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بنك الكويت المركزيبنك الكويت المركزي  التقرير السنوي للسنة المالية التقرير السنوي للسنة المالية  2021/20

شــكلت الجائحــة اختبــارًا حقيقًيــا 
أّكــد حصافــة السياســات النقدية 
والرقابيــة التــي دأب بنــك الكويت 
علــى  تطبيقهــا  علــى  المركــزي 

مــدار العقــد الماضــي.
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كلمة المحافظ كلمة المحافظ 
ــا تقريــر مراقبــي  يســرني أن أقــدم التقريــر الســنوي التاســع واألربعيــن لبنــك الكويــت المركــزي عــن الســنة الماليــة 2020 / 2021، متضمًن

الحســابات بشــأن القوائــم الماليــة للبنــك كمــا فــي 31 مــارس 2021.

 ولقــد كانــت هــذه الســنة اســتثنائية نظــًرا لمــا نجــح بنــك الكويــت 
ــا،  ــة كورون ــا جائح ــاءت به ــات ج ــن تحدي ــه م ــي مواجهت ــزي ف المرك
التــي شــّكلت أزمــة غيــر مســبوقة مــن حيــث انتشــارها علــى كامــل 
رقعــة الكوكــب، ومــن حيــث امتدادهــا علــى فتــرة زمنيــة انطلقــت 
فــي أواخــر عــام 2019 ومــا زالــت قائمــة حتــى اآلن، وكذلــك مــن حيــث 
التــي ُطبقــت  عمقهــا حيــث أدت حــاالت اإلغــالق الكلــي والجزئــي 
ــرض  ــي الع ــف جانب ــى توق ــة إل ــرات متفاوت ــدول ولفت ــن ال ــر م ــي كثي ف
والطلــب، ممــا جّمــد النشــاط االقتصــادي وأدى إلــى فقــدان هائــل 
فــي الوظائــف وأضــرار كبيــرة فــي القطاعــات االقتصاديــة المتنوعــة، 
وعلــى المســتوى المحلــي زاد مــن فداحــة األزمــة تَرافقهــا مــع تدهــور 
فــي أســعار النفــط، جعــل منهــا أزمــة مزدوجــة، تتطلــب مواجهتهــا 

ــًدا مــن اإلنفــاق فــي ظــل تراجــع اإليــرادات العامــة. مزي

ولقــد حملــت هــذه األزمــة اختبــاًرا حقيقًيــا لحصافــة السياســات 
النقديــة والرقابيــة التــي دأب بنــك الكويــت المركــزي علــى تطبيقهــا 
علــى مــدار العقــد الماضــي. وأبــرزت متانتــه وتمّكنــه مــن المحافظــة 

علــى اســتمرارية األعمــال لديــه ولــدى القطــاع المصرفــي فــي البــالد، 
الماليــة للجمهــور رغــم الظــروف الضاغطــة  لتقديــم الخدمــات 
حيــث  الجائحــة،  فرضتهــا  التــي  المســبوقة  وغيــر  واالســتثنائية 
انقطــاع ألي مــن َمهامــه،  البنــك أعمالــه بسالســة ودون  واصــل 
إليــه وجميــع عملياتــه دونمــا  الموكلــة  أدواره  أداء  واســتمر فــي 

توقــف، وبالســرعة والكفــاءة المعهودتيــن.  

وعلــى مــدار الســنة الماليــة الماضيــة اســتمر بنــك الكويــت المركــزي 
فــي جهــوده لتعزيــز االســتقرار النقــدي واالســتقرار المالــي انطالًقــا 
مــن نهجــه االســتباقي، وتدخلــه المبكــر، وواصــل اســتخدامه الفعــال 
وأدوات  الرقابيــة  والسياســة  النقديــة،  السياســة  أدوات  لمنظومــة 
التحــوط الكلــي، وتوظيفهــا جميعهــا باحترافيــة عاليــة لتعزيــز النمــو 
االقتصــادي علــى أســس مســتدامة، والمحافظــة علــى جاذبيــة العملة 
وضمــان  المحليــة،  للمدخــرات  وموثــوق  مجــٍز  كوعــاء  الوطنيــة 
مواصلــة البنــوك والجهــات الخاضعــة لرقابته تقديم خدماتهــا المالية 

ــن.  ــريع وآم ــلس وس ــو س ــى نح ــع عل ــاد والمجتم لالقتص
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اكتســب  األزمــة ذات طبيعــة غيــر معهــودة،  ولمــا كانــت هــذه 
دور بنــك الكويــت المركــزي كمستشــار مالــي للحكومــة أهميــة 
اســتثنائية، تطلبــت منــه قيــادة جهــود تحفيــز االقتصــاد الوطنــي فــي 
ــة  ــر المنظوم ــي تطوي ــاهمة ف ــة، والمس ــات الجائح ــة تداعي مواجه
التشــريعية، ووضــع الضوابــط الرقابيــة لتنفيــذ القــرارات المتصلــة 
بالشــأن المصرفــي والمالــي، وتقديــم الدراســات والتصــورات لمســار 

ــة.  ــا المختلف ــة أبعاده ــبل معالج ــة وس األزم

النقديــة  السياســات  حصافــة  علــى  شــاهًدا  األزمــة  كانــت  وكمــا 
والرقابيــة للبنــك، فقــد أثبتــت أيًضــا رصانــة ثقافتــه المؤسســية 
القائمــة علــى تســهيل تدفــق المعرفــة وتبــادل الخبــرات، وتعزيــز 
التميــز ورفــع اإلنتاجيــة مــن خــالل بيئــة عمــل تمكــن العامليــن 

فــي المؤسســة مــن تطويــر أدائهــم وتنميــة معارفهــم وزيــادة 
تأهيلهــم. واالعتمــاد علــى كفــاءات وطنيــة اســتثمر طويــًلا فــي 
تنميتهــا وتدريبهــا وتطويرهــا، وقــد واصــل بنــك الكويــت المركــزي 
خــالل هــذه الســنة تعميــق هــذه الثقافــة المؤسســية، وترســيخها 

عبــر جهــوده فــي مجــال تنميــة الكــوادر البشــرية وتطويرهــا. 

ــري  ــر البش ــه بالعنص ــى عنايت ــزي إل ــت المرك ــك الكوي ــع بن ــد جم وق
اهتمامــه بتطويــر البنــى التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واالقتصــاد 
الرقمــي، لتوفيــر بيئــة مالئمــة لتطــور التقنيــات الماليــة واالســتفادة 
ــر المنظومــة الرقابيــة  منهــا، وأردف ذلــك بجهــود متواصلــة لتطوي
لتلــك الخدمــات اإللكترونيــة، وإدارة حصيفــة وقويــة لمخاطــر أمــن 

ــيبراني.  ــن الس ــات واألم المعلوم

مســتوى  علــى  جهــوده  المركــزي  الكويــت  بنــك  واصــل  كمــا 
المســؤولية االجتماعيــة واالتصــال مــع الجمهــور عبر تقديــم التوعية 
التــي مــن شــأنها حمايــة عمــالء البنــوك والمحافظة علــى حقوقهم، 
ورفــع الثقافــة الماليــة عبــر حملــة التوعيــة المصرفيــة »لنكــن علــى 
درايــة« التــي أطلقهــا البنــك بالتعــاون مــع اتحــاد مصــارف الكويــت، إلــى 
جانــب ســعيه االســتراتيجي لتطويــر الكفــاءات الوطنيــة فــي المجــال 
االقتصــادي والمصرفــي والمالــي، عبــر مبــادرة »كفــاءة«، باإلضافــة إلــى 

جملــة مــن أنشــطة التواصــل والمســؤولية المجتمعيــة. 

قــدم بنــك الكويــت المركــزي مجموعــة 
لمواجهــة  والمقترحــات  التدابيــر  مــن 
كمستشــار  دوره  مــن  انطالًقــا  األزمــة،  

للحكومــة. مالــي 

ــة  ــة األزم ــي مواجه ــذت ف ــي اتخ ــر الت ــوات والتدابي ــع الخط ــع جمي وم
القــول  المبكــر  مــن  زال  مــا  أنــه  إال  الماضيــة  الســنة  مــدار  علــى 
ــق  ــى األف ــن عل ــن تهيم ــدام اليقي ــن انع ــة م ــزال حال ــا، إذ ال ت بانتهائه
المســتقبلي لالقتصــاد.  لــذا يصــب بنــك الكويــت المركــزي تركيــزه 
المســتقبلي علــى تعزيــز متانــة القطــاع المصرفــي تحســًبا لمــا قــد 
يتخــذه مســار األزمــة مــن تطــورات، ولمــا قــد يضمــره المســتقبل 
عمليــة  عليهــا  تنطــوي  التــي  المخاطــر  عــن  فضــًلا  أزمــات،  مــن 
العــودة عــن سياســات مواجهــة األزمــة، وأثــر الرقمنــة فــي تراجــع 
دور الوســاطة الماليــة للقطــاع المصرفــي، كمــا ال يمكــن إغفــال أثــر 

ــوك.  ــال البن ــوذج أعم ــى نم ــدة عل ــة الفائ ــراض منخفض ــة االقت بيئ

وفــي ذات الســياق يركــز بنــك الكويــت المركــزي علــى مزيــد مــن 
ــر  ــأن عب ــذا الش ــي ه ــاته ف ــر ممارس ــة وتطوي ــوده الرقابي ــة جه تقوي
  Regtech( االســتفادة مــن التقنيــات الرقابيــة واإلشــرافية الحديثــة
فعــاًلا  دوًرا  تــؤدي  أن  التقنيــات  لتلــك  يمكــن  حيــث   )Suptech

فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وإدارة المخاطــر 
ــة  ــى متان ــا عل ــود إيجاًب ــي تع ــع الت ــن المناف ــك م ــر ذل ــة وغي التحوطي

القطــاع المصرفــي واســتقراره. 

يولــي   )Big Data( الكبــرى  البيانــات  أهميــة  تنامــي  ضــوء  وفــي 
الســتخدام  مراعــاًة  البيانــات،  لحوكمــة  خاصــة  عنايــة  البنــك 
ــي  ــات تلب ــات ومنتج ــر خدم ــات لتطوي ــك البيان ــي تل ــاع المصرف القط
فــي  العمــالء  خصوصيــة  علــى  الحفــاظ  مــع  العمــالء،  احتياجــات 
ــن  ــيبراني وأم ــن الس ــز األم ــة تعزي ــت مواصل ــا أضح ــت، كم ذات الوق
المعلومــات مــن األولويــات، فــي ظــل تزايــد الــدور المحــوري للتقنيــة 
وتطــور المخاطــر الســيبرانية وتقــدم مســتوياتها. كمــا يولــي بنــك 
ــة  ــتقبلية أهمي ــه المس ــه وخطط ــن أهداف ــزي ضم ــت المرك الكوي
خاصــة لقضايــا التمويــل البيئــي، عبــر تطويــر معاييــر اإلفصــاح البيئــي 
ومقاييــس األثــر البيئــي، والمتطلبــات التــي تترتــب علــى البنــوك فــي 

ــط. ــارات الضغ ــاذج اختب ــي نم ــك ف ــن ذل ــأن، وتضمي ــذا الش ه

تركيــزه  المركــزي  الكويــت  بنــك  يصــب 
القطــاع  متانــة  تعزيــز  علــى  المســتقبلي 
المصرفــي تحســًبا لمــا قــد يتخــذه مســار 

تطــورات. مــن  األزمــة 

بثقافــة مؤسســية رصينــة قائمــة علــى  المركــزي  الكويــت  بنــك  يتمتــع 
ــة. ــع اإلنتاجي ــز ورف ــز التمي ــرات وتعزي ــادل الخب ــة وتب ــق المعرف ــهيل تدف تس
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نحــو  تطلعــه  فــي  المركــزي  الكويــت  بنــك  أولويــات  أبــرز  ومــن 
ــر الصناعــة  ــة االبتــكار ودعمــه لتطوي المســتقبل تنصــب علــى رعاي
الماليــة علــى أســس مســتدامة، وتطويــر البنــى التحتيــة الماليــة، 
بمــا يتيــح مزيــًدا مــن ابتــكار الخدمــات الماليــة التــي تلبــي متطلبــات 
الرقميــة  العمــالت  تعــد  آمــن ومريــح. كمــا  نحــو  العمــالء علــى 
فــي  األساســية  المواضيــع  مــن  المركزيــة  البنــوك  عــن  الصــادرة 
ــة فــي العالــم  ــد مــن البنــوك المركزي المســتقبل حيــث تقــوم عدي
ــار  ــالت واختب ــذه العم ــة له ــاذج األولي ــر النم ــا وتطوي ــة جدواه بدراس
البنــى التحتيــة الالزمــة لهــا لســبر إمكانيــة طرحهــا والتخلــي تدريجًيــا 
عــن النقــد الورقــي، فــإذا مــا نجحــت هــذه التجــارب فســوف يكــون لها 
أثــر كبيــر علــى نظــم الدفــع والتحويــالت الدوليــة والشــمول المالــي. 

ومــع كل مــا يحفــل بــه المســتقبل مــن تحديــات وفــرص يبقــى 
اإلنســان محــور هــذا التطــور، ولــذا ســيواصل بنــك الكويــت المركــزي 
تطويــر جهــوده الراميــة إلــى تنميــة كفاءاتــه الوطنيــة عــدًدا وتأهيــًلا، 
التميــز  مســيرة  لمواصلــة  والخبــرات،  المعــارف  تدفــق  وزيــادة 
والنجــاح التــي قادتهــا هــذه المؤسســة علــى مــدى عقــود مــن خدمــة 

ــالد. ــاد الب اقتص

الكويــت  بنــك  أداء  تطويــر  مــن  مزيــد 
التقنيــات  مــن  االســتفادة  عبــر  المركــزي 
والعنايــة  الحديثــة،  واإلشــرافية  الرقابيــة 
بحوكمــة البيانــات، ومواصلــة تعزيــز األمــن 
الســيبراني وأمــن المعلومــات، واالهتمــام 

البيئــي. بالتمويــل 

ختاًمــا نســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن يكلــل مســاعينا بالتوفيــق 
والنجــاح علــى الــدوام لــكل مــا فيــه خدمــة بالدنــا وتقدمهــا فــي ظــل 
الرعايــة الكريمــة والتوجيهــات الســديدة لحضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ نــواف األحمــد الجابر الصبــاح أمير البالد المفدى، وســمو الشــيخ 
مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح ولي العهد، وســمو الشــيخ صبــاح  خالد 

ــوزراء، حفظهــم اهلل ورعاهــم.  الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس ال

تنميــة رأس المــال البشــري وتطويــره، ورعايــة االبتــكار ودعــم اســتدامة الصناعــة الماليــة هــي 
أبــرز أولويــات بنــك الكويــت المركــزي فــي تطلعــه نحــو المســتقبل.

د. محمد يوسف الهاشل

محافظ بنك الكويت المركزي
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التقرير السنوي...مؤشرات وأرقام
1. البيانات المالية لبنك الكويت المركزي

إجمالي ميزانية بنك الكويت المركزي: 12.74 مليار دينار كويتي

الودائع: 11.702 مليار دينار كويتي

حسابات جارية وودائع البنوك المحلية: 5.586 مليار دينار كويتي

النقد المتداول: 2.1 مليار دينار كويتي

إيرادات التشغيل: 68.56 مليون دينار كويتي

مصاريف التشغيل: 46.8 مليون دينار كويتي

صافي الربح: 21.8 مليون دينار كويتي

2. نتائج األداء المالي للقطاع المصرفي الكويتي

%19 %2 %6 %184 %222 

معدل كفاية
رأس المال

معيار تغطية
 السيولة

نسبة القروض
 المتعثرة

معدل النمو السنوي
 المركب لإلئتمان

 خالل عشر سنوات

نســبة تغطية المخصصات 
المتعثرة للقروض 

3. الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
إجمالي الوحدات المسجلة: 115 وحدة وهم على النحو التالي:

شركات الصرافة: 39 شركات االستثمار: 53   البنوك: 23  

4. تطوير الهيكل التنظيمي لبنك الكويت المركزي لجعله أكثر
مرونة وديناميكية لمواكبة متطلبات المستقبل عبر:

تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية	 

إنشاء مركز التميز	 

إجراء تعديالت على هيكل بعض اإلدارات والمكاتب	 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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5.رأس المال البشري 
التوطين: بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية %93

تمكين المرأة
نسبة القوى العاملة النسائية: %58.3	 

نسبة النساء الالتي يشغلن مناصب قيادية: %41.5	 

التدريب: الداخلي والخارجي 90  برنامج

اإلبتعاث: مواصلة ابتعاث العناصر الوطنية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه

جوائز التميز: تشجيع الموظفين على التميز  واالحتفاء سنويًا بإعالن 5 متميزين

الشهادات المهنية: تشجيع العناصر الوطنية للحصول على شهادات مهنية متخصصة
 	)CIA( مدقق داخلي معتمد

 	)CMA( محاسب إداري معتمد

 	)CFA( محلل مالي معتمد

 	)SPHR( ممارس محترف أول موارد بشرية

 	)CISM( مدير أمن معلومات معتمد

 	)CCIE( خبير معتمد لشبكات أنظمة سيسكو

 6. تطوير االبتكار
 إنشاء مركز التميز	 

 إطالق برنامج تشجيع تقديم االقتراحات واألفكار التطويرية	 

7. التطور التقني:
تطوير النظم والبنية التحتية لتقنية المعلومات لزيادة كفاءة العمل:	 
نظام الكويت الوطني للمدفوعات 	 

النظام اآلني للتسويات اإلجمالية	 

النظام اآلني لتسويات المدفوعات الخليجية	 

نظام الخدمات المصرفية الحكومية اإللكترونية	 

نظام التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة	 

نظام تحليل البيانات والتقارير	 

توفير بيئة آمنة وداعمة للتقنيات المالية: 	 
قيد 11 مزاواًل لنشاط أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية	 

اإلطار العام لألمن السيبراني للقطاع المصرفي 	 

البيئة الرقابية التجريبية	 

تمكين االبتكار في القطاع:	 
تشجيع على االستفادة من التقنيات المالية الحديثة	 

المحافظ الرقمية 	 

 	)eKYC( "استيفاء بيانات "إعرف عميلك إلكترونًيا
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إعداد استراتيجيات صياغة المستقبل	 
وحدات القطاع المصرفي 	 

 	 )K-Net( شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة

 	 )Ci-Net( شبكة المعلومات االئتمانية

معهد الدراسات المصرفية	 

8. المسؤولية االجتماعية

قواعد وإجراءات

 "عودة األعمال" 
في القطاع المصرفي

NFC

تشجيع المعامالت الالتالمسيه

9. اإلفصاح والشفافية
قنوات التواصل االجتماعي: 5 منصات

عدد المتابعين على وسائل التواصل االجتماعي: 114.6K متابع

عدد زوار الموقع اإللكتروني: 207,179 زائر

مشاهدات صفحة الموقع اإللكتروني: 2,176,491 مشاهدة

التقارير الدورية:
إصدارات إحصائية ديناميكية	 

شهرية	 

فصلية	 

 	)NSDP( البيانات القومية الموجزة

كشف حساب البنك المركزي	 

النشرة اإلحصائية النقدية الشهرية	 

النشرة اإلحصائية الفصلية	 

التقرير اإلقتصادي	 

تقرير االستقرار المالي	 

التقرير السنوي	 

10. اإلحتفاالت الوطنية
استمر بنك الكويت المركزي باالحتفاء بالمناسبات الوطنية والخليجية والتاريخية من خالل إصدار المسكوكات وإضاءة المبنى

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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Abdulmajeed Al-Shatti
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استمرارية األعمال في بنك الكويت المركزي والقطاع استمرارية األعمال في بنك الكويت المركزي والقطاع 
المصرفيالمصرفي

ــي اســتمرارية األعمــال فــي بنــك الكويــت المركــزي والقطــاع  تأت
المصرفــي ضمــن أبــرز أولويــات البنــك، حيــث دأب علــى وضــع 
ــروف،  ــب الظ ــًبا ألصع ــال تحس ــتمرارية األعم ــط اس ــر خط وتطوي
األمــر الــذي مّكنــه مــن مواجهــة التداعيــات غيــر المســبوقة 
لجائحــة كورونــا، التــي فرضــت حالــة ممتــدة مــن اإلغــالق الكلــي 
والجزئــي وتطلبــت تخفيــض قــوة العمــل إلــى الحــدود الدنيــا. فقــد 
اســتطاع بنــك الكويــت المركــزي مواصلــة أعمالــه بسالســة 
ودون انقطــاع ألي مــن مهامــه ســواء تلــك المرتبطــة بالعمليات 
أو  والتســوية  الدفــع  نظــم  أو  األمنيــة  اإلجــراءات  أو  الرئيســية 
المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات أو غيرهــا مــن المهــام، مــع 
توفيــر جميــع خدماتــه للجهــات الحكوميــة بالســرعة والكفــاءة 
ــاع  ــى القط ــرافي عل ــي واإلش ــدوره الرقاب ــام ب ــن، والقي المعهودتي
ــة  ــا المالي ــم خدماته ــوك تقدي ــة البن ــان مواصل ــي لضم المصرف

للشــركات  ســواء  والخارجيــة  الداخليــة  التحويــالت  وتنفيــذ 
التجاريــة المــوردة للســلع األساســية والمرتبطــة باألمــن الغذائــي 
أو لغيرهــا مــن الشــركات واألفــراد علــى نحــو ســلس وســريع، مــع 
الحفــاظ علــى اســتمرارية خدماتهــا عبــر القنــوات اإللكترونيــة 
ونقــاط البيــع وتوفيــر النقــد فــي أجهــزة الصــرف اآللــي لــدى البنــوك.  

وفــي ســبيل تعزيــز قــدرة بنــك الكويــت المركــزي علــى مواصلــة 
بنــك  تبنــى  فقــد  للمخاطــر،  موظفيــه  تعريــض  دون  أعمالــه 
الكويــت المركــزي ثقافــة العمــل عــن بُعــد، وطــّور بالتعــاون مــع 
جهــة استشــارية عالميــة بروتوكــوالت صحيــة خاصــة لضمــان 
ســالمة بيئــة العمــل لديــه فضــًلا عــن وضــع خطــة للعــودة 
ــى  ــودة إل ــس للع ــل الخم ــوء المراح ــي ض ــال ف ــة لألعم التدريجي

ــة.  ــا الحكوم ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــاة الطبيعي الحي
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التطورات النقدية والمصرفية واالقتصاديةالتطورات النقدية والمصرفية واالقتصادية

أواًل - السياسة النقدية:
شــهدت الســنة الماليــة 2021/20 مجموعــة مــن التطــورات فــي المؤشــرات النقديــة والمصرفيــة لدولــة الكويــت، وتعكــس تلــك التطــورات 
فــي جانــٍب مهــم منهــا آثــار جهــود بنــك الكويــت المركــزي فــي رســم وتنفيــذ السياســة النقديــة، بهــدف تعزيــز االســتقرار النقــدي واالســتقرار 

المالــي فــي البــالد. 

المتابعــة  إطــار  وفــي  المحليــة  الفائــدة  أســعار  صعيــد  فعلــى 
ــة  ــة والمصرفي ــة والنقدي ــاع االقتصادي ــورات األوض ــة لتط المتواصل
واتجاهاتهــا المتوقعــة والمراجعــة الدوريــة التجاهــات أســعار الفائدة 
علــى العمــالت العالميــة، قــرر بنــك الكويــت المركــزي اإلبقــاء علــى 
ســعر الخصــم عنــد مســتواه الحالــي البالــغ 1.50% دون تغييــر خــالل 
ــوى  ــدود القص ــى الح ــك عل ــا بذل ــة 2021/20، محافًظ ــنة المالي الس
القائمــة حالًيــا ألســعار الفائــدة علــى القــروض بالدينــار التــي تمنحهــا 
البنــوك لعمالئهــا. وقــام بنــك الكويــت المركــزي فــي إطــار سياســة 
التدخــل فــي الســوق النقــدي بإجــراء تخفيــض بمقــدار 0.125% فــي 
أســعار التدخــل المطبقــة حالًيــا علــى جميــع آجــال هيــكل ســعر 
الفائــدة حتــى 10 ســنوات، ويشــمل ذلــك عمليــات إعــادة الشــراء 
)الريبــو(، وســندات بنــك الكويــت المركــزي، ونظام قبــول الودائــع ألجل، 
وأدوات التدخــل المباشــر، باإلضافــة إلــى أدوات الديــن العــام، وذلــك 

ــر 2020. ــن 28 أكتوب ــداًء م ابت

كمــا واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــالل الســنة الماليــة 2021/20 
مســاعيه الراميــة للمحافظــة علــى االســتقرار النســبي لســعر صــرف 
الدينــار الكويتــي مقابــل العمــالت األخــرى، فــي ظــل النظــام المعمــول 
بــه منــذ 20 مايــو 2007، والقائم على ربط ســعر صــرف الدينار الكويتي 
بســلة خاصــة موزونــة مــن عمــالت الــدول التي ترتبــط بعالقــات تجارية 

وماليــة مؤثــرة مــع دولــة الكويت. وعليه، فقد بلـــــغ متوســـــط سعـــــر 
صـــــرف الــــدوالر األمـــــريكـــي مقـــابــــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة 
المـــاليـــة 2021/20 نحــو 305.650 فلًسا لكل دوالر أمريكي، مقابل 
نحو 304.083 فلًســا لكل دوالر أمريكي للســنة المالية السابقـــــــــة، 
مــا يمثـــل ارتفاًعا في ســعر صـــــرف الـــــدوالر األمريكي قيمته 1.567 
الماليــة 2021/20  الســنة  فلًســا ونســبته 0.52%. وقــد شــهدت 
انخفــاض الهامــش بيــن متوســطي ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 
بالدينــار الكويتــي وبالــدوالر األمريكــي مــع بقائــه لصالــح الدينــار الكويتي.

