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� الحســابات بشــأن  ــ�� ــر مراق ــا تقري ــة (2020/2019)، متضمًن ــن الســنة المالي ــزي ع ــت المرك ــك الكوي � لبن ��ــن وا��ربعــ ــر الســنوي الثام م التقري ــد� � أن أُق
يســعد��

ــرز التطــورات  ــر بتقديــم لمحــة موجــزة عــن أب ــتَهل هــذا التقري � الســنوات الســابقة، يُس
� 31 مــارس 2020. وكمــا جــرت العــادة ¡�

ــة للبنــك كمــا ¡� القوائــم المالي

� قــام بهــا البنــك 
� خــ°ل الســنة الماليــة 2020/19. يــ®� ذلــك، اســتعراض ��بــرز ا�©جــراءات والعمليــات الــ�§

� شــهدها ا�قتصــاد الكويــ�§
النقديــة والمµفيــة الــ�§

� عــ® 
ا¡� ¶· � وا�© � مجــال تعزيــز وتطويــر دوره الرقــا��

� ذلــك جهــود البنــك المركــزي ¡�
� مختلــف المجــا�ت المتعلقــة بالشــؤون النقديــة والمµفيــة، بمــا ¡�

المركــزي ¡�

. � والمــا½� المحــ®�
�¡µوحــدات الجهــاز المــ

� دولــة الكويت  
ســيخ دعائم ا�ســتقرار النقدي وا�ســتقرار المــا½� ¡� §Àتركــزت جهـــود بنــك الكـــويت المركـــزي خـــ°ل السنـــة  الماليــة 2020/19 فـــي مواصلــة العـــمل ل

ــز النمــو  ــد ركائ � توطي
ــهم ¡� � والمــا½� بمــا يُس

�¡µاف عــ® وحــدات الجهــاز المــ ¶· ــة وا�© ــر أســاليب الرقاب ــة وتنفيذهــا، وتطوي مــن خــ°ل رســم السياســة النقدي

. � والمــا½� المحــ®�
�¡µالبــ°د عــ® أســس مســتدامة وتعزيــز ا��جــواء الداعمــة ل°رتقــاء بمســتوى مهنيــة وحــدات الجهــاز المــ �

ا�قتصــادي ¡�

ــالث  ــم ث ــعر الخص ــزي س ــت المرك ــك الكوي ــض بن خّف
مــرات خــالل الســنة الماليــة 2020/19 ليصــل إلــى 

ــد %1.5 ــي عن ــتوى تاريخ ــى مس أدن

ــد  ــة، ورص ــن جه ــة م ــة المحلي ــة والمµفي ــة والنقدي ــاع ا�قتصادي ــتجدات ا��وض ــة مس ــزي متابع ــت المرك ــك الكوي ــل بن ــة، واص ــة النقدي ــد السياس ــ® صعي فع

� اتجاهــات أســعار الفائــدة عــ® العمــ°ت العالميــة الرئيســية مــن جهــة أخــرى، وقــد قــام بنــك الكويــت المركــزي خــ°ل الســنة الماليــة 2020/19 
التطــورات ¡�

� 30 أكتوبــر 2019، حيــث قــام بتخفيــض ســعر الخصــم لديــه بواقــع ربــع نقطــة مئويــة لينخفــض مــن مســتواه 
بتخفيــض ســعر الخصــم ثــ°ث مــرات، كان أولهــا ¡�

ورة اعتمــاد  �µدولــة الكويــت والمتمثلــة بــ �
� فايــروس كورونــا وانعكاســاتها الســلبية عــ® ا��وضــاع ا�قتصاديــة ¡�

¶Öالبالــغ 3.0% إ½ 2.75%. واســتجابًة لتداعيــات تفــ

تقـديـــم
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يه، قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 4 مــارس 2020 بتخفيــض ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة، ثــم تبــع ذلــك بتخفيــض آخــر  سياســات نقديــة تيســ��

بتاريــخ 16 مــارس 2020 بواقــع نقطــة مئويــة كاملــة لينخفــض ســعر الخصــم بذلــك إ� 1.5%، وهــو المســتوى ا��د�� تاريخيــاً. 

وقــد جــاءت تلــك الخطــوات اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي الراميــة لتعزيــز دعامــات النمــو ا�قتصــادي المحــ£� مــع المحافظــة عــ£ جاذبيــة وتنافســية العملــة 

� والمــا�� 
�ª«الوطنيــة كوعــاء للمدخــرات المحليــة، حيــث تُشــّكل هــذه المدخــرات أحــد المصـــــادر ا��ساسيـــــة للتمـــــويل الــذي تقدمــــه وحـــــدات القطــاع المــ

� المختلفــة بمــا يُكــرّس ا��جــواء المواتيــة لمواصلــة النمــو ا�قتصــادي عــ£ أســس مســتدامة.
المحــ£� لقطاعــات ا�قتصــاد الوطــ«�

ــة  ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن ــة الســنة المالي � نهاي
�ª %2.4  ــة، انخفــض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) بنســبة � مجــال التطــورات النقدي

�ªو

ــة  ــة المحلي ــة إ� مختلــف القطاعــات ا�قتصادي ــوك المحلي ــة المقدمــة مــن البن الســابقة. وشــهدت أرصــدة الجــزء النقــدي الُمســتخدم مــن التســهيÅت ا�ئتماني

� نهايــة 
�ª نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 نســبته 4.4% لتصــل إ� نحــو 39079.6 مليــون دينــار مقارنــًة بمســتواها البالــغ نحــو 37420.8 مليــون دينــار �

�ª ــا ارتفاًع

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو  
�ª لــدى البنــوك المحليــة بنســبة 0.7%، ليصــل � �Éالســنة الماليــة الســابقة. إ� جانــب ذلــك، ارتفــع رصيــد ودائــع المقيمــ

انيــة البنــوك المحليــة عــ£ مســتوى  � � نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. إضافــًة إ� ذلــك، ارتفــع إجمــا�� م��
�ª 43457.4 مليــون دينــار، مقابــل نحــو  43169.7 مليونًــا

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، بمــا يمثــل 
�ª نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة ليصــل إ� نحــو 72774 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 67431.4 مليونـًـا �

�ª �£النشــاط المحــ

ارتفاًعــا بنحــو 5342.6 مليونًــا وبنســبة %7.9. 

اف والرقابــة عــ£ وحــدات القطــاع  ÏÐ Ñا� �
�ª ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده الحثيثــةÅفقــد تابــع بنــك الكويــت المركــزي خــ � Òوالرقــا� �

�ªا ÏÐ Ñأمــا عــ£ الجانــب ا�

� تكريــس أجــواء 
�ª الــة، وبمــا يســهم Óســعًيا إ� تعزيــز متانــة أوضاعهــا الماليــة، بمــا يتســق مــع المعايــ�� الدوليــة للرقابــة الم»فيــة الفع ، � والمــا�� المحــ£�

�ª«المــ

طــار، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2019/5/14 تعميمــاً إ� جميــع البنــوك المحليــة ليحــدث مــن خÅلــه التعليمــات الســابق  Ñهــذا ا� �
�ªو . ا�ســتقرار المــا��

� كشــفت عــن الحاجــة إليهــا متابعــة بنــك 
Ö»رهــاب، لتعزيــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ Ñإصدارهــا بتاريــخ 2013/7/23 بشــأن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا�

امهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل  � Öافــه، بهــدف تحقيــق إل� ÏÐة الزمنيــة الســابقة للمؤسســات الم»فيــة والماليــة الخاضعــة لرقابتــه وإ Öل الفــ�Åالكويــت المركــزي خــ

كات  ÏÐكات التمويــل و ÏÐا��مــوال وتمويــل ا�رهــاب عــ£ الوجــه ا��مثــل. وأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/8/28 إ� جميــع البنــوك المحليــة و

ــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة  ــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــة الخاصــة بتنفي ال»افــة بشــأن الÅئحــة التنفيذي

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. إضافــة لذلــك، اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، إدخــال  Ñا�

� تشــكيل مجالــس إدارات البنــوك واللجــان 
�ª � �Éإضافــة ا��عضــاء المســتقل �

�ª تتمثــل �
Ö»البنــوك الكويتيــة والــ �

�ª ت عــ£ تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــةÅتعديــ

� إطــار إدارة 
�ª ام � Öــ� دارة، وإضافــة محــور بشــأن حوكمــة ا�ل Ñــدور المنــوط بمجالــس ا� ــة حوكمــة إدارة المخاطــر وال ــد عــ£ أهمي المنبثقــة عــن المجلــس، والتأكي

المخاطــر الكليــة للبنــك. 



2

يه، قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 4 مــارس 2020 بتخفيــض ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة، ثــم تبــع ذلــك بتخفيــض آخــر  سياســات نقديــة تيســ��

بتاريــخ 16 مــارس 2020 بواقــع نقطــة مئويــة كاملــة لينخفــض ســعر الخصــم بذلــك إ� 1.5%، وهــو المســتوى ا��د�� تاريخيــاً. 

وقــد جــاءت تلــك الخطــوات اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي الراميــة لتعزيــز دعامــات النمــو ا�قتصــادي المحــ£� مــع المحافظــة عــ£ جاذبيــة وتنافســية العملــة 

� والمــا�� 
�ª«الوطنيــة كوعــاء للمدخــرات المحليــة، حيــث تُشــّكل هــذه المدخــرات أحــد المصـــــادر ا��ساسيـــــة للتمـــــويل الــذي تقدمــــه وحـــــدات القطــاع المــ

� المختلفــة بمــا يُكــرّس ا��جــواء المواتيــة لمواصلــة النمــو ا�قتصــادي عــ£ أســس مســتدامة.
المحــ£� لقطاعــات ا�قتصــاد الوطــ«�

ــة  ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن ــة الســنة المالي � نهاي
�ª %2.4  ــة، انخفــض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) بنســبة � مجــال التطــورات النقدي

�ªو

ــة  ــة المحلي ــة إ� مختلــف القطاعــات ا�قتصادي ــوك المحلي ــة المقدمــة مــن البن الســابقة. وشــهدت أرصــدة الجــزء النقــدي الُمســتخدم مــن التســهيÅت ا�ئتماني

� نهايــة 
�ª نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 نســبته 4.4% لتصــل إ� نحــو 39079.6 مليــون دينــار مقارنــًة بمســتواها البالــغ نحــو 37420.8 مليــون دينــار �

�ª ــا ارتفاًع

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو  
�ª لــدى البنــوك المحليــة بنســبة 0.7%، ليصــل � �Éالســنة الماليــة الســابقة. إ� جانــب ذلــك، ارتفــع رصيــد ودائــع المقيمــ

انيــة البنــوك المحليــة عــ£ مســتوى  � � نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. إضافــًة إ� ذلــك، ارتفــع إجمــا�� م��
�ª 43457.4 مليــون دينــار، مقابــل نحــو  43169.7 مليونًــا

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، بمــا يمثــل 
�ª نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة ليصــل إ� نحــو 72774 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 67431.4 مليونـًـا �

�ª �£النشــاط المحــ

ارتفاًعــا بنحــو 5342.6 مليونًــا وبنســبة %7.9. 

اف والرقابــة عــ£ وحــدات القطــاع  ÏÐ Ñا� �
�ª ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده الحثيثــةÅفقــد تابــع بنــك الكويــت المركــزي خــ � Òوالرقــا� �

�ªا ÏÐ Ñأمــا عــ£ الجانــب ا�

� تكريــس أجــواء 
�ª الــة، وبمــا يســهم Óســعًيا إ� تعزيــز متانــة أوضاعهــا الماليــة، بمــا يتســق مــع المعايــ�� الدوليــة للرقابــة الم»فيــة الفع ، � والمــا�� المحــ£�

�ª«المــ

طــار، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2019/5/14 تعميمــاً إ� جميــع البنــوك المحليــة ليحــدث مــن خÅلــه التعليمــات الســابق  Ñهــذا ا� �
�ªو . ا�ســتقرار المــا��

� كشــفت عــن الحاجــة إليهــا متابعــة بنــك 
Ö»رهــاب، لتعزيــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ Ñإصدارهــا بتاريــخ 2013/7/23 بشــأن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا�

امهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل  � Öافــه، بهــدف تحقيــق إل� ÏÐة الزمنيــة الســابقة للمؤسســات الم»فيــة والماليــة الخاضعــة لرقابتــه وإ Öل الفــ�Åالكويــت المركــزي خــ

كات  ÏÐكات التمويــل و ÏÐا��مــوال وتمويــل ا�رهــاب عــ£ الوجــه ا��مثــل. وأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/8/28 إ� جميــع البنــوك المحليــة و

ــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة  ــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــة الخاصــة بتنفي ال»افــة بشــأن الÅئحــة التنفيذي

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. إضافــة لذلــك، اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، إدخــال  Ñا�

� تشــكيل مجالــس إدارات البنــوك واللجــان 
�ª � �Éإضافــة ا��عضــاء المســتقل �

�ª تتمثــل �
Ö»البنــوك الكويتيــة والــ �

�ª ت عــ£ تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــةÅتعديــ

� إطــار إدارة 
�ª ام � Öــ� دارة، وإضافــة محــور بشــأن حوكمــة ا�ل Ñــدور المنــوط بمجالــس ا� ــة حوكمــة إدارة المخاطــر وال ــد عــ£ أهمي المنبثقــة عــن المجلــس، والتأكي

المخاطــر الكليــة للبنــك. 
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يه، قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 4 مــارس 2020 بتخفيــض ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة، ثــم تبــع ذلــك بتخفيــض آخــر  سياســات نقديــة تيســ��

بتاريــخ 16 مــارس 2020 بواقــع نقطــة مئويــة كاملــة لينخفــض ســعر الخصــم بذلــك إ� 1.5%، وهــو المســتوى ا��د�� تاريخيــاً. 

وقــد جــاءت تلــك الخطــوات اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي الراميــة لتعزيــز دعامــات النمــو ا�قتصــادي المحــ£� مــع المحافظــة عــ£ جاذبيــة وتنافســية العملــة 

� والمــا�� 
�ª«الوطنيــة كوعــاء للمدخــرات المحليــة، حيــث تُشــّكل هــذه المدخــرات أحــد المصـــــادر ا��ساسيـــــة للتمـــــويل الــذي تقدمــــه وحـــــدات القطــاع المــ

� المختلفــة بمــا يُكــرّس ا��جــواء المواتيــة لمواصلــة النمــو ا�قتصــادي عــ£ أســس مســتدامة.
المحــ£� لقطاعــات ا�قتصــاد الوطــ«�

ــة  ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن ــة الســنة المالي � نهاي
�ª %2.4  ــة، انخفــض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) بنســبة � مجــال التطــورات النقدي

�ªو

ــة  ــة المحلي ــة إ� مختلــف القطاعــات ا�قتصادي ــوك المحلي ــة المقدمــة مــن البن الســابقة. وشــهدت أرصــدة الجــزء النقــدي الُمســتخدم مــن التســهيÅت ا�ئتماني

� نهايــة 
�ª نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 نســبته 4.4% لتصــل إ� نحــو 39079.6 مليــون دينــار مقارنــًة بمســتواها البالــغ نحــو 37420.8 مليــون دينــار �

�ª ــا ارتفاًع

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو  
�ª لــدى البنــوك المحليــة بنســبة 0.7%، ليصــل � �Éالســنة الماليــة الســابقة. إ� جانــب ذلــك، ارتفــع رصيــد ودائــع المقيمــ

انيــة البنــوك المحليــة عــ£ مســتوى  � � نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. إضافــًة إ� ذلــك، ارتفــع إجمــا�� م��
�ª 43457.4 مليــون دينــار، مقابــل نحــو  43169.7 مليونًــا

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، بمــا يمثــل 
�ª نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة ليصــل إ� نحــو 72774 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 67431.4 مليونـًـا �

�ª �£النشــاط المحــ

ارتفاًعــا بنحــو 5342.6 مليونًــا وبنســبة %7.9. 

اف والرقابــة عــ£ وحــدات القطــاع  ÏÐ Ñا� �
�ª ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده الحثيثــةÅفقــد تابــع بنــك الكويــت المركــزي خــ � Òوالرقــا� �

�ªا ÏÐ Ñأمــا عــ£ الجانــب ا�

� تكريــس أجــواء 
�ª الــة، وبمــا يســهم Óســعًيا إ� تعزيــز متانــة أوضاعهــا الماليــة، بمــا يتســق مــع المعايــ�� الدوليــة للرقابــة الم»فيــة الفع ، � والمــا�� المحــ£�

�ª«المــ

طــار، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2019/5/14 تعميمــاً إ� جميــع البنــوك المحليــة ليحــدث مــن خÅلــه التعليمــات الســابق  Ñهــذا ا� �
�ªو . ا�ســتقرار المــا��

� كشــفت عــن الحاجــة إليهــا متابعــة بنــك 
Ö»رهــاب، لتعزيــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ Ñإصدارهــا بتاريــخ 2013/7/23 بشــأن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا�

امهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل  � Öافــه، بهــدف تحقيــق إل� ÏÐة الزمنيــة الســابقة للمؤسســات الم»فيــة والماليــة الخاضعــة لرقابتــه وإ Öل الفــ�Åالكويــت المركــزي خــ

كات  ÏÐكات التمويــل و ÏÐا��مــوال وتمويــل ا�رهــاب عــ£ الوجــه ا��مثــل. وأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/8/28 إ� جميــع البنــوك المحليــة و

ــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة  ــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــة الخاصــة بتنفي ال»افــة بشــأن الÅئحــة التنفيذي

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. إضافــة لذلــك، اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، إدخــال  Ñا�

� تشــكيل مجالــس إدارات البنــوك واللجــان 
�ª � �Éإضافــة ا��عضــاء المســتقل �

�ª تتمثــل �
Ö»البنــوك الكويتيــة والــ �

�ª ت عــ£ تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــةÅتعديــ

� إطــار إدارة 
�ª ام � Öــ� دارة، وإضافــة محــور بشــأن حوكمــة ا�ل Ñــدور المنــوط بمجالــس ا� ــة حوكمــة إدارة المخاطــر وال ــد عــ£ أهمي المنبثقــة عــن المجلــس، والتأكي

المخاطــر الكليــة للبنــك. 
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يه، قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 4 مــارس 2020 بتخفيــض ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة، ثــم تبــع ذلــك بتخفيــض آخــر  سياســات نقديــة تيســ��

بتاريــخ 16 مــارس 2020 بواقــع نقطــة مئويــة كاملــة لينخفــض ســعر الخصــم بذلــك إ� 1.5%، وهــو المســتوى ا��د�� تاريخيــاً. 

وقــد جــاءت تلــك الخطــوات اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي الراميــة لتعزيــز دعامــات النمــو ا�قتصــادي المحــ£� مــع المحافظــة عــ£ جاذبيــة وتنافســية العملــة 

� والمــا�� 
�ª«الوطنيــة كوعــاء للمدخــرات المحليــة، حيــث تُشــّكل هــذه المدخــرات أحــد المصـــــادر ا��ساسيـــــة للتمـــــويل الــذي تقدمــــه وحـــــدات القطــاع المــ

� المختلفــة بمــا يُكــرّس ا��جــواء المواتيــة لمواصلــة النمــو ا�قتصــادي عــ£ أســس مســتدامة.
المحــ£� لقطاعــات ا�قتصــاد الوطــ«�

ــة  ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن ــة الســنة المالي � نهاي
�ª %2.4  ــة، انخفــض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) بنســبة � مجــال التطــورات النقدي

�ªو

ــة  ــة المحلي ــة إ� مختلــف القطاعــات ا�قتصادي ــوك المحلي ــة المقدمــة مــن البن الســابقة. وشــهدت أرصــدة الجــزء النقــدي الُمســتخدم مــن التســهيÅت ا�ئتماني

� نهايــة 
�ª نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 نســبته 4.4% لتصــل إ� نحــو 39079.6 مليــون دينــار مقارنــًة بمســتواها البالــغ نحــو 37420.8 مليــون دينــار �

�ª ــا ارتفاًع

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو  
�ª لــدى البنــوك المحليــة بنســبة 0.7%، ليصــل � �Éالســنة الماليــة الســابقة. إ� جانــب ذلــك، ارتفــع رصيــد ودائــع المقيمــ

انيــة البنــوك المحليــة عــ£ مســتوى  � � نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. إضافــًة إ� ذلــك، ارتفــع إجمــا�� م��
�ª 43457.4 مليــون دينــار، مقابــل نحــو  43169.7 مليونًــا

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، بمــا يمثــل 
�ª نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة ليصــل إ� نحــو 72774 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 67431.4 مليونـًـا �

�ª �£النشــاط المحــ

ارتفاًعــا بنحــو 5342.6 مليونًــا وبنســبة %7.9. 

اف والرقابــة عــ£ وحــدات القطــاع  ÏÐ Ñا� �
�ª ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده الحثيثــةÅفقــد تابــع بنــك الكويــت المركــزي خــ � Òوالرقــا� �

�ªا ÏÐ Ñأمــا عــ£ الجانــب ا�

� تكريــس أجــواء 
�ª الــة، وبمــا يســهم Óســعًيا إ� تعزيــز متانــة أوضاعهــا الماليــة، بمــا يتســق مــع المعايــ�� الدوليــة للرقابــة الم»فيــة الفع ، � والمــا�� المحــ£�

�ª«المــ

طــار، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2019/5/14 تعميمــاً إ� جميــع البنــوك المحليــة ليحــدث مــن خÅلــه التعليمــات الســابق  Ñهــذا ا� �
�ªو . ا�ســتقرار المــا��

� كشــفت عــن الحاجــة إليهــا متابعــة بنــك 
Ö»رهــاب، لتعزيــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ Ñإصدارهــا بتاريــخ 2013/7/23 بشــأن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا�

امهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل  � Öافــه، بهــدف تحقيــق إل� ÏÐة الزمنيــة الســابقة للمؤسســات الم»فيــة والماليــة الخاضعــة لرقابتــه وإ Öل الفــ�Åالكويــت المركــزي خــ

كات  ÏÐكات التمويــل و ÏÐا��مــوال وتمويــل ا�رهــاب عــ£ الوجــه ا��مثــل. وأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/8/28 إ� جميــع البنــوك المحليــة و

ــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة  ــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــة الخاصــة بتنفي ال»افــة بشــأن الÅئحــة التنفيذي

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. إضافــة لذلــك، اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، إدخــال  Ñا�

� تشــكيل مجالــس إدارات البنــوك واللجــان 
�ª � �Éإضافــة ا��عضــاء المســتقل �

�ª تتمثــل �
Ö»البنــوك الكويتيــة والــ �

�ª ت عــ£ تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــةÅتعديــ

� إطــار إدارة 
�ª ام � Öــ� دارة، وإضافــة محــور بشــأن حوكمــة ا�ل Ñــدور المنــوط بمجالــس ا� ــة حوكمــة إدارة المخاطــر وال ــد عــ£ أهمي المنبثقــة عــن المجلــس، والتأكي

المخاطــر الكليــة للبنــك. 
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اجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا من قبل القطاع المصرفي

� إطــار التدابــ�� وا�جــراءات الراميــة لمواجهــة تداعيــات جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد، قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2020/3/12 بتوجيــه البنــوك 
و��

ــة ا��ساســية للجمهــور دون انقطــاع، وتوفــ�� جميــع الوســائل لتنفيــذ هــذه  ــة تقديــم الخدمــات المالي ورة مواصل ــة، مــن خــ©ل اتحــاد المصــارف، إ¥ ¤� المحلي

ــات  ــة احتياج ــة لتلبي ــة الكافي ــا��وراق النقدي ــا ب ¥� وتغذيته
ــحب ا�± ــزة الس ــة أجه ــتمر بصيان ــكل مس ــام بش ــاد، والقي ــان المعت ــاءة وا��م ــة والكف ــات بال¶ع العملي

¥� والقنــوات 
ونيــة ونقــاط البيــع، ووقــف الرســوم عــ¸ أجهــزة نقــاط البيــع والســحب ا�± ºلك� الجمهــور دون أي انقطــاع، وضمــان اســتمرارية خدماتهــا عــ�½ القنــوات ا�¼

ورة تقديــم التعويــض المــا¥� والمعنــوي  رت أعمالهــم جــراء ا��وضــاع الراهنــة، و¤� �Àونيــة لمــدة ســتة أشــهر، والتعامــل بإيجابيــة مــع العمــ©ء الذيــن تــ ºلك� ا�¼

ريــن لمــدة ســتة أشــهر  �Àتبــة عــ¸ المت ºغــ©ق، وتأجيــل ا�ســتحقاقات الم� ة ا�¼ ºمــن مقــرات البنــوك أو فروعهــا خــ©ل فــ� � �Åالعاملــ �
��Àلــكل موظفــي القطــاع المــ

� واحتياجــات 
�Èكات التجاريــة المــوردة للســلع ا��ساســية والمرتبطــة با��مــن الغــذا Ê¶فيــة للــÀتقديــم الخدمــات الم �

دون تطبيــق أي رســوم جزائيــة، وا�ســتمرار ��

المجتمــع، لضمــان تلبيــة تلــك ا�حتياجــات عــ¸ نحــو طبيعــي.

ــك  ــة بالبن ــة العامل ــوادر الوطني ــر الك ــتمرار بتطوي االس
المركــزي والقطــاع المصرفــي الكويتــي

ــاء  ــا، وا�رتق ــة قدراته ــه وتنمي ــة لدي ــة العامل ــوادر الوطني ــر الك ــة 2020/19، لتطوي ــنة المالي ــ©ل الس ــزي خ ــت المرك ــك الكوي ــود بن ــت جه ــك، توال ــب ذل إ¥ جان

ــة متخصصــة عــ¸  ــة مرموقــة، ومــن خــ©ل برامــج تدريبي � جامعــات عالمي
ــا �� ــه للدراســات العلي � مــن خــ©ل ابتعــاث بعــض موظفي

�Ñبمســتواها العلمــي والمهــ

يــن مــن الكــوادر الوطنيــة، ا��مــر الــذي  � � البنــك المركــزي، والمحافظــة عــ¸ المتم��
�� � �Åرفــع مســتوى أداء العاملــ �

̧� والخارجــي، بمــا يســاهم �� الصعيديــن المحــ

� ســياٍق مــواٍز، اســتمرت، خــ©ل الســنة الماليــة 2020/19، مســاعي بنــك الكويــت المركــزي 
يدعــم قــدرات البنــك المركــزي عــ¸ القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه. و��

� والمــا¥� بالتعــاون مــع البنــوك الكويتيــة ومعهــد الدراســات المÀفيــة، وذلــك مــن 
��Àمجــا�ت العمــل المــ �

الهادفــة إ¥ تطويــر الكــوادر الوطنيــة المتخصصــة ��

 � �Åوبرنامــج تدريــب وتوظيــف الكويتيــ ، � للحصــول عــ¸ درجــة الماجســت�� �Åامــج والمبــادرات مــن أبرزهــا برنامــج البعثــات الدراســية للكويتيــ خــ©ل عديــد مــن ال�½

� والعالمــي. ½Èوبرنامــج تطويــر القيــادات التنفيذيــة بالتعــاون مــع جهــات مرموقــة عــ¸ الصعيــد الخليجــي والعــر ، �
��Àالقطــاع المــ �

� التخــرج للعمــل ��
ÊÑحديــ
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تواصلــت جهــود بنــك الكويــت المركــزي لتحديــث البنيــة التحتيــة 
لتقنيــة المعلومــات بمــا يتماشــى مــع أخــر التطــورات العالميــة وشــمل 
نظــام  مشــروع  أبرزهــا  مــن  تطويريــة  مشــاريع  عــدة  إنجــاز  ذلــك 
ــي  ــت الوطن ــام الكوي ــروع نظ ــة ، و مش ــة الحكومي ــات المصرفي الخدم

 (  KNPS  ) للمدفوعــات  

ــدث  ــق أح ــه وف ــات لدي ــة المعلوم ــة لتقني ــة التحتي ــث البني ــة 2020/19 لتحدي ــنة المالي ــ�ل الس ــزي خ ــت المرك ــك الكوي ــود بن ــت جه ــرى، تواصل ــٍة أخ ــن جه م

� إداراتــه ومكاتبــه المختلفــة. كمــا قــام بنــك الكويــت المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 بإنجاز 
التطــورات العالميــة، وشــمل ذلــك عــدًدا مــن ا¡�نظمــة التقنيــة ��

وع نظــام تحليــل  ©ªومــ ،(KNPS) للمدفوعــات �
وع نظــام الكويــت الوطــ�² ©ª́فيــة الحكوميــة، ومــ وع نظــام الخدمــات الم ©ªعــّدة مشــاريع تطويريــة مــن أبرزهــا مــ

البيانــات والتقاريــر، وترقيــة نظــام ســويفت، وتطويــر عــدة برامــج وأنظمــة آليــة.  

