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 صحفيالبيان ال

 
وحيتوي  ،19/2020للسنة املالية  واألربعني الثامنالسنوي  تقريرهبنك الكويت املركزي  أصدر

كما .  2020مارس  31لبنك الكويت املركزي للسنة املالية املنتهية يف على القوائم املالية التقرير 
ية الرئيسية للسنة املالية املذكورة برز املؤشرات واإلمجاليات النقدية واملصرفأل االتقرير موجز   تضمني

يف جماالت سعر صرف الدينار الكوييت، وأسعار الفائدة احملليـة، وعرض النقد، والودائع، 
على  للبنوك احملليةإمجايل امليزانية و واالئتمان املصريف، والسيولة احمللية، وأدوات الدين العام، 

، ومعدل التضخم عها داخل دولة الكويت()نشاط البنوك احمللية وفرو مستوى النشاط احمللي 
أهم اجلهود اإلشرافية والرقابية اليت قام هبا بنك الكويت املركزي  على ض االتقرير أي وحيتوي. احمللي

العمليـات املصـرفية اليت أجنـزها، واألعمال اليت قام هبا  وأبرز، 19/2020خالل السنة املالية 
 .ة وبنية نظم املعلومات لديه، خالل السنـة املالية املشار إليهالتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العامل

وأوضح الدكتور حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي يف تصريح له حول هذا 
املوضوع أبرز مضامني التقرير السنوي لبنك الكويت املركزي، حيث استهل التقرير ابإلشارة إىل 

ستجدات األوضاع االقتصادية والنقدية واملصرفية احمللية من جهة، مل املتابعة املستمرةضوء  يفأنه 
قد ف ،التطورات يف اجتاهات أسعار الفائدة على العمالت العاملية الرئيسية من جهة أخرىرصد و 

بتخفيض سعر اخلصم ثالث مرات،   19/2020املركزي خالل السنة املالية قام بنك الكويت 
سعر اخلصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية  خّفضث ، حي2019أكتوبر  30كان أوهلا يف 

كوروان السلبية فايروس  . واستجابة  لتداعيات %2.75إىل % 3.0لينخفض من مستواه البالغ 
على األوضاع االقتصادية يف دولة الكويت املتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسرييه، قام 

سعر اخلصم بواقع ربع نقطة مئوية، مث بتخفيض  2020مارس  4بنك الكويت املركزي بتاريخ 
سعر  كلليصل بذبواقع نقطة مئوية كاملة  2020مارس  16ختفيض آخر بتاريخ  تبع ذلك

. وقد جاءت تلك اخلطوات استمرار ا جلهود ي ا، وهو املستوى األدىن اترخي%1.5اخلصم إىل 



-2- 
 
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

افظة على جاذبية وتنافسية البنك املركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو االقتصادي احمللي مع احمل
العملة الوطنية كوعاء للمدخرات احمللية، حيث ُتشّكل هذه املدخرات أحد املصـــادر األساسيـــة 

املختلفة للتمـــويل الذي تقدمــه وحـــدات القطاع املصريف واملايل احمللي لقطاعات االقتصاد الوطين 
  سس مستدامة. القتصادي على أُ اتية ملواصلة النمو او مبا ُيكّرس األجواء امل

 19/2020واصل بنك الكويت املركزي خالل السنة املالية ، تطورات سعر الصرفويف جمال 
مساعيه الرامية للمحافظة على االستقرار النسيب لسعر صرف الدينار الكوييت مقابل العمالت 

ة موزونة من األخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكوييت بسلة خاص
. وقد اتضح ذلك يف عمالت الدول اليت ترتبط بعالقات جتارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت

متوســـط سعـــر صـــرف الــدوالر  بلـــغحيث  الصرف األجنيب،سوق التطورات اليت شهدها 
فلس ا لكل  304.034حنــو  19/2020ة األمـــــريكـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة املـــاليـــ

فلس ا لكل دوالر أمريكي للسنة املالية السابقـــــــة، مــا ميثـــل  302.743دوالر أمريكي، مقابل حنو 
بلغ كما   ،%0.43فلس ا ونسبته  1.290ارتفاع ا يف ســعر صـــــرف الـــــدوالر األمريكي قيمته 