النقــد  عــرض  فــي  ارتفاًعــا   2021/20 الماليــة  الســنة  وشــهدت 
بالمفهــوم الواســع )ن2( ليصــل فــي نهايــة الســنة الماليــة المذكــورة 
إلــى نحــو 38745.4 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 38022.6 مليــون فــي 
نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2020/19، وبمــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه 
722.8 مليوًنــا ونســبته 1.9%، مقارنــة بانخفــاض قيمتــه نحــو 924.7 
ــير  ــا تش ــابقة.  كم ــة الس ــنة المالي ــالل الس ــبته 2.4% خ ــا ونس مليوًن
البيانــات إلــى ارتفــاع إجمالــي رصيــد ودائــع المقيميــن لــدى البنـــــوك 
المحليــــــــة بنحو 426.8 مليون دينـــــــار وبنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 
43884.2 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20 مقابــل 

ــة الســنة الماليــة الســابقة.  نحــو 43457.4 مليــون دينــار فــي نهاي

ــي  ــبته 2.4%، ف ــا نس ــي م ــار الكويت ــل الدين ــي مقاب ــدوالر األمريك ــرف ال ــعر ص ــي س ــرق ف ــغ الف بل
ــية  ــالت الرئيس ــل العم ــي مقاب ــدوالر األمريك ــرف ال ــعر ص ــات س ــه تقلب ــت في ــذي كان ــت ال الوق

ــبًيا. ــع نس ــش أوس ــن هوام ضم
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وواصــل بنــك الكويــت المركــزي خــالل الســنة الماليــة 2021/20 
ــد  ــهد رصي ــد ش ــة، فق ــيولة المحلي ــتويات الس ــم مس ــود تنظي جه
فــي  دينــار  مليــون   8398.6 نحــو  مــن  ارتفاًعــا  النقــدي  األســاس 
نهايــة الســنة الماليــة 2020/19 إلــى نحــو 9587.1 مليوًنــا فــي نهايــة 
الســنة الماليــة 2021/20، وبارتفــاع قيمتــه 1188.6 مليــون دينــار 

 .%14.2 ونســبته 

وفيمــا يتعلــق بأرصــدة الجــزء النقــدي المســتخَدم مــن التســهيالت 
ــات  ــف القطاع ــى مختل ــة إل ــوك المحلي ــن البن ــة م ــة المقدم االئتماني
االقتصاديــة المحليــة خــالل الســنة الماليــة 2021/20، فقــد شــهدت 
ارتفاًعــا قيمتــه 1101.2 مليــون دينــار ونســبته 2.8%، لتصــل فــي نهايــة 
الســنة الماليــة المذكــورة إلــى نحــو 40180.8 مليـــــون دينــار، مقارنــًة 
ــة  ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ــا ف ــو 39079.6 مليوًن ــغ نح ــتواها البال بمس

الســابقة 19 / 2020.

وقد جاءت الزيادة المذكورة في أرصدة تلك التسهيالت أساًسا نتيجة الزيادة في: 

التسهيالت الشخصية )بنحو 1152.3 مليونًا وبنسبة %7.0%(.	 

قطاع العقار )بنحو 180.0 مليونًا وبنسبة %2.0(. 	 

قطاع الصناعة )بنحو 71.5 مليونًا وبنسبة %3.4(.	 

قطاع النفط الخام والغاز )بنحو 61.0 مليونًا وبنسبة %3.2(. 	 

ومــن جهــة أخــرى، تراجعــت فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20 أرصــدة التســهيالت االئتمانيــة النقديــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة إلــى 
القطاعــات التاليــة ومــن أبرزهــا: 

قطاع التجارة )بنحو 262.3 مليونًا وبنسبة %7.6(.	 

قطاع المؤسسات المالية غير البنوك )بنحو 188.2 مليونًا وبنسبة %16.5(. 	 

قطاع اإلنشاء )بنحو 30.3 مليونًا وبنسبة %1.6(.	 

قطاع الخدمات العامة )بنحو 7.4 مليونًا وبنسبة %5.6(.	 

أمــا أدوات الديــن العــام )أذونــات وســندات الخزانــة الكويتيــة والتــورق 
ــًة  ــا نياب ــزي إدارة إصداره ــت المرك ــك الكوي ــى بن ــي يتول ــل( الت المقاب
الســنة  خــالل  المركــزي  البنــك  يطــرح  فلــم  الماليــة،  وزارة  عــن 
الماليــة 2021/20 أي إصــدار مــن ســندات الخزانــة، بينمــا اســتحق 
الســندات،  لتلــك  الســابقة  اإلصــدارات  7 مــن  الفتــرة  تلــك  خــالل 
بقيمــة إســمية بلغــت نحــو 622.3 مليــون دينــار. وترتيًبــا علــى ذلــك، 
)أذونــات  العــام  الديــن  ألدوات  القائــم  الرصيــد  إجمالــي  انخفــض 
وســندات الخزانــة والتــورق المقابــل( فــي نهايــة الســنة الماليــة 
ــار. كمــا بلــغ رصيــد  ــى نحــو 1050.0 مليــون دين 2021/20 ليصــل إل

مقتنيــات البنــوك المحليــة لهــذه األدوات مــا قيمتــه نحــو 1050.0 
مليــون دينــار ونســبته 100% فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20.
فــي المقابــل، وفيمــا يتعلــق بســندات البنــك المركــزي والتــورق 

المقابــل، فقــد قــام البنك المركــزي خالل الســنة الماليــة 2021/20 
بطــرح 40 إصــداًرا مــن ســنداته )ســندات البنــك المركــزي والتــورق 
دينــار.  مليــون   8740.0 نحــو  بلغــت  إســمية  بقيمــة  المقابــل( 
واســتحق خــالل تلــك الســنة الماليــة 40 إصــداًرا مــن اإلصــدارات 
 8740.0 الســابقة لتلــك الســندات بقيمــة إســمية بلغــت نحــو 
ــم  ــد القائ ــي الرصي ــتقر إجمال ــك، اس ــى ذل ــا عل ــار. وترتيًب ــون دين ملي
المقابــل، ليصــل فــي نهايــة  المركــزي والتــورق  البنــك  لســندات 
الســنة الماليــة 2021/20 إلــى نحــو 2958.0 مليــون دينــار وذلــك 
الســنة  نهايــة  فــي  عليــه  كان  الــذي  المســتوى  عــن  تغييــر  دون 

المالية السابقة.

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20

26



ثانًيا - االستقرار المالي: 
يمثــل القطــاع المصرفــي عصــب النظــام المالــي فــي الدولــة، ويُعــد 
تحصيــن هــذا القطــاع بحيــث يظــل قــادراً علــى تزويــد االقتصــاد 
دون  عاليــة  بكفــاءة  الماليــة  والمنتجــات  الخدمــات  بمختلــف 
انقطــاع وفــي ظــروف عمــل ضاغطــة، مــن أبــرز األدوار المنوطــة 
ببنــك الكويــت المركــزي. وفــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا علــى 
ــت  ــك الكوي ــل بن ــة، واص ــة والمصرفي ــة والمالي ــاع االقتصادي األوض
مجــال  فــي  جهــوده   2021/20 الماليــة  الســنة  خــالل  المركــزي 
ــجلة  ــة المس ــة والمالي ــدات المصرفي ــى الوح ــة عل ــراف والرقاب اإلش
لديــه، وذلــك فــي إطــار ترســيخ دعائــم االســتقرار المالــي فــي الدولــة، 

ــود:  ــك الجه ــرز تل ــان ألب ــي بي ــا يل وفيم

السياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي:. 1

تعزيــًزا لحزمــة اإلجــراءات التــي طبقهــا بنــك الكويــت المركــزي بهــدف دعــم القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة، والمشــاريع ذات القيمــة 
المضافــة لالقتصــاد المحلــي، والمتضرريــن مــن تداعيــات الجائحــة ســواء كانــوا أفــراًدا أو مشــاريع صغيــرة ومتوســطة أو شــركات، قــام بنــك 
الكويــت المركــزي بتعديــل تعليماتــه الرقابيــة وأدوات سياســة التحــوط الكلــي علــى نحــو يوســع المســاحة اإلقراضيــة المتاحــة أمــام البنوك، 
ليزيــد بذلــك عــرض االئتمــان، ويرفــع المنافســة بمــا يســاهم فــي انخفــاض أســعار الفائــدة، ويؤثــر إيجاًبــا فــي جانــب الطلــب علــى التمويــل. 

وفــي هــذا الشــأن أدخــل البنــك المركــزي بتاريــخ 2 أبريــل 2020 تعديــالت علــى حزمــة مــن التعليمــات الرقابيــة علــى صعيــد معيــار كفايــة 
رأس المــال، ومعاييــر الســيولة، وضوابــط التســهيالت االئتمانيــة، والتــي تســتهدف تحقيــق ذات األغــراض التوســعية ألدوات السياســة 

ــي: ــة. ويمكــن إيجــاز التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذهــا بنــك الكويــت المركــزي فــي هــذا الشــأن علــى النحــو التال النقدي

اإلفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية )Capital Conservation Buffer( والبالغة  %2.5. 	 

تخفيض وزن المخاطر الخاص باالنكشافات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25% بداًل من %75.  	 

رفع الحد األقصى المتاح للتمويل ليصبح 100% بداًل من %90.	 

خفض الحد األدنى لمعيار تغطية السيولة ليصبح 80% بداًل من %100.	 

خفض الحد األدنى لمعيار صافي التمويل المستقر ليصبح 80% بداًل من %100.	 

خفض الحد األدنى لنسبة السيولة الرقابية لتصبح 15% بداًل من %18.	 

رفع الحد األقصى للفجوة التراكمية السالبة على النحو التالي:	 

7 أيام فأقل من 10% إلى %20.	 

شهر فأقل من 20% إلى %30.	 

ثالثة أشهر فأقل من 30% إلى %40.	 

ستة أشهر فأقل من 40% إلى %50.	 

زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير )LTV( على النحو التالي:	 

تمويل شراء أرض فضاء من 50% إلى %60.	 

تمويل عقار قائم من 60% إلى %70.	 

تمويل البناء فقط من 70% إلى %80.	 

تعديــل القواعــد االسترشــادية بشــأن اســتثناء أي عميــل مــن الحــدود القصــوى المقــررة للتركــز االئتمانــي/ التمويلــي والقواعــد التــي تؤخــذ 	 
فــي االعتبــار لــدى دراســة طلبــات االســتثناء لتشــمل المشــاريع االقتصاديــة المهمــة والتــي يترتــب علــى دعمهــا تحقيــق قيمــة مضافــة 

لالقتصــاد المحلــي.

توجيــه البنــوك نحــو تأجيــل االســتحقاقات المترتبــة علــى العمــالء المتضرريــن لمــدة 6 أشــهر دون أي رســوم جزائيــة أو غرامــات. وإصــدار 	 
تعميــم بشــأن ضوابــط تأجيــل تلــك االســتحقاقات.

مطالبــة البنــوك بمراجعــة المحفظــة االئتمانيــة لــكل عميــل علــى حــدة، ومراجعــة المحفظــة االســتثمارية وإجــراء اختبــارات ضغــط مالــي 	 
بنــاًء علــى ســيناريوهات جديــدة تتماشــى مــع انعكاســات الجائحــة، بهــدف االطمئنــان إلــى ســالمة المحافــظ االئتمانيــة لــدى البنــوك.

وبذلــك ســاعدت التعديــالت التــي أدخلهــا بنــك الكويــت المركــزي علــى أدوات التحــوط الكلي البنــوك علــى أداء دورها الحيــوي في االقتصــاد، وحفزت 
وحــدات الجهــاز المصرفــي علــى تقديــم مزيــد مــن التمويــل للقطاعــات االقتصاديــة المنتجــة والعمــالء المتأثريــن مــن األزمــة، لتلبــي حاجــة تلــك 

القطاعــات إلــى الســيولة الكافيــة لمواصلــة النشــاط االقتصادي خــالل الظــروف االســتثنائية التي فرضتهــا الجائحة.
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اختبارات الضغط: . 2

سًعيا من بنك الكويت المركزي لتطبيق أفضل الممارسات التي 
مــن شــأنها تعزيز قدرة وحــدات الجهاز المصرفــي الكويتي على 

العمل خالل الظروف الضاغطة، عكف البنك منذ بداية الجائحة 
على تطوير أطر العمل والنماذج الختبارات الضغط - بالتعاون مع 

مستشار عالمي- وذلك لتتوافق مع واقع اقتصادي مّطرد التعقيد 
وبالغ الضبابية، وذلك باالستفادة من التقنيات المتطورة، وتحليل 
كــم كبير من البيانــات المصرفية واالقتصادية، كما اســتفاد من 
خبرات وآراء عديد من الجهات العالمية لالطمئنان إلى قدرة اآللية 

الجديدة الختبارات الضغط على التوقع الدقيق لنتائج السيناريوهات 
المستقبلية. 

وتتمتــع اآلليــة الجديــدة بدرجــات عاليــة مــن المرونــة والديناميكيــة، 
مــن  عديــًدا  تراعــي  متنوعــة  ســيناريوهات  تطبيــق  تتيــح  بحيــث 
المتغيــرات الماليــة واالقتصاديــة الكليــة والجزئية، وتســتوعب مزيًدا 
مــن التفاصيــل الدقيقــة لتترجــم آثارهــا علــى القطاعــات االقتصاديــة 
ــة  ــاءة اآللي ــن كف ــق م ــة. وللتحق ــن الدق ــة م ــة عالي ــة بدرج المختلف
الجديــدة، فقــد تــم تطبيقهــا علــى بيانــات عــام 2019، حيــث أكــدت 
ــارات  ــددة الختب ــيناريوهات المتع ــة الس ــي ترجم ــا ف ــج كفاءته النتائ

ــيناريوهات. ــك الس ــع تل ــي جمي ــات ف ــاق المخرج ــط واتس الضغ

وبــدأ بنــك الكويــت المركزي تطبيــق اآللية الجديدة الختبــارات الضغط 
علــى بيانــات العــام الحالــي، بنــاًء علــى ثالثــة ســيناريوهات تغطــي فترة 
ثــالث ســنوات قادمــة، يتمّثــل الســيناريو األول فــي صدمــة يتعــرض 

ــا  ــرد. فيم ــكل منف ــة بش ــة الحقيقي ــات االقتصادي ــد القطاع ــا أح له
يتنــاول الســيناريو الثانــي صدمــة أوســع تتعــرض لهــا عــدة قطاعــات 
فــي االقتصــاد الحقيقــي، أمــا الســيناريو الثالــث فيقــوم علــى افتــراض 
أزمــة عالميــة واســعة االنتشــار مبعثهــا ظهــور موجــات جديــدة مــن 
إصابــات فيــروس كورونــا ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إغالقــات أوســع 

وتوقــف لألنشــطة االقتصاديــة.

وأســفرت أشــد نتائــج هــذه الســيناريوهات عــن مرونــة جيــدة للقطاع 
ــمالية  ــة رأس ــط كفاي ــى متوس ــظ عل ــث حاف ــي حي ــي الكويت المصرف
يبلــغ 11.4% فــي نهايــة عــام 2023، وهــو مســتوى مرتفــع نســبيًا 
أخــذاً فــي الحســبان شــدة الســيناريوهات المطبقة ويفــوق متطلبات 
لجنــة بــازل لمعيــار كفايــة رأس المــال والتــي يصــل حدهــا األدنــى إلــى 

.%10.5

وتُعــد اآلليــة الجديــدة الختبــارات الضغــط المرحلــة األولى من مشــروع 
ــذه  ــر له ــن التطوي ــًدا م ــة مزي ــه القادم ــي مرحلت ــن ف ــمل يتضم أش
ــي،  ــم اآلل ــي والتعل ــذكاء االصطناع ــات ال ــن تقني ــتفادة م ــة، باالس اآللي
القــدرة علــى تحليــل  بهــدف تحســين جــودة المخرجــات وزيــادة 
ــب  ــق يواك ــم أعم ــن فه ــا، لتكوي ــط بينه ــة والرب ــرات المختلف المؤث
تطــور العوامــل األساســية لالقتصــاد والقطــاع المصرفــي، ممــا يعــزز 
كفــاءة اختبــارات الضغــط، وذلــك وفــق نهــج التطويــر المســتمر الذي 
يتبعــه بنــك الكويــت المركــزي فــي ســبيل ترســيخ االســتقرار النقدي 

واالســتقرار المالــي فــي دولــة الكويــت.

اآللية المطورة الختبارات الضغط 
 

ما هي اختبارات الضغط؟

تمرين يختبر مرونة القطاع المصرفي وقدرته على  امتصاص  الصدمات المختلفة 
)مثل انخفاض أسعار النفط أو العقار أو األسهم(.

الهدف
تحديد مكامن الضعف  لمعالجتها وتعزيز قدرة وحدات الجهاز 

المصرفي الكويتي على العمل خالل الظروف الضاغطة.

 دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك:. 3

ضمن جهود ترســيخ االســتقرار المالي أجرى بنك الكويت 
المركزي دراسة وتحليًلا شامًلا للبيانات المالية للبنوك الكويتية 

للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، وقد أكدت نتائج 
تلك الدراسة قوة القطاع المصرفي ومحافظته على متانة 
مؤشرات السالمة المالية لديه من حيث كفاية رأس المال 

والسيولة وجودة األصول والربحية. 

فقــد بلــغ معيــار كفايــة رأس المــال لــدى القطــاع مــا نســبته %19.0، 
وهــو أعلــى مــن متطلبــات الحــدود الدنيــا لتعليمــات بنــك الكويــت 

ــة  ــازل للرقاب ــة ب ــات لجن ــن متطلب ــى م ــة 13% وأعل ــزي البالغ المرك
المصرفيــة البالغــة 10.5%. وبالرغــم مــن أن بنــك الكويــت المركــزي 
قد ســمح باســتخدام المصدات التحوطيــة إال أن البنوك اســتطاعت 
مواصلــة النشــاط دون اســتخدام هــذه المصــدات، اســتناداً إلــى قــوة 
ــال  ــة رأس الم ــبة كفاي ــل أن نس ــا. ب ــال لديه ــة رأس الم ــار كفاي معي
ــام  ــوء قي ــي ض ــام 2019 )18.5%( ف ــة بع ــاً مقارن ــجلت ارتفاع ــد س ق
بعــض البنــوك بتعزيــز رأســمالها الرقابــي مــن خــالل طــرح إصــدارات 
فــي أســواق المــال الدوليــة بشــروط تجعــل هــذه األدوات مؤهلــة 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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الحتســابها ضمــن قاعــدة رأس المــال وفقــاً لمتطلبــات لجنــة بــازل 
للرقابــة المصرفيــة وهــو مــا يؤكــد الثقــة التــي تتمتــع بهــا مصارفنــا 

ــا. الوطنيــة عالمًي

كمــا يتمتــع القطــاع المصرفــي بوفــرة فــي الســيولة، حيــث بلــغ معيــار 
تغطيــة الســيولة 184.2% مقابــل الحــد األدنــى البالــغ 100%، فيمــا 
بلــغ معيــار صافــي التمويــل المســتقر 115.3% ليبقــى بذلــك أعلــى مــن 
ــيولة  ــبة الس ــت نس ــا بلغ ــة 100%، كم ــى البالغ ــد األدن ــات الح متطلب

ــى %18. الرقابيــة نحــو 27.5% مقابــل نســبة حدهــا األدن

وعلــى صعيــد جــودة األصــول أظهــرت الدراســة أن القطــاع قــد حافــظ 
علــى مســتويات عاليــة لجــودة أصولــه، فعلــى ســبيل اإليضــاح بلغــت 
المخصصــات المكونــة مقابــل القــروض والمحملــة علــى قوائــم 
الدخــل نحــو 852 مليــون دينــار فــي عــام 2020، إال أن الزيــادة فــي 
إجمالــي أرصــدة المخصصــات المتوافــرة لــدى البنوك بلغت نحــو 403 
مليــون دينــار، حيــث اســتخدمت البنــوك الرصيــد المتبقــي فــي شــطب 
ديــون متعثــرة، ليحافــظ القطــاع على نســبة القــروض غيــر المنتظمة 
عنــد مســتوى متــدٍن تاريخيـًـا يبلــغ 2.0 %. ورغم تراجع نســبة التغطية 
للقــروض غيــر المنتظمــة )المخصصــات المتوافــرة إلــى القــروض غير 
المنتظمــة( مــن 271% إلــى 222%، نتيجة اســتخدام المخصصات في 
الغــرض الــذي ُكونــت مــن أجلــه، إال أن هــذه النســبة التــزال قويــة وتعــزز 

جــودة هــذه األصــول، وتشــكل مصــدات إضافيــة متينــة لمواجهــة أي 
تعثــر محتمــل فــي المديونيــات. 

أمــا مــن حيــث الربحيــة، ورغــم تداعيــات الجائحــة التــي أثــرت فــي البيئــة 
التشــغيلية للقطــاع المصرفــي فــي الكويــت، األمــر الــذي واجهــت معه 
ــق  ــن تحقي ــت م ــا تمكن ــة، إال أنه ــد الربحي ــى صعي ــات عل ــوك تحدي البن
ــة  ــام 2020، منخفض ــي ع ــار ف ــون دين ــت 495 ملي ــة بلغ ــاح صافي أرب
ــي  ــا يعن ــار، مم ــون دين ــة 964 ملي ــام 2019 البالغ ــاح ع ــن أرب ــك ع بذل

ــبة %48.7. ــا بنس تراجًع

نتائج دراسات بيانات البنوك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

القطاع المصرفي يتخطى السنة األولى من األزمة بنجاح

نكرر مجدداً المطالبة 
باإلصالح الهيكلي الشامل 

لالقتصاد فوراً

%19 %2 %6 %184 %222 

معدل كفاية
رأس المال

معيار تغطية
 السيولة

نسبة القروض
 المتعثرة

معدل النمو السنوي
 المركب لإلئتمان

 خالل عشر سنوات

نســبة تغطية المخصصات 
المتعثرة للقروض 

بنــك الكويــت المركــزي يواجــه تداعيــات الجائحــة علــى البنــوك بمنظومــة 	 
متكاملــة مــن اإلجــراءات تتجــاوز 30 إجــراء.

رغــم األزمــة الطاحنــة التــي تعصــف باإلقتصــاد، نتائــج دراســة البيانــات 	 
الماليــة للبنــوك الكويتيــة تؤكــد متانتهــا.

القطــاع 	  الماضــي  العقــد  مــدار  علــى  الكلــي  التحــوط  سياســة  حصنــت 
المصرفــي عبــر رفــع جــودة إدارة المخاطــر، وتدعيــم القواعــد الرأســمالية 

االحترازيــة. والمخصصــات 

مــا يــزال الوقــت مبكــراً علــى إعــان نهايــة األزمــة ممــا يتطلــب مواصلــة 	 
اليقظــة والتحــوط المتــزن وتعــاون األطــراف المعنيــة كافــة.

يؤكــد بنــك الكويــت المركــزي - مجــدداً - علــى أهميــة اإلســراع فــي تنفيــذ 	 
ــع.  ــتدامة الرفــاه للمجتم ــامل الس ــي الش اإلصــالح الهيكل

نتائج دراســة البيانات الماليــة للبنوك الكويتية 2020

القــول  يمكــن  الدراســة  نتائــج  ضــوء  فــي 
ــي  ــي تخط ــح ف ــد نج ــي ق ــاع المصرف أن القط
الســنة األولــى مــن األزمــة بنجــاح، وُيعــد ذلــك 
ثمــرة لجهــود بنــك الكويــت المركــزي علــى 
ــاع  ــت القط ــي حصن ــي الت ــد الماض ــدى العق م

ــات.  ــة األزم ــي مواجه ــي ف المصرف
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ثالًثا - التطورات المصرفية:

ــل . 1 ــا داخ ــة وفروعه ــوك المحلي ــاط البن ــي )نش ــاط المحل ــتوى النش ــى مس ــة عل ــوك المحلي ــة للبن ــي الميزاني إجمال
ــت(: ــة الكوي دول

للبنــوك  الميزانيــة  إجمالــي  ارتفــاع  إلــى  المتاحــة  البيانــات  تشــير 
المحليــة علــى مســتوى النشــاط المحلــي فــي نهايــة الســنة الماليــة 
2021/20 ليصــل إلــى نحــو 73896.7 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 

72774.0 مليوًنــا فــي نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 2020/19، 
ــك  ــاء ذل ــبة 1.5%. وج ــا وبنس ــو 1122.7 مليوًن ــا بنح ــل ارتفاًع ــا يمث م

ــلة  ــة محصــ ــوك المحليـــ ــة للبنــــ ــالي الميزاني ــي إجمـــ ــاع فـــ االرتف
لعديــد مــن التطــورات علــى جانبــي الموجــودات والمطلوبــات، نــورد 

ــي: ــا يل ــا فيم أبرزه

على جانب الموجودات:أ. 

القطــاع 	  علــى  المحليــة  البنــوك  مطالــب  رصيــد  ازداد 
الخــاص بنحــو 1250.8 مليــون دينــار وبنســبة 3.1%، ليصــل 
فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20 إلــى نحو 42210.5 مليـــون 
الســنة  نهايــة  فــي  مليوًنــا   40959.6 نحــو  مقابــــــل  دينــار، 
ــة  ــادة نتيج ــك الزي ــاءت تل ــد ج ــابقة 2020/19. وق ــة الس المالي
ــهيالت  ــن التس ــتخدم م ــدي المس ــزء النق ــدة الج ــاع أرص الرتف
القطاعــات  إلــى  المحليــة  البنــوك  مــن  المقدمــة  االئتمانيــة 
االقتصاديــة المحليــة المختلفــة بنحــو 1101.2 مليــون دينــار 
ــي  ــار ف ــون دين ــو 40180.8 ملي ــى نح ــل إل ــبة 2.8%، لتص وبنس
 39079.6 نحــو  مقابــل   ،2021/20 الماليــة  الســنة  نهايــة 
فــي  واالرتفــاع  الســابقة،  الماليــة  الســنة  نهايــة  فــي  مليوًنــا 
 149.6 بــــنحـــــو  األخـــــرى  المحليــة  االســتثمارات  أرصــدة 
مـــليـــــون ديـــنــــار وبنســـبـــة 8.0%، لتصــل إلــى نحــو 2029.7 
مليــون ديــــــنار، مقابـــــل نحـــو 1880.1  مليوًنــا في نهاية الســنة 

الماليــة الســابقة.

ارتفــع رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة علــى بنــك الكويــت 	 
المركــزي بنحــو 1003.4 مليــون دينــار وبنســبة 14.9%، ليصل 

إلــى نحــو 7720.6 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة 
2021/20، مقابــل نحــو 6717.2 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة 

الماليــة الســابقة. 