ع�ميــة  � تشــهدها الوســائط ا¡½
À²ات المتســارعة الــ �Áوعمــوم الجمهــور، والتفاعــل مــع المتغــ �Ãتوثيــق روابطــه مــع مكونــات المجتمــع ا¡قتصــادي والمــا Æوحرًصــا عــ

� مجــال السياســة النقديــة وبرامــج 
� اختصاصاتــه الرئيســية ��

ز جهــوده ودوره �� ÈÁوتقنياتهــا، قــام بنــك الكويــت المركــزي بصياغــة وتنفيــذ سياســة إع�ميــة موضوعيــة تـُـ
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وع نظــام الكويــت الوطــ�² ©ª́فيــة الحكوميــة، ومــ وع نظــام الخدمــات الم ©ªعــّدة مشــاريع تطويريــة مــن أبرزهــا مــ

البيانــات والتقاريــر، وترقيــة نظــام ســويفت، وتطويــر عــدة برامــج وأنظمــة آليــة.  

ع�ميــة  � تشــهدها الوســائط ا¡½
À²ات المتســارعة الــ �Áوعمــوم الجمهــور، والتفاعــل مــع المتغــ �Ãتوثيــق روابطــه مــع مكونــات المجتمــع ا¡قتصــادي والمــا Æوحرًصــا عــ

� مجــال السياســة النقديــة وبرامــج 
� اختصاصاتــه الرئيســية ��

ز جهــوده ودوره �� ÈÁوتقنياتهــا، قــام بنــك الكويــت المركــزي بصياغــة وتنفيــذ سياســة إع�ميــة موضوعيــة تـُـ
 �

. و�� �Ãا¡ســتقرار النقــدي وتكريــس ا¡�جــواء الداعمــة للنمــو ا¡قتصــادي المســتدام وترســيخ ا¡ســتقرار المــا Æالحفــاظ عــ Ã́فيــة الراميــة إ اف والرقابــة الم ©Ò ا¡½

هــذا الســياق، أعــّد البنــك المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 إصداراتــه الدوريــة المختلفــة متضمنــًة أحــدث ا¡½حصــاءات والبيانــات ا¡قتصاديــة والنقديــة 
� إطــار توســيع قاعــدة 

� ينتهجهــا. و��
À²ــا بسياســة الشــفافية الموضوعيــة الــ اًم � ÀÁونيــة وتحديثهــا ال ÀÁلك ́فيــة. كمــا حــرص عــÆ تطويــر محتويــات صفحتــه ا¡½ والم

� للبنــك المركــزي، ازداد خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 عــدد متابعــي حســابات التواصــل ا¡جتماعــي الخاصــة بالبنــك المركــزي بمــا يعكــس ازديــاد 
�Ùو ÀÁلكــ النــª© ا¡½

� موظفيــه  �Ûالع�قــات بــ Üتعزيــز أوا Æالبنــك والجمهــور والمؤسســات المحليــة والدوليــة، كمــا يحــرص بنــك الكويــت المركــزي عــ � �Ûمتانــة الع�قــات العامــة بــ

مــن خــ�ل تنظيــم الفعاليــات وا¡ســتفادة مــن المناســبات المختلفــة.

ــة  ــة الكريم � ظــل الرعاي
ــب �� ــا الحبي ــه الخــ�Á والصــ�ح لوطنن ــا في ــق والنجــاح لم ــا بالتوفي ــا ومســاعينا جميًع ــل جهودن áــر أن يُكل ــا، أســأل ã العــ�Æ القدي وختاًم

ة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح ا¡�حمــد الجابــر الصبــاح أمــ�Á البــ�د، وســمو الشــيخ نــواف ا¡�حمــد الجابــر الصبــاح و�Ã العهــد،  �́ والتوجيهــات الســديدة لحــ

ــوزراء حفظهــم ã ورعاهــم. ــاح رئيــس مجلــس ال ــد الحمــد الصب ــاح خال وســمو الشــيخ صب

وã و�Ã التوفيق ،،،

د. محمد يوسف الهاشل
محافــظ بنــك الكويــت المــركزي
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أوًال: المؤشــرات النقدية والمصرفية
التطــورات النــقـــدية

التطورات المصرفية

4

تواصلــت جهــود بنــك الكويــت المركــزي لتحديــث البنيــة التحتيــة 
لتقنيــة المعلومــات بمــا يتماشــى مــع أخــر التطــورات العالميــة وشــمل 
نظــام  مشــروع  أبرزهــا  مــن  تطويريــة  مشــاريع  عــدة  إنجــاز  ذلــك 
ــي  ــت الوطن ــام الكوي ــروع نظ ــة ، و مش ــة الحكومي ــات المصرفي الخدم

 (  KNPS  ) للمدفوعــات  

ــدث  ــق أح ــه وف ــات لدي ــة المعلوم ــة لتقني ــة التحتي ــث البني ــة 2020/19 لتحدي ــنة المالي ــ�ل الس ــزي خ ــت المرك ــك الكوي ــود بن ــت جه ــرى، تواصل ــٍة أخ ــن جه م

� إداراتــه ومكاتبــه المختلفــة. كمــا قــام بنــك الكويــت المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 بإنجاز 
التطــورات العالميــة، وشــمل ذلــك عــدًدا مــن ا¡�نظمــة التقنيــة ��

وع نظــام تحليــل  ©ªومــ ،(KNPS) للمدفوعــات �
وع نظــام الكويــت الوطــ�² ©ª́فيــة الحكوميــة، ومــ وع نظــام الخدمــات الم ©ªعــّدة مشــاريع تطويريــة مــن أبرزهــا مــ

البيانــات والتقاريــر، وترقيــة نظــام ســويفت، وتطويــر عــدة برامــج وأنظمــة آليــة.  

ع�ميــة  � تشــهدها الوســائط ا¡½
À²ات المتســارعة الــ �Áوعمــوم الجمهــور، والتفاعــل مــع المتغــ �Ãتوثيــق روابطــه مــع مكونــات المجتمــع ا¡قتصــادي والمــا Æوحرًصــا عــ

� مجــال السياســة النقديــة وبرامــج 
� اختصاصاتــه الرئيســية ��

ز جهــوده ودوره �� ÈÁوتقنياتهــا، قــام بنــك الكويــت المركــزي بصياغــة وتنفيــذ سياســة إع�ميــة موضوعيــة تـُـ
 �

. و�� �Ãا¡ســتقرار النقــدي وتكريــس ا¡�جــواء الداعمــة للنمــو ا¡قتصــادي المســتدام وترســيخ ا¡ســتقرار المــا Æالحفــاظ عــ Ã́فيــة الراميــة إ اف والرقابــة الم ©Ò ا¡½

هــذا الســياق، أعــّد البنــك المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 إصداراتــه الدوريــة المختلفــة متضمنــًة أحــدث ا¡½حصــاءات والبيانــات ا¡قتصاديــة والنقديــة 
� إطــار توســيع قاعــدة 

� ينتهجهــا. و��
À²ــا بسياســة الشــفافية الموضوعيــة الــ اًم � ÀÁونيــة وتحديثهــا ال ÀÁلك ́فيــة. كمــا حــرص عــÆ تطويــر محتويــات صفحتــه ا¡½ والم

� للبنــك المركــزي، ازداد خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 عــدد متابعــي حســابات التواصــل ا¡جتماعــي الخاصــة بالبنــك المركــزي بمــا يعكــس ازديــاد 
�Ùو ÀÁلكــ النــª© ا¡½

� موظفيــه  �Ûالع�قــات بــ Üتعزيــز أوا Æالبنــك والجمهــور والمؤسســات المحليــة والدوليــة، كمــا يحــرص بنــك الكويــت المركــزي عــ � �Ûمتانــة الع�قــات العامــة بــ

مــن خــ�ل تنظيــم الفعاليــات وا¡ســتفادة مــن المناســبات المختلفــة.

ــة  ــة الكريم � ظــل الرعاي
ــب �� ــا الحبي ــه الخــ�Á والصــ�ح لوطنن ــا في ــق والنجــاح لم ــا بالتوفي ــا ومســاعينا جميًع ــل جهودن áــر أن يُكل ــا، أســأل ã العــ�Æ القدي وختاًم

ة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح ا¡�حمــد الجابــر الصبــاح أمــ�Á البــ�د، وســمو الشــيخ نــواف ا¡�حمــد الجابــر الصبــاح و�Ã العهــد،  �́ والتوجيهــات الســديدة لحــ

ــوزراء حفظهــم ã ورعاهــم. ــاح رئيــس مجلــس ال ــد الحمــد الصب ــاح خال وســمو الشــيخ صب

وã و�Ã التوفيق ،،،

د. محمد يوسف الهاشل
محافــظ بنــك الكويــت المــركزي
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7

أوًال: التطورات النقدية 

ات النقديــة والم�فيــة لدولــة الكويــت خــ	ل الســنة الماليــة 2020/19 كمــا تعكســها البيانــات المتعلقــة  يســتعرض هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز تطــورات المــؤ��

� بحســب نوعهــا، والقاعــدة النقديــة، وا�ئتمــان  � مقابــل العمــ	ت ا��خــرى، وعــرض النقــد، وودائــع المقيمــ��
بــكل¥ مــن أســعار الفائــدة، وأســعار ¢ف الدينــار الكويــ��

� المجــا�ت المرتبطــة برســم وتنفيــذ 
�̈ � جانــٍب هــام منهــا آثــار جهــود بنــك الكويــت المركــزي 

�̈ ، وإصــدارات أدوات الديــن العــام. وتعكــس تلــك التطــورات  �
�̈ المــ�

ات وا�¶جماليــات النقديــة الرئيســية لدولــة الكويــت خــ	ل الســنة الماليــة 2020/19 إµ تطــورات إيجابيــة هامــة  السياســة النقديــة. وتشــ·� البيانــات المتعلقــة بالمــؤ��

: �µالنحــو التــا ºل الســنة الماليــة المذكــورة، يمكــن تناولهــا عــ	ات وا�¶جماليــات خــ � تلــك المــؤ��
�̈

أ- أسعار الفائدة المحلية:

� ذلــك حــرص البنــك عــº تعزيــز ا��جــواء 
�̈ ، بمــا  �µا�ســتقرار النقــدي وا�ســتقرار المــا ºإطــار الجهــود المســتمرة لبنــك الكويــت المركــزي للمحافظــة عــ �

�̈

الداعمــة للنمــو ا�قتصــادي غــ·� التضخمــي للقطاعــات غــ·� النفطيــة، والمحافظــة عــº تنافســية العملــة الوطنيــة وجاذبيتهــا كوعــاء للمدخــرات المحليــة، 

ــورات  ــة لتط ــة المتواصل ــار المتابع � إط
�̈ ــدي، و ــتقرار النق ــز ا�س ــتهدف تعزي � تس

ــ�� ــة ال ــة النقدي ــية للسياس ــات ا��ساس ــخة للتوجه ــت راس ــا ثواب باعتباره

ا��وضــاع ا�قتصاديــة والنقديــة والم�فيــة واتجاهاتهــا المتوقعــة والمراجعــة الدوريــة لمســتجدات اتجاهــات أســعار الفائــدة عــº العمــ	ت العالميــة، قــام 

� 30 أكتوبــر 2019، حيــث قــام بتخفيــض ســعر 
�̈ بنــك الكويــت المركــزي خــ	ل الســنة الماليــة 2020/19 بتخفيــض ســعر الخصــم ثــ	ث مــرات، كان أولهــا 

 .%2.75 µالخصــم لديــه بواقــع ربــع نقطــة مئويــة لينخفــض مــن مســتواه البالــغ 3.0% إ

(1) �
�Ñالرسم البيا

تطورات سعر الخصم

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

يه، قــام  ورة تطبيــق سياســات نقديــة تيســ·� � فايــروس كورونــا مــن ¢�
�Ôضــوء مــا تطلبتــه الظــروف وا��وضــاع ا�قتصاديــة الناجمــة عــن تداعيــات تفــ �

�̈ و

بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 4 مــارس 2020 بتخفيــض ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة، وتبــع ذلــك تخفيــض آخــر بتاريــخ 16 مــارس 2020 بواقــع 

نقطــة مئويــة كاملــة لينخفــض ســعر الخصــم بذلــك إµ 1.5%، وهــو المســتوى ا��د�Ñ تاريخًيــا، ويســتهدف بنــك الكويــت المركــزي بذلــك تخفيــض تكلفــة 

اض، وتحريــك  قــراض لجميــع القطاعــات ا�قتصاديــة مــن أفــراد ومؤسســات لتعزيــز بيئــة داعمــة للنمــو ا�قتصــادي مــن شــأنها تشــجيع الطلــب عــº ا�قــ·� ا�¶

، أخــًذا بالحســبان أيًضــا  �µا�ســتقرار النقــدي وا�ســتقرار المــا ºوالمحافظــة عــ ، �ºعجلــة النشــاط ا�قتصــادي ورفــع قيــم ا��صــول، وتنشــيط الطلــب الــك

. �
المحافظــة عــº تنافســية وجاذبيــة الدينــار الكويــ��

ــة  ــراءات متكامل ــي إج ــدي وه ــوق النق � الس
�̈ ــل  ــعار التدخ ــو) وأس ــعر (الريب � س

�̈ ــض  ــراء تخفي ــا بإج ــزي أيًض ــت المرك ــك الكوي ــام بن ــاه ق � ذات ا�تج
�̈ و

، وبمــا يُعــزز أيًضــا الطلــب عــº القــروض تجنًبــا ��ي انكمــاش  �
� وقطاعــات ا�قتصــاد الوطــ��

�̈ � القطــاع المــ� تُعــزز انســياب التدفقــات النقديــة فيمــا بــ��

اقتصــادي.

  
اســتمرار اتّســاع الهامــش بيــن متوســطي ســعر الفائــدة 
علــى الودائــع �جــل بالدينــار الكويتــي وبالــدوالر ا�مريكــي 

لصالــح الدينــار الكويتــي

 ، �âوالــدو�ر ا��مريــ �
طــار، وفيمــا يتعلــق بمســتويات أســعار الفائــدة عــº ودائــع العمــ	ء لــدى البنــوك المحليــة بــكل¥ مــن الدينــار الكويــ�� وضمــن هــذا ا�¶

ــا  ــة 2020/19 ارتفاًع ــنة المالي ــ	ل الس � خ
ــ�� ــار الكوي ــة بالدين ــوك المحلي ــدى البن ــل ل ــ	ء ��ج ــع العم ــº ودائ ــدة ع ــعار الفائ ــطات أس ــهدت متوس ــد ش فق

 �
مقارنــًة مــع مســتوياتها خــ	ل الســنة الماليــة الســابقة. وعــº وجــه التحديـــد، ارتفـــــــــعت متوســطات أســعار الفائـــــــــــدة عــº الودائــع بالدينــار الكويــ��

� المتوســط خ	ل الســنة المالية 2020/19 إلــــى نحـــــو 2.544% و2.676% عـلــــــى الــــتــــرتـــيـــــــب، مـــقــــــابل 
�̈ ��جل شــهر و��جــــل 3 أشــهر لتصل 

تيــب خــ	ل الســنة الماليــة الســابقة. � المذكوريــن عــº ال·� نــحــــو2.392% و2.527% ل	�جلــ��
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جــل شــهر و�جــل 3 أشــهر ارتفـــــــاًعا خــ�ل � 
مــن جانــٍب آخــر، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة لــدى البنــوك المحليــة عــ� الودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	

ــن عــ�  � المذكوري 
ــ� جل�ــل نحــو 1.558% و1.785% ل تيــب، مقاب 
 المتوســط إ� نحــو 1.624% و1.805% عــ� ال��
ــل �� ــة 2020/19 لتصــ الســنة الماليـــ

التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة.

جــل شــهر وأجــل 3 أشــهر خــ�ل � 

 والودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	
� متوســطي ســعر الفائــدة عــ� الودائــع بالدينــار الكويــ£� 
وعــ� إثــر ذلــك، ارتفــع الهامــش بــ�

، مقابــل هامــش بلــغ نحــو  

الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 0.920 نقطــة مئويــة ونحــو 0.871 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�


 أيًضــا.
0.834 نقطــة مئويــة ونحــو 0.742 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة 2019/18 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�

(2) 

الرسم البيا°�

متوسط أسعار الفائدة ع� ودائع العم�ء �جل لدى البنوك المحلية

استحقاق 3 أشهر

المصدر: بنك الكويت المركزي.


 فيمــا بيــــن البنــوك المحليــــة لجميــع ا�̧جــال ارتفاًعــا 
ومــن جهــٍة أخــرى، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــــع المتبادلــة بالدينـــــار الكويــ£�

خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19، مقارنــًة بالســنة الماليــة السابقـــــــة لهــا. وعــ� وجــه التحديــد، ارتفعــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــع المتبادلــة 

جل المذكور خ�ل الســنة �
 فيمــا بيـــــن البنـــــوك المحليـــــــة �جـــــل شـــــهر لتصــل إلـــــى نحـــــو 2.362% وذلك مقابــل نحــو 1.789% ل
بالدينــار الكويــ£�

الماليــة الســابقة 2019/18. 

ة) عــ� ســندات الخزانــة اســتحقاق ســنة  
وبلغــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� إصــدارات أدوات الديــن العــام (إصــدارات ســابقة بأســعار فائــدة متغــ�

� مســتوى 1.625%. وبلغــت أســعار  
ــدة عــ� الســندات اســتحقاق ســنت� ــغ متوســط أســعار الفائ ــا بل ــة 2020/19 نحــو 1.500%، كم خــ�ل الســنة المالي

تيــب.  ــة اســتحقاق 3 ســنوات و5 ســنوات و7 ســنوات و10 ســنوات نحــو 1.750%، و1.875% و2.0% و2.125% عــ� ال�� ــدة عــ� ســندات الخزان الفائ

ب- سعر صرف الدينار الكويتي:


 مقابــل 

 لســعر Åف الدينــار الكويــ£� Æ£ل الســنة الماليــة 2020/19 مســاعيه الراميــة للمحافظــة عــ� ا�ســتقرار النســ�واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــ


 بســلة خاصــة موزونــة مــن عمــ�ت 

 ظــل النظــام المعمــول بــه منــذ 20 مايــو 2007، والقائــم عــ� ربــط ســعر Åف الدينــار الكويــ£�

العمــ�ت ا�خــرى، ��


 ترتبــط بع�قــات تجاريــة وماليــة مؤثــرة مــع دولــة الكويــت. 
الــدول الــ£�

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه تقلبــات ســعر صرف الــدوالر 
ا�مريكــي مقابــل العمــالت الرئيســية ضمــن هوامــش 
الــدوالر  صــرف  ســعر  فــي  الفــرق  بلــغ  نســبًيا،  أوســع 

ا�مريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي مــا نســبته %2.3

وفــــي هــــذا المجال، بلـــــغ متوســـــط سعـــــر صـــرف الــــدو�ر ا�مـــــريكـــــي مقـــابــل الـــدينـــــار الكــويــتــــي للســــنة المـــاليـــــة 2020/19 نحــو 


 ســــعر صـــــــرف 
، مقابــل نحــو 302.743 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	
 للســنة الماليــة السابقـــــــــة، مــــا يمثـــــل ارتفاًعــا �� 
304.034 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	

� أعــ� ســعر (309.900 فلًســا) وأد°� ســعر (302.900 فلًســا) للــدو�ر  
الـــــــدو�ر ا�مريــ	
 قيمتــه 1.290 فلًســا ونســبته 0.43%. وبلــغ معــدل الفــرق بــ�


 خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 مــا نســبته %2.3.
ا�مريــ	
 مقابــل الدينــار الكويــ£�
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جــل شــهر و�جــل 3 أشــهر ارتفـــــــاًعا خــ�ل � 
مــن جانــٍب آخــر، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة لــدى البنــوك المحليــة عــ� الودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	

ــن عــ�  � المذكوري 
ــ� جل�ــل نحــو 1.558% و1.785% ل تيــب، مقاب 
 المتوســط إ� نحــو 1.624% و1.805% عــ� ال��
ــل �� ــة 2020/19 لتصــ الســنة الماليـــ

التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة.

جــل شــهر وأجــل 3 أشــهر خــ�ل � 

 والودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	
� متوســطي ســعر الفائــدة عــ� الودائــع بالدينــار الكويــ£� 
وعــ� إثــر ذلــك، ارتفــع الهامــش بــ�

، مقابــل هامــش بلــغ نحــو  

الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 0.920 نقطــة مئويــة ونحــو 0.871 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�


 أيًضــا.
0.834 نقطــة مئويــة ونحــو 0.742 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة 2019/18 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�

(2) 

الرسم البيا°�

متوسط أسعار الفائدة ع� ودائع العم�ء �جل لدى البنوك المحلية

استحقاق 3 أشهر

المصدر: بنك الكويت المركزي.


 فيمــا بيــــن البنــوك المحليــــة لجميــع ا�̧جــال ارتفاًعــا 
ومــن جهــٍة أخــرى، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــــع المتبادلــة بالدينـــــار الكويــ£�

خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19، مقارنــًة بالســنة الماليــة السابقـــــــة لهــا. وعــ� وجــه التحديــد، ارتفعــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــع المتبادلــة 

جل المذكور خ�ل الســنة �
 فيمــا بيـــــن البنـــــوك المحليـــــــة �جـــــل شـــــهر لتصــل إلـــــى نحـــــو 2.362% وذلك مقابــل نحــو 1.789% ل
بالدينــار الكويــ£�

الماليــة الســابقة 2019/18. 

ة) عــ� ســندات الخزانــة اســتحقاق ســنة  
وبلغــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� إصــدارات أدوات الديــن العــام (إصــدارات ســابقة بأســعار فائــدة متغــ�

� مســتوى 1.625%. وبلغــت أســعار  
ــدة عــ� الســندات اســتحقاق ســنت� ــغ متوســط أســعار الفائ ــا بل ــة 2020/19 نحــو 1.500%، كم خــ�ل الســنة المالي

تيــب.  ــة اســتحقاق 3 ســنوات و5 ســنوات و7 ســنوات و10 ســنوات نحــو 1.750%، و1.875% و2.0% و2.125% عــ� ال�� ــدة عــ� ســندات الخزان الفائ

ب- سعر صرف الدينار الكويتي:


 مقابــل 

 لســعر Åف الدينــار الكويــ£� Æ£ل الســنة الماليــة 2020/19 مســاعيه الراميــة للمحافظــة عــ� ا�ســتقرار النســ�واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــ


 بســلة خاصــة موزونــة مــن عمــ�ت 

 ظــل النظــام المعمــول بــه منــذ 20 مايــو 2007، والقائــم عــ� ربــط ســعر Åف الدينــار الكويــ£�

العمــ�ت ا�خــرى، ��


 ترتبــط بع�قــات تجاريــة وماليــة مؤثــرة مــع دولــة الكويــت. 
الــدول الــ£�

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه تقلبــات ســعر صرف الــدوالر 
ا�مريكــي مقابــل العمــالت الرئيســية ضمــن هوامــش 
الــدوالر  صــرف  ســعر  فــي  الفــرق  بلــغ  نســبًيا،  أوســع 

ا�مريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي مــا نســبته %2.3

وفــــي هــــذا المجال، بلـــــغ متوســـــط سعـــــر صـــرف الــــدو�ر ا�مـــــريكـــــي مقـــابــل الـــدينـــــار الكــويــتــــي للســــنة المـــاليـــــة 2020/19 نحــو 


 ســــعر صـــــــرف 
، مقابــل نحــو 302.743 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	
 للســنة الماليــة السابقـــــــــة، مــــا يمثـــــل ارتفاًعــا �� 
304.034 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	

� أعــ� ســعر (309.900 فلًســا) وأد°� ســعر (302.900 فلًســا) للــدو�ر  
الـــــــدو�ر ا�مريــ	
 قيمتــه 1.290 فلًســا ونســبته 0.43%. وبلــغ معــدل الفــرق بــ�


 خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 مــا نســبته %2.3.
ا�مريــ	
 مقابــل الدينــار الكويــ£�
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(3) �
��الرسم البيا

 �
سعر �ف الدو�ر ا��مري�� مقابل الدينار الكوي��

المصدر: بنك الكويت المركزي.

 � �� المقابــل، شــهد ســعر �ف الــدو�ر ا��مريــ�� تقلبــات مقابــل العمــ�ت الرئيســية ا��خــرى خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19، حيــث بلــغ معــدل الفــرق بــ�
�و�

، و6.3% مقابــل  �
��� اليابــا �، و10.3% مقابــل اليــورو، و9.1% مقابــل الــ� �

�لي� ســ�� � ســعر للــدو�ر ا��مريــ�� مــا نســبته 16.5% مقابــل الجنيــه ا���أعــ¤ ســعر وأد

الفرنــك الســوي¦ي.

جدول رقم (1)  

� وبعض العم�ت الرئيسية
سعر �ف الدو�ر ا��مري�� مقابل الدينار الكوي��

البيان
2020/2019

�   أع¤�ة   أد ةنهاية الف�� متوسط الف��

� (فلس)
309.900302.900308.150304.034دينار كوي��

�
�لي� 0.8700.7470.8030.786جنيه إس��

1.0210.9250.8980.899يورو

0.9320.8770.9510.987فرنك سوي¦ي

�
��112.030102.715107.905108.730ين يابا

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ج- عرض النقد

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ´ نحــو 38022.6 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 38947.3 مليــون 
�انخفــض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) ليصــل �

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2019/18، وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه 924.7 مليونـًـا ونســبته 2.4%، مقارنــًة بارتفــاع قيمتــه نحــو 1867.3 مليونـًـا ونســبته 
��

5.0% خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة.  

انخفــاض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) بمــا 
الماليــة  الســنة  خــالل  ارتفاعــه  بعــد   %2.4 نســبته 

الســابقة

� ضــوء تراجــع الودائــع بالدينــار (بخــ�ف الودائــع تحــت 
�� عــــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) نتيجــة انخفــاض شــبه النقــد �

�وجــاء ذلــك ا�نخفــاض �

� توفــ�� ا��جــــواء 
�� إطــار عمليــات السياســة النقديــة بتنظيــم مســتويات الســيولة المحليــة، بمــا يســاهم �

�الطلــب). هــذا ويقــوم بنــك الكويــت المركــزي �

الم�ئمـــــة لتعزيـــز معــد�ت النمــو لمختلــف القطاعــات ا�قتصاديــة المحليــة.
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جــل شــهر و�جــل 3 أشــهر ارتفـــــــاًعا خــ�ل � 
مــن جانــٍب آخــر، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة لــدى البنــوك المحليــة عــ� الودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	

ــن عــ�  � المذكوري 
ــ� جل�ــل نحــو 1.558% و1.785% ل تيــب، مقاب 
 المتوســط إ� نحــو 1.624% و1.805% عــ� ال��
ــل �� ــة 2020/19 لتصــ الســنة الماليـــ

التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة.

جــل شــهر وأجــل 3 أشــهر خــ�ل � 

 والودائــع بالــدو�ر ا�مريــ	
� متوســطي ســعر الفائــدة عــ� الودائــع بالدينــار الكويــ£� 
وعــ� إثــر ذلــك، ارتفــع الهامــش بــ�

، مقابــل هامــش بلــغ نحــو  

الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 0.920 نقطــة مئويــة ونحــو 0.871 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�


 أيًضــا.
0.834 نقطــة مئويــة ونحــو 0.742 نقطــة مئويــة عــ� التــوا�
 خــ�ل الســنة الماليــة 2019/18 لصالــح الودائــع بالدينــار الكويــ£�

(2) 

الرسم البيا°�

متوسط أسعار الفائدة ع� ودائع العم�ء �جل لدى البنوك المحلية

استحقاق 3 أشهر

المصدر: بنك الكويت المركزي.


 فيمــا بيــــن البنــوك المحليــــة لجميــع ا�̧جــال ارتفاًعــا 
ومــن جهــٍة أخــرى، شــهدت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــــع المتبادلــة بالدينـــــار الكويــ£�

خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19، مقارنــًة بالســنة الماليــة السابقـــــــة لهــا. وعــ� وجــه التحديــد، ارتفعــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� الودائــع المتبادلــة 

جل المذكور خ�ل الســنة �
 فيمــا بيـــــن البنـــــوك المحليـــــــة �جـــــل شـــــهر لتصــل إلـــــى نحـــــو 2.362% وذلك مقابــل نحــو 1.789% ل
بالدينــار الكويــ£�

الماليــة الســابقة 2019/18. 

