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بنك الكويت المركزي
والنظام النقدي في الكويت

مسيرة الريادة
وريادة المسيرة





التعريفــي  الكتيــب  هــذا  أقــدم  أن  يســرني 
ــاء  ــيرة بن ــق مس ــاز وتوثي ــرض بإيج ــذي يع ال
النظــام النقــدي فــي الكويــت والــذي أعــده 
بنــك الكويــت المركــزي بمناســبة االفتتــاح 

الرســمي لمقــره الرئيســي الجديــد.

البنــى  مجموعــة  هــو  النقــدي  النظــام  إن 
الصلــة  ذات  والمؤسســية  التشــريعية 
العملــة  ذلــك  فــي  بمــا  النقــدي  بالشــأن 
والبنــوك  النقديــة  والســلطة  الوطنيــة 
ويتنــاول  الماليــة،  المؤسســات  وباقــي 
هــذا الكتيــب أبــرز محطــات مســيرة بنــاء 
تحقــق  ومــا  المتواصلــة  النقــدي  نظامنــا 
عليــه  انطــوت  ومــا  إنجــازات  مــن  خاللهــا 
مــن تحديــات ومــا تحملــه مــن تطلعــات.

والمناســبة لهــذا الكتيــب غاليــة وجديــرة باالحتفــاء لمــا يمثلــه افتتــاح المقــر الرئيســي 
الجديــد لبنــك الكويــت المركــزي مــن إنطالقــة متجــددة لمســيرة راســخة الجــذور فــي 

عمــق تاريــخ هــذه األرض الطيبــة ووجــدان أهلهــا األوفيــاء.

كمــا تعّبــر هــذه المناســبة واالحتفــاء بهــا عــن العــزم الواثــق والمتواصــل عبــر األجيــال 
ــة  ــود المكثف ــذل الجه ــة ب ــة، وأهمي ــا الوطني ــة ُعملتن ــة بصالب ــات الثق ــيخ دعام لترس
لمواصلــة مســيرة تطويــر النظــام النقــدي فــي وطننــا الغالــي، والــدور الفاعــل لبنــك 
الكويــت المركــزي فــي دفــع تلــك المســيرة نحــو مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار القتصــاد 

ــا األكارم.  ــي وأهلن ــا الغال بلدن

وفــي هــذا الجهــد المتواضــع يجــدد بنــك الكويــت المركــزي العهــد والعــزم علــى مواصلــة 
جهــوده وتكثيفهــا فــي حمــل رايــة الريــادة الواثقــة لتلــك المســيرة داعيــن المولــى 
ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا لمــا يحبــه ويرضــاه فــي ظــل توجيهــات قائــد مســيرة كويــت 
المجــد وراعــي نهضتهــا صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح وســمو 

ولــي عهــده األميــن الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظهمــا اهلل ورعاهمــا.

تقديم
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ــذي  ــًا وال ــت قديم ــي الكوي ــدي ف ــام النق ــية للنظ ــم األساس ــدد المعال ــادي ح ــكل االقتص ــذا الهي ه
ــة  ــداول أول عمل ــدار وت ــرز إص ــك يب ــذاك، ولذل ــرى حين ــدول كب ــالت ل ــن عم ــًا م ــداول بعض ــر بت انحص
كويتيــة "بيــزة" فــي عــام 1886 فــي عهــد المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى حاكــم الكويــت الخامــس 
ــي  ــا ف ــا ورمزيته ــي توقيته ــدة ف ــوة رائ ــي(، كخط ــداهلل الثان ــاح )عب ــاح الصب ــن صب ــداهلل ب ــيخ عب الش
مســيرة نشــأة النظــام النقــدي فــي الكويــت، حيــث َجســدت الطابــع الســيادي إلصــدار العملــة 

ــلطة. ــه الس ــيادي تمارس ــاز س ــاره امتي باعتب

مسيرة
   الريادة

وجاء إنشاء مجلس النقد الكويتي في عهد المغفور له بإذن اهلل 
بموجب  الصباح  السالم  عبداهلل  الشيخ  السمو  صاحب  تعالى 
الكويتي  النقد  بقانون   1960 لسنة   41 رقم  األميري  المرسوم 
الكويتي  الدينار  إصدار  ثم  ومن   1960 أكتوبر   19 بتاريخ  الصادر 

الـ"بيزة" أول عملة معدنية كويتية 

في عهدالحاكم الخامس للكويت المغفور له 
ت أول  الشيخ عبد اهلل بن صباح الصباح ُسكَّ

عملة معدنية كويتية "بيزة" عام1886م

واثقة  النطالقة  األساسية  اللبنات  ليضع   1961 إبريل  شهر  مطلع  من  اعتباراً  للتداول  وطرحه 
إدارة  مجلس  رئيس  كلمات  وتبقى  الكويت.  لدولة  المعاصر  النقدي  النظام  بناء  لمسيرة 
آنذاك المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب  النقد الكويتي، رئيس دائرة المالية واالقتصاد  مجلس 
خالداً  نبراسًا  الكويتي  النقد  مجلس  جلسات  أولى  في  الصباح  الجابر  األحمد  جابر  الشيخ  السمو 

سموه: أكد  حيث  الوطنية،  عملتنا  بشأن  الوطنية  للتطلعات 

" إننا نأمل في أن يكون النقد الكويتي من 
أقوى النقود مركزاً في العالم، وأن يكون 

إصداره خطوة مباركة في تاريخ الوضع 
االقتصادي والمالي لمنطقة الخليج العربي" 

قبــل اكتشــاف النفــط فــي الكويــت عــام 1936 
وبدايــة تصديــره عــام 1946 كان الغــوص علــى 
اللؤلــؤ والســفر للتجــارة همــا مجالــي النشــاط 
االقتصــادي الرئيســيين فــي الكويــت، وارتبــط 
بهمــا نمــو صناعــة الســفن الخشــبية. وكانــت 
ــة  ــة المحلي ــطة االقتصادي ــض األنش ــاك بع هن

كالزراعــة وصيــد األســماك والرعــي.
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ــار الكويتــي الدعامــة األساســية التــي أحدثــت النقلــة النوعيــة لتطــور النشــاط المصرفــي فــي  الدين
الكويــت بمــا واكــب التحــوالت االقتصاديــة الناجمــة عــن بــدء الحقبــة النفطيــة. فبتاريــخ 19 مايــو 
1952 صــدر المرســوم األميــري بإنشــاء بنــك الكويــت الوطنــي، كأول بنــك كويتــي بعــد أن كان 

البنــك الوحيــد القائــم قبــل ذلــك هــو فــرع لبنــك أجنبــي، ويعتبــر إنشــاء بنــك الكويــت الوطنــي بــادرة 
رياديــة لمجموعــة مــن تجــار الكويــت تعكــس إدراكًا واعيــًا للتطلعــات الوطنيــة نحــو المزيــد مــن 

ــت.  ــي الكوي ــدي ف ــام النق ــور النظ ــية لتط ــة أساس ــي، ودعام ــاد الوطن ــار لالقتص ــور واالزده التط

وخــالل أعــوام ســتينيات القــرن الماضــي تســارعت وتيــرة التحــوالت االقتصاديــة فــي الكويــت 
ــر النفــط ومــا صاحــب ذلــك مــن زيــادات فــي إيــرادات ومصروفــات  مــع زيــادة معــدالت إنتــاج وتصدي
 214.2 نحــو   1970/69 الماليــة  الســنة  فــي  الحكوميــة  المصروفــات  بَلغــت  حيــث  الحكومــة 
مليــون دينــار كويتــي مقابــل نحــو 135.1 مليونــا للســنة الماليــة 1961/60، فــي الوقــت الــذي ارتفــع  
ــو  ــى نح ــل إل ــار لتص ــون دين ــن 370 ملي ــذاك( م ــة آن ــعار الجاري ــي )باألس ــي اإلجمال ــج المحل ــه النات في