مليــون 	   5.9 بنحــو  األجنبيــة  الموجــودات  رصيــد  انخفــض 
نهايــة  فــي  دينــار  مليــون   17284.4 نحــو  إلــى  ليصــل  دينــار، 
الســنة الماليــة 2021/20، مقابــل نحــو 17290.3 مليــون دينــار 

فــي نهايــة الســنة الماليــة الســابقة.

البنــوك 	  بيــن  فيمــا  المتبادلــة  الودائــع  رصيــد  انخفــض 
المحليــة بنحــو 455.5 مليــون دينــار وبنســبة 13.6%، ليصــل 
2895.2 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة  إلــى نحــو 
نهايــة  فــي  دينــار  مليــون   3350.7 نحــو  مقابــل   ،2021/20

الســابقة. الماليــة  الســنة 

انخفــض رصيــد مطالــب البنــوك المحليــة علــى الحكومــة 	 
ــو  ــى نح ــل إل ــبة 32.8%، ليص ــار وبنس ــون دين ــو 656.7 ملي بنح
1345.7 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20، 
مقابــل نحــو 2002.5 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة 

ــابقة. الس

الرسم البياني )1(
التوزيع النسبي لموجودات البنوك المحلية

%1.8
البنوك مطالب 

المحليــة على الحكومة
%57.1

مطالــب البنوك المحلية
على القطاع الخاص

%10.4
مطالــب البنوك المحلية

البنك المركزي على 

%23.4
ا�جنبية الموجودات 

%3.9
الودائع المتبادلة في
 ســوق ما بين البنوك

3.3% أخرى

2021/20

المصدر: بنك الكويت المركزي
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على جانب المطلوبات:ب. 

لــدى 	  )الُمقيــم(  الخــاص  القطــاع  ودائــع  أرصــدة  ارتفعــت 
البنــوك المحليــة بنحــو 699.0 مليــون دينــار وبنســبة %1.9، 
ــو  ــى نحـــ ــة 2021/20 إلــ ــة الماليــ ــاية السنـــ ــي نهـــ ــصل ف لتــ
36596.1 مليـــــون دينــــار، مقـــابل نحـــــو 35897.1 ملـــيوًنا في 

نهــــاية الـــــسنة المـــاليـــــة السابـــــقة. 

ــة 	  ــوك المحلي ــدى البن ــة ل ــع الحكوم ــدة ودائ ــت أرص انخفض
ــة  ــي نهاي ــل ف ــبة 3.6%، لتص ــار وبنس ــون دين ــو 272.2 ملي بنح
دينــار،  مليــون   7288.0 نحــو  إلــى   2021/20 الماليــة  الســنة 
ــنة  ــة الس ــي نهاي ــار ف ــون دين ــو 7560.3 ملي ــل نح ــك مقاب وذل

الماليــة الســابقة.

انخفضــت أرصــدة الودائــع المتبادلــة فيمــا بيــن البنــوك 	 
ــل  ــبة 12.8%، لتص ــار وبنس ــون دين ــو 417.0 ملي ــة بنح المحلي
فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20 إلــى نحــو 2831.7 مليــون 
دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 3248.8 مليــون دينــار فــي نهايــة 

ــابقة. ــة الس ــنة المالي الس

ازداد رصيــد حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك المحليــة 	 

بنحــو 251.2 مليــون دينــار وبنســبة 2.7%، ليصــل فــي نهايــة 
9603.6 مليــون دينــار،  إلــى نحــو   2021  / 20 الماليــة  الســنة 
الماليــة  الســنة  نهايــة  فــي  مليوًنــا   9352.4 نحــو  مقابــل 

 .2020/  19 الســابقة 

ازداد رصيــد المطلوبــات األجنبيــة بنحــو 928.5 مليــون دينــار 	 
ــة 20 / 2021  ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ــل ف ــبة 9.3%، ليص وبنس
إلــى نحــو 10883.6 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 9955.1 مــــليوًنا 

فــي نهـــاية الســنة الماليــة الســابقة 19 / 2020. 

ــة 	  ــابات النظامي ــدة الحس ــة أرص ــت قيم ــر، بلغ ــٍب آخ ــن جان وم
ــة 20 / 2021  ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ــة ف ــوك المحلي ــدى البن ل
نحــو 18675.8 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 17377.0 مليــون 
دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة الســابقة 19 / 2020، أي بارتفــاع 
قيمتــه 1298.8 مليوًنــا ونســبته 7.5%. وبلغــت نســبة أرصــدة 
تلــك الحســابات إلــى إجمالــي الميزانيــة للبنــوك المحليــة علــى 
الســنة  25.3% فــي نهايــة  المحلــي نحــو  النشــاط  مســتوى 
ــة الســنة الماليــة  ــل 23.9% فــي نهاي الماليــة 20 / 2021 مقاب

الســابقة 19 / 2020.

  

الرسم البياني )2(
التوزيع النسبي لمطلوبات البنوك المحلية

.

%49.5
ودائع القطاع الخاص

%9.9
الحكومة ودائع 

%14.7
المتبادلة الودائع 
البنوك فيما بين 

%13.0
المساهمين حقوق 

%9.1
أخرى

%3.8
المطلوبات

اجنبية

2021/20

المصدر: بنك الكويت المركزي
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إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحليإجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي
الجدول رقم )1(

)مليون دينار(

البنــــــود
التغيراألرصدة في نهاية السنة

)%(القيمة2020/192021/20
الموجودات:

6717.27720.61003.414.9المطالب على البنك المركزي

13.6-455.5-3350.72895.2الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية

32.8-656.8-2002.51345.7المطالب على الحكومة

40959.642210.51250.93.1المطالب على القطاع الخاص

5.90.0-17290.317284.4الموجودات األجنبية

0.5-13.4-2453.72440.4موجودات أخرى

72774.073896.71122.71.5إجمالي الموجودات = إجمالي المطلوبات

المطلوبات:

35897.136596.1699.01.9ودائع القطاع الخاص )المقيم(

3.6-272.3-7560.37288.0ودائع الحكومة

12.8-417.1-3248.82831.7الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية

9352.49603.6251.22.7حقوق المساهمين

9955.110883.6928.59.3المطلوبات األجنبية

1.0-66.7-6760.46693.7مطلوبات أخرى

17377.018675.81298.87.5حسابات نظامية

2323عدد البنوك

المصدر: بنك الكويت المركزي

رابًعا - معدل التضخم السنوي:
تشــير البيانــات الصــادرة عــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء إلــى أن معــدل التضخــم الســنوي )مقاًســا بالتغيــر النســبي فــي الرقــم القياســي العــام 
ــنة  ــالل الس ــو 1.4% خ ــل نح ــة 2021/20 مقاب ــنة المالي ــالل الس ــو 2.4% خ ــغ نح ــد بل ــاس 2013=100( ق ــنة األس ــتهلك، س ــعار المس ألس

الماليــة 2020/19. وقــد كانــت األقســام األكثــر مســاهمة فــي ارتفــاع معــدل التضخــم هــي: 

األغذية والمشروبات )الوزن الترجيحي 16.7%( بمساهمة نسبية بلغت %44.6.	 

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة )الوزن الترجيحي 11.4%( بمساهمة نسبية بلغت %19.0.	 

النقل )الوزن الترجيحي 7.5%( بمساهمة نسبية بلغت %9.1.	 

االتصاالت )الوزن الترجيحي 4.0%( بمساهمة نسبية بلغت %6.6. 	 

فيما تمثلت المساهمة النسبية باالنخفاض في معدل التضخم خالل السنة المالية 2021/20 في كل من: 

خدمات المسكن )الوزن الترجيحي 33.2%( بنحو %0.4.	 

التعليم )الوزن الترجيحي 4.2%( بنحو %15.0.	 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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الرسم البياني )3(
معدل التضخم السنوي )%(
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المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء.

بنحو  رنة  مقا  2021 /20 ارتفع معدل التضخم الســنوي إلى 2.4% خالل الســنة المالية 
1.4%خالل الســنة المالية الســابقة 2020/19.

الرسم البياني )4(
ــة  ــنة المالي ــالل الس ــية خ ــام الرئيس ــرز األقس ــم ألب ــدل التضخ ــي مع ــبية ف ــاهمة النس المس

2021/20

%44.6
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%15.0

%0.4-%19.0

%0.9

%9.1

%6.6

%7.3

0.4% المطاعــم والفنادق

%12.1

%15.0-
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والمشروبات ا	غذية 

والتبغ السجائر 

الكســاء وملبوسات القدم

المسكن المفروشــات المنزلية ومعدات الصيانةخدمات 

الصحة

النقل

االتصاالت

والثقافة الترفيه 

لتعليم ا

الســلع والخدمات المتنوعة

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء.
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خامًسا - جهود دعم التعافي االقتصادي:
ــادي  ــب االقتص ــى الجان ــة عل ــلبية للجائح ــات الس ــة التداعي لمواجه
أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )455( بتاريــخ  31  مــارس 2020، 
متضمًنــا حزمــة مــن أحــد عشــر إجــراًء بهــدف تحفيــز االقتصــاد 
وتخفيــف اآلثــار الســلبية لحالــة اإلغــالق الكلــي والجزئــي لمواجهــة 
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، مــع مراعــاة مبــادئ الحــرص 
علــى المــال العام وترشــيد اســتخدامه، وضمــان الحمايــة االجتماعية 
الكويتييــن  الموظفيــن  أوضــاع  علــى  والمحافظــة  للمواطنيــن، 
العامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وتعزيــز األمــن االجتماعــي، 
بنــك  محافــظ  برئاســة  لجنــة  »تشــكيل  علــى  القــرار  نــص  وقــد 
الكويــت المركــزي وعضويــة كل مــن )وكيــل وزارة الماليــة - والعضو 
المنتــدب للهيئــة العامــة لالســتثمار( لوضــع الركائــز التحفيزيــة 

ــذ«. ــع التنفي ــرار موض ــي الق ــي وردت ف ــي الت ــاد المحل لالقتص

وحرًصــا علــى ســرعة اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتطبيق تلــك اإلجراءات 
التحفيزيــة، بــادرت اللجنــة فــور تشــكيلها إلــى عقــد اجتماعهــا األول 
فــي 1 أبريــل 2020 واســتعانت بخبــراء كويتييــن من القطــاع الخاص. 
ومنــذ ذلــك االجتمــاع وحتــى نهايــة أعمالهــا بتاريــخ 18 يونيــو 2020، 
أكملــت اللجنــة )15( اجتماًعــا، وتواصلــت مع أكثر من )25( مؤسســة 
والتقــت بممثليــن عــن عديــد مــن تلــك الجهــات ســواء الحكوميــة 
منهــا واألهليــة. فضــًلا عــن اجتماعــات الفــرق المســاندة مــع ممثلــي 

ذات  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  مثــل  المعنيــة  الجهــات 
الصلــة، وبنــك الكويــت الصناعــي، والصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، والجهــاز المصرفــي، وذلــك 
بهــدف إنجــاز جميــع البنــود التــي نــص عليهــا تكليــف مجلــس الــوزراء 

المتضمــن فــي القــرار رقــم )455( بالســرعة والكفــاءة المطلوبــة.

وإلــى جانــب التدابيــر التحفيزيــة لالقتصــاد التــي تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء ووضعتهــا اللجنــة موضــع التنفيــذ، قدمــت اللجنــة عــدًدا مــن 
المقترحــات اإلضافيــة علــى النحــو التالــي: 

المؤتمر الصحفي حول تدابير تحفيز االقتصاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا - 
أبريل 2020- مجلس الوزراء

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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معالجــة أوضــاع ســوق العمــل فــي القطــاع الخــاص مــن خــالل 	 
اقتــراح تعديــل قانــون العمــل بحيــث يســهل التوافــق علــى 
تفاهمــات مــا بيــن صاحــب العمــل والعامليــن فــي الكيانــات 
االقتصاديــة للحفــاظ علــى المؤسســة وحمايــة العامليــن فيها، 
ــي  ــراكة ف ــن الش ــاس م ــى أس ــطى عل ــول وس ــى حل ــل إل بالتوص
ــرر.  ــل ض ــا بأق ــراف منه ــع األط ــروج جمي ــة، لخ ــاء األزم ــل أعب تحم

دعــم العمالــة الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص عبــر مضاعفــة 	 
ــث  ــاب الثال ــى الب ــجلة عل ــة المس ــة الوطني ــم العمال ــة دع قيم
)يعمــل لــدى صاحــب عمــل(، وبلــغ عــدد المســتفيدين 57,286 

ــهور. ــتة ش ــدة س ــا، لم موظًف

ــة 	  ــاالت االقتصادي ــي المج ــة ف ــم مختص ــاء محاك ــراح بإنش اقت
والماليــة والتجاريــة لتحقيــق ســرعة البت فــي النزاعــات التجارية 
واالســتثمارية علــى نحــو يعجــل فــي وصــول الحقــوق ألصحابهــا 
وتحقيــق العدالــة الناجــزة. هــذا فضــًلا عــن كونــه نظاًمــا يواكــب 
ــة  ــة الحديث ــة الدولي ــة القضائي ــورة واألنظم ــريعات المتط التش
ويعــود بالنفــع علــى االقتصــاد الوطنــي ويؤثــر إيجاًبــا علــى ســمعة 

الدولــة االقتصاديــة.

اقتــراح معالجــة ألوضــاع اإليجــارات لحفــظ حقــوق المســتأجرين 	 
والمــالك، نظــًرا لتأثــر هــذا القطــاع بقــرارات اإلغالق، حيــث توقفت 
التدفقــات النقديــة للمــالك نتيجــة عــدم قــدرة المســتأجر علــى 
الســداد بســبب توقــف نشــاطه التجــاري، إلــى جانــب عــدم انتفــاع 
ــم  ــن حج ــًلا ع ــا، فض ــا أو جزئًي ــرة كلًي ــن المؤج ــتأجر بالعي المس

األمــوال المســتثمرة لحيــازة العيــن المســتأجرة وتجهيزهــا 
ألغــراض مباشــرة النشــاط، ممــا يقــع معــه غبــن كبيــر علــى 
المســتأجر فــي حــال إخالئــه نتيجــة تأخــره فــي ســداد اإليجــارات. 
فــي  المســتأجرين  إخــالء  بمنــع  اللجنــة  أوصــت  ثــم  ومــن 
العقــارات التجاريــة المتأخريــن عــن ســداد اإليجــار، مــع عــدم 
فــرض أي جــزاءات علــى تأجيــل ســداد اإليجــار، وذلــك لمــدة 90 
يوًمــا )قابلــة للتمديــد(. وإنشــاء لجنــة قضائيــة خاصــة بتســوية 
ــل  ــث تفص ــة، بحي ــار التجاري ــود اإليج ــة بعق ــات المتعلق المنازع

ــات. ــن منازع ــا م ــع إليه ــا يُرف ــرعة فيم ــه الس ــى وج عل

إعــداد برنامــج دعــم وضمــان التمويــل لتحفيز القطــاع المصرفي 	 
علــى منــح التمويــل، وفــي ذات الوقــت توفيــر الحمايــة لهــذا 
القطــاع الحيــوي مــن التعــرض لألضــرار التــي نالــت مــن القطاعــات 
األخــرى فــي ظــل الترابــط بيــن القطاعــات االقتصاديــة، وبنــاًء علــى 
ــان  ــم وضم ــج دع ــا برام ــت عليه ــي قام ــر الت ــس والمعايي األس
اللجنــة  طــورت  والدوليــة،  اإلقليميــة  التجــارب  فــي  التمويــل 
ــاد  ــت واالقتص ــي الكوي ــة ف ــات القانوني ــم المتطلب ــا يوائ برنامًج
المحلــي والتقديــرات الخاصــة بتمويــل احتياجــات رأس المــال 
ــان  ــج الضم ــالق برنام ــة إط ــت اللجن ــركات،  واقترح ــل للش العام
الصغيــرة  المشــروعات  مــن  كاًل  يســتهدف  واحــد  كإجــراء 
والمتوســطة والشــركات، وبعــد مناقشــته فــي مجلــس األمــة 
وإدخــال بعــض التعديــالت، صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2021 
فــي شــأن إنقــاذ المشــاريع الصغيرة والمتوســطة المتضــررة من 
ــل 2021. ــخ 18 أبري ــي تاري ــك ف ــا، وذل ــروس كورون ــة في ــات أزم تداعي

اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي

أهداف اللجنةمهام اللجنة

تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 455 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020.	 
انطلقــت أعمـالهـا يــوم األربعــاء 1 أبريل 2020 .	 

تنفيذ حزمة التوصيــات  التــــــي أقرهــــا 
مجلـــس  الوزراء.

منع تفاقم األوضاع من أزمة سيولـــة 
قصيـــــرة األمــد إلى أزمـــة مـــاءة مالية.

اقتراح التدابيـــر الازمـــة  لمواجهــــة 
التـــداعيـــات  االقتصادية واالجتماعية.

منع تداعيات األزمة من أن تطـــال 
استمـــراريـــة األعمــال عـلى مستـــوى جميع 

شرائح الشركــات والقطاعات.

اجتماع مع البنوك المحلية لتأكيد االهتمام بالعمالة الوطنية في القطاع المصرفي وتوطين الوظائف في هذا القطاع - سبتمبر 2020
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والتزاًما بمبدأ الشفافية قدمت اللجنة على نحو متواصل المواد اإلعالمية والعروض التقديمية التي بلغت 8 عروض على النحو التالي:

ثالثة عروض تقديمية إلى مجلس الوزراء الموقر. 	 

عرضان تقديميان للجنة تحسين بيئة األعمال في مجلس األمة الموقر. 	 

مؤتمران صحفيان.	 

عرًضا ألعمال اللجنة أعقبه حوار مع األطراف المعنية في جلسة عامة نظمتها لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في مجلس األمة 	 
الموقر.

حزمة اإلجراءات الرقابية لبنك الكويت المركزي في مواجهة تداعيات كورونا:

دعم القطاعات  اإلقتصادية 
الحيوية والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ذات القيمة المضافة 
لالقتصاد المحلي.

إعطاء مرونة إضافية للبنوك 
لتوفير السيولة لتلك القطاعات.

خفض المتطلبات الرقابية 
إلعطاء مساحة إضافية للبنوك 

للقيام بدورها الحيوي تجاه 
القطاعات االقتصادية المنتجة 

والعمالء المتضررين.

اإلجراء:الهدف:الغاية:

تخفيف متطلبات معايير السيولة.تخفيف متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار %2.5.

خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة  من 75% إلى %25.

.)LTV( رفع النسبة المسموحة للتمويل  إلى قيمة العقار

رفع الحد األقصى المتاح للتمويل من %90
إلى  %100.

أبرز القرارات

حزمة اإلجراءات الرقابية من بنك الكويت المركزي
لمواجهة تداعيات كورونا

سادًسا - دور بنك الكويت المركزي كمستشار مالي للحكومة:
وفًقــا لمــا تنــص عليــه المــادة )15( مــن القانــون رقــم 32 لســنة 
1968 فــإن »تقديــم المشــورة الماليــة للحكومــة« هــي مــن أغــراض 

إنشــاء بنــك الكويــت المركــزي، وإيفــاًء بهــذا الــدور واصــل البنــك 
تقديــم الدراســات والتوصيــات للحكومــة فــي الشــأن االقتصــادي 
ــالح  ــة لإلص ــة متكامل ــبات رؤي ــدة مناس ــي ع ــدم ف ــث ق ــي، حي والمال
ــي  ــالالت الت ــة االخت ــا طبيع ــن فيه ــي بّي ــادي والهيكل ــي واالقتص المال
ــك  ــة لتل ــة الملح ــا، والحاج ــي وحجمه ــاد الكويت ــا االقتص ــي منه يعان
اإلصالحــات وُســبل معالجتهــا علــى المــدى القصيــر والطويــل، إضافــة 
إلــى ذلــك قــدم محافــظ بنــك الكويــت المركــزي عروًضــا مرئيــة 
لمجلــس األمــة الموقــر حــول هــذه المواضيــع وأهميــة المبــادرة إلــى 
معالجتهــا ومــا يتطلبه ذلــك من تعاون بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، وفــي ذات االتجــاه شــارك بنــك الكويــت المركــزي ممثــًلا 
بنائــب المحافــظ فــي فريــق اإلصــالح االقتصــادي المشــكل بموجــب 

ــا(.  ــم )1072/ ثالًث ــر رق ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ق

وفــي ظــل التغيــرات التــي طــرأت علــى التصنيــف االئتمانــي لدولــة 
بيانــات  للحكومــة  المركــزي  الكويــت  بنــك  قــدم  الكويــت 
ومعلومــات وافيــة حــول عوامــل تراجــع التصنيــف االئتمانــي لدولــة 
ــا تبعــات ذلــك التراجــع وآثــاره علــى االقتصــاد الوطنــي  الكويــت، مبيًن

والخطــوات التــي مــن شــأنها رفــع التصنيــف االئتمانــي للبــالد.   

كمــا شــارك بنــك الكويــت المركــزي فــي إعــداد مشــاريع القوانيــن 
المتعلقــة بعــدد مــن الجوانــب االقتصاديــة والماليــة مــن بينهــا 
مشــاركته فــي اللجنــة المعنيــة باإلعــداد وتهيئــة البيئة التشــريعية 
والتنفيذيــة الالزمــة إلعــادة هيكلــة التمويــل العقــاري، حيــث ســاهم 
فــي إعــداد مشــروع قانــون إعــادة هيكلــة التمويــل العقــاري )الرهــن 
ــنة 2020  ــم )71( لس ــون رق ــداد القان ــي إع ــاركته ف ــاري(، ومش العق

بإصــدار قانــون اإلفــالس والئحتــه التنفيذيــة. 
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قانــون  مشــروع  المركــزي  الكويــت  بنــك  أعــد  ذلــك  جانــب  إلــى 
المحليــة«،  البنــوك  هيكلــة  وإعــادة  وإفــالس  المالــي  »االســتقرار 
المركــزي  البنــك  مــن  المبكــر  التدخــل  إجــراءات  يغطــي  بحيــث 
التــي قــد يتبعهــا أي مــن  لمعالجــة الممارســات غيــر الســليمة 
البنــوك واإلجــراءات التــي يجــوز اتخاذهــا عنــد تعــرض ذلــك البنــك 
لمخاطــر تؤثــر علــى مركــزه المالــي، ويغطــي كذلــك إشــراف ورقابــة 
البنــك المركــزي علــى إجــراءات إعــادة هيكلــة البنــوك وتصفيتهــا 
والتــي قــد تفــرض طبيعــة موجوداتهــا والتزاماتهــا الخاصة ممارســة 
ــة.  ــة أو التصفي ــادة الهيكل ــة إع ــالل مرحل ــطة خ ــض أو كل األنش بع

ــن  ــد م ــي عدي ــره ف ــة نظ ــزي وجه ــت المرك ــك الكوي ــدم بن ــك ق كذل
االقتراحــات بقوانيــن المقدمــة مــن الســادة أعضــاء مجلــس األمــة 
حــول المواضيــع المتعلقــة بالشــؤون االقتصاديــة والماليــة والنقديــة 
ــنة  ــم )106( لس ــون رق ــواد القان ــض م ــل بع ــل تعدي ــة، مث والمصرفي
2013 فــي شــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وكذلــك 

ــى  ــة عل ــكانية المترتب ــتهالكية واإلس ــروض االس ــاط الق ــل أقس تأجي
المواطنيــن، وإبــداء الــرأي فــي المطالبــات المتعلقــة بإســقاط القروض 

عــن المواطنيــن.

لقاء حول التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة - مجلس األمة

المحافظ محاوراً أصحاب المشاريع الصغيرة في مجلس األمة.
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مايين
د.ك.

دعـــم اإلحتيـــاجـــات  العاجلــة 
للحكــومــة في مواجهة فيروس 

كورونا المستجد.

وضع الصندوق تحت تصــــــــرف 
مجـلـــس  الوزراء الموقر.

الجهة المستفيدةالهدفبقيمة

المساهمون في الصندوق : 

بنك الكويت المركزي يبادر بإنشاء صندوق دعم المجهود الحكومي 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتمويل من البنوك الكويتية

10
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ســاهم بنــك الكويــت المركــزي بصياغــة القوانيــن ذات الصلــة بالشــأن 
اإلصالحــات  حــول  والتصــورات  الدراســات  وتقديــم  واالقتصــادي  المالــي 
االقتصاديــة والماليــة والهيكلية ضمن دوره كمستشــار مالي للحكومة.
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الجهود الرقابية لبنك الكويت المركزيالجهود الرقابية لبنك الكويت المركزي

أواًل - أهم التعليمات والتعاميم والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي للجهات الخاضعة لرقابته:

ــة،  ــة والميداني ــة المكتبي ــام الرقاب ــر مه ــه عب ــة لرقابت ــات الخاضع ــى الجه ــة عل ــه اللصيق ــزي رقابت ــت المرك ــك الكوي ــل بن يواص
وينظم عمل تلك الجهات عبر ما يصدره من تعليمات رقابية وضوابط يمكن تلخيص أبرزها على النحو التالي: 

االســتهالكية  	  القــروض  أقســاط  بتأجيــل  البنــوك  قيــام  إثــر 
واإلســكانية وأقســاط البطاقــات االئتمانيــة لكافــة العمــالء 
ــا  ــزي تعميًم ــت المرك ــك الكوي ــدر بن ــهور، أص ــتة ش ــدة س لم
لمعالجــة خســائر التأجيــل حســب المعيــار الدولــي للتقاريــر 
مدققــي  شــهادة  تظهــره  مــا  وفــق   ،)IFRS-9( الماليــة 
ــزة  ــاح المحتج ــن األرب ــا م ــك خصًم ــن، وذل ــابات الخارجيي الحس
فــي بنــود حقــوق الملكيــة، علــى أن يتــم إعــادة بنــاء المبالــغ 
احتســاب  ولغــرض  المحتجــزة.  األربــاح  مــن  المســتخدمة 
القاعــدة الرأســمالية وفــق تعليمــات بــازل )3(، يمكــن للبنــوك 
عــدم االعتــداد بأثــر معالجــة خســائر تأجيــل األقســاط علــى 
25% لــكل ســنة خــالل  النحــو ســالف الذكــر، وذلــك بواقــع 
.2024 2021 حتــى عــام  مهلــة أربــع ســنوات تبــدأ مــن عــام 

بعــد أن اعتمــد مجلــس الــوزراء الضوابــط التــي أعدهــا بنــك 	 
ــروعات  ــراد والمش ــدم لألف ــل المق ــزي للتموي ــت المرك الكوي
المتضــررة  االقتصاديــة  والكيانــات  والمتوســطة  الصغيــرة 
مــن تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا، أصــدر البنــك تعميًمــا 
بنــك  بتزويــد  البنــوك  مطالبــة  مــع  الضوابــط،  تلــك  بشــأن 
مــن  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  بحصــة  المركــزي  الكويــت 
كلفــة التمويــل )الفوائــد والعوائــد( علــى نحــو ربــع ســنوي، علــى 
ــن  ــوك الخارجيي ــابات البن ــي حس ــن مراقب ــة م ــون مراجع أن تك

وموقعــة مــن الرئيــس التنفيــذي.