ة) عــ� ســندات الخزانــة اســتحقاق ســنة  
وبلغــت متوســطات أســعار الفائــدة عــ� إصــدارات أدوات الديــن العــام (إصــدارات ســابقة بأســعار فائــدة متغــ�

� مســتوى 1.625%. وبلغــت أســعار  
ــدة عــ� الســندات اســتحقاق ســنت� ــغ متوســط أســعار الفائ ــا بل ــة 2020/19 نحــو 1.500%، كم خــ�ل الســنة المالي

تيــب.  ــة اســتحقاق 3 ســنوات و5 ســنوات و7 ســنوات و10 ســنوات نحــو 1.750%، و1.875% و2.0% و2.125% عــ� ال�� ــدة عــ� ســندات الخزان الفائ

ب- سعر صرف الدينار الكويتي:


 مقابــل 

 لســعر Åف الدينــار الكويــ£� Æ£ل الســنة الماليــة 2020/19 مســاعيه الراميــة للمحافظــة عــ� ا�ســتقرار النســ�واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــ


 بســلة خاصــة موزونــة مــن عمــ�ت 

 ظــل النظــام المعمــول بــه منــذ 20 مايــو 2007، والقائــم عــ� ربــط ســعر Åف الدينــار الكويــ£�

العمــ�ت ا�خــرى، ��


 ترتبــط بع�قــات تجاريــة وماليــة مؤثــرة مــع دولــة الكويــت. 
الــدول الــ£�

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه تقلبــات ســعر صرف الــدوالر 
ا�مريكــي مقابــل العمــالت الرئيســية ضمــن هوامــش 
الــدوالر  صــرف  ســعر  فــي  الفــرق  بلــغ  نســبًيا،  أوســع 

ا�مريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي مــا نســبته %2.3

وفــــي هــــذا المجال، بلـــــغ متوســـــط سعـــــر صـــرف الــــدو�ر ا�مـــــريكـــــي مقـــابــل الـــدينـــــار الكــويــتــــي للســــنة المـــاليـــــة 2020/19 نحــو 


 ســــعر صـــــــرف 
، مقابــل نحــو 302.743 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	
 للســنة الماليــة السابقـــــــــة، مــــا يمثـــــل ارتفاًعــا �� 
304.034 فلًســا لــكل دو�ر أمريــ	

� أعــ� ســعر (309.900 فلًســا) وأد°� ســعر (302.900 فلًســا) للــدو�ر  
الـــــــدو�ر ا�مريــ	
 قيمتــه 1.290 فلًســا ونســبته 0.43%. وبلــغ معــدل الفــرق بــ�


 خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 مــا نســبته %2.3.
ا�مريــ	
 مقابــل الدينــار الكويــ£�
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(4) �
��الرسم البيا

تطور مكونات عرض النقد (ن2)

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول رقم (2)

تطورات عرض النقد (ن2)
(مليون دينار)

نهايـة الفتـرة
تغ�� (2) عن (1)2019/182020/19

(%)قيمة(2)(1)

2.4-924.7-38947.338022.6عرض النقد (ن2)

10492.311476.5984.29.4الكتلة النقدية (ن1)، ومنها:

8688.99351.0662.17.6الودائع تحت الطلب

6.7-1908.9-28455.026546.1شبه النقد، وتشمل:

6.0-1537.5-25698.324160.8     الودائع بالدينار (بخ�ف الودائع تحت الطلب)

13.5-371.5-2756.72385.2     الودائع بالعم�ت ا¢¡جنبية

المصدر: بنك الكويت المركزي.

� نهايــة الســنة 
�ات عــرض النقــد (ن2) ضمــن الوضــع النقــدي المجّمــع لــكٍل مــن بنــك الكويــت المركــزي والبنــوك المحليــة ¥ �� تغــ�

�وعــ± صعيــد العوامــل المؤثــرة ¥

ــه نحــو 924.7  � عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) والبالغــة قيمت
�ــة الســابقة لهــا، فــإّن ا¢نخفــاض المذكــور ¥ ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن المالي

� الموجــودات المحليــة لتلــك الجهــات بنحــو  1815.5 مليــون دينــار وبنســبة 8.6% مــن جهــة، 
�� صــا¥

�مليــون دينــار ونســبته 2.4%، قــد جــاء محصلــة ا¢نخفــاض ¥

� دينــار وبنســبة 5.0% مــن جهــٍة أخــرى. �� الموجــودات ا¢¡جنبيــة للجهــات المذكــورة بنحــو 890.8 م�يــ«
�� صــا¥

�وا¢رتفــاع ¥

� الموجودات المحلية لتلك الجهات والبالغ نحو 1815.5 مليون دينار محصلة:
�� صا¥

�وجاء ا¢نخفاض المشار إليه ¥

ــن: -  � كّل م
�ــادة ¥ ــًة للزي ــاءت نتيج � ج

ÀÁــ ــبة 4.4% وال ــار وبنس ــون دين ــو 1707.5 ملي ــاص بنح ــاع الخ ــ± القط ــة ع ــوك المحلي ــب البن � مطال
�ــادة ¥ الزي

� بنحــو 1658.8 مليــون دينــار وبنســبة 4.4%، وقيمــة ا¢ســتثمارات المحليــة ا¢¡خــرى بنحــو 48.7 مليــون دينــار وبنســبة  �التســهي�ت ا¢ئتمانيــة للمقيمــ«

.%2.7

� المطالب ع± الحكومة بنحو 1712.7 مليون دينار وبنسبة %46.1.  - 
�ا¢نخفاض ¥

� ودائع وحسابات الحكومة بنحو 1731.5 مليون دينار وبنسبة %22.8.- 
�ا¢نخفاض ¥

� الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 78.9 مليون دينار وبنسبة %0.6.- 
�� صا¥

�ا¢نخفاض ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للجهات المذكورة والبالغ نحو 890.8 مليون دينار، فقد جاء نتيجة:
�� صا¥

�أما ا¢رتفاع المشار إليه ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للبنك المركزي بنحو 692.4 مليون دينار وبنسبة %6.5.- 
�� صا¥

�ا¢رتفاع ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للبنوك المحلية بنحو 198.4 مليون دينار وبنسبة %2.8.- 
�� صا¥

�ا¢رتفاع ¥
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(4) �
��الرسم البيا

تطور مكونات عرض النقد (ن2)

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول رقم (2)

تطورات عرض النقد (ن2)
(مليون دينار)

نهايـة الفتـرة
تغ�� (2) عن (1)2019/182020/19

(%)قيمة(2)(1)

2.4-924.7-38947.338022.6عرض النقد (ن2)

10492.311476.5984.29.4الكتلة النقدية (ن1)، ومنها:

8688.99351.0662.17.6الودائع تحت الطلب

6.7-1908.9-28455.026546.1شبه النقد، وتشمل:

6.0-1537.5-25698.324160.8     الودائع بالدينار (بخ�ف الودائع تحت الطلب)

13.5-371.5-2756.72385.2     الودائع بالعم�ت ا¢¡جنبية

المصدر: بنك الكويت المركزي.

� نهايــة الســنة 
�ات عــرض النقــد (ن2) ضمــن الوضــع النقــدي المجّمــع لــكٍل مــن بنــك الكويــت المركــزي والبنــوك المحليــة ¥ �� تغــ�

�وعــ± صعيــد العوامــل المؤثــرة ¥

ــه نحــو 924.7  � عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع (ن2) والبالغــة قيمت
�ــة الســابقة لهــا، فــإّن ا¢نخفــاض المذكــور ¥ ــة الســنة المالي ــًة بنهاي ــة 2020/19 مقارن المالي

� الموجــودات المحليــة لتلــك الجهــات بنحــو  1815.5 مليــون دينــار وبنســبة 8.6% مــن جهــة، 
�� صــا¥

�مليــون دينــار ونســبته 2.4%، قــد جــاء محصلــة ا¢نخفــاض ¥

� دينــار وبنســبة 5.0% مــن جهــٍة أخــرى. �� الموجــودات ا¢¡جنبيــة للجهــات المذكــورة بنحــو 890.8 م�يــ«
�� صــا¥

�وا¢رتفــاع ¥

� الموجودات المحلية لتلك الجهات والبالغ نحو 1815.5 مليون دينار محصلة:
�� صا¥

�وجاء ا¢نخفاض المشار إليه ¥

ــن: -  � كّل م
�ــادة ¥ ــًة للزي ــاءت نتيج � ج

ÀÁــ ــبة 4.4% وال ــار وبنس ــون دين ــو 1707.5 ملي ــاص بنح ــاع الخ ــ± القط ــة ع ــوك المحلي ــب البن � مطال
�ــادة ¥ الزي

� بنحــو 1658.8 مليــون دينــار وبنســبة 4.4%، وقيمــة ا¢ســتثمارات المحليــة ا¢¡خــرى بنحــو 48.7 مليــون دينــار وبنســبة  �التســهي�ت ا¢ئتمانيــة للمقيمــ«

.%2.7

� المطالب ع± الحكومة بنحو 1712.7 مليون دينار وبنسبة %46.1.  - 
�ا¢نخفاض ¥

� ودائع وحسابات الحكومة بنحو 1731.5 مليون دينار وبنسبة %22.8.- 
�ا¢نخفاض ¥

� الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 78.9 مليون دينار وبنسبة %0.6.- 
�� صا¥

�ا¢نخفاض ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للجهات المذكورة والبالغ نحو 890.8 مليون دينار، فقد جاء نتيجة:
�� صا¥

�أما ا¢رتفاع المشار إليه ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للبنك المركزي بنحو 692.4 مليون دينار وبنسبة %6.5.- 
�� صا¥

�ا¢رتفاع ¥

� الموجودات ا¢¡جنبية للبنوك المحلية بنحو 198.4 مليون دينار وبنسبة %2.8.- 
�� صا¥

�ا¢رتفاع ¥
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جدول رقم (3)

ات عرض النقد � تغ��
�
العوامل المؤثرة 

(مليون دينار)

نهايـة الفتـرة
تغ�� (2) عن (1)2019/182020/19

%قيمة(2)(1)
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39252.140959.61707.54.4- مطالب ع� القطاع الخاص
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*( �
�
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� الموجودات ا¡�جنبية:
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7136.77335.2198.52.8- البنوك المحلية
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شارة الموجبة عن التأث�� التوسعي ع� نمو عرض النقد (ن2). � تُع̄�ّ ا¡¬ � ح±�
�
� ع� عرض النقد )ن(2، 

³́ شارة السالبة عن التأث�� ا¡نكما * تُع̄�ّ ا¡¬

المصدر: بنك الكويت المركزي.

(5) �
الرسم البيا·�
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 المصدر: بنك الكويت المركزي.
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(4) �
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نهايـة الفتـرة
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� الموجــودات المحليــة لتلــك الجهــات بنحــو  1815.5 مليــون دينــار وبنســبة 8.6% مــن جهــة، 
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د- ودائع المقيمين بحسب نوعها:

� لدى البنـــــوك المحليــــــــة بنحــو 287.7 مليون دينـــــــار وبنســبة 0.7%، لتصل إ� نحــو 43457.4  تشــ�� البيانــات إ� ارتفــاع إجمــا�� رصيــد ودائــع المقيمــ��
� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وقــد جــاء ذلــك ا�رتفــاع محصلــًة 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل نحــو 43169.7 مليــون دينــار ��
مليــون دينــار ��

� أرصــدة ودائــع القطــاع 
� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، وا�نخفــاض ��

� أرصــدة ودائــع الحكومــة بنحــو 1534.6 مليــون دينــار وبنســبة %25.5 ��
للزيــادة ��

الخــاص بنحــو 1246.9 مليونـًـا وبنســبة %3.4.

� أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك المحلية، فقد جاء نتيجة:
أما ا�نخفاض ��

� بنحو 875.4 مليون دينار وبنسبة %2.5.- 
� ودائع القطاع الخاص بالدينار الكوي¤£

ا�نخفاض ��

� ودائع القطاع الخاص بالعم¦ت ا�¥جنبية بنحو 371.5 مليون دينار وبنسبة %13.5- 
ا�نخفاض ��

الخــاص  القطــاع  ودائــع  أرصــدة  فــي  إنخفــاض  ُســجل 
بنســبة  3.4%، وزيــادة فــي أرصــدة ودائــع الحكومــة 

 %25.5 بنســبة  

(7) �
�̈ الرسم البيا

� بحسب أنواعها ودائع المقيم��

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

هـ- ا�ساس النقدي:
� مجــال تنظيــم مســتويات الســيولة المحليــة، وبمــا ينســجم مــع تطــورات ا�¥وضــاع 

واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــ¦ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده ��

� البــ¦د.
ا�قتصاديــة والنقديــة والم¶فيــة ��

� هذا الصدد العديد من ا�¥دوات، من أبرزها:
ويستخدم بنك الكويت المركزي ��

نظام قبول الودائع �¥جل من البنوك المحلية والمؤسسات المالية.- 

إصدار سندات البنك المركزي. - 

نظام قبول الودائع تحت الطلب من البنوك المحلية والمؤسسات المالية.- 

ارتفــاع أرصــدة حســابات وودائــع البنــوك المحليــة �جــل 
والتــورق المقابــل لــدى بنــك الكويــت المركـــزي كـــان 

ــدي ــاس النق ــاع ا�س ــي الرتفـ ــدر الرئيس المصـ

� نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة 
ارتفــع رصيــد النقــد المتــداول بمــا قيمتــه 322.2 مليــون دينــار ونســبته 17.9% ليصــل إ� نحــو 2125.5 مليــون دينــار ��

� الســنة الســابقة.
مقارنــًة بمســتواه البالــغ 1803.3 مليــون دينــار ��

� نهاية السنة المالية المذكورة إ� 
شهدت حسابات وودائع تحت الطلب خ¦ل السنة المالية 2020/19 ارتفاًعا قيمته 54.8 مليون دينار ونسبته 3.1% لتصل ��

� نهاية السنة المالية السابقة. 
نحو 1798.6 مليون دينار مقارنًة بمستواها البالغ 1743.8 مليون دينار ��
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� الســنة الســابقة.
مقارنــًة بمســتواه البالــغ 1803.3 مليــون دينــار ��

� نهاية السنة المالية المذكورة إ� 
شهدت حسابات وودائع تحت الطلب خ¦ل السنة المالية 2020/19 ارتفاًعا قيمته 54.8 مليون دينار ونسبته 3.1% لتصل ��

� نهاية السنة المالية السابقة. 
نحو 1798.6 مليون دينار مقارنًة بمستواها البالغ 1743.8 مليون دينار ��
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(8) �
الرسم البيا��

ا��ساس النقدي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

� هــذا المجــال، شــهدت أرصــدة ودائــع البنــوك المحليــة ��جــل والتــورق المقابــل لــدى البنــك المركــزي ضمــن نظــام قبــول الودائــع مــن تلــك البنــوك 
و¢�

� نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة إ¤ نحــو 1505.1 مليــون 
خــ»ل الســنة الماليــة 2020/19 ارتفاًعــا قيمتــه نحــو 249.9 مليــون دينــار ونســبته 19.9% لتصــل ¢�

� نهاية الســنة الماليــــة الســابقة.
دينــار، مقارنــًة بنحــــــو 1255.2 مليونـًـا ¢�

� نهايــة 
ــا ¢� � نهايــة الســنة الماليــة 2019/18 إ¤ نحــو 8398.6 مليونً

ــا عــ¯ ذلــك، ارتفــع رصيــد ا��ســاس النقــدي مــن نحــو 7773.0 مليــون دينــار ¢� وترتيًب

ــار ونســبته %8.0. الســنة الماليــة 2020/19، وبارتفــاع قيمتــه 625.6 مليــون دين

و- االئتمان المصرفي:

شــهدت أرصــدة الجــزء النقــدي المســتخَدم مــن التســهي»ت ا�ئتمانيــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة إ¤ مختلــف القطاعــات ا�قتصاديــة المحليــة خــ»ل 

� نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة إ¤ نحــو 39079.6 مليـــــون دينــار، 
الســنة الماليــة 2020/19 ارتفاًعــا قيمتــه 1658.8 مليــون دينــار ونســبته 4.4%، لتصــل ¢�

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2019/18.
مقارنــًة بمســتواها البالــغ نحــو 37420.8 مليونـًـا ¢�

التسهيــــالت الشـخصيـــــــة والتسـهيـــــــالت الممنوحـة 
الرئيســـــي فــي نمـــــو  المحـــرك  العقـــار كانتـــا  لقطــاع 

أرصــــدة التسهيــــالت االئتمانيــة

 : �
� أرصدة تلك التسهي»ت أساًسا نتيجة الزيادة ¢�

وقد جاءت الزيادة المذكورة ¢�

التسهي»ت الشخصية (بنحو 504.7 مليونًا وبنسبة %3.2).- 

قطاع العقار (بنحو 786.7 مليونًا وبنسبة %9.5). - 

قطاع النفط الخام والغاز (بنحو 242.8 مليونًا وبنسبة %14.8). - 

قطاع الصناعة (بنحو 125.5 مليونًا وبنسبة %6.4).- 

قطاع التجارة (بنحو 25.9 مليونًا وبنسبة %0.8).- 

قطاع الخدمات العامة (بنحو 17.0 مليونًا وبنسبة %14.8).- 

ــة  ي ال ت ــات ال ــة إ¤ القطاع ي ــوك المحل بن ــن ال ــة م ــة المقدم ــة النقدي ي ــهي»ت ا�ئتمان ــدة التس ــة 2020/19 أرص ي ــنة المال ــة الس � نهاي
ــت ¢� ــرى، تراجع ــة أخ ــن جه وم

ــا:   ــن أبرزه وم

نشاء (بنحو 146.7 مليونًا وبنسبة %7.0).-  قطاع ا�¼

قطاع مؤسسات مالية غ½� البنوك (بنحو 3.6 مليونًا وبنسبة %0.3).- 

     

 
:   . 
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د- ودائع المقيمين بحسب نوعها:

� لدى البنـــــوك المحليــــــــة بنحــو 287.7 مليون دينـــــــار وبنســبة 0.7%، لتصل إ� نحــو 43457.4  تشــ�� البيانــات إ� ارتفــاع إجمــا�� رصيــد ودائــع المقيمــ��
� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وقــد جــاء ذلــك ا�رتفــاع محصلــًة 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل نحــو 43169.7 مليــون دينــار ��
مليــون دينــار ��

� أرصــدة ودائــع القطــاع 
� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، وا�نخفــاض ��

� أرصــدة ودائــع الحكومــة بنحــو 1534.6 مليــون دينــار وبنســبة %25.5 ��
للزيــادة ��

الخــاص بنحــو 1246.9 مليونـًـا وبنســبة %3.4.

� أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك المحلية، فقد جاء نتيجة:
أما ا�نخفاض ��

� بنحو 875.4 مليون دينار وبنسبة %2.5.- 
� ودائع القطاع الخاص بالدينار الكوي¤£

ا�نخفاض ��

� ودائع القطاع الخاص بالعم¦ت ا�¥جنبية بنحو 371.5 مليون دينار وبنسبة %13.5- 
ا�نخفاض ��

الخــاص  القطــاع  ودائــع  أرصــدة  فــي  إنخفــاض  ُســجل 
بنســبة  3.4%، وزيــادة فــي أرصــدة ودائــع الحكومــة 

 %25.5 بنســبة  

(7) �
�̈ الرسم البيا

� بحسب أنواعها ودائع المقيم��

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

هـ- ا�ساس النقدي:
� مجــال تنظيــم مســتويات الســيولة المحليــة، وبمــا ينســجم مــع تطــورات ا�¥وضــاع 

واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــ¦ل الســنة الماليــة 2020/19 جهــوده ��

� البــ¦د.
ا�قتصاديــة والنقديــة والم¶فيــة ��

� هذا الصدد العديد من ا�¥دوات، من أبرزها:
ويستخدم بنك الكويت المركزي ��

نظام قبول الودائع �¥جل من البنوك المحلية والمؤسسات المالية.- 

إصدار سندات البنك المركزي. - 

نظام قبول الودائع تحت الطلب من البنوك المحلية والمؤسسات المالية.- 

ارتفــاع أرصــدة حســابات وودائــع البنــوك المحليــة �جــل 
والتــورق المقابــل لــدى بنــك الكويــت المركـــزي كـــان 

ــدي ــاس النق ــاع ا�س ــي الرتفـ ــدر الرئيس المصـ

� نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة 
ارتفــع رصيــد النقــد المتــداول بمــا قيمتــه 322.2 مليــون دينــار ونســبته 17.9% ليصــل إ� نحــو 2125.5 مليــون دينــار ��

� الســنة الســابقة.
مقارنــًة بمســتواه البالــغ 1803.3 مليــون دينــار ��

� نهاية السنة المالية المذكورة إ� 
شهدت حسابات وودائع تحت الطلب خ¦ل السنة المالية 2020/19 ارتفاًعا قيمته 54.8 مليون دينار ونسبته 3.1% لتصل ��

� نهاية السنة المالية السابقة. 
نحو 1798.6 مليون دينار مقارنًة بمستواها البالغ 1743.8 مليون دينار ��
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ة  ��طــار، لــم يقــم بنــك المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 بطــرح أي إصــدار مــن ســندات الخزانــة، بينمــا اســتحق خــ�ل تلــك الفــ � هــذا ا��
و��

صــدارات الســابقة لتلــك الســندات، وبقيمــة اســمية بلغــت نحــو 1720.0 مليــون دينــار. وترتيًبــا عــ� ذلــك، انخفــض إجمــا�� الرصيــد  18 إصــداًرا مــن ا��

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 ليصــل إ� نحــو 1672.3 مليــون دينــار. 
القائــم �»دوات الديــن العــام (أذونــات وســندات الخزانــة والتــورق المقابــل) ��

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19.
كمــا بلــغ رصيــد مقتنيــات البنــوك المحليــة لهــذه ا�»دوات مــا قيمتــه نحــو 1672.3 مليــون دينــار وبمــا نســبته %100 ��

(10) �
الرسم البيا�³

رصيد أدوات الدين العام

(مليون دينار)

� أبريل 2016
* بدأت عمليات التورق للدين العام ��

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

2- سندات البنك المركزي والتورق المقابل:

قــام بنــك الكويــت المركــزي خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 بطــرح 41 إصــداًرا مــن ســنداته (ســندات البنــك المركــزي والتــورق المقابــل) بقيمــة اســمية 

صــدارات الســابقة لتلــك الســندات بقيمــة اســمية بلغــت نحــو  بلغــت نحــو 8940.0 مليــون دينــار. واســتحق خــ�ل تلــك الســنة الماليــة 41 إصــداًرا مــن ا��

� نهايــة الســنة الماليــة 
8940.0 مليــون دينــار.   وترتيًبــا عــ� ذلــك، اســتقر إجمــا�� الرصيــد القائــم لســندات البنــك المركــزي والتــورق المقابــل، ليصــل ��

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
2020/19 إ� نحــو 2958.0 مليــون دينــار مقارنــًة بنفــس المســتوى ��

ثانيًا : التطورات المصرفية

ــة  ــل دول ــا داخ ــة وفروعه ــوك المحلي ــاط البن ــي (نش ــاط المحل ــتوى النش ــى مس ــة عل ــوك المحلي ــة البن ــي ميزاني إجمال
ــت): الكوي

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 ليصــل إ� نحــو 72774.0 
انيــة للبنــوك المحليــة عــ� مســتوى النشــاط المحــ�� �� � ��تشــ�� البيانــات المتاحــة إ� ارتفــاع إجمــا�� الم

ــك  ــا وبنســبة 7.9%. وجــاء ذل ــا بنحــو 5342.6 مليونً ــل ارتفاًع ــة الســابقة 2019/18، بمــا يمث ــة الســنة المالي � نهاي
ــا �� ــل نحــو 67431.4 مليونً ــار، مقاب ــون دين ملي

� الموجــودات والمطلوبــات، نــورد  ¿Àانيــة عــ� جانــ � ��� عنــاÁ تلــك الم
انـــــية البنــــــوك المحليـــــة كمحصــــلة لعديــد مــن التطــورات �� � ��ا�رتفــاع فـــــي إجمـــــا�� م

: أبرزهــا فيمــا يــ��

أ- على جانب الموجودات:

� نهايــة الســنة الماليــة  2020/19 إ� 
زيــادة رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ� القطــاع الخــاص بنحــو 1707.5 مليــون دينــار وبنســبة 4.4%، ليصــل ��

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2019/18. وقــد جــاءت تلــك الزيــادة نتيجة �رتفــاع أرصدة 
نحــو 40959.6 مليـــون دينــار، مقابــــــل نحــو 39252.1 مليونـًـا ��

الجــزء النقــدي المســتخدم مــن التســهي�ت ا�ئتمانيــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة إ� القطاعــات ا�قتصاديــة المحليــة المختلفــة بنحــو 1658.8 مليــون 

� نهايــة الســنة الماليــة 
ــا �� � نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 37420.8 مليونً

دينــار وبنســبة 4.4%، لتصــل إ� نحــو 39079.6 مليــون دينــار ��

� أرصــدة ا�ســتثمارات المحليــة ا�»خـــــرى بــــنحـــــو 48.8 مـــليـــــون ديـــنــــار وبنســـبـــة 2.7%، لتصــل إ� نحــو 1880.1 مليــون 
الســابقة، وا�رتفــاع ��

� نهايــة الســنة المالية الســابقة.
ديــــــنار، مقابـــــل نحـــو 1831.3  مليونـًـا ��
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(9) �
��الرسم البيا

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول رقم (4)

تطور أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهي�ت ائتمانية
� �المقدمة من البنوك المحلية للمقيم�

(مليون دينار)

ة نهاية الف��
تغ�� (2) عن (1)2019/182020/19

( % )قيمة(2)(1)

37420.839079.61658.84.4رصيد إجما¢� التسهي�ت ائتمانية النقدية المستخدمة منه:

3446.33472.225.90.8     التجارة

1949.92075.4125.56.4     الصناعة

نشاء 7.0-146.7-2096.41949.7     ا¥

0.3-3.6-1144.41140.8     المؤسسات المالية بخ�ف البنوك

15908.916413.6504.73.2     التسهي�ت الشخصية

8314.39101.0786.79.5     العقار

1668.21911.0242.814.6     النفط الخام والغاز

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ز- إصدارات أدوات الدين العام، وسندات البنك المركزي: 

1- إصدارات أدوات الدين العام:

يتــو¢ بنــك الكويــت المركــزي إدارة إصــدار أدوات الديــن العــام (أذونــات وســندات الخزانــة الكويتيــة والتــورق المقابــل) نيابــًة عــن وزارة الماليــة. ويتيــح 

� تنظــــــيم مستـــــويات السيـــــولة المحليــة، وذلــك من خـــــــــ�ل الســوق ا³ولــــي ¥صدارات 
�توافــر تلــك ا³دوات للبنــك المركــزي إمكانيــة اســتخدامها ·

� الســوق الثانــوي لتلــك ا³دوات.
�تلـــك ا³دوات، أو مــن خــ�ل اســتخدام عمليــات الســوق المفتوحــة ·

ــد أن  ــا بع ــام انخفاًض ــن الع ــدة أدوات الدي ــهدت أرص ش
ــابقة  ــة الس ــنة المالي ــالل الس ــراً خ ــا كبي ــجلت ارتفاًع س

(٪) � �ا³همية النسبية ³رصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهي�ت ائتمانية للمقيم�
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 �
��ارتفــاع رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ  بنــك الكويــت المركــزي بنحــو 427.1 مليــون دينــار وبنســبة 6.8%، ليصــل إ� نحــو 6717.2 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وقــد جــاءت تلــك الزيــادة نتيجــة �رتفــاع كل مــن 
��نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 6290.1 مليــون دينــار 

ــا)، وا��رصــدة  ا��رصــدة والودائــع ��جــل والتــورق المقابــل بنحــو 249.9 مليــون دينــار وبنســبة 19.9% (مــن نحــو 1255.2 مليــون إ� نحــو 1505.1 مليونً

النقديــة بنحــو 101.1 مليونـًـا وبنســبة 28.2% (مــن نحــو 358.6 مليونـًـا إ� نحــو 459.7 مليونـًـا)، والودائــــع تحــت الطلــب لــدى البنــك المركــزي بنحــو 77.5 

� ســندات البنــك المركــزي 
��� مقتنيــات البنــوك المحليــة 

��مليونـًـا وبنســبة 4.5% (مــن نحــو 1705.6 مليونـًـا إ� نحــو 1783.0 مليونـًـا) مــن جهــة، وا�نخفــاض 

) مــن جهــٍة أخــرى. � �والتــورق المقابــل بنحــو 1.4 مليــون دينــار (مــن نحــو 2970.7 مليونـًـا إ� نحــو 2969.3 مªيــ©

ــة  ــنة المالي ــة الس � نهاي
��ــار  ــون دين ــو 17290.3 ملي ــل إ� نح ــبة 23.9%، ليص ــار وبنس ــون دين ــو 3336.0 ملي ــة بنح ــودات ا��جنبي ــد الموج ــاع رصي ارتف

ــابقة. ــة الس ــنة المالي ــة الس � نهاي
��ــار  ــون دين ــو 13954.3 ملي ــل نح 2020/19، مقاب

� نهايــة 
��� البنــوك المحليــة بنحــو 1386.9 مليــون دينــار وبنســبة 70.6%، ليصــل إ� نحــو 3350.7 مليــون دينــار  �ارتفــاع رصيــد الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ©