ــة.  ــرة المقارن ــالل فت ــار خ ــون دين 989 ملي

صدر قانون النقد الكويتي 
وإنشاء مجلس النقد في عام 

1960 م وطرح أول إصدار للدينار 
الكويتي عام 1961 م

الرياديــة  الرؤيــة  العبــارات  هــذه  وتعكــس 
الرؤيــة  تلــك  تجســدت  أن  بعــد  لســموه 
الكويتــي  الدينــار  قيمــة  بتحديــد  عمليــًا 
مــا  عنــد  الكويتــي  النقــد  قانــون  بموجــب 
الذهــب  مــن  غرامــًا   2.48828 يعــادل 
فــي  يســاوي  الــذي  القــدر  وهــو  الخالــص 
اإلســترليني  الجنيــه  قيمــة  الوقــت  ذلــك 
بمــا يُجســد العزيمــة الواثقــة علــى ضمــان 
مركــزه  وقــوة  الكويتــي  الدينــار  صالبــة 

إصــداره. منــذ 

الكويتــي  النقــد  مجلــس  إنشــاء  ويعتبــر 
وإطــالق العملــة الوطنيــة خطــوة رياديــة 
أخــرى  رياديــة  خطــوات  وواكبــت  الزمــت 
سياســية واقتصاديــة لوضــع دعامــات البناء 
الدســتوري والمؤسســي للدولــة الحديثــة 
واقتصادهــا المتطــور. إضافــة لذلــك يعتبــر 
وإطــالق  الكويتــي  النقــد  مجلــس  إنشــاء 
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البنك البريطاني للشرق األوسط

االقتصــاد  فــي  النقــود  دور  إتســاع  االقتصاديــة،  التحــوالت  تلــك  وصاحــب 
ــة  ــي نهاي ــار ف ــون دين ــو 24.9 ملي ــن نح ــداول م ــد المت ــع النق ــي ليرتف الكويت
مايــو 1961 ليصــل إلــى نحــو 47.6 مليونــًا فــي نهايــة مــارس 1969، فــي حيــن 

ــام 1969.  ــي الع ــار ف ــون دين ــو 379.1 ملي ــود نح ــرض النقــــــ ــغ ع بل

ــس  ــاء مجل ــي وإنش ــد الكويت ــون النق ــري بقان ــوم األمي ــدور المرس ــد ص وبع
النقــد الكويتــي وإصــدار العملــة الوطنيــة تــم تأســيس بنكيــن كويتييــن  
آخريــن همــا البنــك التجــاري الكويتــي الــذي تــم تأسيســه فــي 19 يونيــو 1960 
ــج  ــك الخلي ــام 1961، وبن ــن ع ــل م ــهر أبري ــن ش ــي األول م ــه ف ــر أعمال وباش
الــذي تــم تأسيســه بتاريــخ 23 أكتوبــر1960 وباشــر أعمالــه فــي مطلــع 
شــهر نوفمبــر مــن عــام 1961، وبذلــك بَلــغ عــدد البنــوك العاملــة فــي دولــة 
الكويــت عنــد إصــدار الدينــار الكويتــي وطرحــه للتــداول فــي إبريــل 1961 ثالثــة 
بنــوك تجاريــة منهــا فــرع لبنــك أجنبــي. وبلغــت الميزانيــة المجّمعــة للبنــوك 
العاملــة كمــا فــي نهايــة عــام 1962 )أربعــة بنــوك( نحــو 226.6 مليــون 
دينــار كويتــي. ومــع نهايــة عقــد ســتينيات القــرن الماضــي وصــل عــدد البنــوك 

ــوك. ــة بن ــى خمس ــت إل ــة الكوي ــي دول ــة ف ــة العامل التجاري
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بنك الكويت الوطني

البنك األهلي الكويتي بنك الخليج

البنك التجاري الكويتي

وبلغــت ميزانيتهــا المجمعــة كمــا فــي نهايــة شــهر مــارس 1969 نحــو 601.3 مليــون دينــار. ومــع 
ازديــاد عــدد البنــوك العاملــة فــي دولــة الكويــت خــالل عقــد الســتينيات مــن القــرن الماضــي، تنوعــت 
ــملت  ــي، وش ــاد الوطن ــي االقتص ــة ف ــات المصرفي ــاذ الخدم ــتوى نف ــع مس ــاطها وارتف ــاالت نش مج
والعمــالت  الوطنيــة  العملــة  بيــن  والتحويــالت  النقــدي  واإليــداع  الســحب  أنشــطتها عمليــات 

ــى جانــب التســهيالت االئتمانيــة. األجنبيــة الرئيســية إل
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أبرز النقود
التي تم تداولها  

قبل إصدار الدينار الكويتي

عملة طويلة الحسا بفئاتها الذهبية والفضية والنحاسية:
 لم تكن هذه العملة هي النقد الرسمي أنذاك بل كان

النقد العثماني.
 تم استخدام عملة "الطويلة" في نطاق ضيق امتداداً من دولة 
الكويت وصوال الى دولة قطر وكان التداول بها على اعتبار وزن 

المعدن المستخدم في صنعها.

العمالت العثمانية

ريال الملكة ماريا تيريزا 
المسمى بالريال النمساوي أو الفرنسي
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الروبية المعدنية والروبية الورقية
يُعد اإلصدار السادس من الروبية الهندية ذا أهمية 

بالغة حيث استبدل به اإلصدار األول للدينار الكويتي.

العمالت اإليرانية )الغران -  القاجاري( لفترة حكم 
كل من السالطين ناصر الدين شاه، ومظفر الدين، 

وأحمد شاه.

البيزة الكويتية



   18

ريادة
   المسيرة

ــخ  ــزي، وبتاري ــك مرك ــى بن ــول إل ــداد للتح ــى اإلع ــائه، عل ــذ إنش ــي من ــد الكويت ــس النق ــف مجل عك
30 يونيــو 1968 صــدر القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي 

ــار  ــن اإلط ــك الحي ــذ ذل ــه من ــع تعديالت ــون م ــذا القان ــكل ه ــة، ويش ــة المصرفي ــم المهن وتنظي
ــدي  ــام النق ــر النظ ــاء وتطوي ــيرة بن ــزي لمس ــت المرك ــك الكوي ــادة بن ــي لقي ــريعي األساس التش

ــت. ــة الكوي ــي دول ــر ف المعاص

ويُعتبــر إنتقــال مهــام مجلــس النقــد الكويتــي لبنــك الكويــت المركــزي، والمهــام األخــرى التــي 
أُســندت للبنــك المركــزي بموجــب قانــون إنشــائه تعزيــزاً لســيادة العملــة الوطنيــة واختصــاص 
ــار  ــاز إصــدار الدين ــة والرقابيــة ممثلــة ببنــك الكويــت المركــزي بممارســة امتي الســلطة النقدي
الكويتــي نيابــًة عــن الدولــة. كمــا جــاءت نصــوص القانــون المشــار إليــه لترســخ مبــدأ اســتقاللية 
الســلطة النقديــة بمــا يكفــل مصداقيتهــا وبالتالــي فاعليــة قراراتهــا فــي مجــاالت عملهــا. إلــى 
ــز وضــوح األغــراض والمســئوليات واالختصاصــات والصالحيــات المناطــة  جانــب ذلــك تــم تعزي
ــي  ــيدة ف ــة واإلدارة الرش ــارات الحوكم ــاص إعتب ــكل خ ــي بش ــا يلب ــزي وبم ــت المرك ــك الكوي ببن

أعمــال البنــك المركــزي. 