ــن 	  ــالء المتضرري ــدم للعم ــل المق ــورات التموي ــة تط ولمتابع
المركــزي تعميًمــا  الكويــت  بنــك  أصــدر  أزمــة كورونــا  مــن 
إلــى جميــع البنــوك المحليــة، يتضمــن ضــرورة تقديــم بيــان 

الضوابــط  وفــق  الممنــوح  التمويــل  لتطــورات  أســبوعي 
المقــدم  التمويــل  الــوزراء بشــأن  المعتمــدة مــن مجلــس 
والكيانــات  والمتوســطة  الصغيــرة  والمشــروعات  لألفــراد 
كورونــا.  فيــروس  أزمــة  تداعيــات  مــن  المتضــررة  االقتصاديــة 

ونظــم 	  قواعــد  تعليمــات  فــي  االســتقاللية  لمبــدأ  تأكيــًدا 
الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي 
تعميمــًا بتاريــخ 3 ســبتمبر 2020 إلــى جميع البنــوك الكويتية، 
ــس إدارة  ــي مجل ــتقل ف ــو المس ــماح للعض ــدم الس ــن ع تضم
بنــك مــا بشــغل أي منصــب تنفيــذي أو عضويــة مجلــس اإلدارة 
ألي مــن الجهــات التابعــة أو الزميلــة ضمــن مجموعــة البنــك، 
ــا  ــتقل، بم ــو المس ــرارات العض ــة لق ــتقاللية التام ــان االس لضم

ينتفــي معــه أي تعــارض محتمــل فــي المصالــح.

تعزيــًزا لمنظومــة مكافحــة الجرائــم المالية، أصدر بنــك الكويت 	 
المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 9  يونيــو 2020 إلــى شــركات الصرافــة 

بشــأن تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب.

علــى 	  األمنيــة  المعاييــر  أفضــل  بتطبيــق  االلتــزام  بهــدف 
البطاقــات المصرفيــة، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــًا 
ــال  ــاط أعم ــي نش ــة ومزاول ــوك الكويتي ــة البن ــى كاف ــًا إل موجه
الخاصــة  االعتمــاد  شــهادة  بشــأن  اإللكترونــي  الدفــع  نظــم 
 .)PCI-DSS( المصرفيــة  للبطاقــات  األمنيــة  بالمعاييــر 
تعميمــًا  المركــزي  الكويــت  بنــك  أصــدر  االتجــاه  ذات  وفــي 
ــال  ــاط أعم ــي نش ــة ومزاول ــوك المحلي ــع البن ــى جمي ــًا إل موجه
ــر حــاالت االحتيــال علــى  الدفــع اإللكترونــي لألمــوال بشــأن تقري
البطاقــات المصرفيــة وإضافــة أيقونــة واضحــة علــى الصفحــة 
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الرئيســية للموقــع الرســمي الخــاص بهــم تســاعد العمــالء 
ــددة  ــة المح ــب اآللي ــال بحس ــة احتي ــن أي عملي ــالغ ع ــى اإلب عل
ــوع. ــول الموض ــة ح ــواد التوعوي ــر الم ــى توفي ــة إل ــم إضاف لديه

ولمراقبــة أدق لشــراء البنــوك الكويتيــة ألســهمها أو بيعهــا أو 	 
التصــرف فيهــا، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميًمــا يُوجــب 
ــبوعًيا  ــأن أس ــذا الش ــي ه ــا ف ــم بياناته ــوك تقدي ــك البن ــى تل عل

بعــد أن كانــت تقــدم تلــك البيانــات علــى نحــو ربــع ســنوي. 

 	 24 بتاريــخ  تعميمــًا  المركــزي  الكويــت  بنــك  أصــدر  كمــا 
ــات  ــأن طلب ــالمية بش ــة اإلس ــوك الكويتي ــر 2020 للبن نوفمب
للبنــك  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  أعضــاء  مــن  كل  ترشــيح 

الداخلــي. الشــرعي  التدقيــق  إدارة  ومديــر 

ثانًيا - حماية العمالء:
لتكريــس الــدور الرقابــي لبنــك الكويــت المركــزي فــي مجــال حمايــة 
تعميًمــا   2011 ينايــر   19 بتاريــخ  أصــدر  األفــراد،  العمــالء  حقــوق 
البنــوك األجنبيــة وشــركات  البنــوك المحليــة وفــروع  إلــى كافــة 
بشــأن  الكويــت  بدولــة  العاملــة  التمويــل  وشــركات  االســتثمار 
ــدى كل منهــا تختــص بمعالجــة شــكاوى العمــالء.  إنشــاء وحــدة ل
كمــا أصــدر بتاريــخ 5  أغســطس 2014 تعميًمــا إلــى تلــك الجهــات 
بشــأن تطويــر نظــام آلــي إلدخــال كافــة بيانــات الشــكاوى المقدمــة 

إليهــا إلكترونيــًا. 

خاصــة  آليــة  المركــزي  الكويــت  بنــك  وضــع  آخــر  جانــب  ومــن 
ــة  ــة لرقاب ــات الخاضع ــاه الجه ــات تج ــكاوى والتظلم ــتقبال الش الس
ــا،  ــا ومعالجته ــهل تقديمه ــو يس ــى نح ــزي عل ــت المرك ــك الكوي بن

ويوضــح الرســم التالــي تلــك اآلليــة:

اتبع الخطوات التالية:

آلية تقديم الشكاوى تجاه الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي

إذا كانت الشكوى تجاه إحدى الجهات التالية:

شركة إستثمار
)فيما يخص عمليات اإلئتمان/التمويل(

شركة تمويل بنك

التقــدم بشــكوى مكتوبــة لــدى تلــك الجهــات علــى نمــوذج الشــكوى المعتمــد والمتوفــر لــدى الجهــة وتقديــم الشــكوى والحصــول علــى 
وصل اســتالم مــؤرخ.

علــى الجهــة المشــكو فــي حقهــا تســليم الشــاكي وصــاًل مؤرخــًا باســتالم الشــكوى والــرد كتابــة علــى الشــكوى خــالل 15 يــوم عمــل 
مــن تاريــخ تقديمهــا.

ــن رد  ــخة م ــه نس ــًا ب ــزي مرفق ــت المرك ــك الكوي ــم لبن ــدم بتظل ــن التق ــة، يمك ــن رد الجه ــا ع ــدم الرض ــة أو ع ــدم رد الجه ــال ع ــي ح ف
ــة. ــتندات الالزم ــع المس ــة م الجه 3

2
1

فــي حــال وجــود شــكوى ضــد إحــدى شــركات الصرافــة الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي، يمكــن مراجعــة القاعــة شركة صرافة
المصرفيــة بمبنــى بنــك الكويــت المركــزي للتقــدم  بالشــكوى علــى النمــاذج المخصصــة المتوفــرة لــدى موظفــي اإلســتقبال.

وخــالل الفتــرة مــن 1  ينايــر 2020 وحتــى 31 ديســمبر 2020 تلقــت وحــدة حمايــة العمــالء لــدى بنــك الكويــت المركــزي مــا مجموعــه 190 
شــكوى وتظلًمــا، تمــت دراســتها والبــت فــي شــأنها إمــا باتخــاذ الجهــة المشــكو فــي حقهــا إجــراءات التصويــب الالزمــة، أو بتبيــان ســالمة 

إجــراءات تلــك الجهــة. 

41



أهم العمليات المصرفية لبنك الكويت المركزي أهم العمليات المصرفية لبنك الكويت المركزي 

أواًل - النقد المتداول:

رصيد النقد المتداولأ. 

تشــير البيانــات المتاحــة إلــى أن قيمــة النقــد المتــداول فــي نهايــة الســنة الماليــة 2021/20 بلغــت نحــو 2149.3 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 
2125.5 مليــون دينــار فــي نهايــة الســنة الماليــة الســابقة، مــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه 23.8 مليــون دينــار ونســبته 1.12%، وتــراوح رصيــد النقــد 

المتــداول خــالل الســنة الماليــة 2021/20 مــا بيــن:

2428.059 مليون دينار كأعلى رصيد في نهاية شهر يوليو 2020.	 

2125.496 مليون دينار كأدنى رصيد في نهاية شهر مارس 2020.	 

الرسم البياني )5(
تطورات النقد المتداول

15.7%
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المصدر: بنك الكويت المركزي.

جودة أوراق النقد المتداولةب. 

اســتمر بنــك الكويــت المركــزي فــي جهــوده الراميــة إلــى ضمــان جــودة أوراق النقــد المتداولــة وســحب وإتــالف األوراق النقديــة التــي لــم تعــد 
ــدى البنــك المركــزي، والتصــدي لجرائــم تزييــف أوراق النقــد وتزويرهــا بالتعــاون مــع األجهــزة  ــا المعتمــدة للجــودة ل تســتوفي الحــدود الدني

الحكوميــة األخــرى. 

ثانيًا - عمليات المقاصة والتسويات فيما بين البنوك المحلية:

عمليات غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزيأ. 

غرفــة  إطــار  فــي  المنفــذة  العمليــات  قيمــة  إجمالــي  انخفــض 
الماليــة  الســنة  خــالل  المركــزي  الكويــت  بنــك  لــدى  المقاصــة 
ــة  ــون عملي ــدد 2.01 ملي ــار لع ــار دين ــو 13.3 ملي ــغ نح 2021/20 ليبل

ــل  ــة، مقاب ــاًرا للعملي ــو 6637.8 دين ــه نح ــط قيمت ــيك( بمتوس )ش
2.87 مليــون عمليــة )شــيك( بمتوســط  17.1 مليــاًرا لعــدد  نحــو 
الماليــة  الســنة  خــالل  للعمليــة  دينــاًرا   5962.9 نحــو  قيمتــه 

.2020 /19 الســابقة

ــة  ــات غرف ــة عملي ــي قيم ــاض إجمال انخف
المقاصــة خــالل الســنة الماليــة 2021/20 

ليبلــغ نحــو 13.3 مليــار دينــار. 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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الرسم البياني )6( 
عمليات المقاصة لدى بنك الكويت المركزي

مليار دينار (العدد مليون)
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المصدر: بنك الكويت المركزي.

ــا  ــويات فيم ــات التس ــة عملي ــى أن قيم ــة إل ــات المتاح ــير البيان  تش
المركــزي  البنــك  خــالل  مــن  تتــم  التــي  المحليــة  البنــوك  بيــن 
بــــاستخدام نظــام الكويــت اآللــي لتسويــــــة المدفوعــات اآلنيــة 
خــالل  بلغــت   )KASSIP( »كاســب«  المشــاركين  بيــن  فيمــا 

ــل  ــار مقاب ــار دين ــو 264.32 ملي ــة 2021/20 نح ــة الماليــــــ السنـــــــ
الســابقة، مــا يمثــل  الماليــة  الســنة  356.02 مليــاًرا خــالل  نحــو 

.%25.7 ونســبته  دينــار  مليــار   91.70 قيمتــه  انخفاًضــا 

انخفــاض قيمــة عمليــات التســويات فيمــا بيــن البنــوك المحليــة بمــا قيمتــه 91.70 مليــار 
دينــار ونســبته %25.7.

الرسم البياني )7(
قيمة عمليات التسوية فيما بين البنوك المحلية )كاسب(

مليار دينار

قيمة عمليات التســوية فيما بين البنوك المحلية (كاســب)التغير (%)
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المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثالًثا - الحواالت المصرفية:

الحواالت المصرفية المحليةأ. 

ارتفــع إجمالــي قيمــة الحــواالت المصرفيــة المنفــذة محلًيــا خــالل الســنة الماليــة 2021/20 
بمــا نســبته %0.1.

قــام بنــك الكويــت المركــزي خالل الســنة الماليــة 2021/20 بتنفيــذ 8082 حوالة مصرفية لصـــــــالح وزارات ومؤسســـات الدولــــــــة، بلـــغت 
قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 1760.4 مليــون دينــار، مقابــل 9204 حوالــة مصرفيــة قيمتهــا نحــو 1758.6 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 

الســابقة 2020/19.

الرسم البياني )8(
الحواالت المصرفية التي تم تنفيذها لصالح وزارات ومؤسسات الدولة

مليار دينار
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المصدر: بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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المعامالت المصرفية الخارجيةب. 

فيمــا يتعلــق بالمعامــالت المصرفيــة الخارجيــة األخــرى التــي قــام بنــك الكويــت المركــزي بتنفيذهــا لصالــح وزارات الدولــة والمؤسســات 
الحكوميــــــة، وذلك فــــــــــي شكـــــــــــــل اعتمـــــــادات مســتندية وكمبــــــــياالت برســـــم التحصيل وشــيكات برســم التحصيل خالل السنة 

الماليــة 2021/20، فقــد تمثلــت بالبيــان التالــي:

الجدول رقم )2(
المعامالت المصرفية الخارجية المنفذة لصالح وزارات الدولة والمؤسسات الحكوميــــة

القيمة )بالدينار الكويتي(العددالبيــــان

االعتمادات المستندية

االعتمادات المفتوحة  .1

11,249,327.20اعتمادات محلية -

108,234,736.359اعتمادات أجنبية -

119,484,063.559المجموع

االعتمادات المدفوعة  .2

61,298,510.00اعتمادات محلية -

71330,349,288.184اعتمادات أجنبية -

77331,647,798.184المجموع

التعديــــالت  .3

-5اعتمادات محلية -

-19اعتمادات أجنبية -

-24المجموع

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات 
واصــل بنــك الكويــت المركــزي تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات ودعــم االبتــكار واالســتفادة من أحــدث التقنيات ســواء فــي عمليات 
البنــك أو فــي مجــاالت عمــل الجهــات الخاضعــة لرقابتــه، وواصــل ســعيه لتمكيــن االبتــكار فــي القطــاع المصرفــي وتشــجيع توظيــف التقنيــات 
الماليــة الحديثــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة للمدفوعــات اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك المدفوعــات العابــرة للحــدود، ويأتــي فــي مقدمــة جهــوده 
نظــام الكويــت الوطنــي للمدفوعــات الــذي يهــدف بنــك الكويــت المركــزي مــن تطويــره إلــى إعــداد بنيــة تحتيــة متكاملــة ومتطــورة لالقتصــاد 

الرقمــي، حيــث يوفــر هــذا المشــروع خدمــات الدفــع اآلنــي وبيئــة آمنــة وداعمــة للتقنيــات المالية عبــر ثمانيــة نظــم متطــورة، هــي:  

نظام المقاصة اآللية.. 1

نظام حماية األجور.. 2

نظام التقاص الوطني للمدفوعات عبر األجهزة الذكية.. 3

النظام اإللكتروني لعرض وسداد الفواتير.. 4

نظام إدارة المطالبات المالية.. 5

النظام اآلني للتسويات اإلجمالية.. 	

نظام العملة الرقمية.. 	

نظام التقارير والمتابعة.. 	

معالجة تدفقات الدفع المختلفة من االئتمان المباشر ومدفوعات الشيكات.  نظام  المقاصة اآللية

آلية مركزية للفواتير توفر إمكانية وصول العمالء إلى فواتيرهم عبر القنوات اإللكترونية 
للبنوك وتسهل سدادها عبر اإلنترنت مما يختصر وقت التحصيل ويرفع القدرة على 

توقع حجم التدفقات المالية المستقبلية.
النظام اإللكتروني 

لعرض وسداد الفواتير

وسيلة إلدارة المطالبات المالية بشكل ذكي وآمن ومرن يحقق سرعة حل المطالبات 
رقمًيا وتقليل االعتماد على المستندات الورقية مما يعزز كفاءة تخزين البيانات 

واستعادتها، ما يخفض التكاليف ويقلل هامش الخطأ البشري.

نظام إدارة المطالبات 
المالية

إجراء تحويالت مالية آنية عالية القيمة بعديد من العمالت، مع رقابة محسنة، وإدارة 
للسيولة، وأدوات مدمجة للتكامل مع األنظمة الخارجية مثل دفتر األستاذ العام، 

وأنظمة الدفع، وأنظمة تسوية األوراق المالية.
النظام اآلني للتسويات 

اإلجمالية 

إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي كوسيط مقبول للتبادل دون أي تكاليف مع 
مستوى عاٍل من الدقة في تطبيق السياسات النقدية، كما يوفر المعرفة الفورية بحجم 

النقد المتداول وما يمنح للقطاعات االقتصادية المختلفة من ائتمان لحظة بلحظة.
نظام العملة الرقمية

يقدم هذا النظام وسيلة متقدمة لجمع البيانات من مختلف األنظمة، وتمثيلها عبر 
الرسوم البيانية واألرقام الموجزة، لتسهيل مهام الرصد وإعداد التقارير، ألغراض الرقابة 

والتحليل وصنع القرار.
نظام التقارير والمتابعة

تمكين الشركات والمؤسسات من دفع أجور عمالها عبر إيداعها في حسابات 
المستحقين المصرفية في الوقت المحدد لذلك، ورفع التقارير بشأنها إلى وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل، مع إنشاء قاعدة بيانات توفر القدرة على المراقبة واإلشراف.
نظام حمايةاألجور

نظام التقاص الوطني 
للمدفوعات عبر األجهزة الذكية

توفير خدمة الدفع الفوري للمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكاالت 
الحكومية ومقدمي خدمات تحويل األموال.

مكونات نظام الكويت الوطني للمدفوعات
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 وإلدارة مشــروع نظــام الكويــت الوطنــي للمدفوعــات وضمــان الجــودة فقــد تــم تحديــث وثيقــة إجــراء العمليــات ألنظمــة المرحلــة األولــى
من نظام الكويت الوطني للمدفوعات، واالنتهاء من إعداد مسودة وثيقة القواعد التنظيمية.   

كمــا تــم االنتهــاء مــن اختبــار النظــام اآلنــي للتســويات اإلجماليــة 
مــع  ربطــه  إلــى  باإلضافــة  والتقنيــة  الوظيفيــة  الناحيــة  مــن 
البنــوك المحليــة وتدريــب فريــق عمــل بنــك الكويــت المركــزي 

المحليــة.  البنــوك  مــن  والمشــاركين 

وإلــى جانــب نظــام الكويــت الوطنــي للمدفوعــات، يســاهم بنــك 
ــات  ــوية المدفوع ــي لتس ــام اآلن ــر النظ ــي تطوي ــزي ف ــت المرك الكوي
الخليجيــة حيــث تــم االنتهــاء مــن إعــداد ومراجعــة قواعــد األعمــال 
الخليجيــة،  المدفوعــات  لتســويات  اآلنــي  للنظــام  والتشــغيل 
ودراســة البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومــات، وتحديــد متطلباتهــا، 
باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن دراســة البنيــة التحتيــة الفنيــة وربــط 

الشــبكات.

كمــا شــرع بنــك الكويــت المركــزي فــي المرحلــة الثانيــة 
ــة  ــة اإللكتروني ــة الحكومي ــات المصرفي ــام الخدم ــن نظ م
الممارســة  إعــداد  مــن  انتهــى  حيــث  األجنبيــة  بالعمــات 
ــم  ــا ت ــا كم ــام وطرحه ــن النظ ــة م ــة الثاني ــذ المرحل ــة بتنفي الخاص
ــن  ــل وم ــرض األفض ــار الع ــة واختي ــة المقدم ــروض الفني ــم الع تقيي

ــذ. ــى التنفي ــد عل ــم التعاق ث

لبنــك  الداخليــة  البيئــة  فــي  المســتخدمة  النظــم  وعلــى صعيــد 
الكويــت المركــزي يطــور بنــك الكويــت المركــزي نظــام تحليــل 

األداء  مؤشــرات  وتحديــد  تطبيــق  تــم  وقــد  والتقاريــر،  البيانــات 
تعــرض  النظــام، بحيــث  البشــرية فــي  للمــوارد  الرقميــة  للوحــة 
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــات الم ــًلا لمكون ــدم تحلي ــن وتق ــداد الموظفي أع
البنــك مــن حيــث الجنــس والجنســية والعمــر والمســمى الوظيفــي 
ــى  ــرى عل ــالت أخ ــة تحلي ــام، ومجموع ــات واإلدارات واألقس والقطاع
نحــو يســاعد فــي تنميــة تلــك المــوارد وتطويــر سياســة البنــك فــي 

ــات. ــذه المعطي ــامل له ــم ش ــى فه ــاء عل ــأن بن ــذا الش ه

نظــام  عمليــات  إجــراءات  هندســة  إعــادة  مــن  االنتهــاء  وتــم 
الســيولة حيــث يتمتــع نظــام الســيولة المعــاد هندســته بوســائل 
أفضــل لتوقــع العوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي حســاب الســيولة 
باســتخدام تقنيــات التعلــم اآللــي )Machine Learning( ويقــدم 
ــم  ــا يت ــرض كم ــذا الغ ــدة له ــات ُمع ــة بيان ــر لوح ــات عب ــك التوقع تل
ــرض  ــة لع ــات ذاتي ــدم توصي ــث يق ــام بحي ــر النظ ــى تطوي ــل عل العم

أفضــل ســيناريو مــن ســيناريوهات الســيولة.

إلــى جانــب ذلــك يطــور البنــك نظــام تقريــر المنصــرف لميزانيــة 
ــة  ــم عملي ــى تنظي ــاع عل ــل القط ــات، ويعم ــة المعلوم ــاع تقني قط
اإلدارة  وإطــالع  ميزانيتــه،  بمصروفــات  المتعلقــة  التقاريــر  إعــداد 
العليــا علــى بيانــات الصــرف لحظًيــا بــدون تدخــل بشــري عــن طريــق 

لوحــة التحكــم.

واصــل بنــك الكويــت المركــزي تحديــث البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات وتطويــر 
النظــم التقنيــة لزيــادة كفــاءة العمــل. 
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تمكين االبتكار في القطاع المصرفي:تمكين االبتكار في القطاع المصرفي:
حرًصــا علــى تشــجيع االبتــكار فــي مجــال التقنيــات الماليــة يوفــر بنــك 
الكويــت المركــزي البيئــة الرقابيــة التجريبيــة، والتــي تتيــح تجربــة تلــك 
االبتــكارات فــي بيئــة آمنــة دون تعريــض النظــام المالي للمخاطــر، وقد 
اســتقبل البنــك خــالل الســنة الماليــة 2021/20 عــدًدا مــن المنتجــات 
ــا  ــة، لتقييمه ــة التجريبي ــة الرقابي ــن البيئ ــرة ضم ــات المبتك والخدم
دعــم  ســبيل  فــي  وذلــك  اآلمنــة  البيئــة  تلــك  ضمــن  واختبارهــا 
ــي  ــع اإللكترون ــال الدف ــى أعم ــة عل ــواء القائم ــرة س ــاريع المبتك المش

ــات. ــات والخدم ــن المنتج ــا م ــوال أو غيره لألم

وعلــى صعيــد خدمات الدفــع اإللكترونــي لألموال اتخــذ البنك اإلجــراءات 
الالزمــة لقيــد )11( مــزاوالً لنشــاط أعمــال نظــم الدفــع والتســوية 
اإللكترونيــة فــي ســجل مزاولــي نشــاط نظــم الدفــع ووكالئهــم لــدى 
ــات  ــات متطلب ــك الجه ــتوفت تل ــث اس ــزي، حي ــت المرك ــك الكوي بن
تعليمــات تنظيــم أعمــال الدفــع اإللكترونــي لألمــوال. وتــم اســتكمال 
ــن  ــدد م ــورة لع ــات المذك ــاً للتعليم ــة وفق ــش والرقاب ــام التفتي مه

مزاولــي النشــاط الذيــن تــم االنتهــاء مــن قيدهــم.

ومــع إصــدار الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة لتطبيــق )هويتــي( 
أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً لكافــة الجهــات الخاضعــة 
لرقابتــه التخــاذ الــالزم فــي شــأن اعتمــاد التطبيــق وذلــك وفــق قــرار 
ــا  ــل 2020. كم ــخ 20 أبري ــادر بتاري ــم 202/1 الص ــوزراء رق ــس ال مجل
اعتمــد بنــك الكويــت المركــزي لعــدد مــن البنــوك إمكانيــة فتــح 
الحســابات للعمــالء الجــدد وتقديم المنتجــات والخدمــات المصرفية 
مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة باســتخدام آلية التحقق من شــخصية 
العميــل واســتيفاء بياناتــه وتوقيعــه اإللكترونــي المتوفــر لــدى الهيئة 

العامــة للمعلومــات المدنيــة.

ــى  ــة عل ــوك المحلي ــزي للبن ــت المرك ــك الكوي ــجيع بن ــار تش ــي إط وف
االســتفادة مــن التقنيــات الماليــة الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات 
مــن  لعــدد  المركــزي  الكويــت  بنــك  وافــق  فقــد  المصرفيــة 

البنــوك علــى تقديــم خدمــة التواصــل المباشــر مــع العمــالء عبــر 
 )Chat-bot( وهــو حــل قائــم علــى البرامــج الوســيطة للمحادثــة

)Conversational Middleware( ويحتــوي علــى محــرك للــذكاء 
ــان.  ــات اإلنس ــبيهة بمحادث ــة ش ــص متكامل ــي ذو خصائ االصطناع

وذلــك إلــى جانــب مــا وضعــه بنــك الكويــت المركــزي مــن ضوابــط 
لخدمــة الدفــع عــن طريــق نقــاط البيــع مــن خــالل المحافــظ الرقميــة، 
2020 علــى  المحليــة خــالل عــام  البنــوك  لعــدد مــن  وموافقتــه 
تقديــم خدمــات )Apple Pay( و )Fitbit Pay و Samsung Pay( و 

)Garmin Pay(، وفقــاً لهــذه الضوابــط.