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 1963.8 مليــون دينــار 

� نهايــة 
��انخفــاض رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ  الحكومــة بنحــو 1712.7 مليــون دينــار وبنســبة 46.1%، ليصــل إ� نحــو 2002.5 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 3715.1 مليــون دينــار 

(11) �
�الرسم البيا¬

التوزيع النس̄°� لموجودات البنوك المحلية

المصدر: بنك الكويت المركزي

ب- على جانب المطلوبات:

ــة  ــاية السنـــ � نهـــ
��ــار وبنســبة 3.4%، لتــــصل  ــون دين ــة بنحــو 1246.9 ملي ــوك المحلي ــدى البن ــم) ل ــع القطــاع الخــاص (الُمقي انخفضــت أرصــدة ودائ

� نهــــاية الـــــسنة المـــاليـــــة السابـــــقة. وقـــــد جـــاء 
��الماليــــة 2020/19 إلــــى نحـــــو 35897.1 مليـــــون دينــــار، مقـــــابل نحـــــو 37144.0 ملـــــيونًا 

� نهــــــاية الســــــنة الــــماليــــة 
��ذلــك ا�نخفــاض نتيجــة ل¹̧اجــع أرصــدة الودائع بالدينـــــــار الكويتـــــــي بنحو 875.4 مليــــــون دينــــــار وبنســـــبة %2.5 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وتراجــع أرصــدة ودائــع 
��2020/19، لتــصــــــــل إلـــــى نحـــــــــو 33511.8 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 34387.3 مليونـًـا 

القطــاع الخــاص (المقيــم) بالعمــªت ا��جنبيــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 371.5 مليــون دينــار وبنســبة 13.5%، لتصــل إ� نحــو 2385.2 مليــون دينــار 

ــة الســابقة. ــة الســنة المالي � نهاي
��ــار  ــل نحــو 2756.7 مليــون دين ــة 2020/19، مقاب ــة الســنة المالي � نهاي

��

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 
��ارتفعــت أرصــدة ودائــع الحكومــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 1534.6 مليــون دينــار وبنســبة 25.5%، لتصــل 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��7560.3 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 6025.7 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� 
��� البنــوك المحليــة بنحــو 1485.5 مليــون دينــار وبنســبة 84.2%، لتصــل  �ارتفعــت أرصــدة الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ©

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��نحــو 3248.8 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 1763.3 مليــون دينــار 

ــة 2020/19 إ� نحــو  ــة الســنة المالي � نهاي
��ــار وبنســبة 1.5%، ليصــل  ــون دين ــة بنحــو 140.0 ملي ــوك المحلي ــدى البن � ل �ــوق المســاهم© ــد حق ازداد رصي

� نهــــــاية الســــــــنة الماليــة الســابقة 2019/18.
��9352.4 مليــون دينــار، مقابـــــــل نحــو 9212.4 مــــليونًا 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 9955.1 مليــون دينــار، 
��ازداد رصيــد المطلوبــات ا��جنبيــة بنحــو 3137.5 مليــون دينــار وبنســبة 46.0%، ليصــل 

� نهــــــاية الســــــــنة المالية السابقة 2019/18.
��مقابـــــــل نحو 6817.6 مــــليونًا 
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 �
��ارتفــاع رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ  بنــك الكويــت المركــزي بنحــو 427.1 مليــون دينــار وبنســبة 6.8%، ليصــل إ� نحــو 6717.2 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وقــد جــاءت تلــك الزيــادة نتيجــة �رتفــاع كل مــن 
��نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 6290.1 مليــون دينــار 

ــا)، وا��رصــدة  ا��رصــدة والودائــع ��جــل والتــورق المقابــل بنحــو 249.9 مليــون دينــار وبنســبة 19.9% (مــن نحــو 1255.2 مليــون إ� نحــو 1505.1 مليونً

النقديــة بنحــو 101.1 مليونـًـا وبنســبة 28.2% (مــن نحــو 358.6 مليونـًـا إ� نحــو 459.7 مليونـًـا)، والودائــــع تحــت الطلــب لــدى البنــك المركــزي بنحــو 77.5 

� ســندات البنــك المركــزي 
��� مقتنيــات البنــوك المحليــة 

��مليونـًـا وبنســبة 4.5% (مــن نحــو 1705.6 مليونـًـا إ� نحــو 1783.0 مليونـًـا) مــن جهــة، وا�نخفــاض 

) مــن جهــٍة أخــرى. � �والتــورق المقابــل بنحــو 1.4 مليــون دينــار (مــن نحــو 2970.7 مليونـًـا إ� نحــو 2969.3 مªيــ©

ــة  ــنة المالي ــة الس � نهاي
��ــار  ــون دين ــو 17290.3 ملي ــل إ� نح ــبة 23.9%، ليص ــار وبنس ــون دين ــو 3336.0 ملي ــة بنح ــودات ا��جنبي ــد الموج ــاع رصي ارتف

ــابقة. ــة الس ــنة المالي ــة الس � نهاي
��ــار  ــون دين ــو 13954.3 ملي ــل نح 2020/19، مقاب

� نهايــة 
��� البنــوك المحليــة بنحــو 1386.9 مليــون دينــار وبنســبة 70.6%، ليصــل إ� نحــو 3350.7 مليــون دينــار  �ارتفــاع رصيــد الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ©

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 1963.8 مليــون دينــار 

� نهايــة 
��انخفــاض رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ  الحكومــة بنحــو 1712.7 مليــون دينــار وبنســبة 46.1%، ليصــل إ� نحــو 2002.5 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 3715.1 مليــون دينــار 

(11) �
�الرسم البيا¬

التوزيع النس̄°� لموجودات البنوك المحلية

المصدر: بنك الكويت المركزي

ب- على جانب المطلوبات:

ــة  ــاية السنـــ � نهـــ
��ــار وبنســبة 3.4%، لتــــصل  ــون دين ــة بنحــو 1246.9 ملي ــوك المحلي ــدى البن ــم) ل ــع القطــاع الخــاص (الُمقي انخفضــت أرصــدة ودائ

� نهــــاية الـــــسنة المـــاليـــــة السابـــــقة. وقـــــد جـــاء 
��الماليــــة 2020/19 إلــــى نحـــــو 35897.1 مليـــــون دينــــار، مقـــــابل نحـــــو 37144.0 ملـــــيونًا 

� نهــــــاية الســــــنة الــــماليــــة 
��ذلــك ا�نخفــاض نتيجــة ل¹̧اجــع أرصــدة الودائع بالدينـــــــار الكويتـــــــي بنحو 875.4 مليــــــون دينــــــار وبنســـــبة %2.5 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وتراجــع أرصــدة ودائــع 
��2020/19، لتــصــــــــل إلـــــى نحـــــــــو 33511.8 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 34387.3 مليونـًـا 

القطــاع الخــاص (المقيــم) بالعمــªت ا��جنبيــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 371.5 مليــون دينــار وبنســبة 13.5%، لتصــل إ� نحــو 2385.2 مليــون دينــار 

ــة الســابقة. ــة الســنة المالي � نهاي
��ــار  ــل نحــو 2756.7 مليــون دين ــة 2020/19، مقاب ــة الســنة المالي � نهاي

��

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 
��ارتفعــت أرصــدة ودائــع الحكومــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 1534.6 مليــون دينــار وبنســبة 25.5%، لتصــل 

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��7560.3 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 6025.7 مليــون دينــار 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� 
��� البنــوك المحليــة بنحــو 1485.5 مليــون دينــار وبنســبة 84.2%، لتصــل  �ارتفعــت أرصــدة الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ©

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
��نحــو 3248.8 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 1763.3 مليــون دينــار 

ــة 2020/19 إ� نحــو  ــة الســنة المالي � نهاي
��ــار وبنســبة 1.5%، ليصــل  ــون دين ــة بنحــو 140.0 ملي ــوك المحلي ــدى البن � ل �ــوق المســاهم© ــد حق ازداد رصي

� نهــــــاية الســــــــنة الماليــة الســابقة 2019/18.
��9352.4 مليــون دينــار، مقابـــــــل نحــو 9212.4 مــــليونًا 

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 9955.1 مليــون دينــار، 
��ازداد رصيــد المطلوبــات ا��جنبيــة بنحــو 3137.5 مليــون دينــار وبنســبة 46.0%، ليصــل 

� نهــــــاية الســــــــنة المالية السابقة 2019/18.
��مقابـــــــل نحو 6817.6 مــــليونًا 
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ــار،  ــون دين ــة 2020/19 نحــو 17377.0 ملي ــة الســنة المالي 
 نهاي
ــة �	 ــوك المحلي ــدى البن ــة ل ــة أرصــدة الحســابات النظامي ــٍب آخــر، بلغــت قيم ــن جان وم


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2019/18، أي بارتفــاع قيمتــه 81.2 مليونـًـا ونســبته 0.5%. وبلغــت نســبة أرصــدة تلــك 
مقابــل نحــو 17295.9 مليــون دينــار �	

ــة  
 نهاي
ــل %25.6 �	 ــة 2020/19 مقاب ــة الســنة المالي 
 نهاي

ــة عــ� مســتوى النشــاط المحــ�
 نحــو %23.9 �	 ــة البنــوك المحلي اني 	 
الحســابات إ� إجمــا�
 م�

الســنة الماليــة الســابقة 2019/18.

(12) 

الرسم البيا�	


 لمطلوبات البنوك المحلية التوزيع النس£¢

 المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول رقم (5)


انية البنوك المحلية ع� مستوى النشاط المح� 	 
إجما�
 م�
(مليون دينار)

البنــــــود

 نهاية السنة

التغ�
ا̄°رصدة �	

(%)القيمة2019/182020/19

الموجودات

6290.16717.2427.16.8    المطالب ع� البنك المركزي

	 البنوك المحلية 
1963.83350.71386.970.6    الودائع المتبادلة فيما ب±

46.1-1712.7-3715.12002.5    المطالب ع� الحكومة

39252.140959.61707.54.4    المطالب ع� القطاع الخاص

13954.317290.33336.023.9    الموجودات ا°̄جنبية

2256.02453.7197.78.8    موجودات أخرى

67431.472774.05342.67.9إجما�
 الموجودات = إجما�
 المطلوبات

3.4-1246.9-37144.035897.1    ودائع القطاع الخاص (المقيم)

6025.77560.31534.625.5    ودائع الحكومة

	 البنوك المحلية 
1763.33248.81485.584.2    الودائع المتبادلة فيما ب±

	 
9212.49352.4140.01.5    حقوق المساهم±

6817.69955.13137.546.0    المطلوبات ا°̄جنبية

6468.56760.4291.94.5    مطلوبات أخرى

17295.917377.081.20.5حسابات نظامية

--2323    عدد البنوك

المصدر: بنك الكويت المركزي

     

 
 :   . 
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18/2019 19/2020  )%( 
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    6290.1 6717.2 427.1 6.8 

      1963.8 3350.7 1386.9 70.6 

   3715.1 2002.5 1712.7 46.1 

    39252.1 40959.6 1707.5 4.4 

  13954.3 17290.3 3336.0 23.9 

  2256.0 2453.7 197.7 8.8 
     

  =  
 

67431.4 72774.0 5342.6 7.9 

:     

   )( 37144.0 35897.1 1246.9 3.4 

  6025.7 7560.3 1534.6 25.5 

      1763.3 3248.8 1485.5 84.2 

  9212.4 9352.4 140.0 1.5 

  6817.6 9955.1 3137.5 46.0 

  6468.5 6760.4 291.9 4.5 
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ارتفــاع رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ� بنــك الكويــت المركــزي بنحــو 427.1 مليــون دينــار وبنســبة 6.8%، ليصــل إ� نحــو 6717.2 مليــون دينــار �	


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وقــد جــاءت تلــك الزيــادة نتيجــة °رتفــاع كل مــن 
نهايــة الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 6290.1 مليــون دينــار �	

ــا)، وا̄°رصــدة  ا̄°رصــدة والودائــع °̄جــل والتــورق المقابــل بنحــو 249.9 مليــون دينــار وبنســبة 19.9% (مــن نحــو 1255.2 مليــون إ� نحــو 1505.1 مليونً

النقديــة بنحــو 101.1 مليونـًـا وبنســبة 28.2% (مــن نحــو 358.6 مليونـًـا إ� نحــو 459.7 مليونـًـا)، والودائــــع تحــت الطلــب لــدى البنــك المركــزي بنحــو 77.5 


 ســندات البنــك المركــزي 

 مقتنيــات البنــوك المحليــة �	

مليونـًـا وبنســبة 4.5% (مــن نحــو 1705.6 مليونـًـا إ� نحــو 1783.0 مليونـًـا) مــن جهــة، وا°نخفــاض �	

) مــن جهــٍة أخــرى. 	 
والتــورق المقابــل بنحــو 1.4 مليــون دينــار (مــن نحــو 2970.7 مليونـًـا إ� نحــو 2969.3 م¾يــ±

ــة  ــنة المالي ــة الس 
 نهاي
ــار �	 ــون دين ــو 17290.3 ملي ــل إ� نح ــبة 23.9%، ليص ــار وبنس ــون دين ــو 3336.0 ملي ــة بنح ــودات ا°̄جنبي ــد الموج ــاع رصي ارتف

ــابقة. ــة الس ــنة المالي ــة الس 
 نهاي
ــار �	 ــون دين ــو 13954.3 ملي ــل نح 2020/19، مقاب


 نهايــة 
	 البنــوك المحليــة بنحــو 1386.9 مليــون دينــار وبنســبة 70.6%، ليصــل إ� نحــو 3350.7 مليــون دينــار �	 
ارتفــاع رصيــد الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ±


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 1963.8 مليــون دينــار �	


 نهايــة 
انخفــاض رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة عــ� الحكومــة بنحــو 1712.7 مليــون دينــار وبنســبة 46.1%، ليصــل إ� نحــو 2002.5 مليــون دينــار �	


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
الســنة الماليــة 2020/19، مقابــل نحــو 3715.1 مليــون دينــار �	

(11) 

الرسم البيا�	


 لموجودات البنوك المحلية التوزيع النس£¢

المصدر: بنك الكويت المركزي

ب- على جانب المطلوبات:

ــة  ــاية السنـــ 
 نهـــ
ــار وبنســبة 3.4%، لتــــصل �	 ــون دين ــة بنحــو 1246.9 ملي ــوك المحلي ــدى البن ــم) ل ــع القطــاع الخــاص (الُمقي انخفضــت أرصــدة ودائ


 نهــــاية الـــــسنة المـــاليـــــة السابـــــقة. وقـــــد جـــاء 
الماليــــة 2020/19 إلــــى نحـــــو 35897.1 مليـــــون دينــــار، مقـــــابل نحـــــو 37144.0 ملـــــيونًا �	


 نهــــــاية الســــــنة الــــماليــــة 
اجــع أرصــدة الودائع بالدينـــــــار الكويتـــــــي بنحو 875.4 مليــــــون دينــــــار وبنســـــبة %2.5 �	 Ãذلــك ا°نخفــاض نتيجــة ل�


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة. وتراجــع أرصــدة ودائــع 
2020/19، لتــصــــــــل إلـــــى نحـــــــــو 33511.8 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 34387.3 مليونـًـا �	

القطــاع الخــاص (المقيــم) بالعمــ¾ت ا°̄جنبيــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 371.5 مليــون دينــار وبنســبة 13.5%، لتصــل إ� نحــو 2385.2 مليــون دينــار 

ــة الســابقة. ــة الســنة المالي 
 نهاي
ــار �	 ــل نحــو 2756.7 مليــون دين ــة 2020/19، مقاب ــة الســنة المالي 
 نهاي

	�


 نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 
ارتفعــت أرصــدة ودائــع الحكومــة لــدى البنــوك المحليــة بنحــو 1534.6 مليــون دينــار وبنســبة 25.5%، لتصــل �	


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
7560.3 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 6025.7 مليــون دينــار �	


 نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� 
	 البنــوك المحليــة بنحــو 1485.5 مليــون دينــار وبنســبة 84.2%، لتصــل �	 
ارتفعــت أرصــدة الودائــع المتبادلــة فيمــا بــ±


 نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.
نحــو 3248.8 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 1763.3 مليــون دينــار �	

ــة 2020/19 إ� نحــو  ــة الســنة المالي 
 نهاي
ــار وبنســبة 1.5%، ليصــل �	 ــون دين ــة بنحــو 140.0 ملي ــوك المحلي ــدى البن 	 ل 
ــوق المســاهم± ــد حق ازداد رصي


 نهــــــاية الســــــــنة الماليــة الســابقة 2019/18.
9352.4 مليــون دينــار، مقابـــــــل نحــو 9212.4 مــــليونًا �	


 نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إ� نحــو 9955.1 مليــون دينــار، 
ازداد رصيــد المطلوبــات ا°̄جنبيــة بنحــو 3137.5 مليــون دينــار وبنســبة 46.0%، ليصــل �	


 نهــــــاية الســــــــنة المالية السابقة 2019/18.
مقابـــــــل نحو 6817.6 مــــليونًا �	
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معـدل التضخـم:

 الرقــم القيــا� العــام ��ســعار المســتهلك، 
��  دارة المركزيــة ل��حصــاء إ� أن معــدل التضخــم الســنوي (مقاًســا بالتغــ� النســ�� تشــ� البيانــات الصــادرة عــن ا��

ســنة ا��ســاس 2013=100) قــد بلــغ نحــو 1.4% خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل نحــو 0.5% خــ�ل الســنة الماليــة 2019/18. وقــد تمثلــت أهــم ا��قســام 

جيحــي 11.4%) بمســاهمة نســبية بلغــت  ليــة ومعــدات الصيانــة (الــوزن ال�¬ �  كل مــن قســم المفروشــات الم��
 المعــدل المشــار إليــه ��

الرئيســية ا��كــ�³ مســاهمة ��

جيحــي 4.0%) بمســاهمة نســبية بلغــت %12.6،  جيحــي 7.5%) بمســاهمة نســبية بلغــت 22.3%، وقســم ا�تصــا�ت (الــوزن ال�¬ 23.2%، وقســم النقــل (الــوزن ال�¬

جيحــي 33.2%) بنحــو %18.1.   قســم خدمات المســكن (الــوزن ال�¬
 معــدل التضخــم خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 ��

فيمــا تمثلــت المســاهمة النســبية الســلبية ��

(13) 
�̧ الرسم البيا

التضخـــــم

دارة المركزية ل��حصاء.  المصدر: ا��

(14) 
�̧ الرسم البيا

 معدل التضخم ��برز ا��قسام الرئيسية خ�ل السنة المالية 2020/19
المساهمة النسبية ��

دارة المركزية ل��حصاء. المصدر: ا��
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معـدل التضخـم:

 الرقــم القيــا� العــام ��ســعار المســتهلك، 
��  دارة المركزيــة ل��حصــاء إ� أن معــدل التضخــم الســنوي (مقاًســا بالتغــ� النســ�� تشــ� البيانــات الصــادرة عــن ا��

ســنة ا��ســاس 2013=100) قــد بلــغ نحــو 1.4% خــ�ل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل نحــو 0.5% خــ�ل الســنة الماليــة 2019/18. وقــد تمثلــت أهــم ا��قســام 

جيحــي 11.4%) بمســاهمة نســبية بلغــت  ليــة ومعــدات الصيانــة (الــوزن ال�¬ �  كل مــن قســم المفروشــات الم��
 المعــدل المشــار إليــه ��

الرئيســية ا��كــ�³ مســاهمة ��

جيحــي 4.0%) بمســاهمة نســبية بلغــت %12.6،  جيحــي 7.5%) بمســاهمة نســبية بلغــت 22.3%، وقســم ا�تصــا�ت (الــوزن ال�¬ 23.2%، وقســم النقــل (الــوزن ال�¬

جيحــي 33.2%) بنحــو %18.1.   قســم خدمات المســكن (الــوزن ال�¬
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فيمــا تمثلــت المســاهمة النســبية الســلبية ��

(13) 
�̧ الرسم البيا

التضخـــــم

دارة المركزية ل��حصاء.  المصدر: ا��

(14) 
�̧ الرسم البيا

 معدل التضخم ��برز ا��قسام الرئيسية خ�ل السنة المالية 2020/19
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ثانًيا: الجهود الرقابية
لبنك الكويت المركزي

18
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ــة  ــدات المصرفي ــزي للوح ــت المرك ــك الكوي ــن بن ــادرة ع ــط الص ــم والضواب ــات والتعامي ــم التعليم أوًال: أه
ــه ــة لرقابت ــة الخاضع والمالي

أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/5/14 إ� جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تحديــث التعليمــات الســابق إصدارهــا بتاريــخ 2013/7/23 

� كشــفت عــن الحاجــة إليهــا متابعــة بنــك الكويــت المركــزي خــ�ل 
رهــاب، لتعزيــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ�� بشــأن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا��

امهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل  ¤ افــه بهــدف تحقيــق إل¥� ©ª̄فيــة والماليــة الخاضعــة لرقابتــه وإ ة الزمنيــة الســابقة للمؤسســات الم الفــ¥�

ــ�غ وحــدة  ــرارات حــول إب ــص باتخــاذ الق ــك تخت ــدى كل بن ــة ل � 2019/8/28 بتشــكيل لجن
¤º ــم ــك صــدر تعمي ــاً بذل ــل. إلحاق ا�رهــاب عــ¿ الوجــه ا��مث

رهــاب،  ام عــن مكافحــة غســل ا��مــوال وتمويــل ا�� ¤ � عضويتهــا مســؤول ا�لــ¥�
¤º التحريــات الماليــة أو عــدم إب�غهــا ، وذلــك عنــد كل حالــة اشــتباه، وتضــم

� مــع 
�Ãعــ¿ أن تــدون جميــع المناقشــات لــكل واقعــة اشــتباه يُعــد عنهــا تقريــر يُعــرض عــ¿ اللجنــة، ويتضمــن رأي كل عضــو بشــأنها وقــرار اللجنــة النهــا

ا�حتفــاظ بمــا يفيــد ذلــك وتقديمــه لــدى الطلــب.

̄افــة بشــأن ال�ئحــة التنفيذيــة الخاصــة  كات ال ©ªكات التمويــل و ©ªأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2019/8/28 إ� جميــع البنــوك المحليــة و

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار  بتنفيــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة ا��

الشــامل، ليتــم العمــل بــه مــن تاريخــه بــد�ً مــن القــرار رقــم (5) الصــادر بتاريــخ 2014/4/8 بشــأن ال�ئحــة التنفيذيــة الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس 

رهــاب، والســابق تعميمــه مــن قبــل بنــك الكويــت  رهــاب وتمويــل ا�� ــاق ا��مــم المتحــدة المتعلقــة با�� ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث

ــل  كات التموي ©ªــة و ــوك المحلي ــع البن ــخ 2019/10/28 إ� جمي ــاً بتاري ــزي تعميم ــت المرك ــك الكوي ــدر بن ــك أص ــا لذل ــخ 2014/8/31. إلحاق ــزي بتاري المرك

̄افــة بشــأن ال�ئحــة التنفيذيــة الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق ا��مــم المتحــدة المتعلــق  كات ال ©ªو

� تصــدر عــن لجــان العقوبــات بموجــب الفصــل الســابع مــن 
رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وتتضمــن آليــة متابعــة القــرارات الــ�� بمكافحــة ا��

ميثــاق ا��مــم المتحــدة ســواء التابعــة لمجلــس ا��مــن بموجــب القــرارات 1267/1999، 1988/2011، 2253/2015 والقــرارات ذات الع�قــة، أو مــا تصــدره 

رهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة  لجنــة تنفيــذ قــرارات مجلــس ا��مــن الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق ا��مــم المتحــدة المتعلــق بمكافحــة ا��

� وزارة الخارجيــة.
¤º الدمــار الشــامل المشــكلة

� البنــوك 
¤º اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، إدخــال تعديــ�ت عــ¿ تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــة

� تشــكيل مجالــس إدارات البنــوك واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، والتأكيــد عــ¿ أهميــة حوكمــة 
¤º ¤ �Ôإضافــة ا��عضــاء المســتقل �

¤º تتمثــل �
الكويتيــة والــ��

� إطــار إدارة المخاطــر الكليــة للبنــك.
¤º �

¤Ãا Ö¥ام ومخاطــر ا��مــن الســي ¤ دارة، وإضافــة محــور بشــأن حوكمــة ا�لــ¥� إدارة المخاطــر والــدور المنــوط بمجالــس ا��

� المــادة (68) 
¤º ة المطلوبــة Ö¥اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 2019/9/10، تعديــل القواعــد والضوابــط الخاصــة بالخــ

¤ لعضويــة مجلــس إدارة  �Ôالمرشــح �
¤º وط الواجــب توافرهــا ©Ùمــن القانــون رقــم (32) لســنة 1968 وتعدي�تــه، حيــث أصــدر قــراراً جديــداً يتضمــن تحديــد الــ

¤ غــ¥�  �Ôالمــادة ا��و� مــن القــرار المذكــور عــ¿ المرشــح �
¤º وط الســتة الــواردة ©Ùبحيــث تطبــق الــ ، ¤ �Ôوا��عضــاء غــ¥� المســتقل ¤ �Ôبنــك مــن ا��عضــاء المســتقل

¤ نائبــاً أو مســاعداً لرئيــس الجهــاز  �Ôة المطلوبــة فيمــن يعــ Ö¥وط الخــ ©ª ضافــة إ� تعديــل ، با�� ¤ �Ôالمســتقل ¤ �Ôة خاصــة بالمرشــح Ö¥وط خــ ©ª وإضافــة ، ¤ �Ôالمســتقل

� مجــا�ت التقنيــة لــدى أي مــن البنــوك.
¤º التنفيــذي

¤ عــ¿  ، ودعمــه لمــا حققــه هــذا القطــاع مــن نجــاح وتمــ¥� �
� الكويــ��

¤º¯ة القطــاع المــ � إطــار الحــرص الدائــم لبنــك الكويــت المركــزي عــ¿ متابعــة مســ¥�
¤º

ــورة  ــا تطــورات أوضــاع ا�قتصــاد العالمــي، وث � فرضته
ــ�� ــة ال ــة والخارجي ــات الداخلي � ظــل التحدي

¤º قليمــي، وســعياً �ســتدامة هــذا النجــاح المســتوى ا��

� أســاليب ورؤى جديــدة 
� توقعــات العمــ�ء واحتياجاتهــم، مــن خــ�ل مواجهــة تلــك التحديــات عــ¥Ö تبــ�¤

¤º ات المتســارعة التقنيــات الماليــة الحديثــة، والتغــ¥�

� المنتجــات والخدمــات وتطويــر الكفــاءة التشــغيلية للبنــوك، طلــب بنــك الكويــت المركــزي 
¤º تنســجم مــع المســتقبل، ومــا يصاحــب ذلــك التحــول مــن ابتــكار

اتيجية واضحــة المعالــم محــددة العنــاá تســتهدف  ¤ اســ¥� مــن جميــع البنــوك الكويتيــة بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 6 أكتوبــر 2019 إعــداد وتجهــ¥�

̄فيــة، إ� جانــب فهــم أفضــل لمتطلبــات العمــ�ء وتوقعاتهــم واحتياجاتهــم، بمــا يحقــق تطويــر  � الصناعــة الم
¤º �

مواجهــة هــذه التحديــات والتطــور التقــ�¤

� يجــب عــ¿ البنــوك 
نمــاذج عمــل هــذه البنــوك عــ¿ المــدى المتوســط (3-5 ســنوات)، وقــد حــدد تعميــم بنــك الكويــت المركــزي مختلــف العنــاá الــ��

اتيجية. تغطيتهــا بهــذه ا�ســ¥�

ــا وانعكاســاته الســلبية عــ¿ مختلــف ا��نشــطة ا�قتصاديــة بتوجيــه البنــوك  قــام بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2020/3/12 جــراء انتشــار فايــروس كورون

: المحليــة مــن خــ�ل اتحــاد المصــارف نحــو التــا��

ورة مواصلــة تقديــم الخدمــات الماليــة ا��ساســية للجمهــور دون انقطــاع، وتوفــ¥� جميــع الوســائل لتنفيــذ هــذه العمليــات بالÙعــة والكفــاءة وا��مــان  • ¤á

ضافــة إ� áف الشــيكات وتنفيــذ التحويــ�ت الماليــة الداخليــة والخارجيــة. المعتــاد، ويشــمل ذلــك عمليــات ســحب وإيــداع النقــد، با��

�� وتغذيتها با��وراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع. •
çالقيام بشكل مستمر بصيانة أجهزة السحب ا�

ونية ونقاط البيع. • لك¥� ̄فية ع¥Ö القنوات ا�� ضمان استمرارية الخدمات الم

ونية لمدة ستة أشهر. • لك¥� �� والقنوات ا��
çوقف الرسوم ع¿ أجهزة نقاط البيع والسحب ا�

رت أعمالهم جراء ا��وضاع الراهنة. • ¤̄ التعامل بإيجابية مع العم�ء الذين ت

ة ا��جازة. • � خ�ل ف¥�
¤º¯من القطاع الم ¤ �Ôورة تقديم التعويض الما�� والمعنوي لكل العامل ¤á
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رين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية.  • تبة لدى المصارف ع� المت�� تأجيل ا�ستحقاقات المالية الم��

� واحتياجــات المجتمــع، لضمــان تلبيــة  •
كات التجاريــة المــوردة للســلع ا��ساســية والمرتبطــة با��مــن الغــذا�� � تقديــم الخدمــات الم�فيــة للــ��

ا�ســتمرار ¤�

تلــك ا�حتياجــات عــ� نحــو طبيعــي.