ــة  ــة عالمي ــة ومالي ــورات إقتصادي ــي بتط ــرن الماض ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــة س ــت حقب وَحفل
وإقليميــة ومحليــة الفتــة ومفصليــة فــي مجــاالت اهتمــام بنــك الكويــت المركــزي، فمــن 
جهــة شــهدت أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة تقلبــات ملموســة خــالل تلــك الفتــرة بيــن 
صعــود قياســي وهبــوط حــاد مــع مــا حملتــه تلــك التقلبــات مــن انعكاســات مؤثــرة علــى األوضــاع 
ــن  ــاص. وم ــكل خ ــة بش ــة والمصرفي ــة والنقدي ــاع المالي ــًا واألوض ــة عموم ــة المحلي االقتصادي
جهــة أخــرى وبمــوازاة ذلــك إزدادت ِحــّدة الصراعــات والمواجهــات العســكرية فــي اإلقليــم وبــرزت 
معهــا األجــواء العاصفــة فــي األســواق فــي فتــرات مختلفــة وانتشــرت وتفاقمــت تداعياتهــا. وفــي 
ــت  ــك الكوي ــعى بن ــًا، س ــة أحيان ــة والعاصف ــة المضطرب ــية واالقتصادي ــة الجيوسياس ــذه البيئ ه
ــلبية  ــات الس ــواء التداعي ــت الحت ــي الكوي ــدي ف ــام النق ــفينة النظ ــة س ــادة دف ــى قي ــزي إل المرك
لتلــك األجــواء والتقليــل مــن انعكاســاتها الســلبية علــى األوضــاع االقتصاديــة المحليــة عمومــًا 

واألوضــاع النقديــة والمصرفيــة بشــكل خــاص.
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ففــي بدايــة عقــد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي بــدأ 
بيــن  الثابتــة  الصــرف  ألســعار  العالمــي  النظــام  تفــكك 
التفــكك  ذلــك  واكتمــل  الرئيســية  العالميــة  العمــالت 
بقــرار فــك ارتبــاط الــدوالر األمريكــي بالذهــب فــي شــهر 
أغســطس مــن عــام 1971 لتبــدأ بعــد ذلــك حقبــة التعويــم 
ألســعار صــرف العمــالت العالميــة الرئيســية بمــا انطــوت 
عليــه مــن تقلبــات ملموســة ألســعار صــرف العمــالت 
العالميــة الرئيســية. وإزاء ذلــك جــاءت خطــوة ريادية هامة 
العمــالت  المركــزي بتبنــي نظــام ســلة  الكويــت  لبنــك 
ــن  ــاراً م ــك اعتب ــي وذل ــار الكويت ــرف الدين ــعر ص ــد س لتحدي
1975 بمــا يســاهم فــي تكريــس االســتقرار  18 مــارس 
النســبي لســعر صــرف العملــة الوطنيــة. ولتعزيــز فعاليــة 
السياســة النقديــة الراميــة لترســيخ االســتقرار النســبي 
الشــرائية  وقوتهــا  الوطنيــة  العملــة  صــرف  لســعر 
المحليــة ومقابــل العمــالت الرئيســية األخــرى فــي ظــل 
نظــام ســلة العمــالت؛ بــادر بنــك الكويــت المركــزي بوضــع 
ــى  ــة عل ــدة المحلي ــعار الفائ ــط أس ــه رب ــم بموجب ــام يت نظ
الدينــار الكويتــي بســعر الخصــم الــذي يحــدده مجلــس 
إدارة بنــك الكويــت المركــزي وبمــا يتيــح قــدراً مناســبًا مــن 
المرونــة فــي رســم وتنفيــذ السياســة النقديــة بمــا يالئــم 
مســتجدات األوضــاع االقتصاديــة والنقديــة والمصرفيــة 

محليــًا وعالميــًا.

شهد العقد األول 
لمباشرة بنك الكويت 

المركزي أعماله
 " 1979 - 1969 "

تفكك النظام العالمي 
ألسعار صرف العمالت 

الرئيسية بعد فك 
ارتباطها بالذهب، 

وفورتين في أسعار 
النفط، وصراعات 

إقليمية حادة.



وبمــوازاة ذلــك وعلــى صعيــد السياســات الرقابيــة علــى الجهــاز المصرفــي والمالــي، حــرص 
ــي  ــة ف ــرافية والرقابي ــه اإلش ــه وأدوات ــر برامج ــز وتطوي ــى تعزي ــزي عل ــت المرك ــك الكوي بن
ضــوء الــدروس المســتفادة مــن األزمــات والتحديــات الماليــة والمصرفيــة التــي تــالزم 
االقتصــادات المعاصــرة. وضمــن ذلــك انطلقــت جهــود البنــك المركــزي خــالل تلــك الفتــرة 
ــليمة  ــة الس ــات المهني ــان الممارس ــة لضم ــرافية والرقابي ــه اإلش ــه وإمكانات ــاء قدرات لبن

فــي العمــل المصرفــي.

ــفت  ــن  كش ــن كبيرتي ــن ماليتي ــي أزمتي ــرن الماض ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــهدت س وش
كل منهمــا عــن المخاطــر الكامنــة فــي االقتصــادات المعاصــرة إجمــااًل وقطاعاتهــا 
ــة دون  ــة الوقائيــة للحيلول ــذل الجهــود االحترازي الماليــة علــى وجــه الخصــوص وأهميــة ب
نشــوء مثــل تلــك األزمــات والحــد مــن تداعياتهــا وضــرورة التحــرك الحــازم والحاســم 

ــا. ــة آثاره لمعالج

ــرواج  ــام 1977 ب ــع ع ــى مطل ــام 1975 وحت ــر ع ــذ أواخ ــدة من ــرة الممت ــمت الفت ــد إتس فلق
مضاربــي محمــوم فــي ســوق األراضــي والعقــارات المحليــة بدايــًة ثــم فــي ســوق األســهم، 
وصاحبهــا معــدالت قياســية لنمــو االئتمــان المصرفــي، حّلــت بعدهــا حركــة تصحيحيــة 
القابلــة  قــوة دفعهــا غيــر  المضاربــات  إســتنفذت  أن  بعــد  األســواق  تلــك  فــي  عنيفــة 
ــعار  ــت األس ــة وتراجع ــارات الموضوعي ــس واالعتب ــى األس ــتندة إل ــر المس ــتدامة وغي لالس
ومعــدالت التــداول فــي ســوق األســهم بشــكل كبيــر وتزعزعــت الثقــة لــدى المتداوليــن 

والمســتثمرين بعــد تفاقــم الخســائر.  فجــاء التدخــل الحكومــي ليخفــف مــن 
وشــكلت  األزمــة.  لتلــك  المباشــرة  الماليــة  التداعيــات 
تلــك األزمــة تحديــًا للــدور الرقابــي لبنــك الكويــت المركــزي 
آنــذاك ال ســيما فــي إطــار مــا أصــدره مــن تعليمــات للبنــوك 
بشــأن التســهيالت المصرفيــة ضمــن جهــوده لترشــيد 
السياســات اإلئتمانيــة لوحــدات القطــاع المصرفــي، كمــا 
شــهدت تلــك الفتــرة نشــأة بورصــة األوراق الماليــة لتطويــر 
فــي  الماليــة  األوراق  لتــداول  التنظيميــة  واللوائــح  األطــر 