ــط  ــع الضواب ــم وض ــد ت ــة فق ــركات الصراف ــال ش ــق بأعم ــا يتعل وفيم
 )eKYC( إلكترونيــاً«  عميلــك  »إعــرف  بيانــات  باســتيفاء  الخاصــة 
لشــركات الصرافــة، وإمكانيــة تحديــث بيانــات العمالء المســجلة لدى 
الشــركات مــن خــالل الربــط مــع تطبيــق البطاقــة المدنيــة الرقميــة. 
وذلــك إلــى جانــب ضوابــط تقديــم التحويالت للعمــالء الجدد مــن خالل 

المواقع اإللكترونية لتلك الشركات وتطبيقات الهاتف النقال.

 

)eKYC( "ضوابــط الدفــع مــن خــالل المحافــظ الرقميــة، وضوابط "إعــرف عميلــك إلكترونًيــا
ــي،  ــع اإللكترون ــات الدف ــم خدم ــى تقدي ــة عل ــات المصرفي ــن المؤسس ــدد م ــة لع والموافق

مــن األمثلــة علــى تمكيــن االبتــكار فــي القطــاع المصرفــي.
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صياغة المستقبل:صياغة المستقبل:
إنطالًقــا مــن حــرص بنــك الكويــت المركــزي الدائــم علــى متابعــة 
مســيرة القطــاع المصرفــي الكويتــي، وّجــه بنــك الكويــت المركــزي 
 6 بتاريــخ  الصــادر  تعميمــه  بموجــب  المصرفــي  القطــاع  وحــدات 
قــام  المســتقبل،  صياغــة  اســتراتيجية  إعــداد  نحــو   2019 أكتوبــر 
بنــك الكويــت المركــزي بمراجعــة تلــك الخطــط وعقــد عديــًدا مــن 
االجتماعــات مــع  الرؤســاء التنفيذييــن فــي البنــوك والفريــق المختــص 
بإعــداد االســتراتيجية فــي كل بنــك لالطــالع علــى عــروض مرئيــة لتلك 
االســتراتيجيات، ومــن ثــم تمــت الكتابــة إلــى كل بنــك علــى حــدة بأهــم 
المالحظــات التــي أســفر عنهــا تقييــم بنــك الكويــت المركــزي لتلــك 
االســتراتيجيات ومــدى الحاجــة إلــى اســتكمالها ومراجعتهــا فــي ضــوء 
تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا، وضــرورة تحديثهــا بحيــث تعكــس 
ــتقباًل. ــأ مس ــد تنش ــة ق ــة أي أزم ــتقبلية لمواجه ــك المس ــرة البن نظ

 

الخدمــات  شــركة  كذلــك  المركــزي  الكويــت  بنــك  وّجــه  كمــا 
ــتراتيجيتها  ــم اس ــو تقدي ــت( نح ــتركة )كي-ن ــة المش ــة اآللي المصرفي
التحديــات  مواجهــة  تســتهدف  بحيــث  المســتقبل  لصياغــة 
المســتقبلية واالســتفادة مــن التطــور التقنــي فــي المجــال المصرفــي 
والمالــي، وقدمــت الشــركة اســتراتيجية تقــوم علــى أن تكــون المــزود 
األساســي لنظــام الدفــع فــي الكويــت مــن خــالل تقويــة وتطويــر الوضــع 
ــات  ــم خدم ــة وتقدي ــا الحالي ــرة خدماته ــيع دائ ــركة، وتوس ــي للش الحال
جديــدة تلبــي احتياجــات غيــر متوفــرة فــي الســوق المحلــي، هــذا وتــم 
عــرض مجموعــة مــن المبــادرات التــي تســهم فــي رفــع كفــاءة تقديم 
والــذكاء  الحديثــة  التقنيــات  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  الخدمــات 
الحديثــة  الماليــة  التقنيــات  تطبيقــات  مــع  والتعــاون  االصطناعــي 
التطــورات فــي مجــال المدفوعــات وطــرح أدوات جديــدة  لمواكبــة 
لتعزيــز قــدرات الشــركة فــي مجــال األمــن الســيبراني بمــا يتوافــق مــع 
اإلطــار العــام لألمــن الســيبراني للقطــاع المصرفــي فــي دولــة الكويــت.

وفــي ذات االتجــاه طلــب بنــك الكويــت المركــزي مــن شــركة شــبكة 
صياغــة  اســتراتيجية  إعــداد   )Ci-Net( االئتمانيــة  المعلومــات 
ــك  ــاة بن ــركة بمواف ــت الش ــد قام ــام 2020، وق ــالل ع ــتقبل خ المس
الكويــت المركــزي باســتراتيجيتها كمــا قدمــت عرضــًا مرئيــًا بشــأنها 
تمــت مناقشــتها ومطالبتهــا الســتيفاء بعــض المالحظــات بشــأنها 

تمهيــداً العتمادهــا.  

وحيــث تتطلــب صياغــة المســتقبل فــي القطــاع المصرفــي طيًفــا 
واســًعا مــن المهــارات والمعــارف، فقــد وّجــه بنــك الكويــت المركــزي 
اســتراتيجيته  لتطويــر  المصرفيــة  الدراســات  معهــد  كذلــك 
النحــو  التدريبيــة علــى  البرامــج  للمســتقبل والعمــل علــى تقديــم 
الكفيــل بتوفيــر هــذه المهــارات ومــد القطــاع المصرفــي بالعناصــر 
ومــن  المســتقبل  وظائــف  مجــاالت  فــي  التأهيــل  عاليــة  الوطنيــة 
االصطناعــي  والــذكاء   )Data Science( البيانــات  علــم  أبرزهــا 
 )Machine Learning( اآللــي  )Artificial Intelligence( والتعلــم 

وغيرها من المجاالت الحيوية للصناعة المصرفية.

وحــدات  المركــزي  الكويــت  بنــك  قــاد 
الخدمــات  وشــركة  المصرفــي  القطــاع 
 )K-Net( المشــتركة  اآلليــة  المصرفيــة 
 )Ci-Net( وشــبكة المعلومــات االئتمانيــة
ــداد  ــو إع ــة نح ــات المصرفي ــد الدراس ومعه

المســتقبل. صياغــة  اســتراتيجيات 

جانب من معرض بنك الكويت المركزي حول التقنيات المالية الذي أقيم في نهاية 2019
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الحوكمة والتنظيم:الحوكمة والتنظيم:
أوًلا - مجلس اإلدارة:

يتولــى إدارة بنــك الكويــت المركــزي، مجلــس إدارة مؤلــف مــن محافــظ 
الكويــت  بنــك  محافــظ  ونائــب  رئيســاً،  المركــزي،  الكويــت  بنــك 
المركــزي، وممثــل عــن وزارة الماليــة، وممثــل عــن وزارة التجــارة 
ــي  ــرة ف ــن ذوي الخب ــن م ــاء آخري ــة أعض ــى أربع ــة إل ــة، باإلضاف والصناع
الشــؤون االقتصاديــة والعلــوم الماليــة والمصرفيــة. ومــن ضمــن 
صالحيــات مجلــس اإلدارة، حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 
)26( مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك 
ــم  ــه، رس ــة وتعديالت ــة المصرفي ــم المهن ــزي وتنظي ــت المرك الكوي
السياســة النقديــة واالئتمانيــة للبنــك، وتحديــد معدل الخصــم، واتخاذ 
القــرارات المتعلقــة باألمــور التنظيميــة والرقابيــة الخاصــة باألنشــطة 
ــة  ــؤون المالي ــة بالش ــة المتعلق ــط الداخلي ــع الضواب ــة، ووض المصرفي
واإلداريــة والتنظيمــات األخــرى التــي يراهــا كفيلــة بتحقيــق ُحســن 
إدارتــه، والموافقــة علــى ميزانيــة البنــك الســنوية وعلــى حســاب األربــاح 

ــي.     ــاب الختام ــائر والحس والخس

وحســب القانــون رقم 32 لســنة 1968، يجب أال يقل عــدد االجتماعات 
التــي يعقدهــا مجلــس اإلدارة عــن ثمانيــة اجتماعــات فــي الســنة، وقــد 
ــات.  ــة اجتماع ــة 2021/20 ثماني ــنة المالي ــالل الس ــس خ ــد المجل عق
وشــهد العــام المذكــور تغيير عضويــن فــي مجلــس إدارة البنك، حيث 
خــرج كل مــن ممثــل وزارة التجــارة والصناعــة، الســيد عبــد اهلل محمد 
العفاســي، ليحــل مكانــه الدكتــور صالح عبد المحســن العقيلــي، وخرج 
ــه  ممثــل وزارة الماليــة، الســيد صالــح أحمــد الصرعــاوي، لتحــل مكان
الســيدة أســيل ســليمان المنيفــي، وهــي المــرة األولــى التــي تتبــوأ فيهــا 
ســيدة عضويــة مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي منــذ تأسيســه.

وقــد قــام مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي خــالل الســنة الماليــة 
2021/20 باتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات، بلــغ عددهــا )143( قــراراً، 

ــه  ــر، و)131( قــراراً تــم اتخاذهــا خــالل اجتماعات منهــا )12( قــراراً بالتمري
ــا المصرفيــة  ــة، تمحــورت تلــك القــرارات حــول مختلــف القضاي الدوري
والماليــة بمــا يحقــق االســتقرار النقــدي والمالــي فــي االقتصــاد الوطنــي 
وبمــا يضمــن المنــاخ المواتــي لعمــل الوحــدات المصرفيــة والماليــة 
الواقعــة ضمــن رقابــة البنــك المركزي. ومن ضمــن القــرارات المتخذة 
تلــك المتعلقــة ببعــض السياســات النقديــة التيســيرية، والسياســات 
ــراءات  ــار اإلج ــي إط ــك ف ــي، وذل ــتقرار المال ــة، واالس ــة التحوطي الرقابي
والتدابيــر للتخفيــف مــن أثــر تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا، والتــي 
هدفــت إلــى تعزيــز القــدرات التمويليــة للبنــوك، مــا شــكل ســياجًا 
ــت  ــك الكوي ــة ببن ــام المنوط ــن المه ــك ضم ــا، وذل ــة له ــن الحماي م

المركــزي فــي الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي واالســتقرار المالــي.  

ثانًيا - منظومة الرقابة المالية:

تخضــع جميــع أعمــال بنــك الكويــت المركــزي لمنظومــة متكاملــة مــن الرقابــة الماليــة تمارســها أكثــر مــن جهــة وتشــمل إجــراءات رقابــة 
ماليــة ســابقة والحقــة، وإجــراءات تدقيــق داخلــي وخارجــي تمتــاز باالســتقاللية التامــة وفــق أعلــى المعاييــر الرقابيــة، وتتألــف هــذه المنظومــة 

الرقابيــة مــن: 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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جهاز المراقبين الماليين:. 1
وفقــًا للقانــون رقــم )23( لســنة 2015 بإنشــاء جهــاز المراقبيــن 
المالييــن فإنــه يوجــد فــي بنــك الكويــت المركــزي مراقبــان ماليــان 
معينــان مــن ِقبــل الجهــاز، ويتولــى هــذان المراقبــان مهــام المراقبة 
الماليــة والتدقيــق المســبق علــى عمليــات البنــك. ولــم يســجل 
بنــك  علــى  مخالفــة  أو  مالحظــة  أي  المالييــن  المراقبيــن  جهــاز 

ــدم  ــا ق ــة 2020/2019، وإنم ــنة المالي ــى الس ــزي حت ــت المرك الكوي
مشــكوراً عــدداً مــن التوصيــات التــي يوليهــا بنــك الكويــت المركــزي 

ــه. ــا وتطبيق ــب منه ــذ بالمناس ــة لألخ ــة الالزم ــة والدراس العناي

ديوان المحاسبة:. 2
يخضــع بنــك الكويــت المركــزي للرقابــة الالحقــة لديــوان المحاســبة 
طبقــًا ألحــكام المــادة )14( مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968، 
مرجعيــة  المحاســبة  ديــوان  المركــزي  الكويــت  بنــك  ويتخــذ 
أساســية لــه بشــأن تدقيــق حســاباته وموجوداتــه، وذلــك بدراســته 
للمالحظــات التــي تــرد بتقاريــر الديــوان ســنويًا وإعــداد الــرد المناســب 
ــات.  ــك المالحظ ــبة بتل ــوان المحاس ــاة دي ــم مواف ــن ث ــأنها، وم بش
هــذا ولــم يســجل ديــوان المحاســبة أي مخالفــة علــى بنــك الكويــت 
المركــزي حتــى الســنة الماليــة 2020/19، وإنمــا اقتصــر األمــر علــى 
بعــض المالحظــات المحــدودة جــداً والتــي تمثــل جوانــب إجرائيــة فــي 
ــي  ــزي ف ــت المرك ــك الكوي ــا بن ــد رد عليه ــي وق ــل اليوم ــار العم إط

ــأنها. ــره بش ــة نظ ــدى وجه ــه وأب حين

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة: . 3
فــي إطــار األهميــة التــي يوليهــا بنــك الكويــت المركــزي الســتقاللية 
ــس  ــا مجل ــزم به ــي يلت ــة الت ــة الحوكم ــتناًدا لسياس ــق ، واس التدقي
اإلدارة، فقــد تــم بتاريــخ 28 أكتوبــر 2019 تشــكيل لجنــة تدقيــق 
منبثقــة عــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي تســمى »لجنــة 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــة م ــا ثالث ــي عضويته ــم ف ــق« تض التدقي
تتولــى عديــًدا مــن المهــام منهــا اإلشــراف علــى أعمــال التدقيــق 
الداخلــي ومراجعــة وإقــرار نطــاق التدقيــق والتأكــد مــن كفــاءة نظــم 

الرقابــة الداخليــة، وكذلــك اإلشــراف على التدقيــق الخارجــي، والتحقق 
مــن وجــود التنســيق بيــن أعمــال مدققــي الحســابات الخارجييــن 
ومكتــب التدقيــق الداخلــي. وتشــمل مهــام اللجنــة مراجعــة تقاريــر 
التدقيــق الداخلــي والخارجــي والتأكــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات لتصويــب 
أي مالحظــات كلمــا تطلــب األمــر ذلــك. ويأتــي تشــكيل هــذه اللجنــة 

متســًقا مــع أفضــل الممارســات فــي تبنــي معاييــر الحوكمــة.

مكتب التدقيق الداخلي في بنك الكويت المركزي:. 4
يشــكل التدقيــق الداخلــي أحــد الركائــز األساســية لنظــم الرقابــة 
الداخليــة الفعالــة، وقــد أُنشــيء هــذا المكتــب منــذ مباشــرة بنــك 
الكويــت المركــزي ألعمالــه فــي عــام 1969، ويتبــع مباشــرة مجلــس 
إدارة بنــك الكويــت المركــزي، وال يخضــع ألي مــن اإلدارات التنفيذيــة فــي 
البنــك. ويتولــى هــذا المكتب مهام أعمــال التدقيق المحاســبي المالي 
واإلداري لكافــة عمليــات البنــك المركــزي والتأكد من كفــاءة األنظمة  
والسياســات الرقابيــة المتبعــة، وكشــف أي انحرافــات أو مخالفــات قــد 
تقــع، فضــاًل عــن التنســيق والتعــاون مــع مدققــي حســابات البنــك 
الخارجييــن، وجهــاز المراقبيــن المالييــن وديــوان المحاســبة ، كمــا 
يقــوم بإعــداد وتحديــث الدراســات بشــأن أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
لعمليــات البنــك المركــزي والتأكــد من ســالمة تطبيقها ورفــع تقارير 
دوريــة بشــأن مــا قــد يوجــد مــن ثغــرات أثنــاء تطبيقهــا والتوصيــة 
ــى  ــة إل ــك، باإلضاف ــة لذل ــالت الالزم ــراح التعدي ــا واقت ــة بتقويمه الالزم

ــاح والخســائر.  مراجعــة الميزانيــة الســنوية للبنــك وحســاب األرب

ومــن األعمــال الرئيســية المنوطــة بمكتــب التدقيق الداخلــي تدقيق 
جميــع األعمــال المصرفيــة اليوميــة والرقابــة علــى عمليــات الضبــط 
للتحقــق  والمفاجــئ  الــدوري  والجــرد  الحســابات،  لحركــة  اليومــي 
مــن االلتــزام باللوائــح والتعليمــات الســارية، كمــا يراقــب التــزام 
إدارات البنــك ومكاتبــه المختلفــة بخصــوص مــدى تنفيــذ اللوائــح 

والقــرارات والتعليمــات الصــادرة بشــأن التنظيــم اإلداري والمالــي فــي 
البنــك، ويمثــل عمليــات فحــص وتقييــم كفايــة وفاعليــة إجــراءات 
الرقابــة  ونظــم  المخاطــر  إدارة  وعمليــة  البنــك  لــدى  الحوكمــة 

الداخليــة وكفــاءة األداء. 
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وجديــر بالذكــر أن آليــة عمــل مكتــب التدقيــق الداخلــي فــي بنــك 
الكويــت المركــزي تتــم علــى أســاس التدقيق المســبق علــى القرارات 
اإلداريــة والماليــة التــي تعدهــا اإلدارات التنفيذيــة قبــل صدورهــا، وذلك 
ــاذ  ــل اتخ ــات قب ــرات أو مخالف ــن أي ثغ ــا م ــالمتها وخلوه ــان س لضم
القــرار بشــأنها وليــس بعــد ذلــك، كمــا تُعــرض تقاريــر التدقيــق علــى 

ــس. ــات المجل ــالل اجتماع ــتها خ ــس اإلدارة لمناقش مجل
ومــن جانــب آخــر، ورغبــة فــي مزيــد مــن التحســين والتطويــر فــي 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى بنــك الكويــت المركــزي التــي يدعمهــا 

مكتــب تدقيــق داخلــي مســتقل، فقــد طــور بنــك الكويــت المركــزي 

بالتعــاون مــع جهــة استشــارية » ميثــاق عمــل التدقيــق الداخلــي« 
الــذي يتضمــن المبــادئ وفقــًا ألحــدث التطــورات فــي معاييــر التدقيــق 
البنــك  الداخلــي فــي  التدقيــق  تعزيــز دور مكتــب  الدوليــة، بهــدف 
وتطويــر كفــاءة أدائــه. والــذي يؤكــد علــى المعاييــر المهنيــة التــي 
تتــم وفقــًا للكفــاءة، وامتثــال المدققيــن لمعاييــر الســلوك المهنــي، 
بّيــن  كذلــك  الالزمــة.  الفنيــة  والمهــارات  للمعرفــة  وامتالكهــم 
ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــي المتمثل ــق الداخل ــام التدقي ــاق مه الميث
التأكيديــة واالستشــارية التــي تهــدف إلــى تحقيــق قيمــة مضافــة 

وتحســين فاعليــة العمليــات بشــكل موضوعــي ومســتقل. 

مــن الميثــاق أيضــًا قيــام مديــر مكتــب التدقيــق الداخلــي بوضــع برنامــج لتأكيــد وتحســين الجــودة وذلــك مــن خــالل مراجعــة العمــل  وتضَّ
بصــورة دوريــة ومســتمرة، مــع رفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة، ممــا يــؤدي إلــى تحســين عمليــات إدارة المخاطر ونظــم الرقابــة الداخلية 

وآليــات الحوكمــة عــن طريــق منهجيــة منظمــة ومنضبطــة، ويتــم ذلــك بطريقــة تتضمــن كحــد أدنــى: 

تحديد المخاطر والحد منها وإدارتها.	 

وضع آلية لمراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.	 

التواصل بشكل مستمر مع إدارات البنك ومكاتبه من أجل نشر الوعي حول المخاطر الرئيسية والقصور في ضوابط الرقابة الداخلية.	 

إبالغ مجلس اإلدارة عن المخاطر الرئيسية وقصور أنشطة الرقابة الداخلية.	 

التدقيق الخارجي:. 5
ــة  ــة المصرفي ــم المهن ــزي وتنظي ــت المرك ــك الكوي ــد وبن ــأن النق ــي ش ــنة 1968 ف ــم 32 لس ــون رق ــن القان ــادة )49( م ــكام الم ــا ألح طبًق
وتعديالتــه، فــإن مجلــس الــوزراء يختــار لبنــك الكويــت المركــزي مراقبــي حســابات خارجييــن يحــدد أتعابهمــا، حيــث يراقــب حســابات بنــك 

الكويــت المركــزي مكتبــا تدقيــق خارجــي مــن مكاتــب التدقيــق المعتمــدة.

ــك  ــر بن ــة، يفخ ــة المالي ــتويات للرقاب ــددة المس ــة ومتع ــة ومحكم ــة متكامل ــل منظوم بفض
ــول  ــن ح ــن الماليي ــاز المراقبي ــبة وجه ــوان المحاس ــن دي ــر كل م ــأن تقاري ــزي ب ــت المرك الكوي

ــات. ــن المخالف ــًا م ــو كلي ــك تخل ــال البن أعم

ثالًثا - ميزانية البنك: 
يحــرص بنــك الكويــت المركــزي عنــد إعــداد الميزانيــة الســنوية علــى 
دقــة تقديــر االحتياجــات، ويراعــي زيــادة كفــاءة اإلنفــاق، وفــي ســبيل 
الداخليــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة  الميزانيــة  قســم  يتبــع  ذلــك 
لحصــر المصروفــات واإليــرادات المتوقعــة خــالل الســنة الماليــة 
ــر احتياجــات اإلدارات المختلفــة واالحتياجــات العامــة  القادمــة، وتقدي
المرتبطــة بمبنــى البنــك، والتكاليــف المقــدرة للمشــروعات المزمــع 
تنفيذهــا خــالل الســنة الماليــة القادمــة، وكذلــك تقديــر اإليــرادات 
مــن عوائــد األمــوال المودعــة وذلــك عــن طريــق إدارة العمليــات 
األجنبيــة، فــي حيــن يقــدر قســم الميزانيــة اإليــرادات األخــرى علــى 

ــنوات. ــس س ــر خم ــن آخ ــل ع ــط المحص ــاس متوس أس

الميزانيــة  مشــروع  بإضافــة  الميزانيــة  قســم  يقــوم  ثــم  ومــن 
التقديريــة واتبــاع إجــراءات اعتمادهــا وعرضهــا علــى مجلــس الــوزراء 

ــون. ــب القان ــا بموج ــى إقراره ــوًلا إل ــة وص ــس األم ومجل

ولــم يتجــاوز بنــك الكويــت المركــزي الميزانيــة المعتمــدة 
للســنة الماليــة 2021/20، وبلــغ الوفــر في أبــواب الميزانية 

الثاثــة مــا نســبته 	%.

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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رابًعا - إدارة المخاطر:
 يطبــق بنــك الكويــت المركــزي إجــراءات عمــل محــددة ودقيقــة وصارمــة 
الجتنــاب المخاطــر فــي أعمــال البنــك ســواًء كانــت مخاطــر ماليــة أو غيــر 
ــاء  ــا بن ــد أوزان كل منه ــالت وتحدي ــن العم ــه م ــع محفظت ــر تنوي ــة، عب مالي
علــى اســتراتيجية االســتثمار لــدى البنــك ونزعــة المخاطــر، إلــى جانــب التوزيع 
الجغرافــي لموجوداتــه، والحــد مــن مخاطــر الســيولة مــن خــالل توزيــع آجــال 
ــى  ــه المختلفــة فــي مواعيدهــا، إل ــع علــى نحــو يلبــي التزامات اســتحقاق الودائ
جانــب تحديــد آجــال االســتثمار علــى أســاس التصنيــف االئتمانــي، مــع تفضيــل 

االســتثمارات قصيــرة األجــل. 

ولتقليــل المخاطــر التشــغيلية يطبــق بنــك الكويــت المركــزي خمســة 
مســتويات للتحقــق مــن ســالمة العمليــات قبــل تنفيذهــا، وذلــك عبــر 
فــي  واحــد  ومســتوى  األمامــي  المكتــب  فــي  التحقــق  مــن  مســتويين 
ــا  ــي، مم ــب الخلف ــي المكت ــق ف ــن التحق ــتويين م ــيط ومس ــب الوس المكت

يحــد مــن األخطــاء ويقلــل المخاطــر التشــغيلية فــي البنــك.

الســيبرانية  المخاطــر  إدارة  المركــزي  الكويــت  بنــك  يولــي  كمــا 
ــى  ــادئ المثل ــع المب ــة، ويتب ــة فائق ــات عناي ــن المعلوم ــر أم ومخاط

المطبقــة عالمًيــا فــي هــذا المجــال، وذلــك عبــر وحــدة مختصــة هــي 
وحــدة أمــن المعلومــات، ومــن خــالل نظــام إدارة أمــن المعلومــات 
المســتند إلــى المعيــار العالمــي ISO 27001:2013. حيــث يطبــق 
بنــك الكويــت المركــزي السياســات واإلجــراءات والمعاييــر المبنيــة 
البنــك. وهــي تغطــي مجــاالت  بيئــة  فــي  المذكــور  المعيــار  علــى 
تصنيــف المعلومــات والتحكــم فــي الوصــول إليهــا وإدارة التغييــر 
وإدارة الثغــرات والتوعيــة األمنيــة واســتمرارية األعمــال والتدقيــق 

ــا. ــال وغيره ــى االمتث عل

أمــا علــى مســتوى القطــاع المصرفــي فقــد أصــدر بنــك الكويــت 
المركــزي »اإلطــار االســتراتيجي لألمــن الســيبراني للقطــاع المصرفي 
بدولــة الكويــت« والــذي تمتثــل لــه جميــع الجهــات الخاضعــة لرقابــة 
ــار  ــهادة المعي ــى ش ــول عل ــوك بالحص ــة البن ــزم كاف ــا أل ــك، كم البن
لتبــادل  منصــة  البنــك  يطــور  كمــا   ،ISO  27001:2013 العالمــي 
معلومــات التهديــدات الســيبرانية للقطــاع المصرفــي، وذلــك لتبادل 
المعلومــات ضمــن القطــاع المصرفــي ومــع غيــره مــن القطاعــات.

