
Financial Stability Report | 20142018

2019

Financial Stability Report | 2014201720172018 76T:+ (965) 1814444 -  P.O. Box: 526, Safat 13006, Kuwait
cbk@cbk.gov.kw | www.cbk.gov.kw



Financial Stability Report | 201420172018

 https://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/financial-stability-report

fso@cbk.gov.kw



12019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 
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، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5

50%

55%

60%

65%

70%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2012 2013 2014 2015 2016 2017
تقليدية إسالمية متخصصة الجانب األيمن-حصة البنوك التقليدية

1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي

النقد
مستحق من البنك المركزي

مستحق من مؤسسات 
مالية أخرى

استثمار

قروض

أخرى

مستحق لبنوك

مستحق لمؤسسات
مالية أخرى

ودائع

إجمالي حقوق 
المساهمين

أخرى

0
10
20
30
40
50
60
70
80

التمويل مصادر التمويل

1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

أعضاء مجلس ا�دارة

د. محمد يوسف الهاشل
المحافظ

رئيس مجلس ا�دارة

السيد/ يوسف جاسم العبيد
نائب المحافظ

ً عضوا

السيد/ صالح أحمد الصرعاوي
وكيل وزارة المالية

وزارة المالية
عضواً

السيد/ عبدا� محمد العفاسي
وكيل وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة
عضواً

السيد/ ناصر عبدا� الروضان
ً عضوا

السيد/ أحمد يوسف الصقر
ً عضوا

السيد/ أسامة محمد النصف
ً عضوا

السيد/ مصطفى جاسم الشمالي
ً عضوا



82019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
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  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
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% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
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إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 
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ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 
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تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

((LL(( 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

  ةمدقملا

 ،يلام ماظن يأ نإف ،اذل .ةعقوتملا ریغ تامدصلا ةھجاوم ىلع يلاملا ماظنلا ةردق ىدمبً اساسأ "يلاملا رارقتسالا" ىنعُی
 قیقحتو ،ةیلعافب ةیلاملا هدراوم عیزوت نامض يف رمتسا اذإ ًارقتسم ربتعی ،ةیساسأ ةینبو قاوسأو تاسسؤم نم نوكم
 متی يتلا ةمخضلا ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةفلُكلل ًارظنو .تامزألا وأ طوغضلا تاقوأ يف ىتح ةیلكلا ةیداصتقالا ھفادھأ
 يف ةیباقرلا تاھجلاو ةیزكرملا كونبلا فادھأ ةمدقم يف لظی يلاملا رارقتسالا قیقحت نإف ،ةیلاملا تامزألا ءارج اھدبكت
 .ملاعلا لود فلتخم

 يفرصملا زاھجلا ىلع ةیسیئرلا ةیباقرلاو ةیمیظنتلا ةھجلا ھتفصب ،يزكرملا تیوكلا كنب َدَمَع دقف ،قلطنملا اذھ نمو
 ءاج دقف ،ھیلعو .دالبلا يف يلاملا ماظنلا رارقتساو ةمالس نامضل دوھجلاو دراوملا سیركت ىلإ ،تیوكلا ةلود يف يلاملاو
 رادصإو دادعإو ،تاروطت نم يلاملا عاطقلا ىلع أرطی ام لك لیلحتو ةعجارم فدھب "يلاملا رارقتسالا بتكم" ءاشنإ
 تیوكلا كنبل ةیسیئر ةیباقر ةادأك مَدختسُیو يلاملا ماظنلا رصانع فلتخم ءادألً امییقت لمشی يلاملا رارقتسالا لوح ریرقت
  .يزكرملا

 يطغت لوصف ةسمخ نم نوكتی يذلاو ،2019 ماعل نماثلا يلاملا رارقتسالا ریرقت رادصإ انرسی ،دوھجلا كلتل ًالامكتساو
 نم ىلوألا ةثالثلا لوصفلا انصصخ دقو .ةیساسألا ةینبلاو قاوسألاو تاسسؤملا :يھو يلاملا ماظنلل ةثالثلا بناوجلا
 ةیدیلقتلا كونبلا ءادأو رود "لوألا لصفلا" لوانتی .يلاملا ماظنلا يف مھألا روحملا وھو ،يفرصملا عاطقلل ریرقتلا

 مییقت "يناثلا لصفلا" لوانتیو .عئادولا ةكرحو نامتئالا عیزوت تاھاجتا ىلع ءوضلا طیلست عم نییلام ءاطسوك ةیمالسإلاو
 لصفلا" لوانتی امیف .ةلویسلاو قوسلاو نامتئالا رطاخم داعبأ فلتخمل ةیطغت عم يفرصملا زاھجلا ھجاوت يتلا رطاخملا
 قفو ةیجراخلاو ةیلخادلا تامدصلا ةمواقم ىلع ھتردقو يفرصملا زاھجلا ةءالمو ةیحبر تاھاجتا لیلحتلاب "ثلاثلا

 فرصلاو دقنلا قاوسأ يف تاروطتلا "عبارلا لصفلا" حضویو .ةیداصتقالاو ةیلاملا طوغضلا نم ةفلتخم تاھویرانیس
 "سماخلا لصفلا" ضرعی ،ًاریخأو .دالبلا يف يلاملا قوسلل ةیسیئرلا ةعبرألا رصانعلا يھو ،تاراقعلاو مھسألاو يبنجألا
  .تیوكلا ةلود يف ةیلاملا تالماعملا تاعوفدم ةیوست مظن ءادأل ًالیلحت

 ةیفافشلا أدبم زیزعت ىلإ ةیرود ةفصب يلاملا رارقتسالا ریرقت رشنو رادصإ لالخ نم ىعسی يزكرملا تیوكلا كنب نإ
 روھمج ریرقتلا اذھ اھلمشی يتلا تالیلحتلا دعاست نأ لمأنو .يلاملا ماظنلا يف تاروطتلا فلتخم نع ماعلا حاصفإلاو
 تاردابملاو تاسایسلا حرط مث نمو ،ةحورطملا رومألاو تالكشملل لضفأ مھفو ةحضاو ىؤر نیوكت ىلع نیمتھملا
 .ةلمتحم تایدحت يأ ةھجاومل ةبسانملا

 ،بیبحلا اننطول حالصلاو ریخلا ھیف امل حاجنلاو قیفوتلابً اعیمج انیعاسمو اندوھج لِّلكُی نأ ریدقلا يلعلا هللا لأسأ ً،اماتخو
 يلو ومسو ،هاعرو هللا ھظفح حابصلا رباجلا دمحألا حابص خیشلا ىَّدفُملا دالبلا ریمأ ومسلا بحاص ةرضح ةدایق لظ يف
 حابصلا دمحلا دلاخلا حابص خیشلا ءارزولا سلجم سیئر ومسو ،هللا ھظفح حابصلا رباجلا دمحألا فاون خیشلا نیمألا دھعلا

 .هللا ھقفو

 ،قیفوتلا يلو هللاو

 
 لشاھلا فسوی دمحم .د
 يزكرملا تیوكلا كنب ظفاحم

	 

أ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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((ZZ(( 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

  تانایبلا عیمجتو ریرقتلا قاطن

 .2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل يلاملا ماظنلا نم ةیساسألا رصانعلا ءادأ لیلحتلاب اذھ يلاملا رارقتسالا ریرقت لوانتی
 .كلذ ریغ ىلإ ةراشإلا متی مل ام ،يتیوكلا رانیدلاب ریرقتلا اذھ يف غلابملا ةفاك ضرعتو

 يتلاو ةعمجملا يفرصملا زاھجلا تانایب ىلإ ریرقتلا اذھ نم ىلوألا ةثالثلا لوصفلا يف يفرصملا زاھجلل انلیلحت دنتسیو
 مل ،تانایبلا ضعب ةیدودحم ببسبو .ةیجراخلا اھعورفو ةعباتلا اھتاكرشو تیوكلا يف ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلا لمشت
 نوكتل ىعسن نكلو )عمجملا يفرصملا زاھجلا نم %3.4 يلاوح لثمت( تیوكلا يف ةیبنجأ كونبلً اعرف 12 ةیطغتب مقن

 تانایب نع فلتخت ةعمجملا يفرصملا زاھجلا تانایب نأ ىلإ هابتنالا ئراقلا ىلع بجی ،كلذل .لبقتسملا يف انلیلحت نم ًاءزج
 يلاملا رارقتسالا ریرقت نم نیلصف رخآ يطغی امك .يزكرملا تیوكلا كنبل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتملاو طقف تیوكلا
 .بیترتلا ىلع تیوكلا ةلود يف تایوستلاو تاعوفدملا مظنو ،ةیلحملا قاوسألا ءادأ

 فرصلاو دقنلا قاوسأ( عبارلا لصفلا نم نیمسق لوأو ،ثلاثلا ىلإ لوألا لصفلا يف تاشقانملا دنتست :تانایبلا ردصم
 ةصروب لوح عبارلا لصفلا نم ناریخألا نامسقلا دنتسیو .يزكرملا تیوكلا كنب تانایب ىلإ سماخلا لصفلاو )يبنجألا
 .لدعلا ةرازو و تیوكلا ةصروب نم تانایبلا ىلإ راقعلا قوسو تیوكلا