� العمل والرد ع� جميع استفسارات العم»ء. •
استمرار مراكز ا�تصال (Call Centers) لدى البنوك ¤�

� بصــورة غــ�� قانونيــة، وذلــك  أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/15 إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن المعامــ»ت الم�فيــة للمقيمــ¾�

� إشــعار آخــر. بالســماح بقبــول بطاقاتهــم منتهيــة الص»حيــة (بطاقــة المراجعــة أو بطاقــات الضمــان الصحــي) وتســهيل معامــ»ت حامليهــا وذلــك لحــ¾�

كــة التمويــل بشــأن ا�متنــاع عــن بيــع الضمانــات  �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëجميــع البنــوك المحليــة و Àأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/15 إ

� اســتقرار ا��ســواق وتحســن ا��وضــاع ا�قتصاديــة. المرهونــة لديهــا مقابــل القــروض وعمليــات التمويــل الممنوحــة للعمــ»ء لحــ¾�

أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/25 إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تفعيــل خطــط الطــوارئ واســتمرارية ا��عمــال ومواجهــة ا��زمــات 

ورة تحديثهــا بمــا تفرضــه متطلبــات الظــروف ا�ســتثنائية الراهنــة بمــا يضمــن اســتمرار ا��عمــال – وخاصــة ا��عمــال ا��ساســية -  دون  �Ø بشــكل عاجــل، مــع

ي أو نقصــه، مــع مراعــاة القــرارات التنظيميــة الصــادرة مــن الدولــة. كمــا أكــد  إعاقــة أو تعطــل ��ي أســباب، وتحديــداً مــا يعــود منهــا لغيــاب العنــ� البــ��

� مقــر 
� الذيــن ســيقومون بتنفيذهــا (والفــرق البديلــة لهــم)، ســواء ¤� ورة قيــام البنــوك بتحديــد ا��عمــال ذات ا��ولويــة والموظفــ¾� �Ø البنــك المركــزي عــ�

دارة العليــا. وأكــد  Üاف عــ� ا��عمــال ومتابعــة التقاريــر مــن قبــل ا� �Ë Ü«ليــات المناســبة لــÝل– إن أمكــن- مــع وضــع الضوابــط ال»زمــة وا� � العمــل أو مــن المــ��

ازيــة لضمــان ســ»متهم.  � المقــرات الرئيســية للبنــوك وفروعهــا، واتخــاذ التدابــ�� ا�ح��
� الذيــن يطلــب منهــم العمــل ¤� كذلــك عــ� العنايــة القصــوى بالموظفــ¾�

وأن يقــوم مجلــس إدارة البنــك بالمتابعــة المســتمرة للتطــورات الحاليــة وإجــراءات المــ�ف تحــت هــذه الظــروف.

 2020/3/31 �
ة ¤� أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/31 إÀ جميــع البنــوك المحلية بشــأن عــدم تقديــم البيانات الماليــة المرحلية عــن الفــ��

إÀ بنــك الكويــت المركــزي، عــ� أن تســتمر المصــارف بموافــاة البنــك المركــزي بجميــع البيانــات ا�Üحصائيــة والتقاريــر المطلوبــة لتنفيــذ مهــام بنــك الكويــت 

المركــزي الرقابيــة وفقــاً للمواعيــد المحــددة ســلفاً. كمــا طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 2020/4/9 بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، 

 �
ســكانية عــن الربــع المنتهــي ¤� Üل»�غــراض ا�ســته»كية وا� �áكات التمويــل بتقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëالبنــوك و

2020/3/31، عــ� أن يتــم موافــاة بنــك الكويــت المركــزي بــه مــع تقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ�á ل»�غــراض ا�ســته»كية وا�ســكانية عــن 

ــخ 2020/4/9 بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، جميــع  � 2020/6/30. وكذلــك طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاري
� المنتهــي ¤�

ــا�� ــع الث الرب

كات التمويــل بتقريــر فحــص وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــن عــام 2019 إÀ 2020/9/30 بــد�ً مــن 2020/6/30. �Ëالبنــوك و
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رين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية. • تبة لدى المصارف ع� المت�� تأجيل ا�ستحقاقات المالية الم��

� واحتياجــات المجتمــع، لضمــان تلبيــة •
كات التجاريــة المــوردة للســلع ا��ساســية والمرتبطــة با��مــن الغــذا�� � تقديــم الخدمــات الم�فيــة للــ��

ا�ســتمرار ¤�

تلــك ا�حتياجــات عــ� نحــو طبيعــي.

� العمل والرد ع� جميع استفسارات العم»ء.•
استمرار مراكز ا�تصال (Call Centers) لدى البنوك ¤�

� بصــورة غــ�� قانونيــة، وذلــك  إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن المعامــ»ت الم�فيــة للمقيمــ¾� 2020/3/15 أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

� إشــعار آخــر. بالســماح بقبــول بطاقاتهــم منتهيــة الص»حيــة (بطاقــة المراجعــة أو بطاقــات الضمــان الصحــي) وتســهيل معامــ»ت حامليهــا وذلــك لحــ¾�

كــة التمويــل بشــأن ا�متنــاع عــن بيــع الضمانــات  �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëجميــع البنــوك المحليــة و À2020/3/15 إ أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

� اســتقرار ا��ســواق وتحســن ا��وضــاع ا�قتصاديــة. المرهونــة لديهــا مقابــل القــروض وعمليــات التمويــل الممنوحــة للعمــ»ء لحــ¾�

إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تفعيــل خطــط الطــوارئ واســتمرارية ا��عمــال ومواجهــة ا��زمــات  2020/3/25 أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

ورة تحديثهــا بمــا تفرضــه متطلبــات الظــروف ا�ســتثنائية الراهنــة بمــا يضمــن اســتمرار ا��عمــال – وخاصــة ا��عمــال ا��ساســية -  دون  �Ø بشــكل عاجــل، مــع

ي أو نقصــه، مــع مراعــاة القــرارات التنظيميــة الصــادرة مــن الدولــة. كمــا أكــد  إعاقــة أو تعطــل ��ي أســباب، وتحديــداً مــا يعــود منهــا لغيــاب العنــ� البــ��

� مقــر 
� الذيــن ســيقومون بتنفيذهــا (والفــرق البديلــة لهــم)، ســواء ¤� ورة قيــام البنــوك بتحديــد ا��عمــال ذات ا��ولويــة والموظفــ¾� �Ø البنــك المركــزي عــ�

دارة العليــا. وأكــد  Üاف عــ� ا��عمــال ومتابعــة التقاريــر مــن قبــل ا� �Ë Ü«ليــات المناســبة لــÝل– إن أمكــن- مــع وضــع الضوابــط ال»زمــة وا� � العمــل أو مــن المــ��

ازيــة لضمــان ســ»متهم.  � المقــرات الرئيســية للبنــوك وفروعهــا، واتخــاذ التدابــ�� ا�ح��
� الذيــن يطلــب منهــم العمــل ¤� كذلــك عــ� العنايــة القصــوى بالموظفــ¾�

وأن يقــوم مجلــس إدارة البنــك بالمتابعــة المســتمرة للتطــورات الحاليــة وإجــراءات المــ�ف تحــت هــذه الظــروف.

2020/3/31 �
ة ¤� إÀ جميــع البنــوك المحلية بشــأن عــدم تقديــم البيانات الماليــة المرحلية عــن الفــ�� أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/31

إÀ بنــك الكويــت المركــزي، عــ� أن تســتمر المصــارف بموافــاة البنــك المركــزي بجميــع البيانــات ا�Üحصائيــة والتقاريــر المطلوبــة لتنفيــذ مهــام بنــك الكويــت 

بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي،  المركــزي الرقابيــة وفقــاً للمواعيــد المحــددة ســلفاً. كمــا طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 2020/4/9

�
ســكانية عــن الربــع المنتهــي ¤� Üل»�غــراض ا�ســته»كية وا� �áكات التمويــل بتقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëالبنــوك و

2020/3/31، عــ� أن يتــم موافــاة بنــك الكويــت المركــزي بــه مــع تقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ�á ل»�غــراض ا�ســته»كية وا�ســكانية عــن 

بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، جميــع  ــخ 2020/4/9 2020/6/30. وكذلــك طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاري �
� المنتهــي ¤�

ــا�� ــع الث الرب

2020/9/30 بــد�ً مــن 2020/6/30. Àكات التمويــل بتقريــر فحــص وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــن عــام 2019 إ �Ëالبنــوك و
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رين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية. • تبة لدى المصارف ع� المت�� تأجيل ا�ستحقاقات المالية الم��

� واحتياجــات المجتمــع، لضمــان تلبيــة •
كات التجاريــة المــوردة للســلع ا��ساســية والمرتبطــة با��مــن الغــذا�� � تقديــم الخدمــات الم�فيــة للــ��

ا�ســتمرار ¤�

تلــك ا�حتياجــات عــ� نحــو طبيعــي.

� العمل والرد ع� جميع استفسارات العم»ء.•
استمرار مراكز ا�تصال (Call Centers) لدى البنوك ¤�

� بصــورة غــ�� قانونيــة، وذلــك  إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن المعامــ»ت الم�فيــة للمقيمــ¾� 2020/3/15 أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

� إشــعار آخــر. بالســماح بقبــول بطاقاتهــم منتهيــة الص»حيــة (بطاقــة المراجعــة أو بطاقــات الضمــان الصحــي) وتســهيل معامــ»ت حامليهــا وذلــك لحــ¾�

كــة التمويــل بشــأن ا�متنــاع عــن بيــع الضمانــات  �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëجميــع البنــوك المحليــة و À2020/3/15 إ أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

� اســتقرار ا��ســواق وتحســن ا��وضــاع ا�قتصاديــة. المرهونــة لديهــا مقابــل القــروض وعمليــات التمويــل الممنوحــة للعمــ»ء لحــ¾�

إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تفعيــل خطــط الطــوارئ واســتمرارية ا��عمــال ومواجهــة ا��زمــات  2020/3/25 أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ

ورة تحديثهــا بمــا تفرضــه متطلبــات الظــروف ا�ســتثنائية الراهنــة بمــا يضمــن اســتمرار ا��عمــال – وخاصــة ا��عمــال ا��ساســية -  دون  �Ø بشــكل عاجــل، مــع

ي أو نقصــه، مــع مراعــاة القــرارات التنظيميــة الصــادرة مــن الدولــة. كمــا أكــد  إعاقــة أو تعطــل ��ي أســباب، وتحديــداً مــا يعــود منهــا لغيــاب العنــ� البــ��

� مقــر 
� الذيــن ســيقومون بتنفيذهــا (والفــرق البديلــة لهــم)، ســواء ¤� ورة قيــام البنــوك بتحديــد ا��عمــال ذات ا��ولويــة والموظفــ¾� �Ø البنــك المركــزي عــ�

دارة العليــا. وأكــد  Üاف عــ� ا��عمــال ومتابعــة التقاريــر مــن قبــل ا� �Ë Ü«ليــات المناســبة لــÝل– إن أمكــن- مــع وضــع الضوابــط ال»زمــة وا� � العمــل أو مــن المــ��

ازيــة لضمــان ســ»متهم.  � المقــرات الرئيســية للبنــوك وفروعهــا، واتخــاذ التدابــ�� ا�ح��
� الذيــن يطلــب منهــم العمــل ¤� كذلــك عــ� العنايــة القصــوى بالموظفــ¾�

وأن يقــوم مجلــس إدارة البنــك بالمتابعــة المســتمرة للتطــورات الحاليــة وإجــراءات المــ�ف تحــت هــذه الظــروف.

2020/3/31 �
ة ¤� إÀ جميــع البنــوك المحلية بشــأن عــدم تقديــم البيانات الماليــة المرحلية عــن الفــ�� أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/31

إÀ بنــك الكويــت المركــزي، عــ� أن تســتمر المصــارف بموافــاة البنــك المركــزي بجميــع البيانــات ا�Üحصائيــة والتقاريــر المطلوبــة لتنفيــذ مهــام بنــك الكويــت 

بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي،  المركــزي الرقابيــة وفقــاً للمواعيــد المحــددة ســلفاً. كمــا طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 2020/4/9

�
ســكانية عــن الربــع المنتهــي ¤� Üل»�غــراض ا�ســته»كية وا� �áكات التمويــل بتقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëالبنــوك و

2020/3/31، عــ� أن يتــم موافــاة بنــك الكويــت المركــزي بــه مــع تقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ�á ل»�غــراض ا�ســته»كية وا�ســكانية عــن 

بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، جميــع  ــخ 2020/4/9 2020/6/30. وكذلــك طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاري �
� المنتهــي ¤�

ــا�� ــع الث الرب

2020/9/30 بــد�ً مــن 2020/6/30. Àكات التمويــل بتقريــر فحــص وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــن عــام 2019 إ �Ëالبنــوك و
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ثانيًا: أعمال وأنشطة أخرى

 � ��� إطــار التنســيق والتعــاون فيمــا بــ
�� بنــك الكويــت المركــزي ووزارة التجـــارة والصناعــــة بتاريــــخ 2019/7/2، وذلــك 	 ��إعــداد وتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــ

اف عــ� بعــض جوانــب أنشــطة الوحــدات الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي. وهــذه  ¡¢ � مجــال الرقابــة وا¤£
�� بشــأن تحديــد ا¤ختصاصــات 	 ��الجهتــ

� الحســبان المســتجدات والتطــورات الرقابيــة منــذ 
�� بتاريــخ 2000/9/17 لتأخــذ 	 ��� الطرفــ ��� ســبق توقيعهــا بــ

®̄ المذكــرة هــي تحديــث لمذكــرة التفاهــم الــ

� مجــا¤ت 
�كات و¤ئحتــه التنفيذيــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن مســتجدات 	 � تمــت عــ� بعــض أحــكام قانــون الــ·¡

®̄ ــ ذلــك التاريــخ ، ¤ســيما التعديــºت ال

ــون المعامــºت  رهــاب وقان ــل ا¤£ ــون مكافحــة غســل ا¤½مــوال وتموي ــات تطبيــق قان ضافــة إÀ متطلب � تتطلــب التنســيق بشــأنها، با¤£
®̄ ــ كة ال ®Áالعمــل المشــ

� مجــال تحديــد أطــر التنســيق وا¤ختصاصــات 
�ونيــة، وقانــون تنظيــم تبــادل المعلومــات ا¤ئتمانيــة، حيــث تناولــت المذكــرة عديــًدا مــن المحــاور 	 ®Áلك ا¤£

ضافــة إÀ تبســيط إجــراءات العمــل. � إطــار المهــام ا¤½ساســية لبنــك الكويــت المركــزي ووزارة التجــارة والصناعــة با¤£
�لمنــع أي ازدواجيــة رقابيــة أو تداخــل 	

 �Áة صاحــب الســمو أمــ �Çدولــة الكويــت برعايــة ســامية مــن حــ �
�� العالمــي بتاريــخ 2019/9/23 تحــت عنــوان ”صياغــة المســتقبل» 	

�	Çتنظيــم المؤتمــر المــ

� جوانــب الصناعــة المÇفيــة والماليــة مــن 
�	 � ��البــºد الشــيخ صبــاح ا¤½حمــد الجابــر الصبــاح حفظــه Í ورعــاه، وبمشــاركة عــدد مــن صنــاع القــرار ومختصــ

� مشــاركاً مــن الكويــت  ��جميــع أنحــاء العالــم. إضافــة إÀ تنظيــم معــرض التقنيــات الماليــة المصاحــب للمؤتمــر، وذلــك بمشــاركة أكــÁ¡ مــن خمســة وأربعــ

كات ا¤تصــا¤ت الرائــدة عــ� مســتوى المنطقــة.  ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والبنــوك المحليــة، و¢¡

ة 6-7 أكتوبر 2019 بالتنسيق مع المجلس النقدي الخليجي.  ®Áل الفºمدينة الكويت خ �
�تنظيم ورشة عمل حول توقعات وتحليل وإدارة السيولة 	

� دعــم ا¤قتصــاد وتعزيــز الكــوادر الوطنيــة وتطويرهــا، أطلــق بنــك الكويــت المركــزي برنامًجــا تدريبًيــا 
�انطºقــاً مــن دور بنــك الكويــت المركــزي وجهــوده 	

� أطلقهــا بنــك الكويــت المركــزي بالتعــاون مــع البنــوك 
®̄ ــ ــادرة كفــاءة ال ــخ 2019/10/21، وهــو أحــد برامــج مب � إدارة المخاطــر بتاري

�ــد متخصــص 	 جدي

الكويتيــة وإدارة معهــد الدراســات المÇفيــة.

� الكويــت، وســعياً إÀ ترســيخ أســس التدقيــق 
�ســºمية 	 � البنــوك ا¤£

�عيــة 	 � أعمــال الرقابــة ال·¡
�حرًصــا مــن بنــك الكويــت المركــزي عــ� تعزيــز الحوكمــة 	

عــي المعتمــد بتاريــخ 2019/11/3، وهــو  عــي عــ� أعمــال تلــك البنــوك، أطلــق بنــك الكويــت المركــزي الــدورة الثانيــة مــن برنامــج شــهادة المدقــق ال·¡ ال·¡

� أطلقهــا بنــك الكويــت المركــزي بالتعــاون مــع البنــوك الكويتيــة وإدارة معهــد الدراســات المÇفيــة.
®̄ أحــد برامــج مبــادرة كفــاءة الــ

ــة  ورة تلبي �ــة و× � المجــا¤ت التقني
�ــة التطــورات 	 ــا، بغــرض مواكب ــة وتطويره ــوادر الوطني ــز الك اتيجية لتعزي ®Áــزي ا¤ســ ــت المرك ــك الكوي ــة بن ــن رؤي ضم

� مــن العمالــة الوطنيــة عاليــة التأهيــل، عقــد بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2019/12/16 اجتماعــاً مÇفيــاً أكاديميــاً بمشــاركة 
�	Çاحتياجــات القطــاع المــ

� وســبل تطويــر التعليــم 
�	Çالقطــاع المــ �

�ة، لعقــد نقاشــات معمقــة حــول متطلبــات العمــل المســتقبلية 	 ÚÁوا¤½كاديمــي وذوي الخــ �
�	Çقيــادات العمــل المــ

� بالكفــاءات الوطنيــة 
�	Çلتلبيــة تلــك ا¤حتياجــات، بمــا يزيــد مــن فــرص العمــل أمــام العمالــة الوطنيــة ويعــزز القطــاع المــ � ��عــداد الخريجــ الجامعــي ¤£

� مجموعــة متنوعــة مــن ا¤ختصاصــات.
�	

� يبذلهــا بنــك الكويــت المركــزي لتدريــب الكــوادر الوطنيــة والخليجيــة وتعزيــز أســاليب الرقابــة المÇفيــة وتطبيــق أفضــل 
®̄ � إطــار الجهــود المســتمرة الــ

�	

ايــر 2020 حلقــة نقاشــية رفيعــة المســتوى  ÚÁة مــن 10-13 ف ®Áل الفــºهــذا الشــأن، اســتضاف بنــك الكويــت المركــزي خــ �
�قليميــة والعالميــة 	 الممارســات ا¤£

ق ا¤½وســط  � الــ·¡
�� لºقتصــاد والتمويــل 	Àــا الماليــة، نظمهــا مركــز صنــدوق النقــد الــدو ــة عــ� التكنولوجي ــارة بشــأن التنظيــم والرقاب ــا مخت حــول قضاي

� مــن البنــوك المركزيــة ومؤسســات النقــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. ��(CEF)، وذلــك بمشــاركة ممثلــ

� شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة 
�إعــداد القانــون رقــم (3) لســنة 2020 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم (32) لســنة 1968 	

عيــة بالبنــك المركــزي وتخويــل مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي ســلطة وضــع  المÇفيــة، وذلــك بتعديــل المــادة (93) بإنشــاء الهيئــة العليــا للرقابــة ال·¡

� هــذا 
�ا¤½ســس والقواعــد المتعلقــة بتشــكيل الهيئــة وأســلوب تعيينهــا ومكافــأة أعضاءهــا وتنظيــم عملهــا وتحديــد اختصاصاتهــا، بمــا يوفــر المرونــة الºزمــة 	

عــي فيمــا يحــال إليهــا  ســºمي - بإبــداء الــرأي ال·¡ � ا¤£Àوالمــا �
�	Çالمجــال، كذلــك النــص عــ� أن تقــوم الهيئــة - بحكــم تخصصهــا فيمــا يتعلــق بالعمــل المــ

� أعضــاء هيئــة  ��� الخــºف بــ
�ســºمي. كمــا شــمل التعديــل إســناد البــت 	 � وا¤£Àوالمــا �

�	Çمــن المحاكــم أو مراكــز التحكيــم فيمــا يتعلــق بقضايــا العمــل المــ

ســºمية.  عــي إÀ الهيئــة الجديــدة لــدى بنــك الكويــت المركــزي بــد¤ً مــن هيئــة الفتــوى بــوزارة ا¤½وقــاف والشــؤون ا¤£ عيــة حــول الحكــم ال·¡ الرقابــة ال·¡

وقــد صــدر القانــون بتاريــخ 2020/3/10.
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رين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية.  • تبة لدى المصارف ع� المت�� تأجيل ا�ستحقاقات المالية الم��

� واحتياجــات المجتمــع، لضمــان تلبيــة  •
كات التجاريــة المــوردة للســلع ا��ساســية والمرتبطــة با��مــن الغــذا�� � تقديــم الخدمــات الم�فيــة للــ��

ا�ســتمرار ¤�

تلــك ا�حتياجــات عــ� نحــو طبيعــي.

� العمل والرد ع� جميع استفسارات العم»ء. •
استمرار مراكز ا�تصال (Call Centers) لدى البنوك ¤�

� بصــورة غــ�� قانونيــة، وذلــك  أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/15 إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن المعامــ»ت الم�فيــة للمقيمــ¾�

� إشــعار آخــر. بالســماح بقبــول بطاقاتهــم منتهيــة الص»حيــة (بطاقــة المراجعــة أو بطاقــات الضمــان الصحــي) وتســهيل معامــ»ت حامليهــا وذلــك لحــ¾�

كــة التمويــل بشــأن ا�متنــاع عــن بيــع الضمانــات  �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëجميــع البنــوك المحليــة و Àأصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/15 إ

� اســتقرار ا��ســواق وتحســن ا��وضــاع ا�قتصاديــة. المرهونــة لديهــا مقابــل القــروض وعمليــات التمويــل الممنوحــة للعمــ»ء لحــ¾�

أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/25 إÀ جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تفعيــل خطــط الطــوارئ واســتمرارية ا��عمــال ومواجهــة ا��زمــات 

ورة تحديثهــا بمــا تفرضــه متطلبــات الظــروف ا�ســتثنائية الراهنــة بمــا يضمــن اســتمرار ا��عمــال – وخاصــة ا��عمــال ا��ساســية -  دون  �Ø بشــكل عاجــل، مــع

ي أو نقصــه، مــع مراعــاة القــرارات التنظيميــة الصــادرة مــن الدولــة. كمــا أكــد  إعاقــة أو تعطــل ��ي أســباب، وتحديــداً مــا يعــود منهــا لغيــاب العنــ� البــ��

� مقــر 
� الذيــن ســيقومون بتنفيذهــا (والفــرق البديلــة لهــم)، ســواء ¤� ورة قيــام البنــوك بتحديــد ا��عمــال ذات ا��ولويــة والموظفــ¾� �Ø البنــك المركــزي عــ�

دارة العليــا. وأكــد  Üاف عــ� ا��عمــال ومتابعــة التقاريــر مــن قبــل ا� �Ë Ü«ليــات المناســبة لــÝل– إن أمكــن- مــع وضــع الضوابــط ال»زمــة وا� � العمــل أو مــن المــ��

ازيــة لضمــان ســ»متهم.  � المقــرات الرئيســية للبنــوك وفروعهــا، واتخــاذ التدابــ�� ا�ح��
� الذيــن يطلــب منهــم العمــل ¤� كذلــك عــ� العنايــة القصــوى بالموظفــ¾�

وأن يقــوم مجلــس إدارة البنــك بالمتابعــة المســتمرة للتطــورات الحاليــة وإجــراءات المــ�ف تحــت هــذه الظــروف.

 2020/3/31 �
ة ¤� أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 2020/3/31 إÀ جميــع البنــوك المحلية بشــأن عــدم تقديــم البيانات الماليــة المرحلية عــن الفــ��

إÀ بنــك الكويــت المركــزي، عــ� أن تســتمر المصــارف بموافــاة البنــك المركــزي بجميــع البيانــات ا�Üحصائيــة والتقاريــر المطلوبــة لتنفيــذ مهــام بنــك الكويــت 

المركــزي الرقابيــة وفقــاً للمواعيــد المحــددة ســلفاً. كمــا طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 2020/4/9 بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، 

 �
ســكانية عــن الربــع المنتهــي ¤� Üل»�غــراض ا�ســته»كية وا� �áكات التمويــل بتقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ �Ëكات ا�ســتثمار و �Ëالبنــوك و

2020/3/31، عــ� أن يتــم موافــاة بنــك الكويــت المركــزي بــه مــع تقريــر فحــص القروض/عمليــات التمويــل الشــخ�á ل»�غــراض ا�ســته»كية وا�ســكانية عــن 

ــخ 2020/4/9 بشــأن تأجيــل موافــاة بنــك الكويــت المركــزي، جميــع  � 2020/6/30. وكذلــك طالــب بموجــب التعميــم الصــادر بتاري
� المنتهــي ¤�

ــا�� ــع الث الرب

كات التمويــل بتقريــر فحــص وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــن عــام 2019 إÀ 2020/9/30 بــد�ً مــن 2020/6/30. �Ëالبنــوك و
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ثالًثا: أهم العمليات المصرفية
لبنك الكويت المركزي

النقد المتداول

عمليات المقاصة والتسويات فيما بين البنوك 
المحلية

الحواالت المصرفية
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أوًال: النقد المتداول

 أ- رصيد النقد المتداول

� نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 بلغــت نحــو 2125.5 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 1803.3 مليــون - 
تشــ�� البيانــات المتاحــة إ� أن قيمــة النقــد المتــداول ��

� نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، وبمــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه 322.2 مليــون دينــار ونســبته 17.9%، وتــراوح رصيــد النقــد المتــداول خــ�ل الســنة 
دينــار ��

: � الماليــة 2020/19 مــا بــ��

� نهاية شهر مارس 2020.- 
2125.5 مليون دينار كأع� رصيد ��

� نهاية شهر أغسطس 2019.- 
788.4 مليون دينار كأد�� رصيد ��

ارتفــاع قيمــة النقــد المتــداول فــي نهايــة الســنة الماليــة 
2020/19 بمــا نســبته %17.9

(15) �
الرسم البيا��

   

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ب- جودة أوراق النقد المتداولة

� الحــدود 
� لــم تعــد تســتو��

©ªف ا®¬وراق النقديــة الــ�� جهــوده الراميــة إ� ضمــان جــودة أوراق النقــد المتداولــة وســحب وإتــ
اســتمر بنــك الكويــت المركــزي ��

الدنيــا المعتمــدة للجــودة لــدى البنــك المركــزي، والتصــدي لجرائــم تزييــف وتزويــر أوراق النقــد بالتعــاون مــع ا®¬جهــزة الحكوميــة ا®¬خــرى. 

ثانيًا: عمليات المقاصة والتسويات فيما بين البنوك المحلية

أ- عمليات غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي

ــالل  ــة خ ــة المقاص ــات غرف ــة عملي ــي قيم ــاع إجمال ارتف
الســنة الماليــة 2020/19 ليبلــغ نحــو 17.1 مليــار دينــار

ــة -  ــات خــ�ل الســنة المالي ــك العملي ــة تل ــا�� قيم ــع إجم ــزي، ارتف ــت المرك ــك الكوي ــدى بن ــة المقاصــة ل � إطــار غرف
ــذة �� ــات المنف ــق بالعملي ــا يتعل فيم

ــاًرا  ــاًرا للعمليــة، مقابــل نحــو 17.0 ملي ــه نحــو 5962.9 دين ــار لعــدد 2.87 مليــون عمليــة (شــيك) بمتوســط قيمت ــار دين 2020/19 ليبلــغ نحــو 17.1 ملي

ــة الســابقة 2019/18. ــة خــ�ل الســنة المالي ــاًرا للعملي ــه نحــو 5796.9 دين ــة (شــيك) بمتوســط قيمت ــون عملي لعــدد 2.93 ملي

     

   

 
:   . 

