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 صحفي بيان
 2020/2021بنك الكويت املركزي يعلن عن صدور التقرير السنوي للسنة املالية 

 
 

متضمًنا تقرير  2020/2120للسنة املالية  واألربعني التاسع السنوي تقريرهبنك الكويت املركزي  أصدر
 بنك أعمال تطورات وأبرز ،2021مارس  31مراقيب احلساابت بشأن القوائم املالية للبنك كما يف 

 .املالية السنة مدار على ودوره املركزي الكويت
 

 السنة أن إىل فيه أشار املركزي الكويت بنك حمافظ اهلاشل يوسف حممد للدكتور تصريح يف ذلك جاء
سنة استثنائية نظرًا ملا جنح بنك الكويت املركزي يف مواجهته من  كانت  التقرير يغطيها اليت املالية

جاءت هبا جائحة كوروان، اليت شكلت أزمة غري مسبوقة من حيث انتشارها على كامل رقعة  حتدايت
مة حىت اآلن، وما زالت قائ 2019عام  أواخرالكوكب، ومن حيث امتدادها على فرتة زمنية انطلقت يف 

إذ أدت حاالت اإلغالق الكلي واجلزئي اليت طبقت يف كثري من الدول  من حيث عمقهاوكذلك 
ولفرتات متفاوتة إىل توقف جانيب العرض والطلب، مما مّجد النشاط االقتصادي وأدى إىل فقدان هائل 

األزمة يف الوظائف وأضرار كبرية يف القطاعات االقتصادية املتنوعة، وعلى املستوى احمللي زاد من فداحة 
 يفمزيًدا من اإلنفاق  تهامواجه تتطلب ،ترافقها مع تدهور يف أسعار النفط، جعل منها أزمة مزدوجة

 ظل تراجع اإليرادات.

احملافظ اهلاشل أن هذه األزمة محلت اختبارًا حقيقًيا حلصافة السياسات النقدية والرقابية اليت دأب  وذكر
بنك الكويت املركزي على تطبيقها على مدار العقد املاضي. وأبرزت متانته ومتكنه من احملافظة على 

ملالية للجمهور رغم الظروف لتقدمي اخلدمات ا ،استمرارية األعمال لديه ولدى القطاع املصريف يف البالد
الضاغطة واالستثنائية وغري املسبوقة اليت فرضتها اجلائحة، حيث واصل البنك أعماله بسالسة ودون 
انقطاع ألي من مهامه، واستمر يف أداء أدواره املوكلة إليه ومجيع عملياته دومنا توقف، وابلسرعة والكفاءة 

 املعهودتني.  

اضية استمر بنك الكويت املركزي يف جهوده لتعزيز االستقرار النقدي وعلى مدار السنة املالية امل
واالستقرار املايل انطالقًا من هنجه االستباقي، وتدخله املبكر، وواصل استخدامه الفعال ملنظومة أدوات 
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السياسة النقدية، والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها مجيعها ابحرتافية عالية لتعزيز 
النمو االقتصادي على أسس مستدامة، واحملافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء جمٍز وموثوق 
للمدخرات احمللية، وضمان مواصلة البنوك واجلهات اخلاضعة لرقابته تقدمي خدماهتا املالية لالقتصاد 

 واجملتمع على حنو سلس وسريع وآمن. 

دور بنك الكويت املركزي كمستشار  تكسبأاألزمة  هلذه ةاملعهود غري الطبيعة أنالدكتور اهلاشل  أكدو 
مايل للحكومة أمهية استثنائية، تطلبت منه قيادة جهود حتفيز االقتصاد الوطين يف مواجهة تداعيات 
اجلائحة، واملسامهة يف تطوير املنظومة التشريعية، ووضع الضوابط الرقابية لتنفيذ القرارات املتصلة ابلشأن 

 يل، وتقدمي الدراسات والتصورات ملسار األزمة وسبل معاجلة أبعادها املختلفة. املصريف واملا

القائمة على تسهيل تدفق املؤسسية لبنك الكويت املركزي،  ةثقافالأثبتت رصانة  األزمةاحملافظ إن  وقال
املؤسسة  املعرفة وتبادل اخلربات، وتعزيز التميز ورفع اإلنتاجية من خالل بيئة عمل متكن العاملني يف

 يف لى كفاءات وطنية استثمر طوياًل ع واالعتمادمن تطوير أدائهم وتنمية معارفهم وزايدة أتهيلهم. 
تنميتها وتدريبها وتطويرها، وقد واصل بنك الكويت املركزي خالل هذه السنة تعميق هذه الثقافة 

  املؤسسية، وترسيخها عرب جهوده يف جمال تنمية الكوادر البشرية وتطويرها.