 تانایبلا ىلإ دنتسی ریرقتلا اذھ يف انلیلحت نإف ،هالعأ انحضوأ امكو ،ةقباسلا انتاسرامملً اقفو :ةیلوؤسملا لمحت مدع نایب
 ةباصإ ةلاح لوأ نأ ثیح ،19-دیفوك ةحئاج رثأ سكعی الریرقتلا نإف ،كلذل .)2019 ربمسید يأ( ماعلا ةیاھن يف امك ةیلاملا
 مدع نإف ،كلذ نع ًالضف .2020 سرام يف قالغإلاو رظحلا ریبادت تأدتباو ریاربف رھش يف تناك تیوكلا ةلود يف
 مظعم نأل ًارظن ،ةطیسب قورف ىلإ يدؤیس تانایبلا رخآ ىلإ ًادانتسا انلیلحت ثیدحتو ماعلا ةیاھن يف امك تانایبلا مادختسا
 ،كلذل .ضورقلا طاسقأ عفد لیجأتو ةیزیفحتلا ریبادتلا ببسب كلذو ،ةحئاجلا رثأ نع فشكت داكلاب ةیلاملا ةمالسلا تارشؤم
 دق اننأ الإ ،ةمداقلا ةنسلل يلاملا رارقتسالا ریرقت نمض نوكیس يلاملا ماظنلا ىلع 19-دیفوك ةحئاج رثأل لماكلا مییقتلا نإف
 .ریرقتلا اذھل يذیفنتلا صخلملا يف ةمزألا هذھ نأشب ًارصتخمً اقیلعت اندروأ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  يذیفنتلا صخلملا
 
 

 ریغ وحن ىلع ملاعلا ھجو لدبت )19-دیفوك( انوروك ةحئاج روھظ نم ةلیلق رھشأ نوضغ يف
 ریاغم راسم يف يملاعلا يداصتقالا دھشملا ىلع نیقیلا مادعنا نم ةلاح تقبطأو ،قوبسم
 اھتایعادت نم تیوكلا ةلود ةحئاجلا نثتست ملو ،2020 ماع ةیادب عم لاحلا ھیلع ناك املً امامت
 يتلاو ،ءابولا راشتنا ةحفاكم ىلإ ةفداھلا ةیزارتحالا ریبادتلا تدأ ثیح ،ةیداصتقالاو ةیحصلا
 ،طفنلا راعسأ روھدت اھتدح مقاف يداصتقالا للشلا نم ةلاح ىلإ ،يلكلا قالغإلا دح تغلب
 لامآلا لازت ام نكلو ،دوقع لالخ ھتایوتسم ىندأ ىلإ تیوكلا يف يداصتقالا طاشنلا عجارتف
 راعسأ ةدوع نم مغرلا ىلعو .ةلحرملا هذھ زایتجا ىلع ينطولا داصتقالا ةردق ىلع ةدوقعم
 نویلم 9.7 وحنب جاتنإلا ضفخب سلب كبوأ ةمظنم رارق ببسب ىرخأ ةرم عافترالل طفنلا
 كانھ لازت ال ،نیدقع لالخ ىندألا يھ تایوتسم دعب ،2020 ویام رھش ذنمً ایموی لیمرب

 ةحئاجلا راشتنا ةدوع رطاخم لظ يف امیس ال ،ھتعرسو يفاعتلا تیقوت لوح ةریبك كوكش
 ترداب دقو .طفنلا ىلع يملاعلا بلطلاو يلحملا داصتقالا نم لك ىلع ةبترتملا اھراثآو
 ةعیرسلا ةباجتسالاب -ةمزألا عوقو روف- تیوكلا ةلود يف ةیلاملاو ةیدقنلاو ةیحصلا تاطلسلا
 ةلویسلا طوغض رطاخم فیفختو ةیداصتقالا اھراثآ ءاوتحال تارارق تردصأو ،اھتایعادتل
 .ةیلاملا ةءالملا يف لكاشم ىلإ لوحتلا نم اھعنمل

 تانایبلا ىلع دامتعالاب ،ةقباسلا ریراقتلا يف داتعملا بولسألا تاذ انعبتا ریرقتلا اذھ دادعإلو
 يفرصملا عاطقلا يف فعضلا طاقنو رطاخملا مییقتل )2019 ربمسید( ماعلا ةیاھن يف امك
 ثادحألا راسم يف دیدشلا لوحتلا نأ ةقیقح لافغإ نود ،تاعوفدملا مظنو ةیلحملا قاوسألاو
 الإ ،ةیخیراتلا تانایبلا ىلإ دنتسی مییقت يأ ةیمھأ نم للق دق ةیضاملا ةلیلقلا رھشألا رادم ىلع
 كورتم ةیتحتلا ىنبلاو قاوسألاو ةیلاملا تاسسؤملا ىلع 19-دیفوك رثأل يلیصفتلا مییقتلا نأ
 ثدحأ نألً اضیأ نكلو ،ةیتسجوللا تاقوعملا ببسب طقف سیل ،مداقلا يلاملا رارقتسالا ریرقتل
 .اھتدشو ةمزألا قاطن سكعت داكلاب يفرصملا عاطقلل ةیلاملا ةمالسلا تارشؤم

 نم ةمزألا لخد دق يفرصملا عاطقلا نأ دكؤت ةیلاحلا ةنسلا تانایب نإف ،ىرخأ ةھج نم
 ةدوجو تاصصخملاو ةلویسلا ةرفوو لاملا سأر ةیافكل ةیوقلا تایوتسملا لضفبف ،ةوق زكرم
 نمً ایویح ًاءزجو ةوقلل ًاردصم يفرصملا عاطقلا لظ ،)دقع نم رثكأ ىدم ىلع( لوصألا
 اھحرط يتلا ریبادتلا مظعم نأ ةفدصلا لیبق نم سیلو ،بقترملا يداصتقالا يفاعتلا معد ةیلآ
 نودبف .يفرصملا ماظنلا لالخ نم يتأت ةمزألا راثآ ةجلاعمل ةموكحلاو يزكرملا تیوكلا كنب
 ةمزألا ةبرجت سكع ىلعو ،ركذت ىودج ریبادتلا كلتل نوكت نل ،يوقو میلس يفرصم ماظن
 تبثأ ،ریبك لكشب رطاخملل ةضرع كونبلا تناك امدنع ،2009-2008 يف ةیملاعلا ةیلاملا
 كنب فارشإ تحت ھققح يذلا سوململا زاجنإلا لالخ نم هرارقتسا زیزعت ىلع ھتردق عاطقلا
 .يزكرملا تیوكلا

 يفرصملا عاطقلا يف ةیسیئرلا تاروطتلا ضعب ىلع ءوضلا ةیلاتلا تارقفلا طلستو اذھ
 تاعوفدملا مظنو ،)راقعلاو مھسألاو يبنجألا فرصلاو لاملا قاوسأ( ةیلحملا قاوسألاو
 ةمجانلا راثآلا نأ مغرو ،2019 ربمسید يف امك تانایبلا ىلإ ًادانتسا  تیوكلا يف تایوستلاو
 الإ ،2019 ماع ةیاھن يف ھیلع ناك امل اریاغم نھارلا يداصتقالا عقاولا لعجت ةحئاجلا نع
 لالخ يفرصملا انعاطق اھب عتمتی يتلا رارقتسالا ةلاح ریدقت يف دعاسی فوس لیلحتلا اذھ نأ
 .ةیلاحلا ةمزألا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ریغ وحن ىلع ملاعلا ھجو لدبت )19-دیفوك( انوروك ةحئاج روھظ نم ةلیلق رھشأ نوضغ يف
 ریاغم راسم يف يملاعلا يداصتقالا دھشملا ىلع نیقیلا مادعنا نم ةلاح تقبطأو ،قوبسم
 اھتایعادت نم تیوكلا ةلود ةحئاجلا نثتست ملو ،2020 ماع ةیادب عم لاحلا ھیلع ناك املً امامت
 يتلاو ،ءابولا راشتنا ةحفاكم ىلإ ةفداھلا ةیزارتحالا ریبادتلا تدأ ثیح ،ةیداصتقالاو ةیحصلا
 ،طفنلا راعسأ روھدت اھتدح مقاف يداصتقالا للشلا نم ةلاح ىلإ ،يلكلا قالغإلا دح تغلب
 لامآلا لازت ام نكلو ،دوقع لالخ ھتایوتسم ىندأ ىلإ تیوكلا يف يداصتقالا طاشنلا عجارتف
 راعسأ ةدوع نم مغرلا ىلعو .ةلحرملا هذھ زایتجا ىلع ينطولا داصتقالا ةردق ىلع ةدوقعم
 نویلم 9.7 وحنب جاتنإلا ضفخب سلب كبوأ ةمظنم رارق ببسب ىرخأ ةرم عافترالل طفنلا
 كانھ لازت ال ،نیدقع لالخ ىندألا يھ تایوتسم دعب ،2020 ویام رھش ذنمً ایموی لیمرب

 ةحئاجلا راشتنا ةدوع رطاخم لظ يف امیس ال ،ھتعرسو يفاعتلا تیقوت لوح ةریبك كوكش
 ترداب دقو .طفنلا ىلع يملاعلا بلطلاو يلحملا داصتقالا نم لك ىلع ةبترتملا اھراثآو
 ةعیرسلا ةباجتسالاب -ةمزألا عوقو روف- تیوكلا ةلود يف ةیلاملاو ةیدقنلاو ةیحصلا تاطلسلا
 ةلویسلا طوغض رطاخم فیفختو ةیداصتقالا اھراثآ ءاوتحال تارارق تردصأو ،اھتایعادتل
 .ةیلاملا ةءالملا يف لكاشم ىلإ لوحتلا نم اھعنمل