    
 

              
              

          .  
 

:        
 

       
 

         19/2020   17.1  
  

 

               
     19/2020   17.1    2.87   

)(    5962.9     17.0   2.93   
)(    5796.9       18/2019. 

2624



28

(16) �
��الرسم البيا

عمليات المقاصة لدى بنك الكويت المركزي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ب- عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية

انخفــاض قيمــة عمليــات التســويات فيمــا بيــن البنــوك 
90.27 مليــار دينــار و نســبته  المحليــة بمــا قيمتــه  

%33.9

 ��
� تتــم مــن خــ�ل البنــك المركــزي بــــاستخدام نظــام الكويــت ا �

� البنــوك المحليــة الــ�� �تشــ�� البيانــات المتاحــة إ� أن قيمــة عمليــات التســويات فيمــا بــ�

� «كاســب» (KASSIP) بلغــت خــ�ل السنـــــــــة الماليــــــــة 2020/19 نحــو 356.02 مليــار دينــار مقابــل  �� المشــارك� �لتسويــــــة المدفوعــات ا �نيــة فيمــا بــ�

نحــو 265.76 مليــاًرا خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة، مــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه 90.27 مليــار دينــار ونســبته %33.9.

(17) �
��الرسم البيا

� البنوك المحلية (كاسب) �قيمة عمليات التسويات فيما ب�

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ثالثًا: الحواالت والمعامالت المصرفية

أ- الحواالت المصرفية المحلية

المنفــذة  المصرفيــة  الحــواالت  قيمــة  إجمالــي  ارتفــع 
نســبته  بمــا   2020/19 الماليــة  الســنة  خــالل  محلًيــا 

%8.9
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(16) �
��الرسم البيا

عمليات المقاصة لدى بنك الكويت المركزي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ب- عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية

انخفــاض قيمــة عمليــات التســويات فيمــا بيــن البنــوك 
90.27 مليــار دينــار و نســبته  المحليــة بمــا قيمتــه  

%33.9

 ��
� تتــم مــن خــ�ل البنــك المركــزي بــــاستخدام نظــام الكويــت ا �

� البنــوك المحليــة الــ�� �تشــ�� البيانــات المتاحــة إ� أن قيمــة عمليــات التســويات فيمــا بــ�

� «كاســب» (KASSIP) بلغــت خــ�ل السنـــــــــة الماليــــــــة 2020/19 نحــو 356.02 مليــار دينــار مقابــل  �� المشــارك� �لتسويــــــة المدفوعــات ا �نيــة فيمــا بــ�

نحــو 265.76 مليــاًرا خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة، مــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه 90.27 مليــار دينــار ونســبته %33.9.

(17) �
��الرسم البيا

� البنوك المحلية (كاسب) �قيمة عمليات التسويات فيما ب�

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ثالثًا: الحواالت والمعامالت المصرفية

أ- الحواالت المصرفية المحلية

المنفــذة  المصرفيــة  الحــواالت  قيمــة  إجمالــي  ارتفــع 
نســبته  بمــا   2020/19 الماليــة  الســنة  خــالل  محلًيــا 

%8.9
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ــة، بلـــغت قيمتهــا  ــات الدولــــــ ــالح وزارات ومؤسسـ ــة لصـــــ ــة م�في ــذ 9204 حوال ــة 2020/19 بتنفي قــام بنــك الكويــت المركــزي خــ�ل الســنة المالي
ــابقة 2019/18. ــة الس ــنة المالي ــ�ل الس ــار خ ــون دين ــو 1615.2 ملي ــا نح ــة قيمته ــة م�في ــل 9084 حوال ــار، مقاب ــون دين ــو 1758.6 ملي ــة نح ا��جمالي

(18) �
الرسم البيا��

� تم تنفيذها لصالح وزارات ومؤسسات الدولة
الحوا�ت الم�فية ال��

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ب- المعامالت المصرفية الخارجية

� قــام بنــك الكويت المركــزي بتنفيذهــا لصالــح وزارات الدولة والمؤسســات الحكوميــــــة، وذلك فــــــي 
وفيمــا يتعلــق بالمعامــ�ت الم�فيــة الخارجيــة ا�£خــرى الــ��

: شكــــــــل اعتمـــــــادات مســتنديه وكمبــــــــيا�ت برســـــم التحصيل وشــيكات برســم التحصيل خ�ل الســنة المالية 2020/19، فقد تمثلت بالبيان التا§�

جــــــــدول (6)

المعام�ت الم�فية الخارجية المنفذة لصالح وزارات الدولة والمؤسسات الحكوميــــة

القيمةالعددالبيــــان
( �

(بالدينار الكوي��

أو�ً: ا�عتمادات المستندية

1 - ا�عتمادات المفتوحة

--- اعتمادات محلية

1121,010,286.094- اعتمادات أجنبية

1121,010,286.094المجموع

2 - ا�عتمادات المدفوعة

2965,585.0- اعتمادات محلية

84359,069,522.443- اعتمادات أجنبية

86360,035,107.443المجموع

3 - التعديــــ�ت

-- اعتمادات محلية

1120,049.844- اعتمادات أجنبية

1120,049.844المجموع

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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أوًال: أعداد العاملين في بنك الكويت المركزي

إجمالي عدد العاملين في بنك الكويت المركزي

ــة  ــنة المالي ــة الس ــا بنهاي ــل 963 موظًف ــة 2020/2019، مقاب ــنة المالي ــة الس 	 نهاي
�� � ــ�	 ــزي 1003 موظف ــت المرك ــك الكوي 	 بن

�� � ــ�	 ــدد العامل ــا	 ع ــغ إجم بل

	 نهايــة الســنة الماليــة 2020/2019 مقابــل 867 موظًفــا 
�� ( � 920 موظًفــا (يشــكلون مــا نســبته 91.7% مــن ا��جمــا	 � الكويتيــ�	 الســابقة. وبلــغ عــدد الموظفــ�	

ــة الســابقة 2019/2018. ــة الســنة المالي 	 نهاي
�� ( (90% مــن ا��جمــا	

عدد العاملين الجدد

	 الســنة 
� تــم تعيينهــم �� )، مقابــل 10 موظفــ�	 � � 101 موظًفــا منهــم 99 كويتًيــا (بنســبة 98% مــن إجمــا	 المعينــ�	 وشــهدت الســنة الماليــة 2020/2019 تعيــ�	

.( � � (بنســبة 70% مــن إجمــا	 المعينــ�	 الماليــة الســابقة 2019/2018 منهــم 7 كويتيــ�	

انتهاء خدمة العاملين

)، وانتهــاء  � ــا)، والتقاعــد (15 موظفــ�	 ــا، حيــث كانــت ا��ســباب هــي ا�ســتقالة (31 موظًف كمــا شــهدت الســنة الماليــة 2020/2019 انتهــاء خدمــة 60 موظًف

.( � خدمــة (2 موظــف)، وإنهــاء خدمــة (12 موظفــ�	

ثانيًا : المهمات الرسمية 

المؤتمرات واالجتماعات خارج دولة الكويت

ــة  ــاع خــارج دول ــر واجتم 	 حضــور 70 مؤتم
ــة الســابقة 2019/2018) للمشــاركة �� ــن الســنة المالي ــاض بنســبة 21.6% ع ــا (انخف ــدد 115 موظًف ــاد ع ــم إيف ت

ــة الكويــت خــ®ل الســنة  	 حضــور 77 مؤتمــر واجتمــاع خــارج دول
ــا للمشــاركة �� الكويــت خــ®ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقابــل إيفــاد عــدد 148 موظًف

ــابقة 2019/2018. ــة الس المالي

ثالثًا: البرامج والدورات التدريبية 

الدورات التدريبية

قــام بنــك الكويــت المركــزي بإعــداد وتنفيــذ ا�حتياجــات التدريبيــة لموظفــي البنــك وذلــك بالتنســيق مــع جهــات تدريبيــة متخصصــة لتنظيــم برامــج مختلفــة 

ة الطويلــة، وإيفــاد مجموعــة مــن موظفــي البنــك لحضــور برامــج، ودورات، وحلقــات،  � مــن البنــك ذوي الكفــاءة والخــ¾½ يــن متخصصــ�	 أو ا�ســتعانة بمحا¿�

	 وذلــك وفقــاً ل®حتياجــات التدريبيــة ومتطلبــات 
Âمجــال الحاســب ا� 	

داري أو �� �	 أو المــا	 أو ا�قتصــادي أو ا�
��Äالمجــال المــ 	

وورش عمــل متخصصــة ��

: العمــل وذلــك عــÇ النحــو التــا	

داخل الكويت:أ. 

ــا (انخفــاض بنســبة 49.7% عــن الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018) لحضــور 102 دورة  تــم خــ®ل الســنة الماليــة 2020/2019 إيفــاد عــدد 622 موظًف

	 للتخطيــط، ومركــز صنــدوق النقــد الــدو	 ل®قتصــاد والتمويــل  ½Ëفيــة، المعهــد العــرÄوذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المحليــة مثــل (معهــد الدراســات الم

ق ا��وســط، ومعهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، وديــوان المحاســبة، ووزارة الماليــة، وا��مانــة العامــة للمجلــس ا��عــÇ للتخطيــط،  ÐÑالــ 	
��

وبعــض البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة، وجهــات التدريــب المحليــة ا��هليــة المتخصصــة، ومكاتــب تدقيــق الحســابات، وديــوان الخدمــة المدنيــة). 

	 الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018 إيفــاد 1163 موظًفــا لحضــور 156 برنامًجــا تدريبًيــا داخــل دولــة الكويــت.
	 المقابــل، تــم ��

و��

خارج الكويت:ب. 

ــة،  ــور 98 دورة تدريبي ــابقة 2019/2018) لحض ــة الس ــنة المالي ــن الس ــبة 40% ع ــادة بنس ــا (زي ــاد 147 موظًف ــة 2020/2019 إيف ــنة المالي ــ®ل الس ــم خ ت

 	 ½Ëالصعيــد الخليجــي أو العــر Çوا�قتصــادي ســواًء عــ 	والمــا 	
��Äالمجــال المــ 	

بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات التدريبيــة والمعاهــد المتخصصــة ��

، واتحــاد المصــارف العربيــة، والبنــوك المركزيــة العربيــة  	 ½Ëأو العالمــي، ومــن هــذه الجهــات (معهــد السياســات ا�قتصاديــة التابــع لصنــدوق النقــد العــر

، وســويف، ومعهــد  	Öا��مريــ 	والنظــام ا�حتياطــي الفيــدرا 	Öا��مريــ 	ا، والبنــك الفيــدرا Ø¾وبنــك إنجلــ ، ، والبنــك الــدو	 وا��جنبيــة، وصنــدوق النقــد الــدو	

ــة  ــارج دول ــا خ ــا تدريبًي ــور 75 برنامًج ــا لحض ــاد 105 موظًف ــابقة 2019/2018 إيف ــة الس ــنة المالي 	 الس
ــم �� ــل، ت 	 المقاب

ــطنبول). و�� ــة بإس ــوك المركزي البن

الكويــت.
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رابعًا: الشهادات المهنية والبعثات الدراسية

برنامج الشهادات المهنية

� الســنة 
�� � � خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019 لحضــور برنامجــي تأهيــل للشــهادات المهنيــة المعتمــدة، مقارنــة بعــدد 10 موظفــ�� � اثنــ�� تــم إيفــاد موظفــ��

الماليــة الســابقة 2019/2018.

خامًسا: تأهيل الكويتيين حديثي التخّرج

� التخــّرج 
� التخــرج، حيــث قــام بإبــرام عقــود تدريــب مــع عــدد 37 متدربًــا حديــ��

� الجــدد حديــ�� قــام بنــك الكويــت المركــزي بتنظيــم برامــج تدريبيــة للمتدربــ��

ــل  ــة 2020/2019، مقاب ــا خــ�ل الســنة المالي ــم تثبيــت 65 متدربً ــة. كمــا ت ــب / إدارات البنــك المعني � مكات
نامــج التخصــ�ª المعــد لهــم �� ــم إلحاقهــم بال®¬ وت

� خــ�ل الســنة الماليــة 2019/2018. � اثنــ�� متدربــ��

سادًسا: إيفاد موظفين في بعثات دراسية

ــة الدراســية ±ســتكمال  ــح البعث وط من �́ ــق عليهــم  ــن تنطب � الذي ــاد 5 مــن الموظفــ�� ــة 2020/2019 عــ¹ إيف ــزي خــ�ل الســنة المالي ــت المرك ــك الكوي وافــق بن

ــة الســابقة 2019/2018. � الســنة المالي
�� � ــ�� ــل 4 موظف ــت، مقاب ــة الكوي ــا خــارج دول الدراســات العلي

سابًعا: المشاركة في برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخّرج للعمل في القطاع المصرفي

� التخــّرج للعمــل 
� حديــ�� � «برنامــج توظيــف وتدريــب الكويتيــ��

يشــارك بنــك الكويــت المركــزي وللعــام التاســع عــ¹ التــوا�Á بالتعــاون مــع البنــوك المحليــة ا±¾خــرى ��

اف بنــك الكويــت المركــزي ومدتــه ســنة، حيــث يجــري حالًيــا تنظيــم الدفعــة التاســعة  �́ » الــذي ينظمــه معهــد الدراســات المÄفيــة تحــت إ �
��Äالقطــاع المــ �

��

� لبنــك الكويــت  � جامعيــ�� نامــج تخصيــص عــدد 3 خريجــ�� � التخــرج. وتــم بموجــب هــذا ال®¬
� حديــ�� � فيــه مــن الكويتيــ�� عــداد لتدريــب المشــارك�� É±نامــج، با لهــذا ل®¬

نامــج. � ال®¬
المركــزي للمســاهمة ��

ثامًنا: استكمال الدراسة بعد ساعات الدوام الرسمي في البنك

� الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 10 
� بنــك الكويــت المركــزي بــأي طلــب ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي ��

لــم يتقــدم العاملــون ��

طلبــات ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018.

تاسًعا: تدريب طلبة الجامعات والمعاهد

ــة  ــت، كلي ــة بالكوي ــب، الجامعــة ا±¾مريكي ــم التطبيقــي والتدري ــة العامــة للتعلي ــت، الهيئ ــة الجامعــات والمعاهــد (جامعــة الكوي ــم تدريــب مجموعــة مــن طلب ت

� عــدد مــن إدارات ومكاتــب البنــك، وبلــغ عددهــم 38 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 22 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 
ق ا±¾وســط) �� �Òالــ

ــابقة 2019/2018.  الس
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برنامج الشهادات المهنية

� الســنة 
�� � � خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019 لحضــور برنامجــي تأهيــل للشــهادات المهنيــة المعتمــدة، مقارنــة بعــدد 10 موظفــ�� � اثنــ�� تــم إيفــاد موظفــ��

الماليــة الســابقة 2019/2018.

خامًسا: تأهيل الكويتيين حديثي التخّرج

� التخــّرج 
� التخــرج، حيــث قــام بإبــرام عقــود تدريــب مــع عــدد 37 متدربًــا حديــ��

� الجــدد حديــ�� قــام بنــك الكويــت المركــزي بتنظيــم برامــج تدريبيــة للمتدربــ��

ــل  ــة 2020/2019، مقاب ــا خــ�ل الســنة المالي ــم تثبيــت 65 متدربً ــة. كمــا ت ــب / إدارات البنــك المعني � مكات
نامــج التخصــ�ª المعــد لهــم �� ــم إلحاقهــم بال®¬ وت

� خــ�ل الســنة الماليــة 2019/2018. � اثنــ�� متدربــ��

سادًسا: إيفاد موظفين في بعثات دراسية

ــة الدراســية ±ســتكمال  ــح البعث وط من �́ ــق عليهــم  ــن تنطب � الذي ــاد 5 مــن الموظفــ�� ــة 2020/2019 عــ¹ إيف ــزي خــ�ل الســنة المالي ــت المرك ــك الكوي وافــق بن

ــة الســابقة 2019/2018. � الســنة المالي
�� � ــ�� ــل 4 موظف ــت، مقاب ــة الكوي ــا خــارج دول الدراســات العلي

سابًعا: المشاركة في برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخّرج للعمل في القطاع المصرفي

� التخــّرج للعمــل 
� حديــ�� � «برنامــج توظيــف وتدريــب الكويتيــ��

يشــارك بنــك الكويــت المركــزي وللعــام التاســع عــ¹ التــوا�Á بالتعــاون مــع البنــوك المحليــة ا±¾خــرى ��

اف بنــك الكويــت المركــزي ومدتــه ســنة، حيــث يجــري حالًيــا تنظيــم الدفعــة التاســعة  �́ » الــذي ينظمــه معهــد الدراســات المÄفيــة تحــت إ �
��Äالقطــاع المــ �

��

� لبنــك الكويــت  � جامعيــ�� نامــج تخصيــص عــدد 3 خريجــ�� � التخــرج. وتــم بموجــب هــذا ال®¬
� حديــ�� � فيــه مــن الكويتيــ�� عــداد لتدريــب المشــارك�� É±نامــج، با لهــذا ل®¬

نامــج. � ال®¬
المركــزي للمســاهمة ��

ثامًنا: استكمال الدراسة بعد ساعات الدوام الرسمي في البنك

� الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 10 
� بنــك الكويــت المركــزي بــأي طلــب ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي ��
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تاسًعا: تدريب طلبة الجامعات والمعاهد

ــة  ــت، كلي ــة بالكوي ــب، الجامعــة ا±¾مريكي ــم التطبيقــي والتدري ــة العامــة للتعلي ــت، الهيئ ــة الجامعــات والمعاهــد (جامعــة الكوي ــم تدريــب مجموعــة مــن طلب ت

� عــدد مــن إدارات ومكاتــب البنــك، وبلــغ عددهــم 38 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 22 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 
ق ا±¾وســط) �� �Òالــ

ــابقة 2019/2018.  الس
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برنامج الشهادات المهنية

� الســنة 
�� � � خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019 لحضــور برنامجــي تأهيــل للشــهادات المهنيــة المعتمــدة، مقارنــة بعــدد 10 موظفــ�� � اثنــ�� تــم إيفــاد موظفــ��

الماليــة الســابقة 2019/2018.

خامًسا: تأهيل الكويتيين حديثي التخّرج

� التخــّرج 
� التخــرج، حيــث قــام بإبــرام عقــود تدريــب مــع عــدد 37 متدربًــا حديــ��

� الجــدد حديــ�� قــام بنــك الكويــت المركــزي بتنظيــم برامــج تدريبيــة للمتدربــ��

ــل  ــة 2020/2019، مقاب ــا خــ�ل الســنة المالي ــم تثبيــت 65 متدربً ــة. كمــا ت ــب / إدارات البنــك المعني � مكات
نامــج التخصــ�ª المعــد لهــم �� ــم إلحاقهــم بال®¬ وت

� خــ�ل الســنة الماليــة 2019/2018. � اثنــ�� متدربــ��

سادًسا: إيفاد موظفين في بعثات دراسية

ــة الدراســية ±ســتكمال  ــح البعث وط من �́ ــق عليهــم  ــن تنطب � الذي ــاد 5 مــن الموظفــ�� ــة 2020/2019 عــ¹ إيف ــزي خــ�ل الســنة المالي ــت المرك ــك الكوي وافــق بن

ــة الســابقة 2019/2018. � الســنة المالي
�� � ــ�� ــل 4 موظف ــت، مقاب ــة الكوي ــا خــارج دول الدراســات العلي

سابًعا: المشاركة في برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخّرج للعمل في القطاع المصرفي

� التخــّرج للعمــل 
� حديــ�� � «برنامــج توظيــف وتدريــب الكويتيــ��

يشــارك بنــك الكويــت المركــزي وللعــام التاســع عــ¹ التــوا�Á بالتعــاون مــع البنــوك المحليــة ا±¾خــرى ��

اف بنــك الكويــت المركــزي ومدتــه ســنة، حيــث يجــري حالًيــا تنظيــم الدفعــة التاســعة  �́ » الــذي ينظمــه معهــد الدراســات المÄفيــة تحــت إ �
��Äالقطــاع المــ �

��

� لبنــك الكويــت  � جامعيــ�� نامــج تخصيــص عــدد 3 خريجــ�� � التخــرج. وتــم بموجــب هــذا ال®¬
� حديــ�� � فيــه مــن الكويتيــ�� عــداد لتدريــب المشــارك�� É±نامــج، با لهــذا ل®¬

نامــج. � ال®¬
المركــزي للمســاهمة ��

ثامًنا: استكمال الدراسة بعد ساعات الدوام الرسمي في البنك

� الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 10 
� بنــك الكويــت المركــزي بــأي طلــب ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي ��

لــم يتقــدم العاملــون ��

طلبــات ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018.

تاسًعا: تدريب طلبة الجامعات والمعاهد

ــة  ــت، كلي ــة بالكوي ــب، الجامعــة ا±¾مريكي ــم التطبيقــي والتدري ــة العامــة للتعلي ــت، الهيئ ــة الجامعــات والمعاهــد (جامعــة الكوي ــم تدريــب مجموعــة مــن طلب ت

� عــدد مــن إدارات ومكاتــب البنــك، وبلــغ عددهــم 38 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 22 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 
ق ا±¾وســط) �� �Òالــ
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أوًال: أعداد العاملين في بنك الكويت المركزي

إجمالي عدد العاملين في بنك الكويت المركزي

ــة  ــنة المالي ــة الس ــا بنهاي ــل 963 موظًف ــة 2020/2019، مقاب ــنة المالي ــة الس 	 نهاي
�� � ــ�	 ــزي 1003 موظف ــت المرك ــك الكوي 	 بن

�� � ــ�	 ــدد العامل ــا	 ع ــغ إجم بل

	 نهايــة الســنة الماليــة 2020/2019 مقابــل 867 موظًفــا 
�� ( � 920 موظًفــا (يشــكلون مــا نســبته 91.7% مــن ا��جمــا	 � الكويتيــ�	 الســابقة. وبلــغ عــدد الموظفــ�	

ــة الســابقة 2019/2018. ــة الســنة المالي 	 نهاي
�� ( (90% مــن ا��جمــا	

عدد العاملين الجدد

	 الســنة 
� تــم تعيينهــم �� )، مقابــل 10 موظفــ�	 � � 101 موظًفــا منهــم 99 كويتًيــا (بنســبة 98% مــن إجمــا	 المعينــ�	 وشــهدت الســنة الماليــة 2020/2019 تعيــ�	

.( � � (بنســبة 70% مــن إجمــا	 المعينــ�	 الماليــة الســابقة 2019/2018 منهــم 7 كويتيــ�	

انتهاء خدمة العاملين

)، وانتهــاء  � ــا)، والتقاعــد (15 موظفــ�	 ــا، حيــث كانــت ا��ســباب هــي ا�ســتقالة (31 موظًف كمــا شــهدت الســنة الماليــة 2020/2019 انتهــاء خدمــة 60 موظًف

.( � خدمــة (2 موظــف)، وإنهــاء خدمــة (12 موظفــ�	

ثانيًا : المهمات الرسمية 

المؤتمرات واالجتماعات خارج دولة الكويت

ــة  ــاع خــارج دول ــر واجتم 	 حضــور 70 مؤتم
ــة الســابقة 2019/2018) للمشــاركة �� ــن الســنة المالي ــاض بنســبة 21.6% ع ــا (انخف ــدد 115 موظًف ــاد ع ــم إيف ت

ــة الكويــت خــ®ل الســنة  	 حضــور 77 مؤتمــر واجتمــاع خــارج دول
ــا للمشــاركة �� الكويــت خــ®ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقابــل إيفــاد عــدد 148 موظًف

ــابقة 2019/2018. ــة الس المالي

ثالثًا: البرامج والدورات التدريبية 

الدورات التدريبية

قــام بنــك الكويــت المركــزي بإعــداد وتنفيــذ ا�حتياجــات التدريبيــة لموظفــي البنــك وذلــك بالتنســيق مــع جهــات تدريبيــة متخصصــة لتنظيــم برامــج مختلفــة 

ة الطويلــة، وإيفــاد مجموعــة مــن موظفــي البنــك لحضــور برامــج، ودورات، وحلقــات،  � مــن البنــك ذوي الكفــاءة والخــ¾½ يــن متخصصــ�	 أو ا�ســتعانة بمحا¿�

	 وذلــك وفقــاً ل®حتياجــات التدريبيــة ومتطلبــات 
Âمجــال الحاســب ا� 	

داري أو �� �	 أو المــا	 أو ا�قتصــادي أو ا�
��Äالمجــال المــ 	

وورش عمــل متخصصــة ��

: العمــل وذلــك عــÇ النحــو التــا	

داخل الكويت:أ. 

ــا (انخفــاض بنســبة 49.7% عــن الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018) لحضــور 102 دورة  تــم خــ®ل الســنة الماليــة 2020/2019 إيفــاد عــدد 622 موظًف

	 للتخطيــط، ومركــز صنــدوق النقــد الــدو	 ل®قتصــاد والتمويــل  ½Ëفيــة، المعهــد العــرÄوذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المحليــة مثــل (معهــد الدراســات الم

ق ا��وســط، ومعهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، وديــوان المحاســبة، ووزارة الماليــة، وا��مانــة العامــة للمجلــس ا��عــÇ للتخطيــط،  ÐÑالــ 	
��

وبعــض البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة، وجهــات التدريــب المحليــة ا��هليــة المتخصصــة، ومكاتــب تدقيــق الحســابات، وديــوان الخدمــة المدنيــة). 

	 الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018 إيفــاد 1163 موظًفــا لحضــور 156 برنامًجــا تدريبًيــا داخــل دولــة الكويــت.
	 المقابــل، تــم ��

و��

خارج الكويت:ب. 

ــة،  ــور 98 دورة تدريبي ــابقة 2019/2018) لحض ــة الس ــنة المالي ــن الس ــبة 40% ع ــادة بنس ــا (زي ــاد 147 موظًف ــة 2020/2019 إيف ــنة المالي ــ®ل الس ــم خ ت

 	 ½Ëالصعيــد الخليجــي أو العــر Çوا�قتصــادي ســواًء عــ 	والمــا 	
��Äالمجــال المــ 	

بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات التدريبيــة والمعاهــد المتخصصــة ��

، واتحــاد المصــارف العربيــة، والبنــوك المركزيــة العربيــة  	 ½Ëأو العالمــي، ومــن هــذه الجهــات (معهــد السياســات ا�قتصاديــة التابــع لصنــدوق النقــد العــر

، وســويف، ومعهــد  	Öا��مريــ 	والنظــام ا�حتياطــي الفيــدرا 	Öا��مريــ 	ا، والبنــك الفيــدرا Ø¾وبنــك إنجلــ ، ، والبنــك الــدو	 وا��جنبيــة، وصنــدوق النقــد الــدو	

ــة  ــارج دول ــا خ ــا تدريبًي ــور 75 برنامًج ــا لحض ــاد 105 موظًف ــابقة 2019/2018 إيف ــة الس ــنة المالي 	 الس
ــم �� ــل، ت 	 المقاب

ــطنبول). و�� ــة بإس ــوك المركزي البن

الكويــت.
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رابعًا: الشهادات المهنية والبعثات الدراسية

برنامج الشهادات المهنية

� الســنة 
�� � � خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019 لحضــور برنامجــي تأهيــل للشــهادات المهنيــة المعتمــدة، مقارنــة بعــدد 10 موظفــ�� � اثنــ�� تــم إيفــاد موظفــ��

الماليــة الســابقة 2019/2018.

خامًسا: تأهيل الكويتيين حديثي التخّرج

� التخــّرج 
� التخــرج، حيــث قــام بإبــرام عقــود تدريــب مــع عــدد 37 متدربًــا حديــ��

� الجــدد حديــ�� قــام بنــك الكويــت المركــزي بتنظيــم برامــج تدريبيــة للمتدربــ��

ــل  ــة 2020/2019، مقاب ــا خــ�ل الســنة المالي ــم تثبيــت 65 متدربً ــة. كمــا ت ــب / إدارات البنــك المعني � مكات
نامــج التخصــ�ª المعــد لهــم �� ــم إلحاقهــم بال®¬ وت

� خــ�ل الســنة الماليــة 2019/2018. � اثنــ�� متدربــ��

سادًسا: إيفاد موظفين في بعثات دراسية

ــة الدراســية ±ســتكمال  ــح البعث وط من �́ ــق عليهــم  ــن تنطب � الذي ــاد 5 مــن الموظفــ�� ــة 2020/2019 عــ¹ إيف ــزي خــ�ل الســنة المالي ــت المرك ــك الكوي وافــق بن

ــة الســابقة 2019/2018. � الســنة المالي
�� � ــ�� ــل 4 موظف ــت، مقاب ــة الكوي ــا خــارج دول الدراســات العلي

سابًعا: المشاركة في برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخّرج للعمل في القطاع المصرفي

� التخــّرج للعمــل 
� حديــ�� � «برنامــج توظيــف وتدريــب الكويتيــ��

يشــارك بنــك الكويــت المركــزي وللعــام التاســع عــ¹ التــوا�Á بالتعــاون مــع البنــوك المحليــة ا±¾خــرى ��

اف بنــك الكويــت المركــزي ومدتــه ســنة، حيــث يجــري حالًيــا تنظيــم الدفعــة التاســعة  �́ » الــذي ينظمــه معهــد الدراســات المÄفيــة تحــت إ �
��Äالقطــاع المــ �

��

� لبنــك الكويــت  � جامعيــ�� نامــج تخصيــص عــدد 3 خريجــ�� � التخــرج. وتــم بموجــب هــذا ال®¬
� حديــ�� � فيــه مــن الكويتيــ�� عــداد لتدريــب المشــارك�� É±نامــج، با لهــذا ل®¬

نامــج. � ال®¬
المركــزي للمســاهمة ��

ثامًنا: استكمال الدراسة بعد ساعات الدوام الرسمي في البنك

� الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 10 
� بنــك الكويــت المركــزي بــأي طلــب ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي ��

لــم يتقــدم العاملــون ��

طلبــات ±ســتكمال الدراســة خــارج ســاعات الــدوام الرســمي خــ�ل الســنة الماليــة الســابقة 2019/2018.