فلس ا( للدوالر  302.900س ا( وأدىن سعر )فل 309.900معدل الفرق بني أعلى سعر )
 .%2.3ما نسبته  19/2020األمريكي مقابل الدينار الكوييت خالل السنة املالية 

( بنسبة 2عرض النقد ابملفهوم الواسع )ن اخنفضلتطورات النقدية واملصرفية، فقد اب وفيما يتصل
شهدت أرصدة و املالية السابقة. مقارنة  بنهاية السنة  19/2020يف هناية السنة املالية % 2.4

ستخدم من التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية
ُ
إىل خمتلف القطاعات  اجلزء النقدي امل

لتصل إىل حنو  %4.4نسبته  19/2020االقتصادية احمللية ارتفاع ا يف هناية السنة املالية 
مليون دينار يف هناية السنة املالية  37420.8مليون دينار مقارنة  مبستواها البالغ حنو  39079.6

، ليصل %0.7إىل جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع املقيمني لدى البنوك احمللية بنسبة  السابقة.
مليوان   43169.7مليون دينار، مقابل حنو  43457.4إىل حنو  19/2020يف هناية السنة املالية 

على مستوى  للبنوك احمللية امليزانية، ارتفع إمجايل يف هناية السنة املالية السابقة. إضافة  إىل ذلك
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مليون دينار،  72774ليصل إىل حنو % 7.9بنسبة يف هناية السنة املالية املذكورة النشاط احمللي 
  يف هناية السنة املالية السابقة. مليوان   67431.4مقابل حنو 

 
 19/2020ركزي خالل السنة املالية فقد اتبع بنك الكويت امل ،أما على اجلانب اإلشرايف والرقايب

جهوده احلثيثة يف اإلشراف والرقابة على وحدات القطاع املصريف واملايل احمللي، سعي ا إىل تعزيز 
متانة أوضاعها املالية، مبا يتسق مع املعايري الدولية للرقابة املصرفية الفعَّالة، ومبا يسهم يف تكريس 

 14/5/2019طار، أصدر بنك الكويت املركزي بتاريخ أجواء االستقرار املايل. ويف هذا اإل
تعميما  إىل مجيع البنوك احمللية لُيحدث من خالله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 

بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، لتعزيز وإيضاح بعض املتطلبات  23/7/2013
خالل الفرتة السابقة للمؤسسات  اليت كشفت عن احلاجة إليها متابعة بنك الكويت املركزي

ل األموال غساملصرفية واملالية اخلاضعة لرقابته وإشرافه، هبدف حتقيق التزامها مبتطلبات مكافحة 
 28/8/2019بتاريخ  اوأصدر بنك الكويت املركزي تعميم   ومتويل اإلرهاب على الوجه األمثل.

ت الصرافة بشأن الالئحة التنفيذية اخلاصة بتنفيذ إىل مجيع البنوك احمللية وشركات التمويل وشركا
قرارات جملس األمن الصادرة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة 
اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. إضافة لذلك، اعتمد جملس إدارة بنك الكويت 

إدخال تعديالت على تعليمات قواعد ونظم  ،10/9/2019املركزي جبلسته املنعقدة بتاريخ 
احلوكمة يف البنوك الكويتية واليت تتمثل يف إضافة األعضاء املستقلني يف تشكيل جمالس إدارات 
البنوك واللجان املنبثقة عن اجمللس، والتأكيد على أمهية حوكمة إدارة املخاطر والدور املنوط 

 لتزام يف إطار إدارة املخاطر الكلية للبنك.مبجالس اإلدارة، وإضافة حمور بشأن حوكمة اال
 

جراءات الرامية ملواجهة تداعيات جائحة فايروس كوروان املستجد، قام بنك ويف إطار التدابري واإل
بتوجيه البنوك احمللية، من خالل احتاد املصارف، إىل ضرورة  12/3/2020الكويت املركزي بتاريخ 

ية للجمهور دون انقطاع، وتوفري مجيع الوسائل لتنفيذ هذه مواصلة تقدمي اخلدمات املالية األساس
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وتغذيتها ابستمرار، صيانة أجهزة السحب اآليل و العمليات ابلسرعة والكفاءة واألمان املعتاد، 
ابألوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات اجلمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماهتا 