 تانایبلا ىلع دامتعالاب ،ةقباسلا ریراقتلا يف داتعملا بولسألا تاذ انعبتا ریرقتلا اذھ دادعإلو
 يفرصملا عاطقلا يف فعضلا طاقنو رطاخملا مییقتل )2019 ربمسید( ماعلا ةیاھن يف امك
 ثادحألا راسم يف دیدشلا لوحتلا نأ ةقیقح لافغإ نود ،تاعوفدملا مظنو ةیلحملا قاوسألاو
 الإ ،ةیخیراتلا تانایبلا ىلإ دنتسی مییقت يأ ةیمھأ نم للق دق ةیضاملا ةلیلقلا رھشألا رادم ىلع
 كورتم ةیتحتلا ىنبلاو قاوسألاو ةیلاملا تاسسؤملا ىلع 19-دیفوك رثأل يلیصفتلا مییقتلا نأ
 ثدحأ نألً اضیأ نكلو ،ةیتسجوللا تاقوعملا ببسب طقف سیل ،مداقلا يلاملا رارقتسالا ریرقتل
 .اھتدشو ةمزألا قاطن سكعت داكلاب يفرصملا عاطقلل ةیلاملا ةمالسلا تارشؤم

 نم ةمزألا لخد دق يفرصملا عاطقلا نأ دكؤت ةیلاحلا ةنسلا تانایب نإف ،ىرخأ ةھج نم
 ةدوجو تاصصخملاو ةلویسلا ةرفوو لاملا سأر ةیافكل ةیوقلا تایوتسملا لضفبف ،ةوق زكرم
 نمً ایویح ًاءزجو ةوقلل ًاردصم يفرصملا عاطقلا لظ ،)دقع نم رثكأ ىدم ىلع( لوصألا
 اھحرط يتلا ریبادتلا مظعم نأ ةفدصلا لیبق نم سیلو ،بقترملا يداصتقالا يفاعتلا معد ةیلآ
 نودبف .يفرصملا ماظنلا لالخ نم يتأت ةمزألا راثآ ةجلاعمل ةموكحلاو يزكرملا تیوكلا كنب
 ةمزألا ةبرجت سكع ىلعو ،ركذت ىودج ریبادتلا كلتل نوكت نل ،يوقو میلس يفرصم ماظن
 تبثأ ،ریبك لكشب رطاخملل ةضرع كونبلا تناك امدنع ،2009-2008 يف ةیملاعلا ةیلاملا
 كنب فارشإ تحت ھققح يذلا سوململا زاجنإلا لالخ نم هرارقتسا زیزعت ىلع ھتردق عاطقلا
 .يزكرملا تیوكلا

 يفرصملا عاطقلا يف ةیسیئرلا تاروطتلا ضعب ىلع ءوضلا ةیلاتلا تارقفلا طلستو اذھ
 تاعوفدملا مظنو ،)راقعلاو مھسألاو يبنجألا فرصلاو لاملا قاوسأ( ةیلحملا قاوسألاو
 ةمجانلا راثآلا نأ مغرو ،2019 ربمسید يف امك تانایبلا ىلإ ًادانتسا  تیوكلا يف تایوستلاو
 الإ ،2019 ماع ةیاھن يف ھیلع ناك امل اریاغم نھارلا يداصتقالا عقاولا لعجت ةحئاجلا نع
 لالخ يفرصملا انعاطق اھب عتمتی يتلا رارقتسالا ةلاح ریدقت يف دعاسی فوس لیلحتلا اذھ نأ
 .ةیلاحلا ةمزألا
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 :يفرصملا ماظنلا
 ماع لالخ عمجم ساسأ ىلع ًاومن يتیوكلا يفرصملا عاطقلا لوصأ تققح :ةیلاملا ةطاسولا

 ىدل كونبلا عئادو تلجس امك .صاخلا عاطقلل نامتئالا ةدایز ةیفلخ ىلع %8.2 ةبسنب 2019
 فقوت مضخ يف ىرخأ لئادب وحن كونبلا ھجوت ةجیتن ًادیج ًاومن اھتارامثتساو ىرخألا كونبلا
  وھو %5 وحنب يلحملا نامتئالا عفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو .يلحملا ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ
 .2018 ماع يف لجسملا لدعملا تاذً ابیرقت

 ضورقلا يف ومنلا ؤطابت ببسب %1.8 ىلإ يرسألا عاطقلل نامتئالا يف ومنلا عجارت امك
 يف يرسألا عاطقلا لظو .ةیكالھتسالا ضورقلا يف داحلا ومنلا نم مغرلا ىلع ةیناكسإلا
 ماعلل )ةمئاقلا ضورقلا ثیح نم( ةیفرصملا ةینامتئالا تالیھستلا نم نیدیفتسملا ةمدقم
 دقع لالخ ومن لضفأ راقعلا عاطقل نامتئالا لجس ،ىرخأ ةھج نم .يلاوتلا ىلع سماخلا
 فاشكنا يلامجإ لصوو .2018 ماع يف فیفط عجارت دعب %14.3 ىلإ ھتبسن تلصو لماك
 ضورقلا باستحا مت ام اذإ ً،ابیرقت ةینامتئالا ةظفحملا فصن ىلإ راقعلا عاطق ىلع كونبلا
 مجح لظی ،كلذ عمو ،صاخ نكس لزانم ءارشو میمرت ضرغل )يرسألا عاطقلا( ةیناكسإلا
 ةرشابملا ةیفرصملا ضورقلا نع ریبك دح ىلإً افلتخم ةیناكسإلا ضورقلل ةبسنلاب رطاخملا
 ةدوج نأ الإ ،يفرصملا نامتئالا ةظفحم عونت ضافخنا مغرو ،تاءاشنإلاو راقعلا عاطقل
 ىندأ ىلإ ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم عجارت ثیح ،ةیلاع تناك اھتاذ ةینامتئالا ةظفحملا
 .ھتایوتسم

 تابث دعب 2019 ماع يف %6.7 ةبسن ةلجسم اھومن لصاوتل كونبلا تارامثتسا تداع امك
 .ةیموكحلا ریغ ةیلاملا قاروألا ىلع فاشكنالا ةدایز عم كلذو ،ةیضاملا ةنسلا يف اھتمیق
 تیوكلا لخاد نم عئادولا ةدایز عم %6.4 ىلإ ةیفرصملا عئادولا يلامجإ ومن داز ،ًاریخأو
 ةبسن نإ ثیح ،ةرقتسم لیومت ةدعاقبً اعتمتم يفرصملا عاطقلا لظی ،كلذل ةجیتنو .اھجراخو

 .لجأل عئادو ةروص يف عئادولا يلامجإ نم 67.1%

 دنع نامتئالا حنم لازی ال
 دیج ىوتسم

 

 

 ةطشنأ يف يوق ٍفاعت
	راقعلا قوسل ضارقإلا
		

 

 

 

 

  تارامثتسالا ومن عافترا

 
 ةیضاملا ماوعألا لالخ يتیوكلا يفرصملا ماظنلا لوصأ ةدوج تدھش :نامتئالا رطاخم
 ریغ ضورقلا لدعم يفاصو يلامجإ نم لكل رمتسملا ضافخنالا يف لثمتً اسوملمً انسحت
 ىلإ ،عمجم ساسأ ىلع ،ةمظتنملا ریغ ضورقلا يلامجإ لدعم عجارت ثیح ،ةمظتنملا
 )كونبلل يلحملا طاشنلا ىوتسم ىلع %1.3( %1.5 ھتبسن تغلب ضفخنم يخیرات ىوتسم
 ةغلابلاو ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لبق ةلجسملا ةبسنلا نم لقأ وھو ،2019 ربمسید يف امك
 تاونسلا لالخ ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضفخ ربتعیو .2007 ماع يف %3.8 يلاوح
 لدعملاب نروق ام اذإ ةصاخ رابتعالاب ًاریدج ًازاجنإ )%1.5( ةیلاحلا ھتبسن ىلإ ةریخألا ةلیلقلا
 تاصصخملا( ةیطغتلا لدعم لازی امو .%11.5 ھتبسن تغلب يذلاو 2009 ماع يف لجسملا
 ىوتسم ىلع %326.8( %270.6 ىلإ لصیلً اعفترم )ةمظتنملا ریغ ضورقلا ىلإ ةرفوتملا
 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لبق لجسملا لدعملا نم ىلعأ كش الب وھو ،)كونبلل يلحملا طاشنلا

 انوروك سوریاف راشتنا ةمزأ نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .2007 ماع يف %87.2 غلب يذلاو
 عم ضورقلا لیصحت مدع رطاخم لدعم ىلع ریبك لكشبوً امتح رثؤت فوس )19-دیفوك(
 ىلإ يدؤتس طاسقألا دادس لیجأتو معدلا ریبادت نأ نم مغرلا ىلع ،ةیطغتلا لدعم صیلقت
  .ةمظتنملا ریغ ضورقلا نیوكت رخأت