تاسًعا: تدريب طلبة الجامعات والمعاهد

ــة  ــت، كلي ــة بالكوي ــب، الجامعــة ا±¾مريكي ــم التطبيقــي والتدري ــة العامــة للتعلي ــت، الهيئ ــة الجامعــات والمعاهــد (جامعــة الكوي ــم تدريــب مجموعــة مــن طلب ت

� عــدد مــن إدارات ومكاتــب البنــك، وبلــغ عددهــم 38 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 2020/2019، مقارنــة بعــدد 22 طالًبــا خــ�ل الســنة الماليــة 
ق ا±¾وســط) �� �Òالــ
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أوًال: جهود بنك الكويت المركزي في مجال تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات

تطبيــق نظــام الخدمــات المصرفيــة الحكوميــة للتحويــالت بالدينــار الكويتــي - علــى الجهــات الحكوميــة للمرحلــة 
ا�ولى

تم ا�نتهاء من تدريب مخت�� كل من وزارة المالية – وزارة الخارجية – وزارة الكهرباء والماء – المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية.- 

تم تطبيق النظام لدى كل من وزارة الخارجية - المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية – وزارة الكهرباء والماء.- 

عداد لتطبيق النظام لدى كل من وزارة المالية.-  يجري ا��

نظام المدفوعات الخليجية - ربط نظام الكويت ا�لي لتسوية المدفوعات مع نظام المدفوعات الخليجية

� البنية التحتية للنظام.-  تم تجه��

تم إعداد ورش عمل متعددة لتوعية البنوك التجارية بالنظام.- 

شارك بنك الكويت المركزي بفعالية خلق المفتاح العام كجزء من أمن المعلومات الخاص بنظام المدفوعات الخليجي.- 

تم تدريب فريق من بنك الكويت المركزي ع¨ النظام.- 

تم اعتماد مواصفات النظام الفنية والوظيفية الخاصة بدولة الكويت.- 

مشروع نظام تحليل البيانات والتقارير – المرحلة ا�ولى

تم ا�نتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة ومرتبطة بجميع قواعد البيانات وأنظمة البنك الداخلية كمرحلة أو».- 

ونية وتوحيد البيانات المختلفة وعرضها بشكل لوحات معلومات -  لك�³ تطبيق وربط نظام إدارة البطاقات البµستيكية والعمليات ا��

.(Dashboards)         

 -.(Dashboards) يداعات اليومية وربطها آلًيا بمصادر خارجية وداخلية بشكل لوحات المعلومات تطبيق نظام ا��

36 38

ا�شراف على تنفيذ المشاريع التقنية

ف عليهــا وينفذهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات وا��عمــال -  � يــ��
تــم إعــداد التقاريــر ربــع الســنوية ونصــف الســنوية المتعلقــة بتنفيــذ المشــاريع التقنيــة الــ��

الم�فيــة، ورفــع تلــك التقاريــر للجنــة تقنيــة وأمــن المعلومــات.

«(KNPS) مشروع « نظام الكويت الوطني للمدفوعات

أ- الممارسة المتعلقة بتوريد وتطبيق نظام الكويت الوطني للمدفوعات

وع.-  ات ا��ولية وإعداد الخطة الزمنية للم�� ا�نتهاء من التحض��

 -.7 X 24 للتسويات ا�جمالية �
دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية للنظام ا�¤£¢

� أنظمة المرحلة ا��و¬.- 
�̄ دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية لبا

� للتسويات ا�°جمالية.- 
¢ ع± النظام ا�¤£¢ ا�نتهاء من تدريب المختص�²

� بيئة ا�ختبارات.- 
¢̄ ا�نتهاء من توريد وتركيب النظام 

� للتسويات ا�°جمالية.- 
� للنظام ا�¤£¢

تنفيذ اختبارات الربط والقبول النها£�

ب- الممارســة المتعلقــة بتقديــم خدمــات إدارة المشــروع وضمــان الجــودة لمشــروع نظــام الكويــت الوطنــي 
ــات. للمدفوع

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة القواعد التنظيمية لنظام الكويت الوط�¢

 - �
ا�نتهاء من اعتماد خطة جاهزية الجهات المشاركة (البنوك المحلية وا��جنبية) لتطبيق أنظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

                 للمدفوعات.

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� ضوء إدارة خطة جاهزية الجهات - 
¢̄ � للمدفوعات، وذلك 

ا�نتهاء من عقد عدة ورش عمل للبنوك التجارية بشأن نظام الكويت الوط�¢

� النظام.
¢̄                 المشاركة 
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ا�شراف على تنفيذ المشاريع التقنية

ف عليهــا وينفذهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات وا��عمــال -  � يــ��
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ا�نتهاء من اعتماد خطة جاهزية الجهات المشاركة (البنوك المحلية وا��جنبية) لتطبيق أنظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

                 للمدفوعات.

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� ضوء إدارة خطة جاهزية الجهات - 
¢̄ � للمدفوعات، وذلك 

ا�نتهاء من عقد عدة ورش عمل للبنوك التجارية بشأن نظام الكويت الوط�¢

� النظام.
¢̄                 المشاركة 
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ف عليهــا وينفذهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات وا��عمــال -  � يــ��
تــم إعــداد التقاريــر ربــع الســنوية ونصــف الســنوية المتعلقــة بتنفيــذ المشــاريع التقنيــة الــ��

الم�فيــة، ورفــع تلــك التقاريــر للجنــة تقنيــة وأمــن المعلومــات.

«(KNPS) مشروع « نظام الكويت الوطني للمدفوعات

أ- الممارسة المتعلقة بتوريد وتطبيق نظام الكويت الوطني للمدفوعات

وع.-  ات ا��ولية وإعداد الخطة الزمنية للم�� ا�نتهاء من التحض��

 -.7 X 24 للتسويات ا�جمالية �
دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية للنظام ا�¤£¢

� أنظمة المرحلة ا��و¬.- 
�̄ دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية لبا

� للتسويات ا�°جمالية.- 
¢ ع± النظام ا�¤£¢ ا�نتهاء من تدريب المختص�²

� بيئة ا�ختبارات.- 
¢̄ ا�نتهاء من توريد وتركيب النظام 

� للتسويات ا�°جمالية.- 
� للنظام ا�¤£¢

تنفيذ اختبارات الربط والقبول النها£�

ب- الممارســة المتعلقــة بتقديــم خدمــات إدارة المشــروع وضمــان الجــودة لمشــروع نظــام الكويــت الوطنــي 
ــات. للمدفوع

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة القواعد التنظيمية لنظام الكويت الوط�¢

 - �
ا�نتهاء من اعتماد خطة جاهزية الجهات المشاركة (البنوك المحلية وا��جنبية) لتطبيق أنظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

                 للمدفوعات.

� للمدفوعات.- 
ا�نتهاء من إعداد وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� ضوء إدارة خطة جاهزية الجهات - 
¢̄ � للمدفوعات، وذلك 

ا�نتهاء من عقد عدة ورش عمل للبنوك التجارية بشأن نظام الكويت الوط�¢

� النظام.
¢̄                 المشاركة 
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�� وتم إص
ح كافة ا��عطال الحرجة المعلقة.- 
تم ا�نتهاء من اختبار الربط مع نظام العمليات البنكية ا��ساسية ونظام المناولة ا��

� المب�� الجديد.- 
يجري حالياً القيام با�ختبارات النهائية قبل نقل النظام إ� القاعة الم�فية ��

إعادة هندسة إجراءات عمليات نظام التعيينات

� للوظائف بصورة أ�ع -  تم ا�نتهاء من إعادة هندسة إجراءات عمليات نظام التعيينات وتطبيق النظام مما أدى إ� �عة اختيار المتقدم¥�

وأدق وأك»ª مرونة.

مشروع تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية

ا�نتهاء من إعداد الممارسة وطرحها.- 

� بنك الكويت المركزي.- 
دارات المختصة �� µكات بالتنسيق مع ا� ª·إعداد الردود ع¹ أسئلة ال

� الممارسة.- 
كات المشاركة �� ª·ا�نتهاء من العروض المرئية المقدمة من ال

� بنك الكويت المركزي.- 
دارات المختصة �� µالممارسة بالتنسيق مع ا� �

كات المشاركة �� ª·تقييم ال

ية.-  ª·كة الفائزة لتطوير أنظمة إدارة الموارد الب ª·ا�نتهاء من توقيع العقد مع ال

ثانًيا-جهود بـــنك الكويت المـــركزي في مجــال تعزيـز التواصل مع مكونات المجتمع االقتصادي والمالي 

ة لبنــك الكويــت المركــزي، فقــد  � عــ
م والع
قــات العامــة وتعزيــًزا للحضــور المتــوازن وتدعيًمــا للصــورة المتمــ»� µأنشــئت مــن أجلهــا إدارة ا� �
Âهــداف الــ��
تحقيقــاً ل

دارة عــ¹ انتهــاج سياســة إع
ميــة متوازنــة  µل الســنة الماليــة 2020/2019 لتحقيــق ا��هــداف المنوطــة بهــا، كمــا حرصــت ا�
دارة إ� تكثيــف نشــاطاتها خــ µســعت ا�

� ســبيل المحافظــة عــ¹ ا�ســتقرار 
� تحقيــق رؤيــة البنــك ��

تهــدف إ� إبــراز إنجــازات البنــك ودوره الحيــوي المســتمد مــن أهدافــه وأغراضــه والمســاهمة الفاعلــة ��

� إنجــاز عديــد 
دارة عــ¹ مواصلــة الجهــد �� µالدولــة، وقــد عملــت ا� �

�� �
� عــ¹ السياســات النقديــة والنظــام المــ��� ÌÍالمــا�� وا�ســتقرار النقــدي وممارســة دوره الرقــا

عــ
م والع
قــات العامــة: µمــن المشــاريع ونــدرج فيمــا يــ�¹ لمحــة عامــة عــن أهــم إنجــازات إدارة ا�
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ف عليهــا وينفذهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات وا��عمــال - � يــ��
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«(KNPS) مشروع « نظام الكويت الوطني للمدفوعات

أ- الممارسة المتعلقة بتوريد وتطبيق نظام الكويت الوطني للمدفوعات

وع.- ات ا��ولية وإعداد الخطة الزمنية للم�� ا�نتهاء من التحض��

-.7 X � للتسويات ا�جمالية 24
دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية للنظام ا�¤£¢

� أنظمة المرحلة ا��و¬.-
�̄ دراسة وجمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية لبا
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¢ ع± النظام ا�¤£¢ ا�نتهاء من تدريب المختص�²

� بيئة ا�ختبارات.-
¢̄ ا�نتهاء من توريد وتركيب النظام 

� للتسويات ا�°جمالية.-
� للنظام ا�¤£¢

تنفيذ اختبارات الربط والقبول النها£�

ب- الممارســة المتعلقــة بتقديــم خدمــات إدارة المشــروع وضمــان الجــودة لمشــروع نظــام الكويــت الوطنــي 
ــات. للمدفوع

� للمدفوعات.-
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

� للمدفوعات.-
ا�نتهاء من إعداد مسودة وثيقة القواعد التنظيمية لنظام الكويت الوط�¢

-�
ا�نتهاء من اعتماد خطة جاهزية الجهات المشاركة (البنوك المحلية وا��جنبية) لتطبيق أنظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢

                 للمدفوعات.

� للمدفوعات.-
ا�نتهاء من إعداد وثيقة إجراء العمليات ��نظمة المرحلة ا��و¬ من نظام الكويت الوط�¢
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�� وتم إص
ح كافة ا��عطال الحرجة المعلقة.-
تم ا�نتهاء من اختبار الربط مع نظام العمليات البنكية ا��ساسية ونظام المناولة ا��

� المب�� الجديد.-
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إعادة هندسة إجراءات عمليات نظام التعيينات

� للوظائف بصورة أ�ع - �عة اختيار المتقدم¥� تم ا�نتهاء من إعادة هندسة إجراءات عمليات نظام التعيينات وتطبيق النظام مما أدى إ�

وأدق وأك»ª مرونة.

مشروع تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية

ا�نتهاء من إعداد الممارسة وطرحها.-

� بنك الكويت المركزي.-
دارات المختصة �� µكات بالتنسيق مع ا� ª·إعداد الردود ع¹ أسئلة ال

� الممارسة.-
كات المشاركة �� ª·ا�نتهاء من العروض المرئية المقدمة من ال

� بنك الكويت المركزي.-
دارات المختصة �� µالممارسة بالتنسيق مع ا� �

كات المشاركة �� ª·تقييم ال

ية.- ª·كة الفائزة لتطوير أنظمة إدارة الموارد الب ª·ا�نتهاء من توقيع العقد مع ال

ثانًيا-جهود بـــنك الكويت المـــركزي في مجــال تعزيـز التواصل مع مكونات المجتمع االقتصادي والمالي 

ة لبنــك الكويــت المركــزي، فقــد  � عــ
م والع
قــات العامــة وتعزيــًزا للحضــور المتــوازن وتدعيًمــا للصــورة المتمــ»� µأنشــئت مــن أجلهــا إدارة ا� �
Âهــداف الــ��
تحقيقــاً ل

دارة عــ¹ انتهــاج سياســة إع
ميــة متوازنــة  µلتحقيــق ا��هــداف المنوطــة بهــا، كمــا حرصــت ا� دارة إ� تكثيــف نشــاطاتها خــ
ل الســنة الماليــة 2020/2019 µســعت ا�

� ســبيل المحافظــة عــ¹ ا�ســتقرار 
� تحقيــق رؤيــة البنــك ��

تهــدف إ� إبــراز إنجــازات البنــك ودوره الحيــوي المســتمد مــن أهدافــه وأغراضــه والمســاهمة الفاعلــة ��

� إنجــاز عديــد 
دارة عــ¹ مواصلــة الجهــد �� µالدولــة، وقــد عملــت ا� �

�� �
� عــ¹ السياســات النقديــة والنظــام المــ��� ÌÍالمــا�� وا�ســتقرار النقــدي وممارســة دوره الرقــا

عــ
م والع
قــات العامــة: µمــن المشــاريع ونــدرج فيمــا يــ�¹ لمحــة عامــة عــن أهــم إنجــازات إدارة ا�

40

 أ. تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة:

ات وزيــادة المعرفــة والوقــوف - � بهــدف تبــادل الخــ��
قليمــي وعــ� المســتوى الوطــ�� � تعزيــز التواصــل العالمــي وا��

واصــل بنــك الكويــت المركــزي دوره ��

عــ� التجــارب والتطلــع للمســتقبل مــن خــ�ل إقامــة عديــد مــن الفعاليــات الهامــة ومنهــا عــ� ســبيل المثــال:

ة صاحــب الســمو أمــ�� البــ�د المفــدى وحضــور عالمــي رفيــع المســتوى �¥كــ�£ مــن 1700- �ªالعالمــي: صياغــة المســتقبل، برعايــة حــ �
��ªالمؤتمــر المــ

�̄ � الشــأن المــا
�� � اء العالميــ�³ كات والخــ�� ــة والبنــوك والــ¶£ افي £̧ ــة والجهــات ا�� ــة والبنــوك المركزي قليمي ــة وا�� ــة الدولي مشــارك مــن المؤسســات المالي

. �
��ªوالمــ

� التقنيات المالية الحديثة.-
قليمي المتخصص �� 40 عارض ع� المستوى ا�� تنظيم معرض التقنيات المالية بمشاركة أك�£ من

� وحضور قيادات مªفية وعالمية.- اء عالمي�³ تنظيم (3) جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة خ��

-. � خليجي ومح�� �Åورقا �
��ªاف ع� ترتيبات عقد (6) ورش عمل متخصصة بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية وعالمية بحضور م £̧ ا��

� وآفاقه المستقبلية بالتعاون مع «جلوبال فاينانس».-
تنظيم لقاء متخصص بحضور رفيع المستوى حول واقع ا�قتصاد الوط��

� بنــك الكويــت - � الحكومــي والخــاص مــن جهــة وبــ�³ � القطاعــ�³
� دولــة الكويــت ��

�� �̄ � القطاعــات المســؤولة عــن التعليــم العــا اتيجي بــ�³ Í�عقــد تعــاون اســ

̄� مــن جهــة أخــرى لصياغــة ا�حتياجــات والتطلعــات المســتقبلية لســوق العمــل. � والمــا
��ªالمركــزي والقطــاع المــ

ب. الحمالت التوعوية والتثقيفية وا�عالنية:

ة أو عــ�� £̧ � إطــار تعزيــز الــدور التوعــوي والتعريفــي لبنــك الكويــت المركــزي، ســاهم البنــك بإطــ�ق حمــ�ت توعويــة وتثقيفيــة وإع�نيــة بطريقــة مبــا
��

الجهــات الخاضعــة لرقابتــه ومــن أهمهــا: 

ونية.- Í�لك ية لنظم الدفع والتسوية ا�� إط�ق الحملة التذك��

-.«Sand Box» طار العام للبيئة الرقابية التجريبية ل�بتكارات التقنية إط�ق حملة خاصة با��

ونية.- Í�لك إط�ق حملة توعوية حول أمن المعلومات والتوعية بالجرائم ا��

ا�ستمرار بالتوعية بإجراءات تقديم الشكاوى ع� الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.-

-. �
�Åنسا ة صاحب السمو أم�� الب�د المفدى قائداً للعمل ا�� �ªإط�ق حملة حول إصدار مسكوكة الذكرى الخامسة لتسمية ح

إط�ق حملة حول إصدار مسكوكة بمناسبة ذكرى مرور (65) عام ع� تأسيس الخطوط الجوية الكويتية.-
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ة صاحــب الســمو أمــ�� البــ�د المفــدى وحضــور عالمــي رفيــع المســتوى �¥كــ�£ مــن 1700 -  �ªالعالمــي: صياغــة المســتقبل، برعايــة حــ �
��ªالمؤتمــر المــ

 �̄ � الشــأن المــا
�� � اء العالميــ�³ كات والخــ�� ــة والبنــوك والــ¶£ افي £̧ ــة والجهــات ا�� ــة والبنــوك المركزي قليمي ــة وا�� ــة الدولي مشــارك مــن المؤسســات المالي

. �
��ªوالمــ

� التقنيات المالية الحديثة.- 
قليمي المتخصص �� تنظيم معرض التقنيات المالية بمشاركة أك�£ من 40 عارض ع� المستوى ا��

� وحضور قيادات مªفية وعالمية.-  اء عالمي�³ تنظيم (3) جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة خ��

 -. � خليجي ومح�� �Åورقا �
��ªاف ع� ترتيبات عقد (6) ورش عمل متخصصة بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية وعالمية بحضور م £̧ ا��

� وآفاقه المستقبلية بالتعاون مع «جلوبال فاينانس».- 
تنظيم لقاء متخصص بحضور رفيع المستوى حول واقع ا�قتصاد الوط��

� بنــك الكويــت -  � الحكومــي والخــاص مــن جهــة وبــ�³ � القطاعــ�³
� دولــة الكويــت ��

�� �̄ � القطاعــات المســؤولة عــن التعليــم العــا اتيجي بــ�³ Í�عقــد تعــاون اســ

̄� مــن جهــة أخــرى لصياغــة ا�حتياجــات والتطلعــات المســتقبلية لســوق العمــل. � والمــا
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��
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 -. �
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ج. أنشطة التواصل الداخلية: 

	 جميع المناسبات وا��نشطة ومنها:
�� � ابط الداخ�	 ومد جسور التفاعل مع الموظف�	 دارة بتعزيز أوا� ال�� قامت ا��

ين للعام 2018.-  � � المتم�	 حفل الموظف�	

	 وعيد التحرير.- 
ا�حتفال بالعيد الوط��

	 المجا�ت المختلفة.- 
�� � ات توعوية وتثقيفية من المتخصص�	 تنظيم محا��

نسانية.-  تنفيذ برامج المشاركة ا�جتماعية والمساهمة ا��

 -. � إقامة ا��سبوع الصحي للموظف�	

 -. � استقطاب وتقديم عروض خاصة للموظف�	

د. المسؤولية المجتمعية: 

 مبادرة «كفاءة»:

	 تمثــل رؤيــة بنــك الكويــت المركــزي 
	 مبــادرة «كفــاءة» الــ��

	 يقــف بنــك الكويــت المركــزي خلفهــا بقــوة، تــأ·�
ضمــن أهــم مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة الــ��

والبنــوك الكويتيــة لتطويــر الكــوادر الوطنيــة، ويتــو¿ معهــد الدراســات الم¾فيــة إدارة المبــادرة وبرامجهــا المتنوعــة الهادفــة لبنــاء كــوادر وكفــاءات وطنيــة 

: 	 دولــة الكويــت، وهــي عــ� النحــو التــا¿	
ة التنمويــة �� 	 دعــم المســ�	

قــادرة عــ� المســاهمة ��

 -. 	
مبادرة «كفاءة» لتطوير الشباب الكوي��

 -. 	
	 وجائزة الطالب ا�قتصادي الكوي��

جائزة الباحث ا�قتصادي الكوي��

 -. 	
	 القطاع الم¾��

	 التخرج للعمل ��
Åحدي� � برنامج تأهيل الكويتي�	

 -.« 	
ا·� Æبرنامج قادة ا��من «السي�

 -. � للحصول ع� الماجست�	 برنامج ابتعاث الكويتي�	

 -. 	
	 القطاع الما¿	 والم¾��

برنامج تطوير القيادات التنفيذية ��

عي المعتمد.-  ÅÈشهادة المدقق ال

برنامج قادة إدارة المخاطر. - 

 المشاركات الوطنية والخليجية:

	 منصات التواصل ا�جتماعي وإنتاج المواد الفنية الÌزمة.- 
�� ÅÈل إضاءة مب�� البنك والنÌا�حتفاء بالمناسبات الوطنية من خ

ــÅÈ عــ� منصــات التواصــل -  ــن خــÌل الن ــك وم ــ�� البن ــن خــÌل إضــاءة مب ــة م ــال بأعيادهــا الوطني 	 ا�حتف
ــس التعــاون الخليجــي �� مشــاركة دول مجل

ــة. ــة الÌزم ــواد الفني ــاج الم ا�جتماعــي وإنت

هـ. االتصاالت: 

	 هــذا 
دارة �� ــث قامــت ا�� ــك، حي ــا ويرعاهــا البن 	 ينظمه

ــ�� ــات وا��حــداث ال ــة للفعالي ــÅÈ المصاحب ــات الن ــة بعملي ــات العام عــÌم والعÌق قامــت إدارة ا��

المجــال بمــا يــ�	

	 الصحف المحلية ووكالة ا��نبــاء الكويتية (كونا) ووكا�ت ا��نباء - 
� ت¾يح، بيان، خ�Æ أو إعÌن وذلك �� نــÅÈ (59) مــادة صحافيــة تنوعــت ما بــ�	

	 تشهدها أعمال بنك الكويت المركزي.
    ا��خرى لمواكبة التطورات ال��

، إنستجرام، فيسبوك، لينكدإن ويوتيوب.-  � توي�� 	 تنوعت ما ب�	
بث (80) مادة ع� منصات وشبكات التواصل ا�جتماعي الخاصة بالبنك وال��

 - � ية بشــكل تفصي�	 وُمبســط لتعريــف المجتمــع والمهتم�	 � نجل�	 � العربية وا�� إعــداد ونــÅÈ عــدد (11) إعÌن توضيحــي «إنفوجرافيــك» باللغتــ�	

    بالمستجدات. 
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 ً�� وصــو دارة عــ� التطويــر المســتمر لحســابات البنــك عــ� منصــات التواصــل ا�جتماعــي الخاصــة بالبنــك، والعمــل عــ� زيــادة عــدد المتابعــ�� ��كمــا حرصــت ا

� لحســابات التواصــل ا�جتماعــي الخاصــة بالبنــك، فضــ�ً عــن رصــد ومراجعــة وتحليــل عينــات مــن إع�نــات الجهــات الخاضعــة  لبنــاء قاعــدة عريضــة مــن المتابعــ��

ام بالتعليمــات الصــادرة لهــا. � � الصحــف ووســائل التواصــل ا�جتماعــي للتعــرف عــ� مــدى ا�لــ��
لرقابــة البنــك £�

ا�جراءات االحترازية من أزمة فايروس «كورونا»:

ازي بالتعــاون مــع القطاعــات  ــا̈©� وا�حــ�� ــب الوق ــة بالجان ــة مــن ا��جــراءات المتعلق ــة مــن خــ�ل اتخــاذ حزم ــراً ل̈�زم ــزي مبك ــت المرك ــك الكوي اســتعد بن

ــك ا��جــراءات: ــن تل ــه وم الخاضعــة لرقابت

ع�نات -  ��ازية وا � حسابات البنك وع́� وسائل التواصل ا�جتماعي وهي مواد توعوية خاصة با��جراءات ا�ح��
ن¶µ (18) مادة توعوية و(3) فيديو £�

� أصدرها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
    ال«�

� وسائل التواصل ا�جتماعي.- 
عادة ن¶µ هذه المواد من خ�ل حساباتها £� ��التعاون مع البنوك المحلية 

متابعة إجراءات الجهات الخاضعة لرقابة البنك من التداب�� المتخذة ع� مستوى الفروع ومراكز تقديم الخدمات.- 
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	 31 مــارس 2020 وبيــان ا��ربــاح والخســائر للســنة 
انيــة العموميــة كمــا �� � 	 تتكــون مــن الم�	

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة لبنــك الكويــت المركــزي («البنــك»)، والــ��

يضاحيــة ا��خــرى. المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات ا��

	 31 مــارس 2020 وعــن أدائــه المــا�	 
	 رأينــا أن البيانــات الماليــة المرفقــة تعــ�© بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المــا�	 للبنــك كمــا ��

��

	 شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة الم»فيــة 
للســنة المنتهيـــة بذلــك التاريــخ وفقـــاً للسياســات المحاســبية والقانــون رقــم 32 لســنة 1968 ��

والتعديــ²ت ال²حقــة لــه.