ــت. ــة الكوي دول
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العالميـة  األسـواق  فـي  النفـط  ألسـعار  الثانيـة  الفـورة  ومـع 
إيـرادات النفـط  فـي نهايـة سـبعينيات القـرن الماضـي وزيـادة 
زيـادات  الحكومـي  اإلنفـاق  معـدالت  شـهدت  عنهـا،  الناجمـة 
تلـك  القـرن. وصاحـب  بدايـة ثمانينيـات ذلـك  ملموسـة مـع 
والعقاريـة  الماليـة  األصـول  ألسـعار  قياسـية  فـورة  الزيـادات 
ونشـأت فـي تلـك األجـواء فقاعة »األسـهم الخليجيـة«، حيث 
نشـطت المضاربـات المحمومـة فـي السـوق غيـر الرسـمي 
اآلجـل  التـداول  عمليـات  وانتشـرت  األسـهم،  تلـك  لتـداول 
بأسـعار مضاربيـة متصاعـدة بشـكل قياسـي خصوصـًا خـالل 
عـام 1981 والنصـف األول لعـام 1982 وامتـدت آثارها للسـوق 
األسـعار  تلـك  بـدأت   1982 أغسـطس  أواخـر  وفـي  الرسـمي، 
فـي االنهيـار ونشـأة مـا عـُرف بعـد ذلـك بأزمة سـوق المنـاخ أو 
أزمـة المديونيـات الصعبـة وهـي األزمـة الماليـة األشـد وقعـًا 
حتـى  الكويتـي  االقتصـاد  تاريـخ  فـي  آثارهـا  فـي  أمـداً  واألطـول 
ذلـك الحيـن. ولم يكن القطـاع المصرفي الكويتـي بمنأى عن 
تداعيـات تلـك األزمـة، حيـث إرتبكـت المراكـز الماليـة للبنوك 
وعمالئهـا مـن أفـراد ومؤسسـات، وهيمن الجمـود والترقب 
والنشـاط  عمومـًا  االقتصـادي  النشـاط  عجلـة  علـى 
لعـدة  الخصـوص  وجـه  علـى  والمالـي  المصرفـي 
عالميـة  إقتصاديـة  أوضـاع  ظـل  فـي  سـنوات، 
إقليميـة  سياسـية  وأوضـاع  إنكماشـية 
متأزمـة بفعـل اسـتمرار وتفاقـم الحرب 
اقتصاديـة  وآفـاق  اإليرانيـة،  العراقيـة 
وسياسـات  الغمـوض  يشـوبها  محليـة 
لتطويـق  أة  مجـزَّ ومعالجـات  وإجـراءات 

األزمـة. تلـك  تداعيـات 

كانت أزمة " سوق 
المناخ" في ثمانينات 

القرن العشرين هي 
األزمة المالية األشد وقعًا 

واألطول أمداً حتى ذلك 
الحين

حفل عقد الثمانينات 
بتحديات عديدة أبرزها 

إنهيار أسعار النفط، 
واستمرار الحرب العراقية 

اإليرانية، وأزمة سوق 
المناخ
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رؤساء مجلس النقد الكويتي
ومحافظو بنك الكويت المركزي  

أول رئيس لمجلس النقد الكويتي
بحكم منصبه مديراً لدائرة المالية 
واالقتصاد والتي أصبحت فيما بعد 

وزارة المالية واالقتصاد

1965-1960

ثاني رئيس لمجلس النقد الكويتي 
بحكم منصبه كوزير للمالية بالوكالة 

1967 - 1965

طرح اإلصدار األول
من الدينار الكويتي

للتداول

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح
صاحب السمو

حفظه اهلل ورعاه

19611965

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
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ثالث وآخــر رئيس لمجلس النقد الكويتي 
بحكم منصـبه كوزيـر للماليـة

1968 - 1967 

السيد حمزة عباس حسين

 أول محافظ
لبنك الكويت المركزي

تولى منصبه من 1973/9/12 
الى  1983/9/11 

طرح  اإلصدار الثاني
من الدينار الكويتي

 للتداول

طرح اإلصدار الثالث
من الدينار الكويتي

للتداول

تأسيسالسيد عبدالرحمن سالم العتيقي
بنك الكويت المركزي
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الدكتور محمد يوسف الهاشلالشيخ سالم عبدالعزيز الصباح

ثاني محافظ
لبنك الكويت المركزي

تولى منصبه  من 1983/11/1 
إلى 1986/9/30

 ثالث محافظ
لبنك الكويت المركزي 

تولى منصبه من 1986/10/1
الى 2012/2/11

رابع محافظ
لبنك الكويت المركزي

تولى منصبه من  2012/4/1
وحتى تاريخه

طرح اإلصدار الرابع
من الدينار الكويتي

للتداول

طرح اإلصدار الخامس
من الدينار الكويتي

للتداول

طرح اإلصدار السادس
من الدينار الكويتي

للتداول

السيد عبدالوهاب علي التمار

2014/6/29

1983
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فخــالل فتــرة االحتــالل اآلثــم ســعى بنــك الكويــت المركــزي من 
ــة  ــود المكثف ــذل الجه ــت لب ــة الكوي ــارج دول ــت خ ــره المؤق مق
لمواجهــة التحديــات والتداعيــات التــي طالــت البنــى األساســية 
للنظــام النقــدي لدولــة الكويت. وعلــى وجه التحديــد وللحيلولة 
ــن نهبــه ألوراق النقــد الكويتــي  ــم م ــّل اآلث ــتفادة المحت دون اس
ــون  ــوم بقان ــدر المرس ــزي، ص ــت المرك ــك الكوي ــن بن ــن خزائ م
رقــم 2 لســنة 1990 بتاريــخ 7 أكتوبــر 1990 بعــدم التــزام بنك 
الكويــت المركــزي إعــادة قيمــة األوراق النقديــة المســروقة 
مــن اإلصــدار الثالــث للدينــار الكويتــي المتــداول آنــذاك، وحــدد 
قــرار وزيــر الماليــة بــذات التاريــخ أرقــام الفئــات المشــمولة. 
ــف  وبمــوازاة ذلــك باشــر بنــك الكويــت المركــزي تواصلــه المكثَّ
ــزح  ــي ن ــة الت ــقيقة والصديق ــدول الش ــة لل ــوك المركزي ــع البن م
إليهــا المواطنــون والمقيمــون لتســهيل قبــول صــرف مــا قــد 
يكــون بحوزتهــم مــن األوراق النقديــة الكويتيــة الســليمة مــن 
ــزي  ــت المرك ــك الكوي ــام بن ــك ق ــب ذل ــى جان ــث، إل ــدار الثال اإلص
خــالل فتــرة االحتــالل اآلثــم بالتواصــل مــع البنــوك المحليــة 
لمســاندة جهودهــا لمواجهــة اإلربــاكات التــي تعرضــت لهــا 
األوضــاع الماليــة لتلــك البنــوك وتعطــل أعمالهــا فــي الكويــت، 
وشــمل ذلــك ترتيبــات إســتعادة ســجالتها وســداد التزاماتهــا 