 ناك ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضافخنا نأ ىلإ 2019 ماع يف يعاطقلا لیلحتلا ریشیو
 تداز ً،ایفارغج .تاءاشنإلاو راقعلا يعاطقو يرسألا عاطقلا يف ضورقلا هذھ عجارتل ةجیتن
 سلجم لود يف اھعجارت عم ،ابوروأ يفو ةیلحملا تایلمعلا نم ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةمیق
 ةصح نأ ىلإ تیوكلا يف ةیفرصملا ةعانصلا لیلحت ریشیو اذھ .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا

 لدعم يفاص عجارت
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 يخیرات ىوتسمل
)1.5%( 
 
 

 

 ةیطغتلا ةبسن تلصاو
 %270.6 ىلإ اھعافترا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 رطاخم لثمی ام وھو ،%51.7 تغلب دق ةمظتنملا ریغ ضورقلا يلامجإ نم ةیدیلقتلا كونبلا
 .%55.2 اھتبسن ةغلابلا ضورقلا يلامجإ نم اھتصحب ةنراقم لقأ نامتئا

 يلامجإ نم %16 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا ةبسن تغلب :ةلویسلاو قوسلا رطاخم
 نم %19.6 يلاوح تانامضك ةمدقملا تاكرشلا مھسأ ةبسن تغلب نیح يف ،تارامثتسالا
 ماع يف ةلجسملا كلت نم ًالیلق ىلعأ بسنلا هذھ نأ مغرو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ

 .نیریخألا نیماعلا يف ریبك لكشب عجارت دق مھسألا قوسل كونبلا فاشكنا نأ الإ ،2018
 لكشب ةلویسلا ةیطغت رایعم زواجت ثیح ،كونبلا ىدل ةیوق ةلویسلا تایوتسم تلظ ،ًاریخأو
 .%100 غلابلا بولطملا ىندألا دحلا حیرم

 ةلویسلا ةرفو رارمتسا
 ةنسلا لالخ

 عاطقلا ةیحبر ىلع اھلالظب ةدئافلا شماوھ ضافخناو ةسفانملا ةدح ةدایز تقلأ :ةیحبرلا
 ةدئاعلا حابرألا يفاص يلامجإ يف %0.7 ةبسنب فیفط عجارت ىلإ ىدأ امم يفرصملا
 لباقم %23( دئاوفلا تاداریإب ةنراقم عرسأ ةریتوب دئاوفلا تافورصم تعفتراو ،نیمھاسملل

 عافترا بناج ىلإ اذھ ،دئاوفلا تاداریإ يفاص يف %0.4 ةبسنب عجارت ىلإ ىدأ امم )9%
 تایوتسم عجارت سكعناو ،ةلمتحملا ةینامتئالا رئاسخلا ةیطغتل ضورقلا رئاسخ تاصصخم

 دئاعلاو لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا عجارت عم ،ةیحبرلا تارشؤم عجارت يف حابرألا يفاص
 ةیمالسإلا كونبلا تنكمت دقو .بیترتلا ىلع %9.5و %1.2 ىلإ ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع
 عم بسانتی امب حابرألا يف اھتصح عفر مث نمو %9.2 ةبسنب اھحابرأ يفاص ةدایز نم
 ةیدیلقتلا كونبلا عم حابرألا يفاص يف ةوجفلا لیلقت ىلإ ىدأ امم عاطقلا لوصأ يف اھتصح
 لدعم غلب ،عاطقلا ةءافك ثیح نمو .2013 ماع ذنم اھحابرأ يف عجارت لوأ تلجس يتلا
  .)%37( ةقباسلا ةنسلا ءادأ نع ًالیلقً اعجارتم %38 حبرلا ىلإ ةفلكتلا

 عجارتب ةیحبرلا ترثأت
 دئاوفلا شماوھ
 ةسفانملاو

 

 ثیح ،رئاسخلا صاصتما ىلع ةیلاعلا اھتردق ىلع ةظفاحملا ةیتیوكلا كونبلا تلصاو :ةءالملا
 يزكرملا تیوكلا كنب نم ةبولطملا ةبسنلا نم ىلعأ وھو ،٪18.5 لاملا سأر ةیافك لدعم غلب
 قوقحل ةیلاعلا ةدوجلا ىلإ كونبلا ىدل ةیوقلا لاملا سأر تالدعم ىزعتو .%13 ةغلابلاو
 غلبو .لاملا سأر ةدعاق يلامجإ نم ٪81 اھتبسن تغلب يتلاو ىلوألا ةحیرشلا نم نیمھاسملا
 ىندألا دحلا زواجتت ةبسن يھو ،٪10.7 يفرصملا ماظنلا ىوتسم ىلع يلاملا عفرلا لدعم
 ةیوقلا ةردقلا ىلع دكؤی ام وھو ،٪3 ةغلابلاو لزاب ةنجل تابلطتم بجومب ةررقملا ةبسنلل
 دكؤتو .يلاملا عفرلا لدعمل ىندألا دحلا زواجت نود ةینامتئالا تالیھستلا میدقت يف كونبلل
 ةھجاوم ىلع كونبلا ةردق يزكرملا تیوكلا كنب اھارجأ يتلا طغضلا تارابتخا جئاتن

 ىلع ددرتملا يفاعتلا ویرانیس قفو ةلویسلاو قوسلاو نامتئالا رطاخم يف ةفلتخم تامدص
 .دتمم U لكش

 سأر ةیافك لدعم لظ
 ىوتسم دنع ًایوق لاملا

18.5% 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 رطاخم لثمی ام وھو ،%51.7 تغلب دق ةمظتنملا ریغ ضورقلا يلامجإ نم ةیدیلقتلا كونبلا
 .%55.2 اھتبسن ةغلابلا ضورقلا يلامجإ نم اھتصحب ةنراقم لقأ نامتئا

 يلامجإ نم %16 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا ةبسن تغلب :ةلویسلاو قوسلا رطاخم
 نم %19.6 يلاوح تانامضك ةمدقملا تاكرشلا مھسأ ةبسن تغلب نیح يف ،تارامثتسالا
 ماع يف ةلجسملا كلت نم ًالیلق ىلعأ بسنلا هذھ نأ مغرو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ

 .نیریخألا نیماعلا يف ریبك لكشب عجارت دق مھسألا قوسل كونبلا فاشكنا نأ الإ ،2018
 لكشب ةلویسلا ةیطغت رایعم زواجت ثیح ،كونبلا ىدل ةیوق ةلویسلا تایوتسم تلظ ،ًاریخأو
 .%100 غلابلا بولطملا ىندألا دحلا حیرم

 ةلویسلا ةرفو رارمتسا
 ةنسلا لالخ

 عاطقلا ةیحبر ىلع اھلالظب ةدئافلا شماوھ ضافخناو ةسفانملا ةدح ةدایز تقلأ :ةیحبرلا
 ةدئاعلا حابرألا يفاص يلامجإ يف %0.7 ةبسنب فیفط عجارت ىلإ ىدأ امم يفرصملا
 لباقم %23( دئاوفلا تاداریإب ةنراقم عرسأ ةریتوب دئاوفلا تافورصم تعفتراو ،نیمھاسملل

 عافترا بناج ىلإ اذھ ،دئاوفلا تاداریإ يفاص يف %0.4 ةبسنب عجارت ىلإ ىدأ امم )9%
 تایوتسم عجارت سكعناو ،ةلمتحملا ةینامتئالا رئاسخلا ةیطغتل ضورقلا رئاسخ تاصصخم

 دئاعلاو لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا عجارت عم ،ةیحبرلا تارشؤم عجارت يف حابرألا يفاص
 ةیمالسإلا كونبلا تنكمت دقو .بیترتلا ىلع %9.5و %1.2 ىلإ ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع
 عم بسانتی امب حابرألا يف اھتصح عفر مث نمو %9.2 ةبسنب اھحابرأ يفاص ةدایز نم
 ةیدیلقتلا كونبلا عم حابرألا يفاص يف ةوجفلا لیلقت ىلإ ىدأ امم عاطقلا لوصأ يف اھتصح
 لدعم غلب ،عاطقلا ةءافك ثیح نمو .2013 ماع ذنم اھحابرأ يف عجارت لوأ تلجس يتلا
  .)%37( ةقباسلا ةنسلا ءادأ نع ًالیلقً اعجارتم %38 حبرلا ىلإ ةفلكتلا

 عجارتب ةیحبرلا ترثأت
 دئاوفلا شماوھ
 ةسفانملاو
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 .ةیجھنملا فالتخا ببسب يزكرملا تیوكلا كنب عقوم ىلع ةیونس عبرلاو ةیرھشلا تارشنلا يف ةروشنملا ماقرألا نع 2019 ماع تانایب فلتخت  1

 :ةیلحملا قاوسألا

 رعس ضیفخت يزكرملا تیوكلا كنب ررق ،2019 ربوتكأ يف :يبنجألا فرصلاو دقنلا قاوسأ
 ذنم مصخلا رعسل ضفخ لوأ وھو ،%2.75 ىلإ كلذب لصیل ةیوئم ةطقن عبر عقاوب مصخلا