وليد عبد³ العصيمي

	 الحسابات رقم 68 فئة أ سجل مراق�©

إرنست ويونغ

كاهم العيبان والعصيمي و¼«

	 عبدالعزيز المطوع
صا��

مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة أ

كاه 	 المطوع و¼«
	 إم جي صا�� ©Ä 	Å من

	 إم جي العالمية ©Ä 	Å 	
عضو ��

15 يونيو 2020

الكويت

تقرير مراقبي الحسابات
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 سادًسا: الميزانيـة العموميـة لبنك الكويـت
المركـزي وحساب ا�رباح والخسائر للسنة المالية

المنتهية فـي 31 مـارس 2020

تقرير مراقبي الحسابات
الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2020

بيان ا�رباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020
إيضاحات حول البيانات المالية (31 مارس 2020)
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وليد عبد³ العصيمي

	 الحسابات رقم 68 فئة أ سجل مراق�©

إرنست ويونغ

كاهم العيبان والعصيمي و¼«

	 عبدالعزيز المطوع
صا��

مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة أ

كاه 	 المطوع و¼«
	 إم جي صا�� ©Ä 	Å من

	 إم جي العالمية ©Ä 	Å 	
عضو ��

15 يونيو 2020

الكويت

تقرير مراقبي الحسابات
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بيان ا��رباح والخسائر

 31 مارس 2020
للسنة المالية المنتهية ��

( 
(بالدينار الكوي��

31 مارس 312019 مارس 2020إيضاحاتالبـــــنـــود

يرادات من ا�ستثمارات 242,199,602257,158,210الفوائد وا��

(109,956)(102,160)مصاريف الفوائد والعمو�ت

242,097,442257,048,254

يرادات ا��خرى 770,4091,012,453ا��

242,867,852258,060,707إيرادات التشغيل

(45,930,712)(48,355,180)12مصاريف التشغيل

 ربح السنة
194,512,671212,129,995صا��

ــون رقــم 32 لســنة 1968  يخصــص وفقــاً للمــادة 17 مــن القان

: وتعدي§تــه عــ£ النحــو التــا¡

5194,512,671212,129,995لحساب صندوق ا�حتياطي العام

يضاحات المرفقة من 1 إ¡ 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. إن ا��
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إيضاحات حول البيانات المالية
(31 مارس 2020)

أنشطـــة البنــــك:. 1

تأســس بنــك الكويــت المركــزي («البنــك») بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه، وهــو مؤسســة عامــة ذات شخصيـــة اعتباريــة مســتقلة. يقــوم 

� وحريــة تحويلــه إ� العمــ�ت ا��جنبيــة 
¢ ثبــات النقــد الكويــ�� البنــك بممارســة امتيــاز إصــدار العملــة المحليــة نيابــة عــن دولــة الكويــت، والعمــل عــ¤ تأمــ£�

، والقيــام بوظيفــة بنــك الحكومــة والمستشــار المــا�� لهــا. � والمــا��
¢̄ اف عــ¤ الجهــاز المــ° ³́ µا��خــرى، ورســم السياســة النقديــة وا�ئتمانيــة، وا�

السياسات المحاسبية الهامة:. 2

قــة مــن ِقَبــل البنــك المركــزي هــي كمــا  أُعــّدت البيانــات الماليــة بنــاء عــ¤ القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه. إن السياســات المحاســبية الهامــة المطب¼

: يــ¤�

أ.الـذهــب:

� لكل أونصة من الذهب الخالص.
ي الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978، يتم تقييم الذهب بسعر 12.500 دينار كوي�� �Çاستناداً إ� المرسوم ا��م

ب.سندات محلية وأدوات الدين العام:

اء. ³Éيتم إثبات أدوات الدين العام بتكلفة ال

ج.تكلفة عمليات السوق النقدي:

� الســوق النقــدي (ســندات البنــك المركــزي المصــدرة وودائــع البنــوك المحليــة وعمليــات التــورق) 
¢̄ يتــم تحميــل التكلفــة الناشــئة عــن عمليــات التدخــل 

¢ البنــك ووزارة الماليــة (إيضــاح 4). عــ¤ حســاب وزارة الماليــة / تكلفــة دعــم عمليــات الســوق النقــدي، وذلــك بنــاء عــ¤ ا�تفــاق بــ£�

د.احتساب ا�يراد:

� ا�عتبار مبلغ ا��صل وسعر الفائدة الُمطب¼ق.
¢̄ � مأخوذاً 

تُحتَسب الفوائد المستحقة القبض ع¤ أساس التناسب الزم�¢

هـ.المصروفات الرأسمالية:

� يتم فيها ا�عتماد.
� السنة ال��

¢̄ � ا��رباح أو الخسائر 
¢̄ يتم تحميل الم°وفات الرأسمالية ع¤ م°وفات التشغيل 

و.العمالت ا�جنبية:

ــم  ــو 1978، يتــم إعــادة تقيي ــخ 4 يولي ي الصــادر بتاري �Çــه، والمرســوم ا��مــ ــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�ت اســتناداً إ� المــادة رقــم 48 مــن القان

انيــة العموميــة، وتُؤخــذ ا��ربــاح أو الخســائر الناتجــة  ¢ �Çالموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ�ت ا��جنبيــة وفقــاً ��ســعار الــ°ف الســائدة بتاريــخ الم

انيــة العموميــة (إيضــاح 6). ¢ �Çالم �
¢̄ عــن إعــادة تقييــم العمــ�ت ا��جنبيــة إ� الحســاب الخــاص 

الودائع واالستثمارات بالعمالت ا�جنبية (بالدينار الكويتي):. 3

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

10,721,481,66710,569,830,731ودائع لدى البنوك والمؤسسات ا��جنبية

نشاء والتطوير µ4,627,5004,562,250تسهي�ت البنك المركزي إ� البنك الدو�� ل�

10,726,109,16710,574,392,981



47

� 31 مارس 2020
انية العمومية كما �� � الم��

( �
(جميع المبالغ بالدينار الكوي��

31 مارس 312019 مارس 2020إيضاحاتحقوق الملكية والمطلوبات

5,000,0005,000,000رأس المال المدفوع بالكامل

5760,368,637548,238,642صندوق ا�حتياطي العام

--6الحساب الخاص

194,512,671212,129,995ربح السنة

72,125,495,4951,803,310,982النقد المتداول

81,850,000,0001,850,000,000سندات البنك المركزي المصدرة

1,774,925,8131,578,015,522حسابات الحكومة

94,421,714,4464,118,716,212حسابات جارية وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي

102,474,990154,563,258المؤسسات الدولية

10284,725,662445,299,162التأمينات لقاء ا�عتمادات المستندية

11138,378,887179,211,716مطلوبات أخرى

11,657,596,60110,894,485,489مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 حسابات دائنة يديرها البنك نيابة عن حكومة الكويت

وحسابات  نظامية
105,451,475,5976,978,299,446

يضاحات المرفقة من 1 إµ 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. إن ا�¶

50

الموجودات ا�خرى (بالدينار الكويتي):. 4

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

25,468,23232,879,785فوائد مستحقة ع� الودائع والموجودات ا��خرى

�
50,228,5442,791,210استثمارات بالدينار الكوي��

2,210,428839,777مصاريف مدفوعة مقدماً

3,717,4153,732,301أرصدة مدينة أخـــرى

� السوق النقدي لوزارة المالية (إيضاح 2)@
83,723,05716,656,569تكلفة عمليات التدخل ��

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 6)@@

32,804,93018,404,446

198,152,60675,304,088

صندوق االحتياطي العام:. 5

� أربــاح البنــك إ© صنــدوق ا�حتياطــي العــام 
اســتناداً إ© المــادة رقــم 17 فقــرة (3) (أ) و(ب) مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه، يُضــاف صــا��

� حالــة صــدور توصيــة مــن مجلــس إدارة البنــك وموافقــة وزيــر الماليــة عــ� زيــادة إضافيــة 
� إ�ّ ��

حــ�� يبلــغ رصيــد الصنــدوق مبلــغ 25 مليــون دينــار كويــ��

دارة عــ� زيــادة رصيــد صنــدوق ا�حتياطــي العــام إ© مبلــغ 179 مليــون  � عــام 1985 وافــق وزيــر الماليــة وا�قتصــاد عــ� توصيــة مجلــس ا�¹
للصنــدوق، و��

ــد  ــادة رصي ــو 2003، تمــت الموافقــة عــ� زي ــخ 7 ماي ــة بتاري ــر المالي ــو 2003 وموافقــة وزي � 5 ماي
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ ، وبن �

ــ�� ــار كوي دين

صنــدوق ا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 116 مليــون دينــار حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© 295 مليــون دينــار وذلــك عــن طريــق 

� ســنة 2007.
تحويــل نصــف ا��ربــاح الســنوية للبنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق ��

ــادة رصيــد صنــدوق  ــر الماليــة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2014 تمــت الموافقــة عــ� زي ــر 2014 وموافقــة وزي � 21 أكتوب
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ وبن

، وذلــك عــن طريــق  �
� حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© مليــار دينــار كويــ��

� دينــار كويــ�� �Äا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 705 م¢يــ

� يحققهــا البنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق.
� ا��ربــاح الســنوية الــ��

تحويــل كامــل صــا��

� ربح السنة إ© رصيد ا�حتياطي العام بعد اعتماد البيانات المالية من الجهات المعنية. 
سوف يتم تحويل صا��

الحساب الخاص (بالدينار الكويتي):. 6

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

� بداية السنة
41,100,393-الرصيد ��

� فــروق العملــة ا��جنبية الناتجة عــن إعادة تقييــم الموجودات والمطلوبــات النقدية 
صــا��

بالعمــ¢ت ا��جنبية
(32,804,930)(59,504,839)

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 4)@

32,804,93018,404,446

� نهاية السنة
--الرصيد ��

اكمــة والناتجــة عــن إعــادة تقييــم الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة  �Èفــروق تقييــم العملــة ا��جنبيــة الم �
يمثــل الحســاب الخــاص صــا��

ي  �Èوالربــح الناتــج عــن ســحب أوراق النقــد مــن التــداول، وذلــك اســتناداً إ© المــادة رقــم 48 مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه والمرســوم ا��مــ

الصــادر بتاريــخ 4 يوليــو 1978.

48

بيان ا��رباح والخسائر

 31 مارس 2020
للسنة المالية المنتهية ��

( 
(بالدينار الكوي��

31 مارس 312019 مارس 2020إيضاحاتالبـــــنـــود

يرادات من ا�ستثمارات 242,199,602257,158,210الفوائد وا��

(109,956)(102,160)مصاريف الفوائد والعمو�ت

242,097,442257,048,254

يرادات ا��خرى 770,4091,012,453ا��

242,867,852258,060,707إيرادات التشغيل

(45,930,712)(48,355,180)12مصاريف التشغيل

 ربح السنة
194,512,671212,129,995صا��

ــون رقــم 32 لســنة 1968  يخصــص وفقــاً للمــادة 17 مــن القان

: وتعدي§تــه عــ£ النحــو التــا¡

5194,512,671212,129,995لحساب صندوق ا�حتياطي العام

يضاحات المرفقة من 1 إ¡ 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. إن ا��
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إيضاحات حول البيانات المالية
(31 مارس 2020)

أنشطـــة البنــــك:. 1

تأســس بنــك الكويــت المركــزي («البنــك») بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه، وهــو مؤسســة عامــة ذات شخصيـــة اعتباريــة مســتقلة. يقــوم 

� وحريــة تحويلــه إ� العمــ�ت ا��جنبيــة 
¢ ثبــات النقــد الكويــ�� البنــك بممارســة امتيــاز إصــدار العملــة المحليــة نيابــة عــن دولــة الكويــت، والعمــل عــ¤ تأمــ£�

، والقيــام بوظيفــة بنــك الحكومــة والمستشــار المــا�� لهــا. � والمــا��
¢̄ اف عــ¤ الجهــاز المــ° ³́ µا��خــرى، ورســم السياســة النقديــة وا�ئتمانيــة، وا�

السياسات المحاسبية الهامة:. 2

قــة مــن ِقَبــل البنــك المركــزي هــي كمــا  أُعــّدت البيانــات الماليــة بنــاء عــ¤ القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه. إن السياســات المحاســبية الهامــة المطب¼

: يــ¤�

أ.الـذهــب:

� لكل أونصة من الذهب الخالص.
ي الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978، يتم تقييم الذهب بسعر 12.500 دينار كوي�� �Çاستناداً إ� المرسوم ا��م

ب.سندات محلية وأدوات الدين العام:

اء. ³Éيتم إثبات أدوات الدين العام بتكلفة ال

ج.تكلفة عمليات السوق النقدي:

� الســوق النقــدي (ســندات البنــك المركــزي المصــدرة وودائــع البنــوك المحليــة وعمليــات التــورق) 
¢̄ يتــم تحميــل التكلفــة الناشــئة عــن عمليــات التدخــل 

¢ البنــك ووزارة الماليــة (إيضــاح 4). عــ¤ حســاب وزارة الماليــة / تكلفــة دعــم عمليــات الســوق النقــدي، وذلــك بنــاء عــ¤ ا�تفــاق بــ£�

د.احتساب ا�يراد:

� ا�عتبار مبلغ ا��صل وسعر الفائدة الُمطب¼ق.
¢̄ � مأخوذاً 

تُحتَسب الفوائد المستحقة القبض ع¤ أساس التناسب الزم�¢

هـ.المصروفات الرأسمالية:

� يتم فيها ا�عتماد.
� السنة ال��

¢̄ � ا��رباح أو الخسائر 
¢̄ يتم تحميل الم°وفات الرأسمالية ع¤ م°وفات التشغيل 

و.العمالت ا�جنبية:

ــم  ــو 1978، يتــم إعــادة تقيي ــخ 4 يولي ي الصــادر بتاري �Çــه، والمرســوم ا��مــ ــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�ت اســتناداً إ� المــادة رقــم 48 مــن القان

انيــة العموميــة، وتُؤخــذ ا��ربــاح أو الخســائر الناتجــة  ¢ �Çالموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ�ت ا��جنبيــة وفقــاً ��ســعار الــ°ف الســائدة بتاريــخ الم

انيــة العموميــة (إيضــاح 6). ¢ �Çالم �
¢̄ عــن إعــادة تقييــم العمــ�ت ا��جنبيــة إ� الحســاب الخــاص 

الودائع واالستثمارات بالعمالت ا�جنبية (بالدينار الكويتي):. 3

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

10,721,481,66710,569,830,731ودائع لدى البنوك والمؤسسات ا��جنبية

نشاء والتطوير µ4,627,5004,562,250تسهي�ت البنك المركزي إ� البنك الدو�� ل�

10,726,109,16710,574,392,981

48

بيان ا��رباح والخسائر

 31 مارس 2020
للسنة المالية المنتهية ��

( 
(بالدينار الكوي��

31 مارس 312019 مارس 2020إيضاحاتالبـــــنـــود

يرادات من ا�ستثمارات 242,199,602257,158,210الفوائد وا��

(109,956)(102,160)مصاريف الفوائد والعمو�ت

242,097,442257,048,254

يرادات ا��خرى 770,4091,012,453ا��

242,867,852258,060,707إيرادات التشغيل

(45,930,712)(48,355,180)12مصاريف التشغيل

 ربح السنة
194,512,671212,129,995صا��

ــون رقــم 32 لســنة 1968  يخصــص وفقــاً للمــادة 17 مــن القان

: وتعدي§تــه عــ£ النحــو التــا¡

5194,512,671212,129,995لحساب صندوق ا�حتياطي العام

يضاحات المرفقة من 1 إ¡ 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. إن ا��
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النقـد المتداول (بالدينار الكويتي):. 7

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

� النقد الُمنَتج
�
2,699,581,9902,542,881,590صا

� خزائن البنك
�
(739,570,608)(574,086,495)ناقصاً: النقد 

2,125,495,4951,803,310,982

� النقد الُمنَتج يمثل إجما� النقد المطبوع ناقصاً النقد الُمتَلف.- 
�
إن صا

اتيجي -  تــ�ف، والمخــزون ا�ســ�� � خزائــن البنــك يشــمل النقــد المعــد لغــرض التــداول اليومــي (ســحب وإيــداع)، النقــد غــ�� الصالــح الُمعــد ل��
�
إن النقــد 

مــن النقــد.

صــدار القديــم مقابــل دفــع قيمتهــا ا�§ساســية -  � مــن ا��
� 19 أبريــل 2015، صــدر قــرار رقــم (2015/405/37) بســحب كافــة فئــات أوراق النقــد الكويــ®�

�


صــدار الخامــس مــن بنــك الكويــت المركــزي مــن تاريــخ 1 أكتوبــر  ة ســماح اســتبدال ا�§وراق النقديــة مــن ا�� � موعــٍد أقصــاه 1 أكتوبــر 2015. ويكــون فــ��
�
و

.Â2015 إ تاريــخ 18 أبريــل 2025 كحــد أقــ

 سندات البنك المركزي المصدرة:. 8

كات ا�ســتثمار المحليــة الخاضعــة لرقابــة البنــك  ÄÅالبنــوك المحليــة و Çاؤهــا عــ ÄÅ Êســندات بنــك الكويــت المركــزي هــي ســندات قابلــة للتــداول، ويقتــ

� مجــال إدارة الســيولة المحليــة.
�
المركــزي، ويســتخدم البنــك المركــزي هــذه الســندات 

 حسابات جارية وودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي (بالدينار الكويتي):. 9

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

1,797,279,7071,742,806,798حسابات جارية

1,005,000,000925,000,000ودائــــع

1,619,434,7391,450,909,414عمليات تورق (سحب)

4,421,714,4464,118,716,212

حسابات يديرها البنك نيابًة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية (بالدينار الكويتي):. 10

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

2,573,812,3404,189,430,960حسابات يديرها البنك نيابة عن حكومة الكويتأ. 

حسابات نظامية:ب. 

اعتمادات مستندية

عم�ت تذكارية

2,874,799,0922,785,988,799

2,864,1652,879,687

2,877,663,2572,788,868,486

5,451,475,5976,978,299,446تحصي�ت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993

:2019) مقابــل ا�عتمــادات المســتندية المذكــورة  �
� (445,299,162 دينــار كويــ®�

يفــي 31 مــارس 2020، كانــت هنــاك تأمينــات بمبلــغ 284,725,662 دينــار كويــ®�

أع�ه.
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المطلوبات ا�خـرى (بالدينار الكويتي):. 11

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

9,733,66310,534,156مصاريف مستحقـــة

128,645,224168,677,560أرصدة دائنة أخـــرى

-وزارة المالية – تكلفة دعم عمليات السوق النقدي (إيضاح 2)

138,378,887179,211,716

� وحسابات دائنة لمؤسسات م�فية وغ�� م�فية.-  تشمل ا��رصدة الدائنة ا��خرى مخصصات إجازات ومكافآت نهاية الخدمة للموظف��

يمثــل رصيــد وزارة الماليــة – تكلفــة دعــم عمليــات الســوق النقــدي المتبقــي مــن المبالــغ المحولــة مــن وزارة الماليــة بعــد تحميــل تكلفــة دعــم عمليــات - 

� البنــك ووزارة الماليــة. � يقــوم بهــا البنــك وفقــاً لمــا تــم ا�تفــاق عليــه بــ��
الســوق النقــدي والــ®¬

 مصـاريـف التشغيــل (بالدينار الكويتي):. 12

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

� 33,959,35133,128,101تكاليف الموظف��

̄� وتكاليف إدارية
7,722,6586,901,673تكاليف تشغيل الحاسب ا�°

اء أثاث ومعدات  ¶·25,695342,586

2,291,5251,275,201إصدار وشحن العملة

4,150,0664,011,558مصاريف متنوعـة

205,885271,593تكاليف إنشائيــة

48,355,18045,930,712

سندات إذنيه محتفظ بها:. 13

 �
� يحتفــظ بهــا البنــك بصفــة ا��مانــة لحســاب المؤسســات الدوليــة مبلــغ 605,229,598 دينــار كويــ®¬

ذنيــة الــ®¬ � 31 مــارس 2020 بلغــت قيمــة الســندات ا�½
�À

.(2019 : �
(609,642,596 دينــار كويــ®¬
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إيضاحات حول البيانات المالية
(31 مارس 2020)

أنشطـــة البنــــك:. 1

تأســس بنــك الكويــت المركــزي («البنــك») بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه، وهــو مؤسســة عامــة ذات شخصيـــة اعتباريــة مســتقلة. يقــوم 

� وحريــة تحويلــه إ� العمــ�ت ا��جنبيــة 
¢ ثبــات النقــد الكويــ�� البنــك بممارســة امتيــاز إصــدار العملــة المحليــة نيابــة عــن دولــة الكويــت، والعمــل عــ¤ تأمــ£�

، والقيــام بوظيفــة بنــك الحكومــة والمستشــار المــا�� لهــا. � والمــا��
¢̄ اف عــ¤ الجهــاز المــ° ³́ µا��خــرى، ورســم السياســة النقديــة وا�ئتمانيــة، وا�

السياسات المحاسبية الهامة:. 2

قــة مــن ِقَبــل البنــك المركــزي هــي كمــا  أُعــّدت البيانــات الماليــة بنــاء عــ¤ القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�تــه. إن السياســات المحاســبية الهامــة المطب¼

: يــ¤�

أ.الـذهــب:

� لكل أونصة من الذهب الخالص.
ي الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978، يتم تقييم الذهب بسعر 12.500 دينار كوي�� �Çاستناداً إ� المرسوم ا��م

ب.سندات محلية وأدوات الدين العام:

اء. ³Éيتم إثبات أدوات الدين العام بتكلفة ال

ج.تكلفة عمليات السوق النقدي:

� الســوق النقــدي (ســندات البنــك المركــزي المصــدرة وودائــع البنــوك المحليــة وعمليــات التــورق) 
¢̄ يتــم تحميــل التكلفــة الناشــئة عــن عمليــات التدخــل 

¢ البنــك ووزارة الماليــة (إيضــاح 4). عــ¤ حســاب وزارة الماليــة / تكلفــة دعــم عمليــات الســوق النقــدي، وذلــك بنــاء عــ¤ ا�تفــاق بــ£�

د.احتساب ا�يراد:

� ا�عتبار مبلغ ا��صل وسعر الفائدة الُمطب¼ق.
¢̄ � مأخوذاً 

تُحتَسب الفوائد المستحقة القبض ع¤ أساس التناسب الزم�¢

هـ.المصروفات الرأسمالية:

� يتم فيها ا�عتماد.
� السنة ال��

¢̄ � ا��رباح أو الخسائر 
¢̄ يتم تحميل الم°وفات الرأسمالية ع¤ م°وفات التشغيل 

و.العمالت ا�جنبية:

ــم  ــو 1978، يتــم إعــادة تقيي ــخ 4 يولي ي الصــادر بتاري �Çــه، والمرســوم ا��مــ ــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي�ت اســتناداً إ� المــادة رقــم 48 مــن القان

انيــة العموميــة، وتُؤخــذ ا��ربــاح أو الخســائر الناتجــة  ¢ �Çالموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ�ت ا��جنبيــة وفقــاً ��ســعار الــ°ف الســائدة بتاريــخ الم

انيــة العموميــة (إيضــاح 6). ¢ �Çالم �
¢̄ عــن إعــادة تقييــم العمــ�ت ا��جنبيــة إ� الحســاب الخــاص 

الودائع واالستثمارات بالعمالت ا�جنبية (بالدينار الكويتي):. 3

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

10,721,481,66710,569,830,731ودائع لدى البنوك والمؤسسات ا��جنبية

نشاء والتطوير µ4,627,5004,562,250تسهي�ت البنك المركزي إ� البنك الدو�� ل�

10,726,109,16710,574,392,981
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الموجودات ا�خرى (بالدينار الكويتي):. 4

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

25,468,23232,879,785فوائد مستحقة ع� الودائع والموجودات ا��خرى

�
50,228,5442,791,210استثمارات بالدينار الكوي��

2,210,428839,777مصاريف مدفوعة مقدماً

3,717,4153,732,301أرصدة مدينة أخـــرى

� السوق النقدي لوزارة المالية (إيضاح 2)@
83,723,05716,656,569تكلفة عمليات التدخل ��

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 6)@@

32,804,93018,404,446

198,152,60675,304,088

صندوق االحتياطي العام:. 5

� أربــاح البنــك إ© صنــدوق ا�حتياطــي العــام 
اســتناداً إ© المــادة رقــم 17 فقــرة (3) (أ) و(ب) مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه، يُضــاف صــا��

� حالــة صــدور توصيــة مــن مجلــس إدارة البنــك وموافقــة وزيــر الماليــة عــ� زيــادة إضافيــة 
� إ�ّ ��

حــ�� يبلــغ رصيــد الصنــدوق مبلــغ 25 مليــون دينــار كويــ��

دارة عــ� زيــادة رصيــد صنــدوق ا�حتياطــي العــام إ© مبلــغ 179 مليــون  � عــام 1985 وافــق وزيــر الماليــة وا�قتصــاد عــ� توصيــة مجلــس ا�¹
للصنــدوق، و��

ــد  ــادة رصي ــو 2003، تمــت الموافقــة عــ� زي ــخ 7 ماي ــة بتاري ــر المالي ــو 2003 وموافقــة وزي � 5 ماي
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ ، وبن �

ــ�� ــار كوي دين

صنــدوق ا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 116 مليــون دينــار حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© 295 مليــون دينــار وذلــك عــن طريــق 

� ســنة 2007.
تحويــل نصــف ا��ربــاح الســنوية للبنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق ��

ــادة رصيــد صنــدوق  ــر الماليــة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2014 تمــت الموافقــة عــ� زي ــر 2014 وموافقــة وزي � 21 أكتوب
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ وبن

، وذلــك عــن طريــق  �
� حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© مليــار دينــار كويــ��

� دينــار كويــ�� �Äا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 705 م¢يــ

� يحققهــا البنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق.
� ا��ربــاح الســنوية الــ��

تحويــل كامــل صــا��

� ربح السنة إ© رصيد ا�حتياطي العام بعد اعتماد البيانات المالية من الجهات المعنية. 
سوف يتم تحويل صا��

الحساب الخاص (بالدينار الكويتي):. 6

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

� بداية السنة
41,100,393-الرصيد ��

� فــروق العملــة ا��جنبية الناتجة عــن إعادة تقييــم الموجودات والمطلوبــات النقدية 
صــا��

بالعمــ¢ت ا��جنبية
(32,804,930)(59,504,839)

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 4)@

32,804,93018,404,446

� نهاية السنة
--الرصيد ��

اكمــة والناتجــة عــن إعــادة تقييــم الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة  �Èفــروق تقييــم العملــة ا��جنبيــة الم �
يمثــل الحســاب الخــاص صــا��

ي  �Èوالربــح الناتــج عــن ســحب أوراق النقــد مــن التــداول، وذلــك اســتناداً إ© المــادة رقــم 48 مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه والمرســوم ا��مــ

الصــادر بتاريــخ 4 يوليــو 1978.
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تم بحمد ا�

50

الموجودات ا�خرى (بالدينار الكويتي):. 4

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

25,468,23232,879,785فوائد مستحقة ع� الودائع والموجودات ا��خرى

�
50,228,5442,791,210استثمارات بالدينار الكوي��

2,210,428839,777مصاريف مدفوعة مقدماً

3,717,4153,732,301أرصدة مدينة أخـــرى

� السوق النقدي لوزارة المالية (إيضاح 2)@
83,723,05716,656,569تكلفة عمليات التدخل ��

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 6)@@

32,804,93018,404,446

198,152,60675,304,088

صندوق االحتياطي العام:. 5

� أربــاح البنــك إ© صنــدوق ا�حتياطــي العــام 
اســتناداً إ© المــادة رقــم 17 فقــرة (3) (أ) و(ب) مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه، يُضــاف صــا��

� حالــة صــدور توصيــة مــن مجلــس إدارة البنــك وموافقــة وزيــر الماليــة عــ� زيــادة إضافيــة 
� إ�ّ ��

حــ�� يبلــغ رصيــد الصنــدوق مبلــغ 25 مليــون دينــار كويــ��

دارة عــ� زيــادة رصيــد صنــدوق ا�حتياطــي العــام إ© مبلــغ 179 مليــون  � عــام 1985 وافــق وزيــر الماليــة وا�قتصــاد عــ� توصيــة مجلــس ا�¹
للصنــدوق، و��

ــد  ــادة رصي ــو 2003، تمــت الموافقــة عــ� زي ــخ 7 ماي ــة بتاري ــر المالي ــو 2003 وموافقــة وزي � 5 ماي
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ ، وبن �

ــ�� ــار كوي دين

صنــدوق ا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 116 مليــون دينــار حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© 295 مليــون دينــار وذلــك عــن طريــق 

� ســنة 2007.
تحويــل نصــف ا��ربــاح الســنوية للبنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق ��

ــادة رصيــد صنــدوق  ــر الماليــة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2014 تمــت الموافقــة عــ� زي ــر 2014 وموافقــة وزي � 21 أكتوب
دارة المــؤرخ �� ــاًء عــ� قــرار مجلــس ا�¹ وبن

، وذلــك عــن طريــق  �
� حــ�� يصــل إجمــا©� رصيــد ا�حتياطــي إ© مليــار دينــار كويــ��

� دينــار كويــ�� �Äا�حتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 705 م¢يــ

� يحققهــا البنــك المركــزي إ© رصيــد الصنــدوق.
� ا��ربــاح الســنوية الــ��

تحويــل كامــل صــا��

� ربح السنة إ© رصيد ا�حتياطي العام بعد اعتماد البيانات المالية من الجهات المعنية. 
سوف يتم تحويل صا��

الحساب الخاص (بالدينار الكويتي):. 6

31 مارس 312019 مارس 2020البـــــنـــود

� بداية السنة
41,100,393-الرصيد ��

� فــروق العملــة ا��جنبية الناتجة عــن إعادة تقييــم الموجودات والمطلوبــات النقدية 
صــا��

بالعمــ¢ت ا��جنبية
(32,804,930)(59,504,839)

ــودات  ــم الموج ــادة تقيي ــد إع ــاص عن ــاب الخ ــن الحس ــة م ــة المحول ــدة المدين ا��رص
والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة (إيضــاح 4)@

32,804,93018,404,446

� نهاية السنة
--الرصيد ��

اكمــة والناتجــة عــن إعــادة تقييــم الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا��جنبيــة  �Èفــروق تقييــم العملــة ا��جنبيــة الم �
يمثــل الحســاب الخــاص صــا��

ي  �Èوالربــح الناتــج عــن ســحب أوراق النقــد مــن التــداول، وذلــك اســتناداً إ© المــادة رقــم 48 مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدي¢تــه والمرســوم ا��مــ

الصــادر بتاريــخ 4 يوليــو 1978.