ــر  ــاب المخاط ــة الجتن ــة وصارم ــددة ودقيق ــل مح ــراءات عم ــزي إج ــت المرك ــك الكوي ــق بن يطب
ــات. ــن المعلوم ــر أم ــيبرانية ومخاط ــر الس ــغيلية أو المخاط ــة أو التش ــر المالي ــواء المخاط س

خامًسا - أعمال اللجان: 
تقــوم منهجيــة اتخــاذ القــرارات فــي بنــك الكويــت المركــزي علــى مبــادئ مؤسســية عمادهــا العمــل الجماعــي، وذلــك لتحقيــق أغــراض بنــك 
الكويــت المركــزي بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة فــي إطــار مــن الرقابــة الذاتيــة المســتمرة، ولذلــك يتــم تنفيــذ األعمــال الرئيســية 

وتقديــم التوصيــات المناســبة بشــأنها مــن خــالل أحــد عشــر لجنــة مختصــة وقــد عقــدت هــذه اللجــان مــا مجموعــه )173( اجتماًعــا. 

لقاء مع البنوك المحلية لمناقشة بروتوكوالت العودة للعمل في مايو 2020
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الجدول رقم )3(
اللجان في بنك الكويت المركزي

اسم اللجنة
لجنة اللوازم1

لجنة البعثات والدورات التدريبية واإلجازات الدراسية2

لجنة شؤون العاملين3

لجنة اإلشراف ومتابعة وإنجاز مشروع المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي4

لجنة الخطة والميزانية5

لجنة القروض6

لجنة المناسبات العامة7

لجنة تقنية وأمن المعلومات8

لجنة األمن والسالمة9

اللجنة العليا للطوارئ10

مجلس التأديب11

سادًسا - المكتب القانوني:
يقــوم المكتــب القانونــي فــي بنــك الكويــت المركــزي بــدور أساســي 
ــر  ــن، عب ــع القواني ــام م ــا الت ــك وتطابقه ــال البن ــالمة أعم ــان س لضم
تقديــم الــرأي القانونــي فيمــا يتعلــق بتلــك األعمــال، حيــث قــدم خــالل 
الســنة الماضيــة مــا مجموعــه 631 استشــارة فــي اإلفتــاء والعقــود 

تضمنــت كذلــك التحقيقــات اإلداريــة.

كمــا يــؤدي المكتــب دوًرا أساســًيا فــي إعــداد التشــريعات ســواء تلــك 
ــنة  ــهدت الس ــث ش ــزي حي ــت المرك ــك الكوي ــال بن ــة بأعم المتعلق
الماليــة 2021/20 صــدور القانــون رقــم 3 لســنة 2020 بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقم 32 لســنة 1968، أو التشــريعات المتصلة 
ــندة  ــة المس ــار األدوار الحيوي ــي إط ــة ف ــة والمالي ــب االقتصادي بالجوان

للبنــك المركــزي ومــن بينهــا دوره كمستشــار مالــي للحكومــة. 

إلــى جانــب ذلــك ســاهم المكتــب بأعمــال متعــددة مــع إدارات البنــك 
ومكاتبــه، منهــا علــى ســبيل المثــال التنســيق مــع قطــاع تقنيــة 

ــات  ــودة التعليم ــداد مس ــي إع ــة ف ــال المصرفي ــات واألعم المعلوم
األمــوال  غســل  مكافحــة  بشــأن  ووكالئهــم  النشــاط  لمزاولــي 
وتمويــل اإلرهــاب. كمــا شــارك فــي دراســة اآلثــار القانونيــة لإلجــراءات 
االحترازيــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا علــى عقــود اإليجــار في 
القطــاع الســكني واالســتثماري، وقــدم تصــوًرا بشــأن ُســبل مواجهة 
تداعيــات األزمــة علــى العالقــات اإليجاريــة فــي دولــة الكويــت مــن 

ــي.  منظــور قانون

وفيمــا يتعلــق بمتابعــة الدعــاوى القضائيــة التــي يكــون بنــك الكويت 
ــر تقديــم المكتــب مذكــرات الدفــاع فــي  ــا فيهــا، وإث المركــزي طرًف
ــزي 18  ــت المرك ــك الكوي ــح بن ــدر لصال ــاوى، ص ــك الدع ــن تل ــدد م ع
ــة،  ــرق القانوني ــن الط ــة م ــأي طريق ــن ب ــل للطع ــر قاب ــا، غي ــا باًت حكًم
وجــاٍر اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ األحــكام بالتنســيق مــع إدارات 

التنفيــذ المختصــة بــوزارة العــدل.

سابًعا  -  اإلفصاح والشفافية: 
يُعتبر اإلفصاح والشفافية من المعايير األساسية للحوكمة، وفي 

هذا اإلطار يقدم بنك الكويت المركزي النشرات والتقارير والبيانات 
التالية: 

ــى 	  البيــان الشــهري عــن موجــودات البنــك ومطلوباتــه، ويقــدم إل
وزيــر الماليــة كمــا يُنشــر هــذا  البيــان فــي الجريــدة الرســمية.

التقرير السنوي عن أعمال البنك وميزانيته وحساب األرباح 	 
والخسائر عن السنة المالية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية 

والمصرفية. 

بنــك 	  يرفعهــا  التــي  الختامــي  للحســاب  اإليضاحيــة  المذكــرة 

الكويــت المركــزي للعــرض علــى لجنــة الميزانيــات فــي مجلــس 
األمــة، مبيًنــا جوانــب عمل السياســة النقدية والسياســة الرقابية 

ــك. ــية للبن ــام الرئيس ــة بالمه ــال المرتبط ــائر األعم وس

التقريــر االقتصــادي وتقريــر االســتقرار المالي والنشــرات اإلحصائية 	 
الشــهرية والفصليــة، وينشــرها بنــك الكويــت المركــزي علــى 
موقعــه اإللكترونــي، وتغطــي هــذه التقاريــر مختلــف اإلنجــازات 

الســنوية للبنــك.

التصاريــح والبيانــات الصحفيــة حــول مــا يصــدره من تعليمــات وما 	 
يطبقــه مــن أدوات وقــرارات فــي مجــاالت عمــل السياســة النقدية.

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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الهيكل  التنظيمي:الهيكل  التنظيمي:
يحقــق الهيــكل التنظيمــي لبنــك الكويــت المركــزي متطلبات تحديــد المهام والمســؤوليات وخطــوط االتصــال، وما يترتــب على ذلك مــن إصدار 
سياســات ولوائــح وإجــراءات فــي إطــار نظــم الرقابــة الداخليــة وتحقيــق متطلبــات الحوكمة. ويعمل بنــك الكويــت المركزي علــى تطوير الهيكل 
التنظيمــي علــى النحــو الــذي يلبــي احتياجــات البنك ويســاعد فــي أداء المهام المســندة إليــه، وفي هــذا المجال قــام البنك بتأســيس الهيئة العليا 

للرقابــة الشــرعية، كمــا أســس مركــز التميز علــى النحو الــوارد بيانه فيمــا يلي:

أواًل - الهيئة العليا للرقابة الشرعية:

ســعًيا إلــى تعزيــز أســس العمــل المصرفــي اإلســالمي، وزيــادة ثقــة 
المتعامليــن مــع البنــوك اإلســالمية بهــدف ترســيخ االســتقرار المالــي 
فــي دولــة الكويــت، وفــي ضــوء القانــون رقــم )3( لســنة 2020 بشــأن 
تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )32( لســنة 1968 فــي شــأن النقــد 

وبنــك الكويــت المركزي وتنظيــم المهنة المصرفيــة وتعديالته، اتخذ 
مجلــس اإلدارة قــرار إنشــاء الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية فــي بنــك 
الكويــت المركــزي، محــدًدا الشــروط الواجــب توفرها فــي أعضاء الهيئة 

الســتقطاب ذوي الخبــرة فــي مجــال العمــل المصرفــي اإلســالمي.

كمــا وضــع بنــك الكويــت المركــزي قواعــد عمــل الهيئــة، متضمنــًة عديــًدا مــن المعاييــر التــي مــن شــأنها ترســيخ مبــادئ 
االســتقاللية والموضوعيــة والشــفافية واجتنــاب تعــارض المصالــح وغيرهــا مــن المبــادئ التــي مــن شــأنها تعزيــز مصداقيــة عمــل 
الهيئــة. كمــا تــم إنشــاء أمانــة عامــة للهيئــة مــن موظفــي البنــك، لتيســير أعمــال الهيئــة وتنســيقها، وتتمثــل أبــرز مهــام الهيئــة 

العليــا للرقابــة الشــرعية فــي بنــك الكويــت المركــزي فيمــا يلــي: 

ــرض 	  ــا يُع ــزي فيم ــك المرك ــورة للبن ــم المش ــرأي وتقدي ــداء ال إب
عليهــا بشــأن شــرعية المعامــالت الماليــة التــي تتــم بيــن بنــك 
الكويت المركزي وبين البنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية، 
والمؤسســات  للبنــوك  الصــادرة  التعليمــات  بشــأن  وكذلــك 

الماليــة اإلســالمية الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزي. 

التــي 	  اقتــراح إرشــادات شــرعية عامــة للمنتجــات والخدمــات 
اإلســالمية.  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  تقدمهــا 

اقتــراح اإلرشــادات والتعليمــات المنظمة ألعمال هيئــات الرقابة 	 
وحوكمــة  والخارجــي،  الداخلــي  الشــرعي  والتدقيــق  الشــرعية، 
ــات  ــوك والمؤسس ــي البن ــرعية ف ــة الش ــوى والرقاب ــطة الفت أنش

ــالمية.  ــة اإلس المالي

الموافقــة المســبقة علــى المرشــحين لعضويــة هيئــات الرقابة 	 

الشــرعية فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســالمية. 

البــت فــي الخالفات التي قد تحدث بين أعضــاء هيئات الرقابة 	 
الشرعية في البنوك اإلسالمية أو المؤسسات المالية اإلسالمية، 
أو فــي حــال عدم توصــل تلك الهيئات لرأي شــرعي محدد في 
مســألة معروضــة عليها، والتي تحال إلــى الهيئة العليا للرقابة 

الشرعية من مجالس إدارات تلك البنوك والمؤسسات المالية.

إبــداء الــرأي الشــرعي فيمــا يحــال إليهــا مــن المحاكــم أو مراكــز 	 
التحكيــم بشــأن قضايــا العمــل المصرفــي والمالــي اإلســالمي.

أخــرى مرتبطــة بالعمــل المصرفــي 	  أمــور  الــرأي فــي أي  إبــداء 
ــك  ــة بن ــة لرقاب ــدات الخاضع ــؤون الوح ــالمي أو بش ــي اإلس والمال

الكويــت المركــزي التــي تعــرض عليهــا. 

جانب  من اجتماع هيئة الرقابة الشرعية
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وقــد عقــدت الهيئة ســتة اجتماعــات حتى تاريخ 25 مارس 2021، وتمثلت أبرز أعمالها خــالل تلك الفترة فيما يلي: 

مراجعــة اآلليــة الخاصــة بالموافقــة للبنــوك اإلســالمية الكويتية 	 
علــى تكليــف مكاتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي، ومراجعــة 
نمــوذج طلــب القيــام بمهمــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي علــى 
البنــوك الكويتيــة اإلســالمية والــذي يتضمــن أهــم البنــود الواجب 
اســتيفاؤها مــن مكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي للقيــام 

ــزي.  ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــق متطلب ــة وف بالمهم

مراجعــة المحتــوى العلمــي لشــهادة المدقق الشــرعي المعتمد 	 
التــي طورهــا بنــك الكويــت المركــزي مــع معهــد الدراســات 

ــب. ــة للتدري ــا العلمي ــبة مادته ــة، ورأت مناس المصرفي

مراجعــة آليــة تلقــي ودراســة طلبــات الترشــيح الخاصــة بأعضــاء 	 

ــرعي  ــق الش ــر إدارة التدقي ــك مدي ــرعية وكذل ــة الش ــة الرقاب هيئ
الداخلــي، وصــدر بذلــك تعميــم للبنــوك الكويتيــة اإلســالمية 
بتاريــخ 24 نوفمبــر 2020. وقــد وافقــت الهيئــة علــى عــدد 
ــري إدارات  ــة الشــرعية ومدي )23( مرشــح ألعضــاء هيئــات الرقاب

ــالمية. ــة اإلس ــوك الكويتي ــي للبن ــرعي الداخل ــق الش التدقي

الماليــة 	  المؤسســات  فــي  الــزكاة  ضبــط  معيــار  مراجعــة 
اإلســالمية وصرفهــا، الُمعــد مــن ِقبــل بيــت الــزكاة الكويتــي. 
حيــث رأت الهيئــة بــأن المعيــار مناســب، علــى أن يتــرك التطبيــق 
لهيئــات الرقابــة الشــرعية وفقــاً لفتاواهــا في هذا الشــأن أخــذاً في 
االعتبــار أن هنــاك اختــالف بيــن المذاهــب اإلســالمية فــي تحديــد 

ــوي. ــاء الزك الوع

كمــا أبــدت الهيئــة الــرأي الشــرعي فــي عديــد مــن المواضيــع المتعلقة بالمعامــالت الماليــة التي تتــم بين البنــك المركزي وبيــن البنوك 
والمؤسســات الماليــة اإلســالمية، واقترحــت إرشــادات شــرعية عامــة للمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا تلــك المؤسســات، وكذلك 

أبــدت رأيهــا فيمــا أحيــل إليهــا مــن دعــاوى قضائية متعلقــة العمــل المصرفــي والمالي اإلســالمي.

أســس بنــك الكويــت المركــزي الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية، بهــدف ترســيخ حوكمــة 
الرقابــة الشــرعية فــي المؤسســات الماليــة والمصرفيــة اإلســالمية.

إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي

الهدف
ترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية.	 

تعزيز االلتزام الشرعي في العمل المصرفي اإلسالمي.	 

تتكون الهيئة العليا للرقابة الشرعية من عدد من ذوي االختصاص الفقهي والخبرة 
المصرفية اإلسالمية وهم السادة:

د.عيسى زكي شقرة )رئيسًا(.	 

د. خالد محمد بودي )عضواً(.	 

تشكيل
مصطفى سيد الزلزلة )عضواً(.	 الهيئة:

د. مطلق جاسر الجاسر )عضواً(.	 
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ثانًيا - مركز التميز: 
ــر  ــادة التغيي ــور قي ــد ص ــز كأح ــز التمي ــيس مرك ــام بتأس ــي ق ــر المؤسس ــتمرة للتطوي ــزي المس ــت المرك ــك الكوي ــاعي بن ــن مس ضم
وتعزيــز جهــود التحــول، وبنــاء ثقافــة التميــز، وزيــادة كفــاءة األداء واإلنتــاج، وتعزيــز انســيابية تدفــق المعرفــة وتبــادل الخبــرات فــي بنــك 

ــي:  ــو التال ــى النح ــز عل ــام المرك ــرز مه ــص أب ــن تلخي ــزي، ويمك ــت المرك الكوي

خلق بيئة منتجة للتميز واالبتكار على مستوى البنك. 	 

العمل كمنصة مفتوحة للتميز واإلبداع والمساهمة في ابتكار الحلول اإلدارية والفنية والتقنية ألي معوقات تواجه العمل.	 

العمل على تطوير كفاءة اإلدارة التشغيلية وإدارة األداء وإدارة المواهب والكفاءات.	 

ــورات 	  ــة تط ــك، ومتابع ــي البن ــة ف ــدات التنظيمي ــف الوح ــي مختل ــي ف ــي والرقم ــي والتقن ــول التنظيم ــتراتيجية التح ــم اس ــة ودع  متابع

تكنولوجيــا المعلومــات واألتمتــة والتمويــل البيئــي.

استقبال ودراسة المقترحات واألفكار المقدمة من الموظفين وتقديم الرأي بشأنها.	 

وخــالل فتــرة عمــل اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتحفيــز االقتصــادي نهــض مركــز التميــز بــدور مركــز االستشــعار االقتصــادي ألعمــال هــذه 
ــا أدى  ــي. كم ــار الخارج ــة والمستش ــل المختلف ــرق العم ــن ف ــا، وبي ــة وأعضائه ــس اللجن ــن رئي ــل بي ــة الوص ــز حلق ــث كان المرك ــة، حي اللجن
ــات  ــر االجتماع ــة ومحاض ــواد المناقش ــال وم ــداول األعم ــوات وج ــداد الدع ــالل إع ــن خ ــة م ــات اللجن ــر الجتماع ــن الس ــز دور أمي ــز التمي مرك

وترتيــب الجوانــب اللوجســتية لهــذه االجتماعــات. 

يســعى بنــك الكويــت المركــزي عبــر إنشــاء مركــز التميــز إلــى خلــق بيئــة عمــل منتجــة 
للتميــز ومحفــزة علــى االبتــكار ومشــجعة لتبــادل األفــكار وتطويرهــا.
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ثقافة التميز ونقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنيةثقافة التميز ونقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية
دأب بنــك الكويــت المركــزي علــى نشــر ثقافــة التميــز ونقــل المعرفــة وتنميتهــا ورفــع كفــاءة اإلنتاجيــة ضمــن المؤسســة، ويقــود مركــز 
التميــز فــي البنــك الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز هــذه القيــم وتوفيــر بيئــة عمــل مالئمــة الزدهارهــا، وجــاءت أبــرز الخطــوات التــي اتخذهــا بنــك 

الكويــت المركــزي فــي هــذا الشــأن علــى النحــو التالــي:   

أوًلا - تعزيز التواصل الداخلي:
بهــدف تعزيــز التواصــل بيــن جميــع إدارات البنــك وموظفيــه تــم اختيار 
»ســفراء« مــن كل اإلدارات لتســهيل التواصــل مــا بيــن إدارات البنــك 
ومكاتبــه المختلفــة، وطــرح القضايــا التــي تواجههــا اإلدارات والحلــول 

ــن  ــي ع ــل الداخل ــز التواص ــادرة لتعزي ــم مب ــم تقدي ــا ت ــة. كم المطلوب
طريــق تقديــم فيديوهــات تعريفيــة عــن مهــام اإلدارات. 

ثانًيا - آلية تقديم االقتراحات:

يؤمــن بنــك الكويــت المركــزي بأهميــة اإلنصــات لمقترحــات وأفــكار 
ــة  ــي المؤسس ــن ف ــع العاملي ــراك جمي ــرورة إش ــة، وض ــه كاف موظفي

ــي  ــاة لتلق ــك قن ــح البن ــا فت ــن هن ــا، وم ــا وتقدمه ــود تطويره ــي جه ف
اقتراحــات الموظفيــن وتقييمهــا تمهيــًدا لتطبيــق تلــك المقترحــات 
التــي تســاهم فــي تطويــر العمــل، ولتشــجيع الموظفيــن علــى التفاعل 
ــا  ــق برنامًج ــك أطل ــي البن ــل ف ــة العم ــين بيئ ــود تحس ــع جه ــا م إيجاًب
تنافســًيا الختيــار »مبتكــر الســنة« بحيــث يقــدم تقديــًرا مادًيــا ومعنوًيا 

لصاحــب أفضــل اقتــراح. 

خطوات سير المقترح

تقديم المقترح من 
خالل تعبئة النموذج 

المتوفر في نظام البوابة 
)Portal( اإللكترونية

سيتواصل مركز 
التميز مع مقدم 

المقترح خالل أسبوع 
من تقديمه.

يجتمع مركز التميز 
مع مقدم المقترح 
لمناقشة الفكرة 
واآللية واإلجراءات.

في حال قبول 
المقترح ضمن 

األسس المبينة 
يتم رفع المقترحات 

لإلدارة العليا.

تكريم الموظفين المتميزين لعام 2020
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ثالًثا - فرص التدريب عن ُبعد:
مــن بيــن التطــورات اإليجابيــة التــي أســفرت عنهــا جائحــة كورونــا 
إقبــال معظــم المؤسســات الدوليــة علــى تقديــم برامجهــا التدريبيــة 
ــًلا عــن التدريــب التقليــدي  ومحاضراتهــا عبــر اإلنترنــت، ممــا قــدم بدي
وخبــراء  محاضــرون  يقدمهــا  التــي  البرامــج  تلــك  حضــور  وســهل 
ــول  ــات ح ــر المعلوم ــى توفي ــز عل ــز التمي ــرص مرك ــد ح ــون، وق عالمي
هــذه البرامــج لموظفــي البنــك ممــا ســاهم فــي مشــاركة عــدد كبيــر 

ــا. ــتفادة منه ــج واالس ــك البرام ــي تل ــم ف منه

رابًعا - االحتفاظ بالكفاءات:
فيمــا يحــرص بنــك الكويــت المركــزي علــى تطويــر خبــرات موظفيــه 
واالســتثمار فــي رأس المــال البشــري لديــه فإنه يعمــل فــي ذات الوقت 
ــتمرار  ــة الس ــة المالئم ــر البيئ ــاءات وتوفي ــك الكف ــاظ بتل ــى االحتف عل
ذوي الموهبــة والمهــارة والخبــرة فــي خدمــة المؤسســة، ويتمتــع 
بنــك الكويــت المركــزي بمســتوى منخفــض لمغــادرة الكفــاءات يبلــغ 

6% مقارنــًة بمعــدل 9% علــى مســتوى البنــوك المركزيــة فــي العالــم، 

وفــي هــذا المجــال وضــع بنــك الكويــت المركــزي منظومــة لالحتفــاظ 
بالكفــاءات تتضمــن إنشــاء مؤشــر الرضــا الوظيفــي، ووضــع خطــة 
لخالفــة المناصــب القياديــة، وعمــل مقابلــة شــخصية للموظــف 

الراغــب باالســتقالة قبــل الموافقــة علــى اســتقالته. 

خامًسا - توطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية:
تســتند سياســة التوظيــف فــي بنــك الكويــت المركــزي إلــى معاييــر 
الكفــاءة واألهليــة والخبــرة، واالعتمــاد علــى الطاقــات الوطنيــة، وهــو 
ــك،  ــي البن ــق ف ــن المطب ــام العاملي ــه نظ ــوم علي ــذي يق ــاس ال األس
إلــى تلــك المعاييــر لشــغل الوظائــف  التعيينــات اســتناًدا  وتجــري 
والمقابــالت  القبــول  اختبــارات  عنــه  تســفر  لمــا  وفًقــا  الشــاغرة 
الشــخصية التــي تجريهــا اللجــان المختصــة، كمــا يضــع بنــك الكويــت 
والتدريــب  الدراســية  للبعثــات  شــاملة  خطــة  ســنوًيا  المركــزي 
العملــي لــدى جهــات تدريبيــة وأكاديميــة مرموقــة بهــدف تحســين 
ــاءة  ــع كف ــا يرف ــة، مم ــوادر الوطني ــتقطاب الك ــن واس أداء الموظفي
ــن  ــم م ــذا القس ــلط ه ــه، ويس ــة إلي ــام الموكل ــي أداء المه ــك ف البن

ــال. ــذا المج ــي ه ــورات ف ــرز التط ــى أب ــوء عل ــر الض التقري

فقــد واصــل بنــك الكويــت المركــزي تطبيــق سياســته الراميــة 
إلــى توطيــن الوظائــف، التــي تراعــي رفــع نســبة الكــوادر الوطنيــة 
العاملــة فــي البنــك إلــى إجمالــي الموظفيــن، حيــث بلــغ إجمالــي 

العامليــن فــي بنــك الكويــت المركــزي 956 موظًفــا، فــي نهايــة 
مــا  الكويتيــون  الموظفــون  شــكل   ،2021/20 الماليــة  الســنة 
نســبته 93% منهــم، وذلــك بواقــع 889 موظًفــا، لترتفــع بذلــك 
مقارنــة  المركــزي  الكويــت  بنــك  فــي  الوطنيــة  العمالــة  نســبة 

الســابقة.  الماليــة  للســنة   %91.7 بنســبة 
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بنك الكويت المركزي يوجـــه البنـــــوك لزيــــادة توطيـــــن  الوظائف القيادية بنسبة ال 
تقـــل عـــن 70% مـــن شـاغلـي  الوظـائف فـي اإلدارات العليـــا والوسطــى فـي إطار زمني 

ال يتجاوز نهاية 2023.

تطبيق نسبة التوطين المقررة من مجلس الــوزراء البالغــة 70% علــى المنـاصــب  %70
القياديـة وعــدم االكتفـاء بتطبيقهـا  على مجمل الوظائف في البنوك.

إعطاء أولوية التعيين للكوادر الوطنية في الوظائف القيادية، سواء الفنية أو اإلدارية. 

تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية. 

أن يكون تعيين غير الكويتيين فـي الوظـائف القيـادية لفتـــرة محدودة وأن يكون 
مرتبًطا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظــائف فــي إطــار خطــط التطــوير 

الوظيفــي واإلحــالل المطلوب. 