 مل ،2017 ربوتكأ يف ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ذنم عضولل ًارارمتساو .2012 ماع
 مئاقلا دیصرلا ضفخنا كلذل ةجیتنو ،يلحملا ماعلا نیدلا تاودأل رادصإ يأ 2019 ماع دھشی
 مدعو ةلویسلا ةرفو مضخ يفو .2019 ماع يف يتیوك رانید رایلم 2.07 ىلإ ماعلا نیدلل
 يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما تایلمع تعفترا ،ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ
 تالمعلا فرص قوسل ةبسنلابو .لباقملا قروتلا تایلمعو عوبسأ ةرتفل تالخدتلا لالخ نم
 رالودلاو ورویلا لباقم ًاعافترا ًالجسم 2019 ماع يتیوكلا رانیدلا ىھنأ دقف ،ةیبنجألا
 نیلاو ينیلرتسإلا ھینجلا لباقم عجارت نیح يف ،بیترتلا ىلع %0.08و %2 وحنب يكیرمألا
  .بیترتلا ىلع %1.6و %3.4 وحنب ينابایلا

 نوناق لوعفم ءاھتنا
 تارادصإ نود لاح نیدلا
 ةدیدج

 يتیوكلا رانیدلا طبر
 نم دح تالمع ةلسب
 فرصلا راعسأ تابلقت
 

 يف اھتاریظن ىلع اھئادأ يف ةقوفتم ةزاتممً احابرأ تیوكلا ةصروب تلجس :تیوكلا ةصروب
 قوسلا رشؤم لفقأ ثیح ،ىرخألا ةئشانلا قاوسألاو ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 ،بیترتلا ىلع %32.4و %23.7 ةبسنبً اعافترا امھنم لك لجسیل لوألا قوسلا رشؤمو ماعلا
 جاردإلا طورشل ةیفوتسملا ریغ تاكرشلا يطغی يذلا يسیئرلا قوسلا رشؤم لفقأ نیح يف
 طاشن دھش ،يفرصملا عاطقلل يوق ءادأ ةدایقبو .%3.6 ةبسنب حابرأ ىلع لوألا قوسلا يف
 قاوسألل MSCI يلناتس ناغروم رشؤم نمض لوخدلاب تاعقوت طسو ةریبك ةزفق لوادتلا
 يتلاو قوسلا ریوطت عورشم ةطخ نم ةثلاثلا ةلحرملا قالطنا 2019 ماع دھش امك .ةئشانلا
 اھءادأ كونبلا تلصاو ،يعاطقلا ىوتسملا ىلع ءادألل ةبسنلاب امأ .ةدیدج تاجتنم حرط لمشت
 لكشت تالوادتبو ،%35.7 ةبسنبً احابرأ ًةققحم ىرخألا تاعاطقلاب ةنراقم لضفألاو يوقلا

 يف بناجألا ةیكلم تلجس امك .2019 ماع لالخ ةلوادتملا ةلویسلا ةمیق يلامجإ نم 61%
  .بناجألا كلمت ةبسن فقس عفر ةیفلخ ىلع ةدایز كونبلا

 ًاحابرأ ةصروبلا تلجس
 اھئادأ يف ةزواجتم ةیوق
 سلجم يف اھتاریظن
 جیلخلا لودل نواعتلا
  ةیبرعلا

 عجارت لباقم تاقفصلا ددع يلامجإ يف %10 ةبسنب ًاومن يراقعلا قوسلا لجس :راقعلا قوس
 يعاطق نم لك ومن نم مغرلا ىلعو .2019 ماع يف تاعیبملا ةمیق يلامجإ يف %3 ةبسنب
 ىلع رثأ امم %30 ةبسنب يرامثتسالا راقعلا عاطق عجارت دقف ،يراجتلاو ينكسلا راقعلا
 قوس يف عجارت يأ مامأ يوق زكرمب عتمتت ةماع ةفصب كونبلا لازت الو .تاعیبملا يلامجإ
 ،تانامضلا وأ ضورقلا ثیح نم ءاوس راقعلا قوس ىلع ریبكلا كونبلا فاشكنا مغر ،راقعلا

 .يزكرملا تیوكلا كنب اھیرجی يتلا طغضلا تارابتخا جئاتن بسحب كلذو

 راقعلا تاعیبم تضفخنا
 ددع عافترا مغر
 تاقفصلا

 

  :تایوستلاو تاعوفدملا مظن
 امم ،ةظوحلم ومن تالدعم قیقحت يف ةریبكلا تاعوفدملاو ةئزجتلا تاعوفدم مظن ترمتسا
 ةیلاملا تالماعملا نم ریبك مك لیھست يف ةثیدحلا عفدلا مظن ھیدؤت يذلا رودلا ةیمھأ دكؤی
 ةیفرصملا تاونقلا لالخ نم تالماعملا ةمیق ومن لدعم عفترا ،2019 ماع لالخو .ةیمویلا
 ةینورتكلإلا ةباوبلاو عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأ يف لثمتت يتلاو ةینورتكلإلا
 ىلإ )ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن يك" ةباوب( ةكرتشملا ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرشل

 ىلإ ةیساسأ ةروصب ومنلا عافترا دوعیو ،ةقباسلا ةنسلا يف %10 ھتبسن امب ةنراقم 11.8%1

 مادختسا لازی ام
 ةینورتكلإلا تاعوفدملا
 دیازت يف ةیتحتلا اھتینبو
 رمتسم

و
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 ط  2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

                                                             
 تبثت مل ةیموكحلا لولحلاو ةیحصلا تاطلسلا ةباجتسا نأ ضرتفی ثیح ً،اعقوت لقألا وھ دمألا لیوط دوكرلا ویرانیس ققحت نإف ،كلذ عمو  2
 تاھویرانیس 2020 وینوی يف يكیرمألا يلاردفلا يطایتحالا اھارجأ يتلا ةیباقرلا طغضلا تارابتخا ضرتفت امك .ایحملاو ةایحلا ةیامح يف اھتیلعاف
 .)L-shaped دمألا لیوط دوكرلا ویرانیس نود( W-shaped ددرتملا يفاعتلاو ،U-shaped دتمملا ءيطبلاو ،V-shaped عیرسلا يفاعتلل
 ً،افلس ةددحملا نم لوطأ ةرتفلً اقحتسم لظی فوس صاخلا عاطقلل نامتئالا نم ًاریبك ًاءزج نأ ينعی رھشأ 6 ةرتفل ضورقلا طاسقأ دادس لیجأت 3
 .ةنسلا لالخ يلعفلا نامتئالا عفر ىلإ يدؤی امم

 يك" ةباوب ةصح ترمتسا ،ىرخأ ةھج نم .عیبلا طاقن ةزھجأ تایلمع يف ةفعاضملا ةدایزلا
 تالماعملا ةمیق ثیح نم ءاوس ،ةیوق ومن تالدعم قیقحت يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن
 ةزھجأ مادختساب تالماعملا ةمیق عومجم زواجتو ً.ایبسن ةضفخنم ةدعاق نم نكلو ،اھددع وأ
 نم ةیدقنلا تابوحسملا 2019 ماع يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن يك" ةباوبو عیبلا طاقن

 ىلعو .ةینورتكلإلا عفدلا لئاسول يمانتملا مادختسالا سكعی امم يلآلا فرصلا ةزھجأ لالخ
 %98.8 ىلإ لصت ةریبك ةبسن لكشی ةینورتكلإلا ةیفرصملا تالماعملا ددع نأ نم مغرلا
 بیصن اھل لازی ال تاكیش لكش يف ةیقرولا تالماعملا نأ الإ ،تالماعملا ددع عومجم نم
 ،ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا ىلع دیازتملا بلطلا ةبكاوملو .ةمیقلا ثیح نم ریبك
 يلآلا فرصلا ةزھجأو عیبلا طاقن ةزھجأ ددع عفترا ثیح ،ةیساسألا ةینبلا ةعسوت ترمتسا
 2,675و عیب طاقن زاھج 64,990 ىلإ اھددع لصیل بیترتلا ىلع %12.5و %9.1 ةبسنب

 ایجولونكتلا قیبطت يف كونبلا عسوت عمو ،رخآ بناج نم .2019 ةیاھنب يلآ فرص زاھج
 ةجیتن ةیلحملا ةیفرصملا عورفلا ددع ضفخنا ،ءالمعلا نیب عساو قاطن ىلع اھمادختساو
 2019 ماع لالخ مت ،ًاریخأو ً.ایلحمً ایفرصمً اعرف 412 ىلإ عومجملا لصیلً اعرف 13 لافقإ
 امیف تاعوفدملا ةیوستل يلآلا تیوكلا ماظن" لالخ نم كونبلا نیب ةلماعم نویلم 3.8 ءارجإ
 .يتیوك رانید رایلم 333 اھتمیق تغلب "بساك - نیكراشملا نیب

 