ــر.  ــد التحري ــاطها بع ــاودة نش ــداد لمع ــة، واإلع ــة الملح األجنبي

تعتبر كارثة الغزو 
واالحتالل العراقي 

اآلثم لدولة الكويت 
" أغسطس 1990-  

فبراير 1991 " 
التحدي األضخم 

الذي واجهته دولة 
الكويت في تاريخها 

المعاصر

وبــذل بنــك الكويــت المركــزي خــالل فتــرة الثمانينيــات جهــوداً متواصلــة لمعالجــة 
تداعيــات تلــك األزمــة علــى أوضــاع الجهــاز المصرفــي المحلــي واالقتصــاد الوطنــي وكان 
ــذي  ــطس 1986( ال ــة )أغس ــات الصعب ــوية المديوني ــج تس ــود برنام ــك الجه ــرز تل ــن أب م
تضمــن تحديــداً ألدوار األطــراف ذات الصلــة مــن عمــالء مدينيــن وبنــوك دائنة، وبهندســة 
ماليــة مبتكــرة لتمكيــن االقتصــاد الوطنــي مــن تجــاوز هــذه العثــرة ولحمايــة النســيج 
اإلقتصــادي واإلجتماعــي وتعزيــز متانــة األوضــاع الماليــة فــي القطــاع المصرفــي والمالــي.

ــم  ــط متالط ــن محي ــه م ــوى علي ــا انط ــي بم ــرن الماض ــات الق ــد ثمانيني ــة عق ــع نهاي وم
لدولــة  اآلثــم  العراقــي  واإلحتــالل  الغــزو  كارثــة  جــاءت  تســعينياته،  ومطلــع  األمــواج، 
ــي  ــاد الوطن ــية لالقتص ــى األساس ــف البن ــر لمختل ــار وتدمي ــن دم ــه م ــا حمل ــت بم الكوي

ومــن ضمنهــا وال ريــب النظــام النقــدي لدولــة الكويــت. 

ــهر  ــبعة أش ــو س ــدت نح ــي إمت ــت الت ــة الكوي ــم لدول ــي اآلث ــالل العراق ــرة االحت ــر فت وتعتب
)2 أغســطس 1990 - 26 فبرايــر 1991( فتــرة عصيبــة واســتثنائية بــكل المقاييــس، 
تعرضــت خاللهــا مســيرة بنــاء وتطــور النظــام النقــدي لدولــة الكويــت لضربــة مدمــرة 

ــر. ــوام بعــد التحري ــدة أع ــا لع ــدت تداعياته ــيرة وامت ــك المس ــا تل ــت بفعله تعطل



تمكن بنك الكويت المركزي 
من القيام بدور ريادي لتجاوز 

آثار كارثة الغزو واالحتالل 
وإحياء مسيرة إعادة بناء 

النظام النقدي وتطويره

وتعتبــر الثقــة الراســخة التــي َجســدها المواطنــون بعملتهــم الوطنيــة 
هــذا  فــي  قدموهــا  التــي  والتضحيــات  واجهوهــا  التــي  والمخاطــر 

الشــرعية  الســلطات  وجهــود  االحتــالل  فتــرة  أثنــاء  الســبيل 
الكويتيــة التــي اســتندت علــى تلــك الثقــة وعززتهــا، عوامــل 

حاســمة فــي إفشــال المخططــات البائســة للمحتــل اآلثــم 
لطمــس أحــد أهــم رمــوز الســيادة الوطنيــة الكويتيــة 

بمــا فــي ذلــك عــدم تمكيــن االحتــالل مــن اإلســتفادة 
مــن نهبــه لمخــزون األوراق النقديــة الكويتيــة مــن 

خزائــن بنــك الكويــت المركــزي.

27



وتُّوجــت جهــود بنــك الكويــت المركــزي قبيــل نهايــة فتــرة االحتــالل اآلثــم بقــراره التاريخــي بإعــالن 
العمــل عنــد تحريــر دولــة الكويــت الوشــيك بــذات الســعر لصــرف الدينــار الكويتــي الــذي كان 
قائمــًا فــي اليــوم الســابق للغــزو العراقــي اآلثــم وهــو األمــر الــذي أعــاد للعملــة الوطنيــة موقعهــا 
ــوة  ــيداً لق ــات تجس ــراد ومؤسس ــن أف ــع م ــم أجم ــن والعال ــدان المواطني ــي وج ــخ ف ــب الراس الصل
عــزم وقــدرة بنــك الكويــت المركــزي وباقــي الســلطات الكويتيــة علــى الــذود عــن موقــع العملــة 
الوطنيــة وصالبــة الثقــة بهــا فــي أحلــك الظــروف. كمــا أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بعــد التحريــر 
مباشــرة تعليماتــه للبنــوك المحليــة بالعــودة بحســابات عمالئهــا إلــى مــا كانــت عليــه فــي األول 
مــن أغســطس 1990 مــع قيــد الفوائــد لحســاباتهم عــن كامــل فتــرة االحتــالل وبمــا شــكل إشــارة 

ــة الكويــت. واضحــة لبــدء مســيرة تعافــي النظــام المصرفــي والنظــام النقــدي لدول

ومــع بــزوغ فجــر التحريــر تواصلــت الجهــود إلعــادة بنــاء دعامــات االقتصــاد الوطنــي علــى مختلــف 
األصعــدة، مــن مباشــرة إخمــاد حرائــق آبــار النفــط وإعــادة تأهيــل مرافــق الصناعــة النفطيــة امتــداداً 
إلــى جهــود بنــك الكويــت المركــزي إلعــادة بنــاء النظــام النقــدي لدولــة الكويت. وعلــى وجــه التحديد 
كان قــد تــم تجهيــز اإلصــدار الرابــع للدينــار الكويتــي فــي ديســمبر 1990 وتــم طرحــه للتــداول 
ــًا  ــك إعالن ــّكل ذل ــث ليش ــدار الثال ــن اإلص ــد م ــحب أوراق النق ــم س ــارس 1991، وت ــن 24 م ــاراً م إعتب
النطــالق جهــود إســتعادة عافيــة ركيــزة النظــام النقــدي لدولــة الكويــت وقلبــه النابــض. وعــاودت 
البنــوك المحليــة أعمالهــا فــي وقــت قياســي لتســتعيد موقعهــا المحــوري فــي االقتصــاد الوطنــي. 
وبــذل بنــك الكويــت المركــزي جهــوداً ُمكثفــة بعــد التحريــر إلعــادة بنــاء القطــاع المصرفــي والمالــي 
الكويتــي. ومــن أبــرز مــا شــملته تلــك الجهــود قيــام البنــك المركــزي نيابــة عــن الدولــة بمعالجــة 

والمالــي  المصرفــي  الجهــار  أوضــاع 
مــن خــالل شــراء إجمالــي المديونيــات 
لــدى  الكويتييــن  للعمــالء  الصعبــة 
ــة  ــتثمار المحلي ــركات االس ــوك وش البن
وكذلــك  الكويتــي  التمويــل  وبيــت 
العائــدة  المحفظــة العقاريــة المحليــة 
بموجــب  الكويتــي  التمويــل  لبيــت 
لســنة   32 رقــم  بالقانــون  المرســوم 
1992 الصــادر بتاريــخ 14 مايــو 1992 ثــم 

القانــون رقــم 41 لســنة 1993 الصــادر 
بتاريــخ 6 ســبتمبر 1993. ومهــدت تلــك 
الكويتيــة  البنــوك  الســتعادة  الخطــوة 
ــاد  ــة االقتص ــي خدم ــوري ف ــا المح لدوره
متانــة  أكثــر  أســس  علــى  المحلــي 