 

كمــا اســتمرت جهــود بنــك الكويــت المركــزي فــي مجــال توطيــن 
الوظائــف فــي الجهــاز المصرفــي الكويتــي حيــث وجــه البنــك الرؤســاء 
البنــوك  فــي  البشــرية  للمــوارد  العاميــن  والمديريــن  التنفيذييــن 
الوظائــف  فــي  الوطنيــة  الكفــاءات  حضــور  تعزيــز  نحــو  المحليــة، 
ــتويات  ــف بمس ــن الوظائ ــي توطي ــاع ف ــح القط ــد أن نج ــة، بع القيادي
تزيــد علــى النســب التــي يحددهــا القانــون فــي هــذا الشــأن، إذ يُعــد 
الجهــاز المصرفــي أكبــر موظــف للعمالــة الوطنيــة فــي القطــاع 
الخــاص. مــع تأكيــد بنــك الكويــت المركــزي علــى ضــرورة تأهيــل 
وتدريــب العمالــة الوطنيــة لتولــي الوظائــف فــي جميــع المســتويات 
اإلداريــة، إلــى جانــب فتــح المجــال أمــام جميــع الفئــات والتخصصــات 
التــي يحتاجهــا القطــاع وتقليــل االعتماد علــى الشــركات المتخصصة 

ــاع. ــل القط ــة داخ ــد الحاج ــة لس ــر العمال ــي توفي ف

ــزي  ــت المرك ــك الكوي ــام بن ــد ق ــوادر فق ــر الك ــب تطوي ــى جان ــا عل أم
بإعــداد وتنفيــذ االحتياجــات التدريبيــة لموظفــي البنــك، مقتصــًرا فــي 
ــد مراعــاًة لالشــتراطات الصحيــة، وذلــك  ذلــك علــى التدريــب عــن بُع
بالتنســيق مــع جهــات تدريبيــة متخصصــة لتنظيــم برامــج مختلفــة 
أو االســتعانة بمحاضريــن متخصصيــن مــن البنــك مــن ذوي الكفــاءة 
والخبــرة الطويلــة، وعليــه، شــارك 367 مــن موظفــي البنك فــي برامج 
ودورات وحلقــات نقاشــية وورش عمــل متخصصــة فــي المجــال 

المصرفــي والمالــي واالقتصــادي واإلداري وفــي مجــال الحاســب اآللــي، 
بلغــت 90 دورة تدريبيــة امتــدت علــى مــدار الســنة الماليــة 2021/20. 
ــدد  ــن الج ــة للمتدربي ــة المخصص ــج التدريبي ــب البرام ــى جان ــك إل وذل
حديثــي التخــرج، والذيــن تــم تثبيــت 3 منهــم كموظفيــن فــي بنــك 

الكويــت المركــزي. 

وفــي ذات الســياق تــم خــالل هــذه الســنة إيفــاد 3 موظفيــن لحضــور 
ــك  ــام بن ــا ق ــدة، كم ــة المعتم ــهادات المهني ــل للش ــي تأهي برنامج
الكويــت المركــزي بإيفــاد موظــف واحــد في بعثة دراســية الســتكمال 
المطبقــة  الشــروط  الكويــت، وفــق  العليــا خــارج دولــة  الدراســات 
فــي هــذا الشــأن، كمــا وافــق علــى طلبــات اســتكمال الدراســة خــارج 
ــنة  ــي الس ــن ف ــا 4 موظفي ــدم به ــي تق ــمي الت ــدوام الرس ــاعات ال س

الماليــة 20/ 2021.
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نجحت جهود بنك الكويت المركزي 
فــي توطيــن الوظائف بنســب تفوق 
المتطلبــات القانونيــة، وذلــك على 
مستوى البنك وعلى مستوى وحدات 

الجهاز المصرفي الكويتي.
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حضور بنك الكويت المركزي في المؤسسات الدولية حضور بنك الكويت المركزي في المؤسسات الدولية 
أواًل - عضوية بنك التسويات الدولية:

المركــزي  الكويــت  بنــك  انضــم 
فــي  الدوليــة  التســويات  لبنــك 
مؤسســة  وهــو   2020 عــام 
ماليــة دوليــة عريقــة تأسســت عــام 1930 وتعــود مليكتهــا إلــى 
ــي،  ــاون العالم ــز التع ــى تعزي ــعى إل ــاء، وتس ــة األعض ــوك المركزي البن
النقديــة  السياســات  يخــص  فيمــا  والتحاليــل  بالبحــوث  وتقــوم 
والرقابيــة، كمــا تقــدم الخدمــات المصرفيــة للبنــوك المركزيــة، 
عضويــة  وتضــم  السويســرية.  بــازل  فــي  الرئيــس  مقرهــا  ويقــع 
30% مــن دول  بنــوًكا مركزيــة تمثــل  الدوليــة  التســويات  بنــك 
العالمــي،  االقتصــاد  مــن   %95 مجتمعــة  تشــكل  فيمــا  العالــم 
ويتمتــع جميــع األعضــاء بحقــوق متســاوية فــي التصويــت والتمثيل 
فــي االجتماعــات العموميــة. ومــن خــالل عضويــة بنــك الكويــت 
المركــزي فــي هــذه المؤسســة الدوليــة، يســاهم البنــك فــي رســم 
النقــدي  االســتقرار  ودعــم  العالــم  فــي  المصرفيــة  السياســات 

العالمــي. المســتوى  علــى  المالــي  واالســتقرار 

كمــا تتيــح عضويــة بنــك التســويات الدوليــة لموظفــي بنــك الكويــت 
المركــزي تبــادل الخبــرات مــع نخبة االقتصاديين وراســمي السياســات 

المصرفيــة فــي العالــم، واالســتفادة ممــا يقدمــه بنــك التســويات 
الدوليــة مــن محاضــرات وأبحــاث وبرامــج يقــوم عليهــا خيــرة الخبــراء 

العالمييــن فــي هــذا المجــال.

ثانيًا - صندوق النقد الدولي:
اســتكملت دولــة الكويــت فــي الســنة 
الماليــة 2021/20 متطلبــات النظــام 
العــام المعــزز لنشــر البيانــات، الــذي تــم 
إنشــاؤه بواســطة المجلــس التنفيــذي 
ــو عــام  لصنــدوق النقــد الدولــي فــي ماي
2015، لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم فــي 

البيانــات  وتطويــر  اإلحصائــي  العمــل 
اإلحصائيــة وتعزيــز شــفافيتها مــن خــالل نشــر تلــك البيانــات علــى 

ــل. ــو متكام نح

ويُعــد بنــك الكويــت المركــزي هــو منســق النظــام العــام المعــزز 
لنشــر البيانــات عــن دولــة الكويــت بصنــدوق النقــد الدولــي. وهــذه 

الخطــوة هــي ثمــرة عمــل مشــترك مــا بيــن كل مــن بنــك الكويــت 
المركــزي ووزارة الماليــة واإلدارة المركزيــة لإلحصــاء. ويســتعد بنــك 
ــزة  ــة الموج ــات القومي ــة البيان ــتضافة صفح ــزي الس ــت المرك الكوي
علــى موقعــه اإللكترونــي، حيــث تســتخدم هــذه الصفحــة فــي تبــادل 
البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات الوصفيــة الوطنيــة، كمــا تمثــل وســيلة 
ــة  ــات المالي ــي والبيان ــاد الكل ــات االقتص ــاملة لبيان ــدة وش ــر موح نش
ــن  ــة، والمعنيي ــي الدول ــات ف ــي السياس ــح لصانع ــا يتي ــية، مم األساس
ســواء مــن المســتثمرين أو وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالميــة، 
والسياســات  الظــروف  لرصــد  الهامــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــات ف ــر المعلوم ــن توفي ــًلا ع ــة، فض االقتصادي

ــفافية.  ــن الش ــًدا م ــر مزي ــا يوف ــع بم للجمي

النظام العام المعزز لنشر البيانات

 دولة الكويت تستكمل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات

مع صندوق النقد الدولي

وسيلة نشر موحدة وشاملة لبيانات 
االقتصاد الكلي والبيانات المالية 

األساسية.

توفر المعلومات الهامة لصانعي 
السياسات في الدولة والمستثمرين 
ووكاالت التصنيف االئتماني العالمية.

عمل مشترك ما بين كل من بنك 
الكويت المركزي ووزارة المالية 

واإلدارة المركزية لإلحصاء.
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ثالثًا - لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك 
المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

اســتمرت اإلجتماعــات الخليجيــة للجنــة المحافظيــن باإلنعقــاد 
عبــر اإلتصــال المرئــي لمناقشــة التطــورات اإلقتصاديــة فــي ظــل 
انتشــار فيــروس كورونــا  والتنســيق المشــترك لمواجهــة التحديات 

المســتجدة.

رابعًا - المجلس النقدي الخليجي: 
يــت  لكو ا بنــك  فــظ  محا س  أ تــر
علــى  الرابعــة  للســنة  المركــزي 
المجلــس  إدارة  مجلــس  التوالــي 
ــي  ــئ ف ــذي أُنش ــي، ال ــدي الخليج النق
مــارس 2010 ويتخــذ مــن مدينــة 
الريــاض مقــًرا لــه، وهــو منظمــة إقليميــة اقتصاديــة تضــم فــي 
ــة  ــعودية، دول ــة الس ــة العربي ــن، المملك ــة البحري ــا مملك عضويته
قطــر، دولــة الكويــت، وتتمثــل أهــداف المجلــس األساســية فــي 
تحقيــق االتحــاد النقــدي بيــن األعضــاء وإصــدار العملــة الموحــدة، 
البحــوث  تشــمل  المهــام  مــن  بعــدد  المجلــس  يضطلــع  كمــا 

االقتصاديــة  السياســات  بيــن  والتنســيق  واإلحصــاء  االقتصاديــة 
للــدول األعضــاء، وغيرهــا مــن المهــام.

ــة  ــراف والرقاب ــة اإلش ــدت لجن ــة 2021/20 عق ــنة المالي ــالل الس وخ
فــي المجلــس ثالثــة اجتماعــات لمناقشــة تطــورات جائحــة كورونــا 
لمواجهــة  األعضــاء  المركزيــة  البنــوك  اتبعتهــا  التــي  والســبل 
تداعيــات الجائحــة علــى المســتوى النقــدي والمالــي واالقتصــادي.

:)IILM( خامسًا - المؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة
تــرأس محافــظ بنــك الكويــت المركــزي مجلــس إدارة المؤسســة 
اإلســالمية الدوليــة إلدارة الســيولة )IILM(، وهــي مؤسســة دوليــة 
ــور  ــة كوااللمب ــة الماليزي ــن العاصم ــذ م ــام 2010 وتتخ ــت ع تأسس
ــة والهيئــات  مقــراً لهــا، وتتألــف مــن مجموعــة مــن البنــوك المركزي
النقديــة والمنظمــات متعــددة األطــراف لغــرض تطويــر وإصــدار أدوات 
ماليــة قصيــرة األجــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
لتيســير اإلدارة الفعالــة للســيولة عبــر الحدود للمؤسســات التي تقدم 

ــالمية. ــة اإلس ــات المالي الخدم

ــس  ــزي لمجل ــت المرك ــك الكوي ــظ بن ــرؤس محاف ــرة ت ــالل فت وخ
إدارة المؤسســة الماليــة إلدارة الســيولة تمكنــت المؤسســة مــن 
تحقيــق أعلــى مســتويات عــرض الصكــوك المنتظمــة، حيــث بلغــت 
الصكــوك الصــادرة عنهــا مــا مجموعــه 35 صــكًا بقيمــة 12 مليــار 
ــي  دوالر أمريكــي. وأعلــى مســتوى مــن حيــث حجــم األصــول بإجمال

ــي.  ــار دوالر أمريك 3.51 ملي

الصناعــة  تطويــر  فــي  المؤسســة  ســاهمت  ذلــك  عــن  وفضــاًل 
الماليــة اإلســالمية عبــر تســهيل إدارة تدفــق الســيولة )المتوافقــة 
مــع الشــريعة اإٍلســالمية( عبــر الحــدود عبــر إصــدارات منتظمــة مــن 

ــل. ــرة األج ــوك قصي الصك

:)IFSB( سادسًا - مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
واصــل بنــك الكويــت المركــزي دوره الحيــوي كمؤســس وعضــو 
فاعــل فــي مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية لتطويــر الصيرفــة 
المحافظيــن  مســتوى  علــى  اإلجتماعــات  واســتمرت  اإلســالمية 
واللجــان المتخصصــة لمواجهــة التحديــات والمتغيــرات التــي فرضها 

ــتجد. ــا المس ــروس كورون ــار في انتش

 اإلجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية 
بدول مجلس التعاون في الكويت
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سابعًا - إشادات المؤسسات المالية الدولية ووكاالت التصنيف االئتماني:
أشــاد صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره الصــادر فــي 15 أبريــل 2020 
ــر  ــتباقية لمخاط ــه االس ــزي متابعت ــت المرك ــك الكوي ــة بن بمواصل
ــة  ــة والرقابي ــر التنظيمي ــة األط ــة لتقوي ــوده المبذول ــان وبجه االئتم
ــاع  ــأن »القط ــوه ب ــا ن ــي كم ــتقرار المال ــيخ االس ــى ترس ــدف إل ــي ته الت
والســيولة،  الرســملة  مــن  جيــد  بمســتوى  يتمتــع  المصرفــي 
مســتفيًدا مــن اإلشــراف التنظيمــي الحصيــف مــن ِقبــل بنــك الكويت 
المركــزي واالحتياطيــات الوقائيــة القويــة قبــل الدخــول فــي األزمــة«.

النقــد  صنــدوق  العالميــة  االئتمانــي  التصنيــف  وكاالت  وشــاركت 
الدولــي الــرأي حــول دور بنــك الكويــت المركــزي خــالل الفتــرة الراهنــة 
حيــث ذكــرت وكالــة »فيتــش« للتصنيــف االئتمانــي فــي تقريرهــا 
الصــادر بتاريــخ 11 فبرايــر 2021 أن »الرقابــة الحصيفــة والصارمــة مــن 
قبــل بنــك الكويــت المركــزي ســاهمت فــي تمتــع القطــاع المصرفــي 

ــيولة«. ــة والس ــملة والربحي ــن الرس ــكل م ــدة ل ــدالت جي بمع

 فيمــا نوهــت وكالــة »ســتاندارد أنــد بــورز« بنظــام ســعر الصــرف 
المطبــق لــدى بنــك الكويــت المركــزي، أمــا وكالــة »موديــز« فقــد 
رأت فــي تقريرهــا الصــادر فــي 1 أبريــل 2021 أن »السياســة النقديــة 
لدولــة الكويــت ال تــزال مصــدًرا للقــوة المؤسســية كمــا يتضــح مــن 
معتبــرة  نســبًيا«  والمســتقرة  المنخفضــة  التضخــم  مســتويات 
اللوائــح التنظيميــة التــي يصدرهــا بنــك الكويــت المركــزي »قويــة 
ــة رأس  وحصيفــة بشــكل عــام وينعكــس ذلــك فــي معــدالت كفاي
المــال المرتفعــة فــي القطــاع المصرفــي والنهــج االســتباقي لتنفيــذ 

اإلطــار التنظيمــي المصرفــي الدولــي بمــا فــي ذلــك التطبيــق الكامــل 
إلصالحــات بــازل )3(«..

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20

64



ــاًل علــى مســتوى التعــاون مــع المؤسســات  ــت المركــزي حضــوراً فاع ــك الكوي ســجل بن
الدوليــة عبــر عضويتــه فــي عديــد مــن أعــرق المؤسســات الدوليــة واإلقليميــة مــن 
بينهــا بنــك التســويات الدوليــة وصنــدوق النقــد الدولــي، والمجلــس النقــدي الخليجــي 

والمؤسســة اإلســالمية الدوليــة إلدارة الســيولة.
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جهود التواصل والمسؤولية االجتماعيةجهود التواصل والمسؤولية االجتماعية

أواًل- استراتيجية التواصل خالل أزمة كورونا:
ــي  ــات الت ــن التحدي ــة م ــا مجموع ــة كورون ــرة جائح ــالل فت ــرزت خ ب
تطلبــت المحافظــة علــى تواصــل فعــال مــع الجمهــور وتقديــم 
والمعلومــات  الشــائعات  انتشــار  لــدرء  الدقيقــة  المعلومــات 
النظــام  عمــل  اســتمرارية  إلــى  المجتمــع  وطمأنــة  الخاطئــة  
ــة  ــع لكيفي ــه المجتم ــة توجي ــى أهمي ــة إل ــه، إضاف ــي ومتانت المصرف
الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة بشــكل آمــن وفّعــال، ولتحقيــق 
هــذا الهــدف طبــق بنــك الكويــت المركــزي - مــن خــالل إدارة اإلعــالم 
والعالقــات العامــة - اســتراتيجية االتصــاالت أثنــاء الطــوارئ واألزمات، 
الجمهــور  يخاطــب  خارجــي:  أولهمــا  اتجاهيــن،  اتخــذت  التــي 
مــن خــالل العمــل علــى توفيــر جميــع البيانــات والــردود وإطــالق 
وســائل  مــع  االتصــاالت  وإجــراء  والتثقيفيــة  التوعويــة  الحمــالت 
اإلعــالم المحليــة والعالميــة. وثانيهمــا داخلــي: ُموجــه إلــى موظفــي 
البنــك باعتبارهــم الركيــزة األساســية الســتمرارية األعمــال فــي 
ظــل الظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة، مــن تقليــص عــدد العامليــن 
ــاالت  ــد االتص ــد وتقيي ــن بُع ــال ع ــة األعم ــك وممارس ــى البن ــي مبن ف
واالجتماعــات المباشــرة. وفــي ذات الوقــت حافــظ بنــك الكويــت 
ــل  ــال داخ ــدات االتص ــع وح ــيق م ــات التنس ــى درج ــى أعل ــزي عل المرك

القطــاع المصرفــي لضمــان تبــادل ســريع وفعــال للمعلومــات.

ولتحقيــق غايــات اســتراتيجية بنــك الكويــت المركــزي للتواصــل 
مــن  عــدًدا  المحافــظ  التقــى  المجتمــع،  مــع  والفعــال  المســتمر 
تلفزيــون  مثــل  والعالميــة  المحليــة  اإلعالميــة  المؤسســات 
الكويــت، ومجموعــة القبــس اإلعالميــة وقنــاة العربيــة ومجلتــي 
»غلوبــال فاينانــس« و »ذي بانكــر« لتقديــم المعلومــات والتصــورات 
حــول أبــرز القضايــا فــي الشــأن االقتصــادي الوطنــي، وعلــى رأســها 
القطــاع  ومتانــة  كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  االقتصاديــة  األوضــاع 
المصرفــي واســتقراره خــالل هــذه الظــروف. كمــا حافــظ البنــك علــى 
حضــور يومــي فــي وســائل اإلعــالم، التقليديــة منهــا والرقميــة، عبــر 
ــاء  ــة األنب ــة ووكال ــف المحلي ــي الصح ــة ف ــادة صحافي ــر )89( م نش
ــي  ــورات الت ــة التط ــرى لمواكب ــاء األخ ــا( ووكاالت األنب ــة )كون الكويتي
تشــهدها أعمــال بنــك الكويــت المركــزي، ونشــر )314( مــادة علــى 
التواصــل االجتماعــي مثــل تويتــر،  البنــك فــي منصــات  حســابات 
ــا  ــن )55( إعالًن ــًلا ع ــوب. فض ــدإن ويوتي ــبوك، لينك ــتغرام، فيس إنس
توضيحًيــا »إنفوغرافيــك« باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بشــكل 
ــرارات  ــتجدات وق ــرز المس ــور بأب ــف الجمه ــط لتعري ــي وُمبس تفصيل
بنــك الكويــت المركــزي مثــل التغيــرات فــي ســعر الخصــم ونتائــج 
للتحفيــز  العليــا  اللجنــة  أعمــال  إلــى  الضغــط باإلضافــة  اختبــارات 

االقتصــادي.

التواصل الفعال والمستمر مع المجتمع 
وتقديــم المعلومات بشــفافية وفي 

الوقت المناســب، ونشر التوعية 
المالية والمصرفية من غايات 

اســتراتيجية بنــك الكويــت المركــزي 
اإلعالمية.

ثانًيا - جهود التوعية المصرفية والمالية:
ســعًيا لتعزيــز الثقافــة الماليــة لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع، 

لبنــك  االســتراتيجي  التوجــه  وضمــن 
وتعزيــز  توســيع  نحــو  المركــزي  الكويــت 
فــي  الكويتــي  المصرفــي  القطــاع  دور 
المســؤولية المجتمعيــة أطلــق بالتعــاون 
حملــة  فعاليــات  الكويتيــة  البنــوك  مــع 
التوعيــة المصرفيــة »لنكــن علــى درايــة« 
الماليــة  الثقافــة  إلــى نشــر  والتــي تهــدف 
لــدى أوســع شــريحة مــن المجتمــع، وزيــادة 

الوعــي لــدى الجمهــور بــدور القطــاع المصرفــي وكيفيــة االســتفادة 
مــن الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا البنــوك علــى الوجــه األمثــل.

حيــث تهــدف الحملــة لتوعيــة عمــالء البنــوك بحقوقهــم التــي 
تعليماتــه  المركــزي علــى حمايتهــا عبــر  الكويــت  بنــك  يحــرص 
لــدى  العمــالء  حقــوق  بينهــا  ومــن  المصرفــي،  للجهــاز  الرقابيــة 
ــة أو  ــواء التقليدي ــوك س ــن البن ــل م ــى التموي ــول عل ــد للحص التعاق
اإلســالمية، وكذلــك حقــوق العمــالء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
نحــو  البنــوك  المركــزي  الكويــت  بنــك  تعليمــات  وجهــت  حيــث 

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20

66



تخصيــص كل مــن البنــوك لفــرع علــى األقــل فــي كل محافظــة 
الخدمــات  لهــم  يقــدم  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  لخدمــات 
لهــم  وتيســر  أوضاعهــم  تراعــي  التــي  والوســائل  والتســهيالت 

المصرفيــة.  الخدمــات  جميــع  علــى  الحصــول 

وتشــمل الحملــة مواضيــع متنوعــة مــن بينهــا التعريف بــدور البنوك 
كوســيط مالــي، وأهميــة االدخــار واالســتثمار وكيفيــة االســتفادة مــن 
المنتجــات التــي تقدمهــا البنــوك فــي هــذا المجــال، إلــى جانــب التوعيــة 
بحقــوق العميــل عنــد الحصــول علــى التمويــل الشــخصي ســواء 
االســتهالكي أو اإلســكاني، وآليــة تقديــم الشــكاوى بشــأن الخدمــات 
ــم  ــة، وأه ــة المتنوع ــات المصرفي ــى البطاق ــة إل ــة، باإلضاف المصرفي
الخطــوات الواجــب اتباعهــا لتجنــب التعــرض لعمليــات االحتيــال، 

والتوعيــة بمخاطــر مــا يعــرف بـــ “تكييــش القــروض” واالســتثمارات 
عاليــة المخاطــر وغيرهــا مــن المواضيــع الهامــة.

وإلــى جانــب تنــوع المواضيــع التــي تشــملها الحملــة، تتنــوع كذلــك 
الوســائل والقنــوات المســتخدمة، حيــث تشــتمل الحملــة علــى 
ــك  ــة، وذل ــواد تعريفي ــة وم ــات صحفي ــة وتصريح ــات توعوي فيديوه
الرقميــة،  القنــوات  وخصوًصــا  التواصــل  قنــوات  مــن  عديــد  عبــر 
واتحــاد  الكويتيــة  والبنــوك  المركــزي  الكويــت  بنــك  وحســابات 
وفــروع  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى  الكويــت  مصــارف 
البنــوك وغيرهــا مــن نقــاط التواصــل مــع الجمهــور بمــا يضمــن 

أوســع انتشــار لرســالة الحملــة، وتفاعــل الجمهــور معهــا.

ثالًثا - مبادرة كفاءة:
قيــادة  المركــزي  الكويــت  بنــك  واصــل 
مبــادرة )كفــاءة( االســتراتيجية التــي تهــدف 
ــل  ــة التأهي ــة عالي ــوادر الوطني ــاء الك ــى بن إل
فــي مجــاالت االقتصــاد والعمــل المصرفــي 
ــارات  ــة والمه ــا بالمعرف ــي، وتزويده والمال
الالزمــة لتطويــر القطــاع المصرفــي وتعزيــز 
متانــة االقتصــاد الوطنــي فــي الكويــت مــن خــالل مــده بــرأس المــال 
مــن  الكويتييــن  المبــادرة  وتســتهدف  التأهيــل.  عالــي  البشــري 
ــي والمصرفــي وكذلــك حديثــي التخــرج  العامليــن فــي القطــاع المال
فــي االختصاصــات الماليــة واالقتصاديــة، مــن خــالل تقديــم تدريــب 
عالــي المســتوى وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال، 
بمــا يزودهــم بالمهــارات والمعــارف التــي تتيــح لهــم القيــام بمهام 
العمــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي واالضطــالع بمســؤولياتهم بأعلــى 

درجــة مــن الكفــاءة واالقتــدار. 

المؤتمر الصحفي إلطالق مبادرة "لنكن على دراية"
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وتغطــي برامــج )كفــاءة( مجــاالت متعــددة مثــل العمــل المصرفــي 
وأمــن المعلومــات والرقابــة الشــرعية والدراســات العليــا فــي أعــرق 
الجامعــات فــي العالــم. ويتــم اختيــار المشــاركين بنــاء علــى أســس 
الكفــاءات  تأهيــل  إلــى  تهــدف  اســتراتيجية  وضمــن  مدروســة، 
القطاعــات  ورفــد  والعمليــة  العلميــة  الناحيتيــن  مــن  الوطنيــة 

الماليــة المختلفــة بكــوادر مؤهلــة ومحترفــة.

ــادرة  ــذه المب ــج ه ــي برام ــوع خريج ــغ مجم ــنة 2021/20 بل ــى س وحت
826 خريًجــا توزعــوا علــى برامــج المبــادرة الثمانيــة فيمــا يواصــل 69 

ــا االســتفادة مــن تلــك البرامــج حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر. متدرًب

رابًعا - تمكين المرأة في بنك الكويت المركزي: 

ــي  ــب الت ــن الجوان ــا م ــرأة هم ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي المس
يوليهــا بنــك الكويــت المركــزي عنايــة خاصــة فــي أعمالــه ويأتــي ذلــك 
بمــا يتوافــق مــع رؤيــة الكويــت 2035 »كويــت جديــدة« وخطــة األمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030، والتي يتمثل الهــدف الخامس 

من أهدافها في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

تاريخــه  فــي  مــرة  ألول  المركــزي  الكويــت  بنــك  يحتفــي  وفيمــا 
ــرز األمثلــة  بانضمــام ســيدة إلــى مجلــس اإلدارة، يقــدم أيًضــا أحــد أب
علــى تمكيــن المــرأة، حيــث بلغــت نســبة الــكادر النســائي )58%( من 
مجمــوع موظفــي البنــك، فيمــا أســند البنــك )42%( مــن المناصــب 
المؤسســات  30% فــي   إلــى ســيدات )مقارنــة بمعــدل  القياديــة 
الرقابيــة والماليــة عالمًيــا( وذلــك إيماًنــا منــه بكفاءتهــن وقدرتهــن 

علــى تحمــل المســؤوليات وإنجــاز المهــام علــى نحــو يســاهم فــي 
تميــز المؤسســة وتقدمهــا، وهــو مــا تثبتــه نســبة الموظفــات 
مــن   %57 بلغــت  التــي  الوظيفــي،  التميــز  جائــزة  علــى  الحائــزات 
ــك  ــز بن ــا يعت ــك. كم ــي البن ــزة ف ــك الجائ ــى تل ــن عل ــوع الحائزي مجم
الكويــت المركــزي بالمســاواة التامــة فــي األجــور التــي يتقاضاهــا 

الموظفــون مــن الجنســين فــي ذات الدرجــة الوظيفيــة.  