 :ةیلبقتسملا ةرظنلا
 ،رارقتسالا نم ىوتسملا سفن ىلع ریبك دح ىلإ يفرصملا عاطقلا ظفاحی نأ عقوتملا نم
 نم فلتخت فوسو ،اھتدشو ةیلاحلا ةمزألا ةرتف دادتما ىلع ھتناتمو عاطقلا ةوق فقوتت نكلو
 تالدعم ىلع ةظفاحملا كونبلا رثكأ ناكمإب نأ طغضلا تارابتخا جئاتن فشكتو .رخآل كنب
 يفاعتلا ویرانیس لظ يف ىتح بولطملا ىندألا دحلا قوفت تایوتسم دنع لاملا سأر ةیافك
 ةلیوط ةرتفل دوكرلا وأ لیوطلا يفاعتلا تاھویرانیس رثأ نوكی نأ لمتحملا نمو .ددرتملا
  .2كونبلا نم دودحم ددعل ربكأ طوغض يف ببستیس اممً املؤم
 ضارتقالا فیلاكت عجارتب يباجیإ لكشب نامتئالا ومن رثأتی دقف ،يداصتقالا عجارتلا مغرو
 لماعلا لاملا سأر تاجایتحا عافتراو قوبسم ریغ وحن ىلع ةدئافلا تالدعم يندت لظ يف
 يلحملا يفرصملا عاطقلا تانایب ثدحأ فشكت امك .3تاداریإلا يف زجعلا ببسب تاكرشلل
 ةینامتئالا تالیھستلا ریفوت نم كونبلا تنّكمت ،ةیلیغشتلا ةئیبلا تایدحت نم مغرلا ىلعو ھنأ
 اھتادصم ةوقو يلاملا اھزكرم ةبالص لضفب كلذو ةحئاجلاب تررضت يتلا تانایكلل ةبولطملا

 .اھتلویس ةرفوو
 لدعم غلب( ةعفترم تایوتسم نم ءيطب وحن ىلع لوصألا ةدوج عجارتت دق ،ىرخأ ةھج نم

 مغرو .)لماك دقع لالخ ىندألا وھو ،2019 ماع يف %1.5 ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص
 لیجأتب حامسلا نإف ،دادسلا يف رثعتلا ةریتو ناددحی فوس اھریثأت ةدحو ةمزألا ةرتف دادتما نأ
 لاح يأبو .ةلوبقم تایوتسم يف دادسلا يف رثعتلا تالدعم يقبت فوس معدلا ریبادتو طاسقألا
 ربمسید يف امك %270 ةبسنب ةیطغت لدعم لثمت يتلاو تاصصخملا ةرفو نإف ،لاوحألا نم

 تیوكلا كنب رارق ءاج ،كلذ نع ًالضف .تامدصلا صاصتمالً ایقاوً اعرد لكشت 2019
 ًایفاضإً امعد لكشیل 2020 لیربأ يف ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تادصملا نع جارفإلاب يزكرملا
 .كونبلل

 ماظنلا لظی نأ عقوتی
  ً ایوق يفرصملا

 نامتئالا ومن عم
 ةدیج تایوتسمب

 لوصألا ةدوج عجارتت دق
 تایوتسم نم نكلو
  ةیوق

((""(( 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ًایفاضإً امعد لكشیل 2020 لیربأ يف ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تادصملا نع جارفإلاب يزكرملا
 .كونبلل
 19-دیفوك ةحئاج تایعادت ةھجاومل يزكرملا تیوكلا كنب تاءارجإ

 ةیدقنلا ةسایسلا ىوتسم ىلع

 نم %1.5 ىلإ لصیل 2020 سرام يف ةیوئم ةطقن 1.25 لدعمب مصخلا رعس ضفخ مت §
  .ةلماك ةیوئم ةطقنب ءارشلا ةداعإ تایقافتا ىلع ةدئافلا لدعم ضفخ مت امك ،2.75%

 ةیلكلا ةیطوحتلا ةسایسلا ىوتسم ىلع

 يفاص رایعمو ةلویسلا ةیطغت ةبسن ضیفخت مت ثیح ،ةلویسلا تابلطتم نم ددع فیفخت مت §
 ،%15 ىلإ %18 نم ةیباقرلا ةلویسلا ةبسنو ،%80 ىلإ %100 نم رقتسملا لیومتلا
 .تاقاقحتسالا ملس دودح فیفخت مت امك

 .%100 ىلإ %90 نم لیومتلل ىصقألا دحلا ةدایز §

 .)%2.5( ةیلامسأرلا ةیطوحتلا تادصملا نع جارفإلا §

 .ةینكسلا قطانملا يف يراقعلا رامثتسالا ضورقل ةمیقلا ىلإ ضرقلا دودح فیفخت §

 ىلإ %75 نم ةطسوتملاو ةریغصلا تاعورشملل ضورقلل نامتئالا رطاخم نزو لیلقت §
25%. 

 رھشأ 6 ةرتفل ضورقلا طاسقأ دادس مدعب 19-دیفوك ةمزأ نم نیررضتملا ءالمعلل حامسلا §
 .تامارغ يأ نود

 ىرخأ تاءارجإو ریبادت

 يلآلا فرصلا ةزھجأو عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ نم تالماعملا ىلع موسر عفد نم ءافعإلا §
 .رھشأ 6 ةرتفل ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلاو

 .ةیدقنلا تاعوفدملا لیلقتل يتیوك رانید 25 ىلإ 10 نم دعب نع عفدلا تایلمع دودح ةدایز §

 يفاص عجارتو ةیداصتقالا تایدحتلا ببسب طوغضلل كونبلا ةیحبر ضرعتت نأ لمتحملا نم
 حمسی نلو .لوصألا ةدوج ضافخنا ةیطغتل تاصصخملا ةدایز ىلإ ةجاحلاو دئاوفلا تاداریإ
 ًاقفو حابرأ تاعیزوت عفدب ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تاردصملا نم ةدافتسالا تررق يتلا كونبلل
 نأ امك ،ةنئمطم تایوتسم دنع لظت نأ عقوتملا نمف ،ةلویسلل ةبسنلابو .لزاب ةنجل تایصوتل
 كونبلل رفوی فوس )ماعلا نیدلا نوناق ریرمت ةطیرش( ةیموكحلا نیدلا تاودأ رادصإ فانئتسا
 طغض يأ فیفختلو .رطاخملا نم ةیلاخلا ةیموكحلا قاروألا يف رامثتسالل ةیفاضإً اصرف
 ةلویسلا ةیطغت رایعم ضیفختبً ایلعف يزكرملا تیوكلا كنب ماق ،يفرصملا عاطقلا ىلع لمتحم
 لیربأ ذنم تاقاقحتسالا ملس تابلطتمو ةیباقرلا ةلویسلا ةبسنو رقتسملا لیومتلا يفاص لدعمو

2020. 

 اھنكمت فوسو ةیفاضإ ةلویس كونبلل حیتت فوس ةعمتجم ریبادتلا هذھ نأ ھیف كش ال اممو
 لوحت عنم مث نمو ،ةررضتملا تاسسؤملاو دارفألل بولطملا نامتئالا میدقت نم اًضیأ
 نأ يرورضلا نم ،تقولا سفن يفو .ةیلام ةءالم ةلكشم ىلإ لجألا ةریصق ةلویسلا تالكشم
 نأ درجمبو .اھب عتمتت يتلا تادصملا ىلع ظافحلا عم ةرتفلا هذھ زواجت نم كونبلا نكمتت
 میدقت نم ھنكمی زكرم يف نوكیس رقتسملا يفرصملا عاطقلا نإف ،يفاعتلا يف داصتقالا أدبی
 .يداصتقالا طاشنلا ةداعتسال مزاللا لیومتلا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 تبثت مل ةیموكحلا لولحلاو ةیحصلا تاطلسلا ةباجتسا نأ ضرتفی ثیح ً،اعقوت لقألا وھ دمألا لیوط دوكرلا ویرانیس ققحت نإف ،كلذ عمو  2
 تاھویرانیس 2020 وینوی يف يكیرمألا يلاردفلا يطایتحالا اھارجأ يتلا ةیباقرلا طغضلا تارابتخا ضرتفت امك .ایحملاو ةایحلا ةیامح يف اھتیلعاف
 .)L-shaped دمألا لیوط دوكرلا ویرانیس نود( W-shaped ددرتملا يفاعتلاو ،U-shaped دتمملا ءيطبلاو ،V-shaped عیرسلا يفاعتلل
 ً،افلس ةددحملا نم لوطأ ةرتفلً اقحتسم لظی فوس صاخلا عاطقلل نامتئالا نم ًاریبك ًاءزج نأ ينعی رھشأ 6 ةرتفل ضورقلا طاسقأ دادس لیجأت 3
 .ةنسلا لالخ يلعفلا نامتئالا عفر ىلإ يدؤی امم

 يك" ةباوب ةصح ترمتسا ،ىرخأ ةھج نم .عیبلا طاقن ةزھجأ تایلمع يف ةفعاضملا ةدایزلا
 تالماعملا ةمیق ثیح نم ءاوس ،ةیوق ومن تالدعم قیقحت يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن
 ةزھجأ مادختساب تالماعملا ةمیق عومجم زواجتو ً.ایبسن ةضفخنم ةدعاق نم نكلو ،اھددع وأ
 نم ةیدقنلا تابوحسملا 2019 ماع يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن يك" ةباوبو عیبلا طاقن

 ىلعو .ةینورتكلإلا عفدلا لئاسول يمانتملا مادختسالا سكعی امم يلآلا فرصلا ةزھجأ لالخ
 %98.8 ىلإ لصت ةریبك ةبسن لكشی ةینورتكلإلا ةیفرصملا تالماعملا ددع نأ نم مغرلا
 بیصن اھل لازی ال تاكیش لكش يف ةیقرولا تالماعملا نأ الإ ،تالماعملا ددع عومجم نم
 ،ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا ىلع دیازتملا بلطلا ةبكاوملو .ةمیقلا ثیح نم ریبك
 يلآلا فرصلا ةزھجأو عیبلا طاقن ةزھجأ ددع عفترا ثیح ،ةیساسألا ةینبلا ةعسوت ترمتسا
 2,675و عیب طاقن زاھج 64,990 ىلإ اھددع لصیل بیترتلا ىلع %12.5و %9.1 ةبسنب