وفاعليــة منــذ ذلــك الحيــن.
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شهد عقد التسعينات 
استمرار الجهود 

المكثفة لبنك الكويت 
المركزي إلعادة بناء 

النظام النقدي في دولة 
الكويت على أسس 

متينة

ــة  ــرة مفصلي ــي فت ــرن الماض ــعينيات الق ــة تس ــر حقب وتُعتب
ــي  ــدي والمصرف ــام النق ــر النظ ــاء وتطوي ــادة بن ــيرة إع لمس
ــدور  ــرة ال ــك الفت ــالل تل ــد خ ــث تجس ــت حي ــة الكوي ــي دول ف
الريــادي الواثــق لبنــك الكويــت المركــزي فــي تصميــم ومــن 
ثــم تطويــر الدعامــات األساســية إلعــادة بنــاء ذلــك النظــام، 
بعــد مــا تعرضــت لــه تلــك المســيرة مــن ضربــة مؤلمــة 
بفعــل االحتــالل العراقــي اآلثــم، فمــن جانــب جــاءت الجهــود 
الحثيثــة لبنــك الكويــت المركــزي فــي مجــاالت السياســات 
النقديــة الرصينــة بمــا فــي ذلــك إعــادة ترســيخ الثقــة بصالبــة 
ــرف  ــعر ص ــة س ــدي وسياس ــدار النق ــة واإلص ــة الوطني العمل
ــي  ــار الكويت ــس للدين ــدار الخام ــرح اإلص ــي، وط ــار الكويت الدين
لــه ذلــك اإلصــدار  للتــداول إعتبــاراً مــن 3 إبريــل 1994، بمــا مثَّ
مــن نَقلــة نوعيــة فــي التصميــم والصناعــة ومــا احتــواه مــن 

مواكبــة لمتطلبــات األمــان فــي تلــك الفتــرة.

الكويــت  لبنــك  الريــادي  الــدور  تجلــى  ذلــك  جانــب  إلــى 
الفتــرة فــي حصافــة جهــوده فــي  تلــك  المركــزي خــالل 
مجــاالت اإلشــراف والرقابــة المصرفيــة بمثابــرة متواصلــة 
للبنــوك  الماليــة  األوضــاع  ترتيــب  بإعــادة  بــدءاً  وواثقــة 
الكويتيــة إنطالقــا مــن شــراء الدولــة للمديونيــات الصعبــة 
الــدروس والعبــر لنشــأة  البنــوك، وفــي ضــوء  لــدى تلــك 
التحــوط لهــا  الماليــة محليــًا أو عالميــًا وســبل  األزمــات 
واالســتباقي  االحتــرازي  التحــرك  أصبــح  آثارهــا،  ومعالجــة 
عنوانــًا أساســيًا للجهــود الرياديــة لبنــك الكويــت المركــزي 
فــي مجــاالت سياســاته وبرامجــه اإلشــرافية والرقابيــة منــذ 
ــن بنــك الكويــت المركــزي بصالبــة  ذلــك الوقــت. وتمكَّ
واثقــة مــن تجــاوز أول اختبــار واجهــه فــي حقبــة تســعينيات 
لــأوراق  الكويــت  ســوق  تعــرض  حيــن  الماضــي  القــرن 
الماليــة لهــزة عنيفــة نســبيًا خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 
1997 وتعالــت بعــض األصــوات علــى أثــر تلــك الهــزة للنيــل 

ــة  ــي ممارس ــزي ف ــك المرك ــل للبن ــاص األصي ــن االختص م
يتعلــق  فيمــا  باســتقاللية  والرقابــي  اإلشــرافي  دوره 
البنــك  وثبــات  إصــرار  وبــرز  الهامــش.  قــروض  بموضــوع 
لترشــيد  دوره  إطــار  ضمــن  اختصاصاتــه  علــى  المركــزي 
السياســات االئتمانيــة لوحــدات القطــاع المصرفــي والمالــي 
ــل  المحلــي، ســيما وأن مــا تعــرض لــه الســوق حينئــٍذ مثَّ
ــهده  ــا ش ــد م ــتحقة بع ــة ومس ــة متوقع ــة تصحيحي حرك
الســوق قبــل ذلــك مــن صعــود كبيــر لأســعار والتــداوالت 

منضبطــة.  غيــر  وممارســات  محمومــة  ومضاربــات 
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تأتي  الكويت 
في طليعة 
الدول التي 

تطبق المعايير 
العالمية للرقابة 

المصرفية

الكويــت  لبنــك  الثابــت  المبدئــي  والموقــف  االختبــار  ذلــك  وشــّكل 
ــزي  ــك المرك ــاص البن ــززت إختص ــة ع ــة فارق ــه محط ــزي تجاه المرك
فــي االضطــالع بمســئولياته باســتقاللية ومصداقيــة لتســتمر جهوده 
اإلشــرافية والرقابيــة الواثقــة بعــد ذلــك بزخــم ويقظــة متواصليــن 
لمواكبــة نمــو وتطــور القطــاع المصرفــي والمالــي المحلــي مــع مطلــع 
األلفيــة الثالثــة. وشــكلت تلــك الجهــود منظومــة رقابية فاعلــة ورائدة 
بدعامــات راســخة عــزز فاعليتهــا صــدور بعــض التعديــالت التشــريعية 
الهامــة وفــي مقدمتهــا القانــون رقــم 3 لســنة 2003 بإضافــة قســم 
البنــك  رقابــة  لتنظيــم   1968 لســنة   32 رقــم  القانــون  إلــى  خــاص 
المركــزي علــى البنــوك التــي تعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية 
وكذلــك القانــون رقــم 28 لســنة 2004 الــذي ســمح للبنــوك األجنبية 
التعديــالت  بافتتــاح فــروع لهــا فــي دولــة الكويــت. وتعكــس تلــك 
التشــريعية الحــرص الــدءوب للبنــك المركــزي علــى ترســيخ أجــواء 
ــي  ــي المحل ــاع المصرف ــي القط ــة ف ــة والمنضبط ــة المنظم المنافس
ــا.  ــاع ألعماله ــك القط ــدات ذل ــات وح ــي ممارس ــاءة ف ــزز الكف ــا يع وبم
إلــى جانــب ذلــك أصــدر بنــك الكويــت المركــزي مجموعــة مــن القــرارات 
للعمــل  أساســية  مجــاالت  فــي  المحليــة  للبنــوك  والتعليمــات 
ــازل )2(  ــمالية ب ــة الرأس ــار الكفاي ــق معي ــا تطبي ــن أبرزه ــي وم المصرف
لتكــون الكويــت فــي ذلــك الوقــت فــي طليعــة دول العالــم التــي تطبــق 
تطبيــق  الســتكمال  الســعي  إطــار  ضمــن  وذلــك  اإلصالحــات  تلــك 
مبــادئ الرقابــة الفعالــة، إلــى جانــب تحديــث أنظمــة الســيولة ومركزيــة 
المخاطــر والحــد األقصــى لالقتــراض وضوابــط السياســة االســتثمارية 
القــروض  وضوابــط  االئتمانــي  والتركــز  واالئتمــان  األجنبــي  والصــرف 
ــة  ــخت متان ــك ترس ــوء ذل ــي ض ــتهلكين، وف ــاع المس ــة لقط المقدم
ــر  ــي، األم ــي المحل ــي والمال ــاع المصرف ــدات القط ــة لوح ــاع المالي األوض
ــن البنــوك الكويتيــة مــن الحصــول علــى تصنيفــات إئتمانيــة  الــذي مكَّ
الكويــت  بنــك  إقليميــًا وعالميــًا، وتعــززت كذلــك مكانــة  متميــزة 
المركــزي محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا كســلطة رقابيــة يقظــة وحصيفــة 
وفــق مــا شــهدت بــه المؤسســات العالميــة المتخصصــة والمحايــدة 