الكويــت  بنــك  موظفــات  مــن  األمهــات  الحتياجــات  ومراعــاًة 
المركــزي أنشــأ البنــك »غرفــة األمومــة« لتلبيــة احتياجــات النســاء 
المرضعــات أثنــاء فتــرة العمــل فــي حيــز مــن الخصوصيــة والراحــة 
وفــق المواصفــات الصحيــة المالئمــة، وذلــك إلــى جانــب منــح فتــرات 

إعفــاء يوميــة لألمهــات المرضعــات.

إطالق مشروع كفاءة في المؤتمر العالمي لصياغة المستقبل - سبتمبر 2019

بنك الكويت المركزي التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20
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خامًسا - حق االطالع على المعلومات: 
2020 فــي شــأن حــق االطــالع  12 لســنة  يهــدف القانــون »رقــم 
علــى المعلومــات« إلــى تنظيــم حريــة تــداول المعلومــات، والحــق 
ــدأ  ــاء مب ــاالت، وإرس ــتى المج ــي ش ــات ف ــى المعلوم ــالع عل ــي االط ف
ــذ  ــة، وتنفي ــة واالقتصادي ــالت اإلداري ــي المعام ــة ف ــفافية والنزاه الش
هــذا  يُعــد  حيــث  الدوليــة  االتفاقيــات  عــن  المنبثقــة  االلتزامــات 
القانــون أحــد المصفوفــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد. 
ومــع صــدور هــذا القانــون فــي شــهر ســبتمبر 2020، وضــع بنــك 

الكويــت المركــزي اآلليــات الضروريــة الســتقبال طلبــات االطــالع 
وضــع  كمــا  للبنــك،  اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  المعلومــات  علــى 
اإلرشــادات واإلجــراءات المفصلــة للتعامــل مــع تلــك الطلبــات والــرد 
عليهــا خــالل المهــل الزمنيــة المحــددة فــي القانــون، باإلضافــة إلــى 
إعــداد كتيبيــن للوثائــق العامــة والســرية التــي مــن شــأنها تســهيل 

طلبــات البيانــات إلكترونيــا.

قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق اإلطالع على المعلومات

سادًسا - مبادرة عيديتي:
فــي إطــار اســتراتيجية بنــك 
التــي  المركــزي  الكويــت 
التحــول  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
الرقميــة  الخدمــات  نحــو 
وتبنــي التكنولوجيــا الحديثــة 
أعمــال  نمــاذج  تطويــر  فــي 
والتحويــل  الدفــع  وخدمــات 
اإللكترونــي وتســخيرها لتوفيــر خدمــات مرنــة وآمنــة وســريعة، أطلق 
ــن  ــر األول م ــذي يعتب ــي« ال ــق »عيديت ــن تطبي ــي م ــدار الثان ــك اإلص البن
ــال  ــور إرس ــه للجمه ــن خالل ــح م ــة، ليتي ــتوى المنطق ــى مس ــوع عل ن
ــا بخطــوات ســريعة وســهلة، لمختلــف  واســتقبال العيديــة إلكترونًي
واألمنيــة،  الرقابيــة  باالشــتراطات  اإلخــالل  دون  العمريــة  الشــرائح 
ودون الحاجــة لحســاب مصرفــي لــدى مســتلم العيديــة، حيــث يمكن 
إرســال العيديــة ألي رقــم هاتــف نقــال مســجل داخــل دولــة الكويــت، 
ــة  ــل متابع ــا مث ــن المزاي ــة م ــى مجموع ــة عل ــتمل الخدم ــا تش كم
حالــة العيديــة بحيــث يمكــن للمرســل التحقــق مــن الحالــة والتأكــد 
ــى إمكانيــة إرســال الرســائل  مــن وصــول المبلــغ للمتلقــي، إضافــة إل
الخاصــة، وغيرهــا مــن المزايــا، وعديــد مــن الحوافــز النقديــة والعينيــة 
لــكل مــن مرســل العيديــة ومتلقيهــا. وقــد تــم مــن خــالل التطبيــق 
خــالل الفتــرة مــن 23 مايــو 2020 ولغايــة 26 مايــو 2020 إرســال 
عيديــات مجموعهــا 1.9 مليــون دينــار كويتــي عبــر 51,000 عمليــة.
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الميزانيـة العموميـة لبنك 
الكويـت المركـزي وحساب 

األرباح والخسائر للسنة المالية 
المنتهية فـي 31 مـارس 2021

تقرير مراقبي الحسابات -
الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2021 -
بيان األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 -
إيضاحات حول البيانات المالية )31 مارس 2021( -

بنك الكويت المركزي
التقرير السنوي التاسع واألربعون عن السنة المالية 2021/20



تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحترم إلى السيد معالي/ المحافظ  

المحترمين والسادة/ أعضاء مجلس اإلدارة 
بنك الكويت المركزي

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة لبنــك الكويــت المركــزي )»البنــك«(، والتــي تتكــون مــن الميزانيــة العموميــة كمــا فــي 31 مــارس 2021 وبيــان 
األربــاح والخســائر للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.

فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي للبنــك كمــا فــي 31 مــارس 
2021 وعــن أدائــه المالــي للســنة المنتهيـــة بذلــك التاريــخ وفقـــًا للسياســات المحاســبية والقانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد 

ــه. وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعديــالت الالحقــة ل

أساس الرأي

ــد مــن التفاصيــل فــي  ــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبقــًا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزي لقــد قمن
تقريرنــا فــي قســم "مســؤوليات مراقبــي الحســابات عنــد تدقيــق البيانــات الماليــة". ونحــن مســتقلون عــن البنــك وفقــًا لميثــاق األخالقيــات 
المهنيــة الدولــي للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن )بمــا فــي 
ذلــك معاييــر اإلســتقاللية الدوليــة( )"الميثــاق"(. وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــًا لمتطلبــات الميثــاق، وإننــا نعتقــد 

أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية

إن إدارة البنــك هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة بصــورة عادلــة، وفقــًا للسياســات المحاســبية المبينــة فــي إيضــاح 
)2( حــول البيانــات الماليــة المرفقــة والقانــون رقــم 32 لســنة 1968 قــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركزيوتنظيــم المهنــة المصرفيــة 

والتعديــالت الالحقــة لــه وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا إدارة البنــك ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة.

ــع  ــتمرارية م ــدأ اإلس ــاس مب ــى أس ــه عل ــة أعمال ــى متابع ــك عل ــدرة البن ــم ق ــؤولية تقيي ــل اإلدارة مس ــة، تتحم ــات المالي ــداد البيان ــد إع عن
اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســبًا عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعــزم 

ــراء. ــذا اإلج ــاذ ه ــوى اتخ ــي س ــل واقع ــر أي بدي ــدم توف ــة ع ــي حال ــه أو ف ــف  أعمال ــك أو وق ــة البن اإلدارة تصفي

يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للبنك.

مسؤوليات مراقبي الحسابات  عن تدقيق البيانات المالية

ــش أو  ــن الغ ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة س ــاء المادي ــن األخط ــة م ــة ككل خالي ــات المالي ــأن البيان ــول ب ــد معق ــى تأكي ــول عل ــو الحص ــا ه إن هدفن
الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن 

أن عمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائمــًا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا.

وقــد تنشــأ األخطــاء الماديــة عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة 
علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.

كى بي إم جي صافي المطوع وشركاه

برج الحمراء، الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقز

ص.ب. 24، الصفاة 13001
الكويت

تلفون: 7000 2228 965+
فاكس: 7444 2228 965+

العيبان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ

هاتف:      5000 2295 / 2880 2245 محاسبون قانونيون 
فاكس:  6419 2245 صندوق: رقم 74 الصفاة 

kuwait@kw.ey.com الكويت الصفاة 13001 
www.ey.com/me ساحة الصفاة 

برج بيتك الطابق 18 - 20
شارع أحمد الجابر

نـبـني عالمـــًا
أفضل للعمل
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نـبـني عالمـــًا
أفضل للعمل

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين )تابع(
المحترم إلى السيد معالي/ المحافظ  

المحترمين والسادة/ أعضاء مجلس اإلدارة 
بنك الكويت المركزي )تابع(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تابع(

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تابع(

كجــزء مــن التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكامــاً مهنيــًة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــالل 
أعمــال التدقيــق. كمــا قمنــا بمــا يلــي:

ــق 	  ــراءات التدقي ــذ إج ــع وتنفي ــأ ووض ــش أو الخط ــن الغ ــة ع ــت ناتج ــواًء كان ــات س ــي البيان ــة ف ــاء المادي ــر األخط ــم مخاط ــد وتقيي تحدي
المالئمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن   إبــداء رأينــا. إن مخاطــر 
عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن 

التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء 	 
الــرأي حــول فاعليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى البنــك.

ــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة المقدمــة 	  تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقدي
مــن قبــل اإلدارة.

التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا 	 
ــًا حــول قــدرة  ــذي يمكــن أن يثيــر شــكًا جوهري ــد مــا إذا كان هنــاك  عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف وال عليهــا ، بتحدي
البنــك علــى متابعــة أعمالــه علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علينــا أن نأخــذ 
ــة  ــدم مالئم ــة ع ــي حال ــا ف ــل رأين ــة أو تعدي ــات المالي ــي البيان ــة ف ــات ذات الصل ــابات، اإلفصاح ــي الحس ــر مراقب ــي تقري ــار، ف ــن االعتب بعي
اإلفصاحــات. تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق  التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، 

قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف البنــك عــن متابعــة أعمالــه علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

ــت 	  ــا إذا كان ــم م ــات وتقيي ــك اإلفصاح ــي ذل ــا ف ــا بم ــة فيه ــات المتضمن ــا والبيان ــة وهيكله ــات المالي ــامل للبيان ــرض الش ــم الع تقيي
ــادل. ــرض الع ــق الع ــلوب يحق ــة بأس ــداث ذات الصل ــية  واألح ــالت األساس ــن المعام ــر ع ــة تعب ــات المالي البيان

ــج 	  ــا ونتائ ــق وتوقيته ــال التدقي ــط ألعم ــاق المخط ــا النط ــن بينه ــور م ــدة أم ــول ع ــة ح ــن الحوكم ــؤولين ع ــع المس ــل م ــا نتواص إنن
ــق. ــال التدقي ــاء أعم ــا أثن ــم تحديده ــي يت ــة الت ــة الداخلي ــي أدوات الرقاب ــة ف ــور جوهري ــه قص ــك أي أوج ــي ذل ــا ف ــة بم ــق الهام التدقي

عبدالكريم عبداهلل السمدان
مراقب حسابات - ترخيص رقم 208 فئة  "أ"

إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم 

صافي عبدالعزيز المطوع
مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة "أ"

من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية

10 مايو 2021 
الكويت
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الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2021
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

31 مارس 312020 مارس 2021إيضاحاتالموجــــــودات

231,742,15731,742,157الذهب

النقد والحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك والمؤسسات 
887,145,729701,592,671المالية األخرى بالعمالت األجنبية

311,702,232,94210,726,109,167الودائـع واالستثمـــارات بالعمالت األجنبيـــة

4128,872,362198,152,606 الموجودات األخرى

12,749,993,19011,657,596,601مجموع الموجودات

حسابات مدينة يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت 
104,393,889,0575,451,475,597وحسابات نظامية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية.
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الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2021
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

31 مارس 312020 مارس 2021إيضاحاتحقوق الملكية والمطلوبات

5,000,0005,000,000رأس المال - المدفوع بالكامل

5954,881,308760,368,637صندوق االحتياطي العام

-651,580,177الحساب الخاص

21,823,755194,512,671ربح السنة

72,149,324,6562,125,495,495النقد المتداول

81,850,000,0001,850,000,000سندات البنك المركزي المصدرة

1,657,902,2581,774,925,813حسابات الحكومة

95,586,787,9464,421,714,446  حسابات جارية وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي

56,918,851102,474,990المؤسسات الدولية

10288,134,718284,725,662التأمينات لقاء االعتمادات المستندية

11127,639,521138,378,887مطلوبات أخرى

12,749,993,19011,657,596,601مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

حسابات دائنة يديرها البنك نيابة عن حكومة الكويت 
104,393,889,0575,451,475,597وحسابات نظامية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية.
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بيان األرباح والخسائر

للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

31 مارس 312020 مارس 2021إيضاحاتالبـــــنـــود

67,811,318242,199,602الفوائد واإليرادات من االستثمارات

)102,160( )45,815(مصاريف الفوائد والعموالت

67,765,503242,097,442

821,368770,409اإليرادات األخرى

68,586,871242,867,851إيرادات التشغيل

)48,355,180()46,763,116(12مصاريف التشغيل

21,823,755194,512,671صافي ربح السنة

يخصص وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968 
521,823,755194,512,671وتعديالته لحساب صندوق االحتياطي العام

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تُشكل جزًءا من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية )31 مارس 2021(

أنشطـــة البنــــك:. 1

تأســس بنــك الكويــت المركــزي )"البنــك"( بموجــب القانــون 
رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركزي 
وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديالتــه، وهــو مؤسســة عامة 
ذات شخصيـــة اعتباريــة مســتقلة. يقــوم البنــك بممارســة 
الكويــت،  دولــة  عــن  نيابــة  المحليــة  العملــة  إصــدار  امتيــاز 

الكويتــي وحريــة تحويلــه  النقــد  ثبــات  تأميــن  والعمــل علــى 
النقديــة  السياســة  ورســم  األخــرى،  األجنبيــة  العمــالت  إلــى 
والمالــي،  المصرفــي  الجهــاز  علــى  واإلشــراف  واالئتمانيــة، 
والقيــام بوظيفــة بنــك الحكومــة والمستشــار المالــي لهــا.

السياسات المحاسبية الهامة:. 2

أُعــّدت البيانــات الماليــة بنــاء علــى القانــون رقــم 32 لســنة 
1968 وتعديالتــه. إن السياســات المحاســبية الهامــة المطبَّقة 

مــن ِقَبــل البنــك المركــزي والتي تــم تطبيقهــا بشــكل متوافق 
علــى الفتــرات المعروضــة فــي البيانــات الماليــة هــي كمــا يلــي:

الـذهــــب: اســتناداً إلــى المرســوم األميــري الصــادر بتاريــخ 	 
4 يوليــو 1978، يتــم تقييــم الذهــب بســعر 12.500 دينــار 
كويتــي لــكل أونصــة مــن الذهــب الخالــص، وبلغــت القيمة 
ــي  ــا ف ــي كم ــار كويت ــب 1,286,102,691 دين ــة للذه العادل

ــارس 2021. 31 م

 ســندات محليــة وأدوات الديــن العــام: يتــم إثبــات أدوات 	 
الديــن العــام بتكلفــة الشــراء.

تحميــل 	  يتــم  النقــدي:  الســوق  عمليــات  تكلفــة 
الســوق  فــي  التدخــل  عمليــات  عــن  الناشــئة  التكلفــة 
وودائــع  المصــدرة  المركــزي  البنــك  )ســندات  النقــدي 
البنــوك المحليــة وعمليــات التــورق( علــى حســاب وزارة 
ــك  ــدي، وذل ــوق النق ــات الس ــم عملي ــة دع ــة / تكلف المالي

.)11 )إيضــاح  الماليــة  البنــك ووزارة  بيــن  االتفــاق  بنــاء علــى 

احتســاب اإليــراد: تُحتَســب الفوائــد المســتحقة القبــض 	 
علــى أســاس التناســب الزمنــي مأخــوذاً فــي االعتبــار مبلــغ 

ــق. األصــل وســعر الفائــدة الُمطبَّ

ــات 	  ــل المصروف ــم تحمي ــمالية: يت ــات الرأس المصروف
الرأســمالية علــى مصروفــات التشــغيل فــي بيــان األربــاح أو 

الخســائر فــي الســنة التــي يتــم فيهــا االعتمــاد.

ــن 	  ــم 48 م ــادة رق ــى الم ــتناداً إل ــة: اس ــالت األجنبي العم
القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعديالتــه، والمرســوم 
إعــادة  يتــم   ،1978 يوليــو   4 بتاريــخ  الصــادر  األميــري 
بالعمــالت  النقديــة  والمطلوبــات  الموجــودات  تقييــم 
األجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ الميزانيــة 
العموميــة، وتُؤخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إعــادة 
فــي  الخــاص  الحســاب  إلــى  األجنبيــة  العمــالت  تقييــم 

.)6 )إيضــاح  العموميــة  الميزانيــة 

الودائع واالستثمارات بالعمالت األجنبية )بالدينار الكويتي(:. 3

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

11,697,697,69210,721,481,667ودائع لدى البنوك والمؤسسات األجنبية

4,535,2504,627,500تسهيالت البنك المركزي إلى البنك الدولي لإلنشاء والتطوير

11,702,232,94210,726,109,167
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الموجودات األخرى )بالدينار الكويتي(:. 4

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

6,092,76325,468,232فوائد مستحقة على الودائع والموجودات األخرى

50,228,54450,228,544استثمارات بالدينار الكويتي

2,165,3742,210,428مصاريف مدفوعة مقدمًا

3,375,0423,717,415أرصدة مدينة أخـــرى

67,010,63983,723,057تكلفة عمليات التدخل في السوق النقدي لوزارة المالية )إيضاح 2(*

األرصدة المدينة المحولة من الحساب الخاص عند إعادة تقييم 
32,804,930-الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية )إيضاح 6(**

128,872,362198,152,606

ــوزارة بعــد تحميــل تكلفــة  *   يمثــل رصيــد تكلفــة عمليــات التدخــل فــي الســوق النقــدي-وزارة الماليــة- الرصيــد المســتحق علــى ال
دعــم عمليــات التدخــل فــي الســوق النقــدي علــى وزارة الماليــة.

ــه، أن توفــي الحكومــة باألرصــدة المدينــة الناتجــة عــن إعــادة  ــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعديالت ــى المــادة 48 مــن القان ** اســتناًدا إل
ــودات  ــد "الموج ــي بن ــة ف ــدة المدين ــرض األرص ــم ع ــك ت ــر ذل ــى أث ــة، وعل ــالت األجنبي ــة بالعم ــات النقدي ــودات والمطلوب ــم الموج تقيي

ــاح 6(. ــاص" )إيض ــاب الخ ــد "الحس ــن بن ــا ع ــرى" عوًض األخ

صندوق االحتياطي العام:. 5

اســتناداً إلــى المــادة رقــم 17 فقــرة )3( )أ( و)ب( مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعديالتــه، يُضــاف صافــي أربــاح البنــك إلــى صنــدوق 
ــك  ــس إدارة البن ــن مجل ــة م ــدور توصي ــة ص ــي حال ــي إاّل ف ــار كويت ــون دين ــغ 25 ملي ــدوق مبل ــد الصن ــغ رصي ــى يبل ــام حت ــي الع االحتياط
ــر الماليــة واالقتصــاد علــى توصيــة مجلــس اإلدارة  ــادة إضافيــة للصنــدوق، وفــي عــام 1985 وافــق وزي ــر الماليــة علــى زي وموافقــة وزي
علــى زيــادة رصيــد صنــدوق االحتياطــي العــام إلــى مبلــغ 179 مليــون دينــار كويتــي، وبنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة المــؤرخ فــي 5 مايــو 
ــت  ــك الكوي ــام لبن ــي الع ــدوق االحتياط ــد صن ــادة رصي ــى زي ــة عل ــت الموافق ــو 2003، تم ــخ 7 ماي ــة بتاري ــر المالي ــة وزي 2003 وموافق

ــف  ــل نص ــق تحوي ــن طري ــك ع ــار وذل ــون دين ــى 295 ملي ــي إل ــد االحتياط ــي رصي ــل إجمال ــث وص ــار حي ــون دين ــدار 116 ملي ــزي بمق المرك
ــى رصيــد الصنــدوق فــي ســنة 2007. ــاح الســنوية للبنــك المركــزي إل األرب

وبنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة المــؤرخ فــي 21 أكتوبــر 2014 وموافقــة وزيــر الماليــة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2014 تمــت الموافقــة علــى 
زيــادة رصيــد صنــدوق االحتياطــي العــام لبنــك الكويــت المركــزي بمقــدار 705 مالييــن دينــار كويتــي حتــى يصل إجمالــي رصيــد االحتياطي 

إلــى مليــار دينــار كويتــي، وذلــك عــن طريــق تحويــل كامــل صافــي األربــاح الســنوية التــي يحققهــا البنــك المركــزي إلــى رصيــد الصنــدوق.

سوف يتم تحويل صافي ربح السنة إلى رصيد االحتياطي العام بعد اعتماد البيانات المالية من الجهات المعنية. 

الحساب الخاص )بالدينار الكويتي(:. 6

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

--الرصيد في بداية السنة

الموجودات  تقييم  إعادة  عن  الناتجة  األجنبية  العملة  فروق  صافي 
)32,804,930(51,580,177والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية

األرصدة المدينة المحولة من الحساب الخاص عند إعادة تقييم 
32,804,930-الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية )إيضاح 4(*

-51,580,177الرصيد في نهاية السنة

ــات  ــودات والمطلوب ــم الموج ــادة تقيي ــن إع ــة ع ــة والناتج ــة المتراكم ــة األجنبي ــم العمل ــروق تقيي ــي ف ــاص صاف ــاب الخ ــل الحس يمث
النقديــة بالعمــالت األجنبيــة والربــح الناتــج عــن ســحب أوراق النقــد مــن التــداول، وذلــك اســتناداً إلــى المــادة رقــم 48 مــن القانــون رقــم 

ــخ 4 يوليــو 1978. ــه والمرســوم األميــري الصــادر بتاري 32 لســنة 1968 وتعديالت
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النقـد المتداول )بالدينار الكويتي(:. 7

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

3,413,035,7902,699,581,990صافي النقد الُمنَتج

)574,086,495()1,263,711,134(ناقصًا: النقد في خزائن البنك

2,149,324,6562,125,495,495

إن صافي النقد الُمنَتج يمثل إجمالي النقد المطبوع ناقصًا النقد الُمتَلف. -

ــالف،  - ــد لإلت ــح المع ــر الصال ــد غي ــداع(، النق ــحب وإي ــي )س ــداول اليوم ــرض الت ــد لغ ــد المع ــمل النق ــك يش ــن البن ــي خزائ ــد ف إن النق
والمخــزون االســتراتيجي مــن النقــد.

فــي 19 أبريــل 2015، صــدر قــرار رقــم )2015/405/37( بســحب كافــة فئــات أوراق النقــد الكويتــي مــن اإلصــدار الخامــس مقابــل  -
دفــع قيمتهــا األساســية وفــي موعــٍد أقصــاه 1 أكتوبــر 2015. ويكــون فتــرة ســماح اســتبدال األوراق النقديــة مــن اإلصــدار الخامــس 

مــن بنــك الكويــت المركــزي مــن تاريــخ 1 أكتوبــر 2015 إلــى تاريــخ 18 أبريــل 2025 كحــد أقصــى.

سندات البنك المركزي المصدرة. 8

ســندات بنــك الكويــت المركــزي هــي ســندات قابلــة للتــداول، ويقتصــر شــراؤها علــى البنــوك المحليــة وشــركات االســتثمار المحليــة 
الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزي، ويســتخدم البنــك المركــزي هــذه الســندات فــي مجــال إدارة الســيولة المحليــة.

حسابات جارية وودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي )بالدينار الكويتي(:. 9

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

3,022,898,4281,797,279,707حسابات جارية

755,000,0001,005,000,000ودائــــع

1,808,889,5181,619,434,739عمليات تورق )سحب(

5,586,787,9464,421,714,446

حسابات يديرها البنك نيابًة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية )بالدينار الكويتي(:. 10

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

1,437,015,2242,573,812,340أ -حسابات يديرها البنك نيابة عن حكومة الكويت

ب-حسابات نظامية:

2,954,017,7942,874,799,092اعتمادات مستندية

2,856,0392,864,165عمالت تذكارية

2,956,873,8332,877,663,257

4,393,889,0575,451,475,597تحصيالت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993

ــل  ــي:2020( مقاب ــار كويت ــي )284,725,662 دين ــار كويت ــغ 288,134,718 دين ــات بمبل ــاك تأمين ــت هن ــارس 2021، كان ــي 31 م ــا ف كم
ــاله. ــورة أع ــتندية المذك ــادات المس االعتم
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المطلوبات األخـرى )بالدينار الكويتي(:. 11

31  مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

3,790,9339,733,663مصاريف مستحقـــة

123,848,588128,645,224أرصدة دائنة أخـــرى

127,639,521138,378,887

تشــمل األرصــدة الدائنــة األخــرى مخصصــات إجــازات ومكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن وحســابات دائنــة لمؤسســات مصرفيــة 
وغيــر مصرفيــة.

مصـاريـف التشغيــل )بالدينار الكويتي(:. 12

31 مارس 312020 مارس 2021البـــــنـــود

34,924,35233,959,351تكاليف الموظفين

6,617,6057,722,658تكاليف تشغيل الحاسب اآللي وتكاليف إدارية

8,11025,695شراء أثاث ومعدات 

850,9962,291,525إصدار وشحن العملة

4,338,9534,150,066مصاريف متنوعـة

23,100205,885تكاليف إنشائيــة

46,763,11648,355,180

سندات إذنيه محتفظ بها:. 13

ــغ  ــة مبل ــات الدولي ــاب المؤسس ــة لحس ــة األمان ــك بصف ــا البن ــظ به ــي يحتف ــة الت ــندات اإلذني ــة الس ــت قيم ــارس 2021 بلغ ــي 31 م ف
.)2020 626,423,594 دينــار كويتــي )605,229,598 دينــار كويتــي: 
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