 ایجولونكتلا قیبطت يف كونبلا عسوت عمو ،رخآ بناج نم .2019 ةیاھنب يلآ فرص زاھج
 ةجیتن ةیلحملا ةیفرصملا عورفلا ددع ضفخنا ،ءالمعلا نیب عساو قاطن ىلع اھمادختساو
 2019 ماع لالخ مت ،ًاریخأو ً.ایلحمً ایفرصمً اعرف 412 ىلإ عومجملا لصیلً اعرف 13 لافقإ
 امیف تاعوفدملا ةیوستل يلآلا تیوكلا ماظن" لالخ نم كونبلا نیب ةلماعم نویلم 3.8 ءارجإ
 .يتیوك رانید رایلم 333 اھتمیق تغلب "بساك - نیكراشملا نیب

 

 :ةیلبقتسملا ةرظنلا
 ،رارقتسالا نم ىوتسملا سفن ىلع ریبك دح ىلإ يفرصملا عاطقلا ظفاحی نأ عقوتملا نم
 نم فلتخت فوسو ،اھتدشو ةیلاحلا ةمزألا ةرتف دادتما ىلع ھتناتمو عاطقلا ةوق فقوتت نكلو
 تالدعم ىلع ةظفاحملا كونبلا رثكأ ناكمإب نأ طغضلا تارابتخا جئاتن فشكتو .رخآل كنب
 يفاعتلا ویرانیس لظ يف ىتح بولطملا ىندألا دحلا قوفت تایوتسم دنع لاملا سأر ةیافك
 ةلیوط ةرتفل دوكرلا وأ لیوطلا يفاعتلا تاھویرانیس رثأ نوكی نأ لمتحملا نمو .ددرتملا
  .2كونبلا نم دودحم ددعل ربكأ طوغض يف ببستیس اممً املؤم
 ضارتقالا فیلاكت عجارتب يباجیإ لكشب نامتئالا ومن رثأتی دقف ،يداصتقالا عجارتلا مغرو
 لماعلا لاملا سأر تاجایتحا عافتراو قوبسم ریغ وحن ىلع ةدئافلا تالدعم يندت لظ يف
 يلحملا يفرصملا عاطقلا تانایب ثدحأ فشكت امك .3تاداریإلا يف زجعلا ببسب تاكرشلل
 ةینامتئالا تالیھستلا ریفوت نم كونبلا تنّكمت ،ةیلیغشتلا ةئیبلا تایدحت نم مغرلا ىلعو ھنأ
 اھتادصم ةوقو يلاملا اھزكرم ةبالص لضفب كلذو ةحئاجلاب تررضت يتلا تانایكلل ةبولطملا

 .اھتلویس ةرفوو
 لدعم غلب( ةعفترم تایوتسم نم ءيطب وحن ىلع لوصألا ةدوج عجارتت دق ،ىرخأ ةھج نم

 مغرو .)لماك دقع لالخ ىندألا وھو ،2019 ماع يف %1.5 ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص
 لیجأتب حامسلا نإف ،دادسلا يف رثعتلا ةریتو ناددحی فوس اھریثأت ةدحو ةمزألا ةرتف دادتما نأ
 لاح يأبو .ةلوبقم تایوتسم يف دادسلا يف رثعتلا تالدعم يقبت فوس معدلا ریبادتو طاسقألا
 ربمسید يف امك %270 ةبسنب ةیطغت لدعم لثمت يتلاو تاصصخملا ةرفو نإف ،لاوحألا نم

 تیوكلا كنب رارق ءاج ،كلذ نع ًالضف .تامدصلا صاصتمالً ایقاوً اعرد لكشت 2019
 ًایفاضإً امعد لكشیل 2020 لیربأ يف ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تادصملا نع جارفإلاب يزكرملا
 .كونبلل

 ماظنلا لظی نأ عقوتی
  ً ایوق يفرصملا

 نامتئالا ومن عم
 ةدیج تایوتسمب

 لوصألا ةدوج عجارتت دق
 تایوتسم نم نكلو
  ةیوق

((""(( 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ًایفاضإً امعد لكشیل 2020 لیربأ يف ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تادصملا نع جارفإلاب يزكرملا
 .كونبلل
 19-دیفوك ةحئاج تایعادت ةھجاومل يزكرملا تیوكلا كنب تاءارجإ

 ةیدقنلا ةسایسلا ىوتسم ىلع

 نم %1.5 ىلإ لصیل 2020 سرام يف ةیوئم ةطقن 1.25 لدعمب مصخلا رعس ضفخ مت §
  .ةلماك ةیوئم ةطقنب ءارشلا ةداعإ تایقافتا ىلع ةدئافلا لدعم ضفخ مت امك ،2.75%

 ةیلكلا ةیطوحتلا ةسایسلا ىوتسم ىلع

 يفاص رایعمو ةلویسلا ةیطغت ةبسن ضیفخت مت ثیح ،ةلویسلا تابلطتم نم ددع فیفخت مت §
 ،%15 ىلإ %18 نم ةیباقرلا ةلویسلا ةبسنو ،%80 ىلإ %100 نم رقتسملا لیومتلا
 .تاقاقحتسالا ملس دودح فیفخت مت امك

 .%100 ىلإ %90 نم لیومتلل ىصقألا دحلا ةدایز §

 .)%2.5( ةیلامسأرلا ةیطوحتلا تادصملا نع جارفإلا §

 .ةینكسلا قطانملا يف يراقعلا رامثتسالا ضورقل ةمیقلا ىلإ ضرقلا دودح فیفخت §

 ىلإ %75 نم ةطسوتملاو ةریغصلا تاعورشملل ضورقلل نامتئالا رطاخم نزو لیلقت §
25%. 

 رھشأ 6 ةرتفل ضورقلا طاسقأ دادس مدعب 19-دیفوك ةمزأ نم نیررضتملا ءالمعلل حامسلا §
 .تامارغ يأ نود

 ىرخأ تاءارجإو ریبادت

 يلآلا فرصلا ةزھجأو عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ نم تالماعملا ىلع موسر عفد نم ءافعإلا §
 .رھشأ 6 ةرتفل ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلاو

 .ةیدقنلا تاعوفدملا لیلقتل يتیوك رانید 25 ىلإ 10 نم دعب نع عفدلا تایلمع دودح ةدایز §

 يفاص عجارتو ةیداصتقالا تایدحتلا ببسب طوغضلل كونبلا ةیحبر ضرعتت نأ لمتحملا نم
 حمسی نلو .لوصألا ةدوج ضافخنا ةیطغتل تاصصخملا ةدایز ىلإ ةجاحلاو دئاوفلا تاداریإ
 ًاقفو حابرأ تاعیزوت عفدب ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تاردصملا نم ةدافتسالا تررق يتلا كونبلل
 نأ امك ،ةنئمطم تایوتسم دنع لظت نأ عقوتملا نمف ،ةلویسلل ةبسنلابو .لزاب ةنجل تایصوتل
 كونبلل رفوی فوس )ماعلا نیدلا نوناق ریرمت ةطیرش( ةیموكحلا نیدلا تاودأ رادصإ فانئتسا
 طغض يأ فیفختلو .رطاخملا نم ةیلاخلا ةیموكحلا قاروألا يف رامثتسالل ةیفاضإً اصرف
 ةلویسلا ةیطغت رایعم ضیفختبً ایلعف يزكرملا تیوكلا كنب ماق ،يفرصملا عاطقلا ىلع لمتحم
 لیربأ ذنم تاقاقحتسالا ملس تابلطتمو ةیباقرلا ةلویسلا ةبسنو رقتسملا لیومتلا يفاص لدعمو

2020. 