ــة. ــي العالمي ــف االئتمان ــي ووكاالت التصني ــد الدول ــدوق النق كصن

وعقــب تلــك الحقبــة وفــي ظــل أجــواء فــورة قياســية أخــرى ألســعار النفــط فــي األســواق العالميــة 
والتحــوالت السياســية العنيفــة فــي العــراق خــالل منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة تســارع 
قياســية  مســتويات  إلــى  الخارجيــة  وموازينهــا  الكويــت  لدولــة  العامــة  الماليــة  فوائــض  نمــو 
ــادة األســعار فــي أســواق األصــول الماليــة والعقاريــة المحليــة إلــى أن بــدأت  ــًة فــي زي انعكســت بداي
بالظهــور تداعيــات نشــأة أزمــة الرهــن العقــاري فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي إتســع نطــاق 
ــي مــن عــام 2007 والنصــف األول لعــام 2008  آثارهــا لمختلــف بلــدان العالــم خــالل النصــف الثان
ومــن ثــم تَفجــرت األزمــة االقتصاديــة والماليــة العالميــة قبيــل مطلــع الربــع األخيــر لعــام 2008، 
شــهدت علــى إثرهــا إقتصــادات العديــد مــن الــدول إنزالقــًا خطيــراً أعــاد إلــى األذهــان أجــواء الكســاد 

ــة عشــرينيات القــرن الماضــي. العالمــي نهاي
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ومثلــه مثــل باقــي إقتصــادات المنطقــة والعالــم، لــم يكــن االقتصــاد الكويتــي بمعــزل عــن تداعيــات 
األزمــة االقتصاديــة والماليــة العالميــة، إال أنــه قــد واجههــا مــن موقــع قــوة وجــاء تحــرك بنــك 
الكويــت المركــزي ســريعًا وحاســمًا لزيــادة تحصيــن االقتصــاد الوطنــي والقطــاع المصرفــي المحلــي 
لتجــاوز تداعيــات تلــك األزمــة التــي تعتبــر مــن أشــد االختبــارات التــي واجههــا البنــك المركــزي منــذ 

الغــزو واالحتــالل العراقــي اآلثــم فــي عــام 1991/1990. 

ولئــن كانــت جهــود البنــك المركــزي لمواجهــة تداعيــات األزمــة االقتصاديــة الماليــة العالميــة 
فــي مجــال سياســته النقديــة قــد جّســدت امتــداداً واثقــًا لجهــوده قبــل نشــوء تلــك األزمــة، إال أن 
لت  قراراتــه وإجراءاتــه فــي مجــاالت اإلشــراف والرقابــة المصرفيــة لمواجهــة تلــك األزمــة قــد شــكَّ
نقلــة نوعيــة مبتكــرة للنهــج االحتــرازي واالســتباقي المرتكــز علــى إســتيعاب الــدروس والعبــر 

واالسترشــاد بأفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة.

وضمــن ذلــك تبــرز حصافــة وفاعليــة اإلجــراءات الحاســمة التــي قــام بهــا البنــك المركــزي لمعالجة 
مــا عــرف بأزمــة بنــك الخليــج خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2008 ومــا َحققتــه تلــك اإلجــراءات مــن 
ــة  ــك األزم ــات تل ــواء تداعي ــق واحت ــي تطوي ــاهم ف ــا س ــك وبم ــك البن ــاع ذل ــة ألوض ــة جذري معالج
ــم  ــث ت ــة، حي ــا المحتمل ــاه تداعياته ــي تج ــي والمال ــاع المصرف ــدات القط ــي وح ــن باق ــادة تحصي وزي
تجــاوز تلــك األزمــة بحرفيــة عاليــة وخطــوات واثقــة لتصبــح نشــأة تلــك األزمــة وريــادة بنــك الكويــت 
ــة  ــع لمعالج ــريع الناج ــرك الس ــة التح ــه لكيفي ــذى ب ــًا يُحت ــًا منهجي ــا قاموس ــزي لمعالجته المرك

مثــل تلــك األزمــات.

وفــي إطــار المســاعي الراميــة إلــى اســتعادة أجــواء الثقــة والمحافظــة علــى تنافســية القطــاع 
المصرفــي المحلــي، فقــد َصــدر فــي 3 نوفمبــر 2008 القانــون رقــم )30( لســنة 2008 فــي شــأن 
ضمــان الودائــع لــدى البنــوك المحليــة فــي دولــة الكويــت. كذلــك وبتاريــخ 26 مــارس 2009 صــدر 
المرســوم بقانــون رقــم )2( لســنة 2009 فــي شــأن تعزيــز االســتقرار المالــي فــي الدولــة وصــدرت 
الئحتــه التنفيذيــة بتاريــخ 2 إبريــل 2009، ليشــكل بمــا ينطــوي عليــه مــن إجــراءات إســتباقية 
واحترازيــة خطــوة أخــرى تضيــف للجهــود الراميــة للتصــدي لأبعــاد المختلفــة النعكاســات تداعيــات 

ــة المحليــة. ــة علــى األوضــاع اإلقتصادي األزمــة الماليــة واإلقتصادي

اتسمت جهود بنك الكويت المركزي  خالل العقد األول 
من القرن الحادي والعشرين  بتطوير منظومة رقابية 
محكمة لتعزيز متانة القطاع المصرفي،  كما شكلت 

قرارات بنك الكويت المركزي وإجراءاته خالل األزمة 
المالية العالمية نقلة مبتكرة للنهج االحترازي 
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وقد بادر بنك الكويت المركزي بتكثيف جهوده الرقابية في مجاالت ِعدة 
 ،)2012 )يونيو  للبنوك  الحوكمة  ونظم  قواعد  وإصدار  إعداد  أبرزها  ومن 
الرقابية الصادرة عن لجنة  2015 المعايير  2014 و  كما أصدر خالل عامي 
)3( لتكون دولة  بازل  المعروفة بحزمة إصالحات  بازل للرقابة المصرفية 
الكويت بذلك، ُمجّدداً، في طليعة دول العالم التي طبقت تلك التعليمات 
ومحافظًة على ريادتها في هذا المجال. إلى جانب ذلك واصل بنك الكويت 
المحلية  البنوك  عمالء  حقوق  لحماية  الحثيثة  الجهود  بذل  المركزي 
وأصدر في ذلك السبيل دلياًل لحماية حقوق عمالء البنوك في يوليو 2015 
إلى جانب تعليمات خاصة بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لذوي 
الموقع  تكريس  في  الجهود  تلك  جميع  وتساهم  الخاصة.  االحتياجات 
على  والحصول  المالي  الشمول  لمقاييس  طبقًا  الكويت  لدولة  المتميز 

الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة والمتطورة. 