اط البيع، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب اآليل عرب القنوات اإللكرتونية ونق
أشهر، والتعامل إبجيابية مع العمالء الذين تضررت أعماهلم جراء  ستةوالقنوات اإللكرتونية ملدة 

موظفي القطاع املصريف العاملني  األوضاع الراهنة، وضرورة تقدمي التعويض املايل واملعنوي لكل
عها خالل فرتة اإلغالق، وأتجيل االستحقاقات املرتتبة على املتضررين من مقرات البنوك أو فرو 

أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، واالستمرار يف تقدمي اخلدمات املصرفية للشركات  ستةملدة 
التجارية املوردة للسلع األساسية واملرتبطة ابألمن الغذائي واحتياجات اجملتمع، لضمان تلبية تلك 

 حنو طبيعي. االحتياجات على
 

 1003وعلى صعيد إدارة املوارد البشرية، فقد بلغ إمجايل عدد موظفي بنك الكويت املركزي 
من اإلمجايل( يف هناية السنة املالية % 91.7)يشكلون ما نسبته كويتي ا موظف ا   920موظف ا منهم 

من  %90.0)يشكلون ما نسبته كويتي ا موظف ا   867موظف ا منهم  963، مقابل 19/2020
توالت جهود البنك  19/2020اإلمجايل( يف هناية السنة املالية السابقة. وخالل السنة املالية 

املركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراهتا، واالرتقاء مبستواها العلمي واملهين من 
خالل برامج  خالل ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا يف جامعات عاملية مرموقة، ومن

تدريبية متخصصة على الصعيدين احمللي واخلارجي، مبا يساهم يف رفع مستوى أداء العاملني يف 
البنك املركزي، واحملافظة على املتميزين من الكوادر الوطنية، األمر الذي يدعم قدرات البنك 

 املركزي على القيام ابملهام املوكلة إليه.
 

لتحديث  19/2020الكويت املركزي خالل السنة املالية من جهٍة أخرى، تواصلت جهود بنك 
البنية التحتية لتقنية املعلومات لديه وفق أحدث التطورات العاملية، ومشل ذلك عدد ا من األنظمة 

 19/2020التقنية يف إداراته ومكاتبه املختلفة. كما قام بنك الكويت املركزي خالل السنة املالية 



-5- 
 
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

ة من أبرزها مشروع نظام اخلدمات املصرفية احلكومية، ومشروع نظام إبجناز عّدة مشاريع تطويري
، ومشروع نظام حتليل البياانت والتقارير، وترقية نظام (KNPS)الكويت الوطين للمدفوعات 

 سويفت، وتطوير عدة برامج وأنظمة آلية.
 

والتفاعل مع  وحرص ا على توثيق روابطه مع مكوانت اجملتمع االقتصادي واملايل وعموم اجلمهور،
املتغريات املتسارعة اليت تشهدها الوسائط اإلعالمية وتقنياهتا، قام بنك الكويت املركزي بصياغة 
وتنفيذ سياسة إعالمية موضوعية ُتربز جهوده ودوره يف اختصاصاته الرئيسية يف جمال السياسة 

ستقرار النقدي وتكريس النقدية وبرامج اإلشراف والرقابة املصرفية الرامية إىل احلفاظ على اال
بنك قام األجواء الداعمة للنمو االقتصادي املستدام وترسيخ االستقرار املايل. ويف هذا السياق، 

أحدث  إبصدار عديد من الدورايت اليت تتضمن 19/2020املركزي خالل السنة املالية الكويت 
على تطوير حمتوايت ك البناإلحصاءات والبياانت االقتصادية والنقدية واملصرفية. كما حرص 

 صفحته اإللكرتونية وحتديثها التزام ا بسياسة الشفافية املوضوعية اليت ينتهجها. 
 

تصرحيه ابإلشارة إىل أنه ميكن الدكتور حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي واختتم 
من  19/2020احلصول على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت املركزي للسنة املالية 

 (.www.cbk.gov.kwوعنواهنا ) خالل موقع بنك الكويت املركزي على شبكة اإلنرتنت
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