البشري اهتمامه بتطوير البىن التحتية لتقنية املعلومات  نصرمجع بنك الكويت املركزي إىل عنايته ابلع وقد
ردف ذلك جبهود أواالقتصاد الرقمي، لتوفري بيئة مالئمة لتطور التقنيات املالية واالستفادة منها، و 

ارة حصيفة وقوية ملخاطر أمن املعلومات متواصلة لتطوير املنظومة الرقابية لتلك اخلدمات اإللكرتونية، وإد
 واألمن السيرباين. 

كما واصل بنك الكويت املركزي جهوده على مستوى املسؤولية االجتماعية واالتصال مع اجلمهور عرب 
تقدمي التوعية اليت من شأهنا محاية عمالء البنوك واحملافظة على حقوقهم، ورفع الثقافة املالية عرب محلة 

رفية "لنكن على دراية" اليت أطلقها البنك ابلتعاون مع احتاد مصارف الكويت، إىل جانب التوعية املص
تطوير الكفاءات الوطنية يف اجملال االقتصادي واملصريف واملايل، عرب مبادرة "كفاءة"، ل االسرتاتيجي سعيه

 إىل مجلة من أنشطة التواصل واملسؤولية اجملتمعية.  ابإلضافة
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ل على أنه ما زال من املبكر القول ابنتهاء التداعيات االقتصادية لألزمة رغم مجيع احملافظ اهلاش وشدد
اخلطوات والتدابري اليت اختذت يف مواجهتها، إذ ال تزال حالة انعدام اليقني هتيمن على األفق املستقبلي 

صريف حتسًبا ملا لالقتصاد.  لذا يصب بنك الكويت املركزي تركيزه املستقبلي على تعزيز متانة القطاع امل
قد يتخذه مسار األزمة من تطورات، وملا قد يضمره املستقبل من أزمات، فضاًل عن املخاطر اليت 
تنطوي عليها عملية العودة عن سياسات مواجهة األزمة، وأثر الرقمنة يف تراجع دور الوساطة املالية 

 لفائدة على منوذج أعمال البنوك. للقطاع املصريف، كما ال ميكن إغفال أثر بيئة االقرتاض منخفضة ا

 البنك سعي مؤكًدا رقابية، جهود من املركزي الكويت بنك يبذله ما على احملافظ ركز السياق ذات ويف
 احلديثة واإلشرافية الرقابية التقنيات من االستفادة عرب الشأن هذا يف ممارساته تطوير حنو املتواصل

(Regtech / Suptech حيث ميكن لتلك التقنيات أن تؤدي دورًا فعااًل يف مكافحة غسل األموال )
ومتويل اإلرهاب، وإدارة املخاطر التحوطية وغري ذلك من املنافع اليت تعود إجيااًب على متانة القطاع 

 املصريف واستقراره. 
 مراعاةً  البياانت، مةحلوك خاصة عناية البنك يويل (Big Data) الكربى البياانت أمهية تنامي ضوء ويف

 مع العمالء، احتياجات تليب ومنتجات خدمات لتطوير البياانت تلك املصريف القطاع الستخدام
 وأمن السيرباين األمن تعزيز مواصلة أضحت كما  الوقت، ذات يف العمالء خصوصية على احلفاظ

. مستوايهتا وتقدم السيربانية املخاطر وتطور للتقنية احملوري الدور تزايد ظل يف األولوايت، من املعلومات
 البيئي، التمويل لقضااي خاصة أمهية املستقبلية وخططه أهدافه ضمن املركزي الكويت بنك يويل كما
 هذا يف البنوك على ترتتب اليت واملطالبات البيئي، األثر ومقاييس البيئي اإلفصاح معايري تطوير عرب

 .الضغط اختبارات مناذج يف ذلك وتضمني الشأن،

رعاية  يفاملركزي  بنكال دور أنصعيد رؤية بنك الكويت املركزي للمستقبل أشار احملافظ إىل  وعلى
االبتكار ودعمه لتطوير الصناعة املالية على أسس مستدامة، وتطوير البىن التحتية املالية، مبا يتيح مزيًدا 
من ابتكار اخلدمات املالية اليت تليب متطلبات العمالء على حنو آمن ومريح. ومع كل ما حيفل به 

بنك الكويت  مواصلة احملافظ أكداملستقبل من حتدايت وفرص يبقى اإلنسان حمور هذا التطور، ولذا 
الرامية إىل تنمية كفاءاته الوطنية عدًدا وأتهياًل، وزايدة تدفق املعارف واخلربات  جهوده تعزيزاملركزي 
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 عقود مدى على املؤسسة هذه قادهتا اليت والنجاح التميز مسرية ملواصلة املركزي، الكويت بنك ضمن
 .البالد اقتصاد خدمة من

حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي تصرحيه ابإلشارة إىل أنه ميكن احلصول  الدكتورواختتم 
من خالل موقع بنك  2020/1220على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت املركزي للسنة املالية 

 (.www.cbk.gov.kw)الكويت املركزي على شبكة اإلنرتنت 
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