بنك  لرقابة  الخاضعة  والماليـــــة  المصرفيـــة  الوحدات  عدد  وصل  وقد 
إلى )138( وحــدة تتمثل في )11   2016 الكويت المركزي في سبتمبر عام 
الكويت  بنك  وهو  متخصص،  وبنـك  إسالمية  بنــوك   5 منها  كويتي  بنك 
فروع   9 و  عالمية  لبنوك  فروع   3 منها  أجنبـــي  لبنك  فرع  و12  الصناعي، 
وشركتي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  من  الرائدة  للبنوك 
إلى  باإلضافة  إسالمية،  شركة   40 منها  استثمار  شركة  و71  تمويل 
البنوك  فروع  عدد  وصل   2016 سبتمبر  نهاية  وفي  صرافة(.  شركة   42

الكويتية في الكويت إلى 451 فرعًا.

للعملة  جديد  إصدار  بطرح   2014 يونيو  في  المركزي  الكويت  بنك  وقام 
الكويتية )اإلصدار السادس( بأحدث ما توصلت له صناعة وطباعة األوراق 
حاز  وقد  العالية.  والجودة  والفنية  األمنية  المواصفات  مجال  في  النقدية 
لشئون  الدولية  الرابطة  جائزة  على  الكويتي  للدينار  السادس  اإلصدار 
أبرز  وهي   ،2014 لعام  النقدية  لأوراق  إصدار  كأفضل   2015 لعام  العملة 
جهة عالمية متخصصة في شئون األوراق النقدية كما حاز هذا اإلصدار على 

جائزة أخرى على مستوى القارة األسيوية.

وفي ظل تزايد إتجاهات العولمة وثورة االتصاالت شهدت السنوات القليلة 
والتوعية  والشفافية  المعلومات  بتقنية  اإلهتمام  من  المزيد  الماضية 
بأعمال البنك المركزي. وتبرز في هذا المجال الجهود المتواصلة لتطوير 
البنى التحتية لنظم المعلومات في البنك المركزي ونظم الدفع والتسوية 
ومقاصة الشيكات. إلى جانب ذلك إزدادت وتنوعت إصدارات البنك المركزي 
وما تحتويه من إحصائيات وبيانات إقتصادية ونقدية ومصرفية، وتطورت 
صفحة بنك الكويت المركزي االلكترونية على شبكة المعلومات العالمية 
المطلوبة  الشفافية  يعزز  وبما  اإلجتماعي،  التواصل  وشبكات  )اإلنترنت( 

لتوفير المعلومات الموثوقة للمهتمين.
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ــزي  ــت المرك ــك الكوي ــة لبن ــيرة الريادي ــى المس ــر إل وبالنظ
ومــا واجهتــه مــن تحديــات ومــا َحققتــه مــن إنجــازات، ال 
ــة  ــاءات الوطني ــود الكف ــازات بجه ــك اإلنج ــط تل ــن رب ــد م ب
المتعاقبــة مــن النســاء والرجــال الذيــن َخدمــوا بــكل تَفــاْن 
وإخــالص هــذه المؤسســة الشــامخة. ولــذا أصبــح جليــًا 
االهتمــام المســتمر لبنــك الكويــت المركــزي بالعنصــر 
وإمكاناتــه  قدراتــه  تطويــر  فــي  واالســتثمار  البشــري 
ــية  ــة أساس ــاره دعام ــة باعتب ــة والمهني ــه العلمي ومهارات
لتمكينــه مــن القيــام بــدوره الهــام فــي دفــع مســيرة 
البنــك المركــزي إلــى المزيــد مــن الرقــي والريــادة المتميــزة. 
فاإلتقــان والتفانــي فــي العطــاء كان وال يزال وســيبقى بعون 
اهلل الِســمة الســائدة للكــوادر الوطنيــة فــي بنــك الكويــت 
المركــزي، ولذلــك يواصــل بنــك الكويــت المركــزي ِحرصــه 
علــى توفيــر بيئــة العمــل المناســبة الســتقطاب الكفاءات 
ــا  ــة عليه ــًا والمحافظ ــًا وعملي ــزة علمي ــة المتمي الوطني
وتحفيزهــا علــى تنميــة قدراتهــا وتطويــر مهاراتهــا بمــا 
يكفــل مواصلــة ريــادة بنــك الكويــت المركــزي فــي مختلف 

ــه. ــاالت أعمال مج

واليــوم، ومــن مقــره الجديــد ومنصتــه الشــامخة، تنطلــق 
وتُحّلــق عاليــًا ُمجــدداً تطلعــات وطموحــات بنــك الكويــت 
الواثقــة  المســيرة  وقيــادة  ريــادة  لمواصلــة  المركــزي 
لتطويــر النظــام النقــدي لدولــة الكويــت بجذورها الراســخة 
ــادة  فــي وجــدان هــذا الوطــن. تتجــدد هــذه المســيرة والري
دومــًا بعقــول وســواعد ال تعــرف الكلــل أو الملــل مــن أبنــاء 
هــذا الوطــن المعطــاء فــي ملحمــة وطنيــة دائبــة العــزم 
واثقــة الخطــى فــي َســعيها المخلــص لمســتقبل زاهــر 

ــدي. ــه النق ــي ونظام ــاد الكويت لالقتص

حاز اإلصدار السادس 
من الدينار الكويتي 

بفئاته المختلفة على 
جائزة الرابطة الدولية 

لشئون العملة 
كأفضل إصدار لألوراق 

النقدية في عام 
2014
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بنك الكويت المركزي
إنطالقات متجددة   
لمسيرة متواصلة بجذور راسخة

شغل مجلس النقد الكويتي جزًءً من مبنى 
دائرة المالية واالقتصاد التي أصبحت فيما بعد 

وزارة المالية واالقتصاد.

باشر بنك الكويت المركزي أعماله في مقر 
مؤقت قريب من مقر وزارة المالية واالقتصاد 

في منطقة القبلة حيث تم استئجار مبنيين 
لذلك الغرض.

إفتتح صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر 
الصباح طيب اهلل ثراه أول مقر مستقل لبنك 

الكويت المركزي مقابل قصر السيف العامر 
بتاريخ  1977/4/10.



35

إفتتح صاحب السمو الشيخ سعد العبداهلل 
السالم الصباح طيب اهلل ثراه مقر بنك الكويت 

المركزي بعد تطويره وإضفاء طابع معماري 
إسالمي على مبناه في عام 1990.

إفتتح حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح أمير البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه المبنى 

الجديد لبنك الكويت المركزي ليكون منصة النطالقة 
جديدة لمسيرة راسخة.

2017
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» التحسن في المخاطر المصرفية جاء نتيجة  تعليمات أكثر حصافة من قبل الجهات الرقابية«
ستاندرد آند بورز 2016/3/16

» إن البنوك الكويتية مراقبة بشكل جيد من قبل بنك الكويت المركزي«
موديز 2016/3/3

» ساهمت السياسات الرقابية الحصيفة والصارمة التي يطبقها بنك الكويت المركزي في 
تحسين جودة  الرسملة والسيولة و الربحية  لدى القطاع المصرفي الكويتي«

فيتش 2015/12/8

اشادات دولية وعالمية بدور
بنك الكويت المركزي  
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 قيمت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين الغارد أداء بنك الكويت المركزي 
بمستوى AAA في 2015/11/11

نرحب بمبادرات بنك الكويت المركزي التي عززت فيه مراقبة القطاع المصرفي والمالي من 
المخاطر المحتملة من خالل وضع إطار عمل رسمي لتفعيل إجراءات التحوط الكلي وإصالحات 

لتسهيل استرداد الديون، وتطوير إطار للتنبؤ بالسيولة، وتعزيز إطار عمل إلدارة األزمات
صندوق النقد الدولي 2017/1/17



38



39



40

بنك الكويت المركزي
فبراير 2017
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