 اھنكمت فوسو ةیفاضإ ةلویس كونبلل حیتت فوس ةعمتجم ریبادتلا هذھ نأ ھیف كش ال اممو
 لوحت عنم مث نمو ،ةررضتملا تاسسؤملاو دارفألل بولطملا نامتئالا میدقت نم اًضیأ
 نأ يرورضلا نم ،تقولا سفن يفو .ةیلام ةءالم ةلكشم ىلإ لجألا ةریصق ةلویسلا تالكشم
 نأ درجمبو .اھب عتمتت يتلا تادصملا ىلع ظافحلا عم ةرتفلا هذھ زواجت نم كونبلا نكمتت
 میدقت نم ھنكمی زكرم يف نوكیس رقتسملا يفرصملا عاطقلا نإف ،يفاعتلا يف داصتقالا أدبی
 .يداصتقالا طاشنلا ةداعتسال مزاللا لیومتلا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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ك.بليون د أصول النظام المصرفي
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 ةیلاملا ةسایسلا مامأً اقئاع ضارتقالا ىلع ةردقلا مدعو دیازتملا زجعلا لكشی فوسو .يطفنلا
 زیزعت اھنأش نم قافنإلا دیشرتل فدھت يتلا دوھجلا نأ امك .)نیدلا نوناق رارقإ متی مل ام(
 ریغ ومنلا نم دحی امم ةیلامسأرلا تاقفنلا يف لیلقتب ةریخألا تاونسلا يف عبتملا ھجوتلا
 .يطفنلا

 طاشنلا يف داحلا عجارتلا فیفختل ھجوت نأ بجی نآلا ىوصقلا ةیولوألا نأ نیح يف
 ىلع تیوكلا ةلود دامتعال ةمئادلا ةیضقلا زربت ةمزألا هذھ نإف ،ةحئاجلا رثإ يداصتقالا
 ةدوع دعب امأ .ةینطولا ةلامعلا فیظوتل يسیئر ردصمك ةلودلا رودو ةیطفنلا تاداریإلا
 نم ةلماش ةیلكیھو ةیلام تاحالصإ قیبطتل ةثیثح دوھج لذب بجیف ،هدھع قباسل داصتقالا
 ىوتسم ضافخناو ةمخضلا ةیلاملا تارخدملا تناك اذإو .طفنلا ىلع ةلودلا دامتعا فقو لجأ
 ةجاحلا تفعاض 19-دیفوك ةحئاج نإف ،كرحتلاو يعسلل ةصرف تیوكلل نامدقی ماعلا نیدلا
 لظت فوسف ،ةبولطملا تاحالصإلا نأشب سوملم زاجنإ قیقحت نودو .يداصتقالا عونتلل
 رارقتسالا ىلع ًارطخ هرودب لكشی امم ،طفنلا راعسأ يف تابلقتلا رطاخمل ةضرعم ةلودلا
 .يلاملا

 عجارت ثیح نم ،19-دیفوك ةحئاجو ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا نیب ریبك ھباشت كلانھ ،ًاریخأو
 ةأشن يف ةصاخو ،ظوحلم وحن ىلعً اضیأ ناتفلتخم نیتمزألا نأ مغرو .امھیتلك يف داصتقالا
 تاءارجإلا ذاختاو امھنم سوردلا ملعت ةیمھأ وھ امھعمجی ام نأ الإ ،اھریثأتو امھنم لك
 ةیلاملا ةمزألا يف ھتاربخ نم يزكرملا تیوكلا كنب دافتسا ،قایسلا اذھ يفو .ةیحیحصتلا
 اھتاقیبطتو ةدافتسملا سوردلا رامث ىلجتتو ،ةوقو ةناتم رثكأ يفرصم ماظن ءانبل ةیملاعلا

 تدأ ،معدلل يقلتملا رودب كونبلا رھظت نأ نم ًالدبو ،كونبلا ةمالس يف لماك دقع رادم ىلع
 ةمزأ نوكت نأ لمأنو .ةموكحلا اھترقأ يتلا ةیفیفختلا تاءارجإلا فلتخم يف معادلا رود
 عونتم داصتقا ءانبل لیبسلا دھمت نأو ،ينطولا ىوتسملا ىلع لثامم لعافتلً اثعاب 19-دیفوك
 .لبقتسملا يف مادتسمو يوقو

 
 
 
 يلاملا عضولا ءوسی دق
 دوھج لذب يعدتسی امم
 ةھجاومل ةثیثح
 يف ةیلكیھلا تالكشملا
 ةمداقلا تاونسلا
 

 ربتعت ،ةمزأ يأ لثم
 ةصرف 19-دیفوك
 حیحصتلاو كاردتسالل

20ط
19

 الفصل(1)
الوساطة المالية للبنوك



192019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 ك  2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 
 

 

 ةیلاملا ةسایسلا مامأً اقئاع ضارتقالا ىلع ةردقلا مدعو دیازتملا زجعلا لكشی فوسو .يطفنلا
 زیزعت اھنأش نم قافنإلا دیشرتل فدھت يتلا دوھجلا نأ امك .)نیدلا نوناق رارقإ متی مل ام(
 ریغ ومنلا نم دحی امم ةیلامسأرلا تاقفنلا يف لیلقتب ةریخألا تاونسلا يف عبتملا ھجوتلا
 .يطفنلا

 طاشنلا يف داحلا عجارتلا فیفختل ھجوت نأ بجی نآلا ىوصقلا ةیولوألا نأ نیح يف
 ىلع تیوكلا ةلود دامتعال ةمئادلا ةیضقلا زربت ةمزألا هذھ نإف ،ةحئاجلا رثإ يداصتقالا
 ةدوع دعب امأ .ةینطولا ةلامعلا فیظوتل يسیئر ردصمك ةلودلا رودو ةیطفنلا تاداریإلا
 نم ةلماش ةیلكیھو ةیلام تاحالصإ قیبطتل ةثیثح دوھج لذب بجیف ،هدھع قباسل داصتقالا
 ىوتسم ضافخناو ةمخضلا ةیلاملا تارخدملا تناك اذإو .طفنلا ىلع ةلودلا دامتعا فقو لجأ
 ةجاحلا تفعاض 19-دیفوك ةحئاج نإف ،كرحتلاو يعسلل ةصرف تیوكلل نامدقی ماعلا نیدلا
 لظت فوسف ،ةبولطملا تاحالصإلا نأشب سوملم زاجنإ قیقحت نودو .يداصتقالا عونتلل
 رارقتسالا ىلع ًارطخ هرودب لكشی امم ،طفنلا راعسأ يف تابلقتلا رطاخمل ةضرعم ةلودلا
 .يلاملا

 عجارت ثیح نم ،19-دیفوك ةحئاجو ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا نیب ریبك ھباشت كلانھ ،ًاریخأو
 ةأشن يف ةصاخو ،ظوحلم وحن ىلعً اضیأ ناتفلتخم نیتمزألا نأ مغرو .امھیتلك يف داصتقالا
 تاءارجإلا ذاختاو امھنم سوردلا ملعت ةیمھأ وھ امھعمجی ام نأ الإ ،اھریثأتو امھنم لك
 ةیلاملا ةمزألا يف ھتاربخ نم يزكرملا تیوكلا كنب دافتسا ،قایسلا اذھ يفو .ةیحیحصتلا
 اھتاقیبطتو ةدافتسملا سوردلا رامث ىلجتتو ،ةوقو ةناتم رثكأ يفرصم ماظن ءانبل ةیملاعلا

 تدأ ،معدلل يقلتملا رودب كونبلا رھظت نأ نم ًالدبو ،كونبلا ةمالس يف لماك دقع رادم ىلع
 ةمزأ نوكت نأ لمأنو .ةموكحلا اھترقأ يتلا ةیفیفختلا تاءارجإلا فلتخم يف معادلا رود
 عونتم داصتقا ءانبل لیبسلا دھمت نأو ،ينطولا ىوتسملا ىلع لثامم لعافتلً اثعاب 19-دیفوك
 .لبقتسملا يف مادتسمو يوقو
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 3 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

  كونبلل ةیلاملا ةطاسولا

 ىلع %8.2 ةبسنب 2019 ماع لالخ عمجم ساسأ ىلع ًاومن يتیوكلا يفرصملا عاطقلا لوصأ تققح
 ًاومن اھتارامثتساو ىرخألا كونبلا ىدل كونبلا عئادو تلجس امك .صاخلا عاطقلل نامتئالا ةدایز ةیفلخ
 ىلعو .يلحملا ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ فقوت مضخ يف ىرخأ لئادب وحن كونبلا ھجوت لضفب ًادیج
 .ًابیرقت 2018 ماع يف لجسملا لدعملا تاذ وھو %5 وحنب يلحملا نامتئالا عفترا ،دیدحتلا ھجو
 ضورقلا يف عجارت ببسب %1.8 ىلإ يرسألا عاطقلل نامتئالا يف ومنلا عجارت دقف ،كلذ مغرو
 ةمدقم يف يرسألا عاطقلا لظو .ةیكالھتسالا ضورقلا يف داحلا ومنلا نم مغرلا ىلع ةیناكسإلا
 .يلاوتلا ىلع سماخلا ماعلل )ةمئاقلا ضورقلا ثیح نم( ةیفرصملا ةینامتئالا تالیھستلا نم نیدیفتسملا
 %14.3 ىلإ ھتبسن تلصو لماك دقع لالخ ومن لضفأ راقعلا عاطقل نامتئالا لجس ،ىرخأ ةھج نم
 فصن ىلإ راقعلا عاطق ىلع كونبلا فاشكنا يلامجإ لصوو .2018 ماع يف فیفط عجارت دعب
 میمرت ضرغل )يرسألا عاطقلا( ةیناكسإلا ضورقلا باستحا مت ام اذإ ،ًابیرقت ةینامتئالا ةظفحملا

 ىلإ ًافلتخم ةیناكسإلا ضورقلل ةبسنلاب رطاخملا مجح لظی ،كلذ مغرو .صاخ نكس لزانم ءارشو
 ةظفحم عونت ضافخنا مغرو .تاءاشنإلاو راقعلا عاطقل ةرشابملا ةیفرصملا ضورقلا نع ریبك دح
 ضورقلا لدعم عجارت ثیح ،ام ًاعون ةدیج تناك اھتاذ ةینامتئالا ةظفحملا نإ الإ ،يفرصملا نامتئالا

 %6.7 ةبسن ةلجسم اھومن لصاوتل كونبلا تارامثتسا تداع امك .)2 لصفلا رظنأ( ةمظتنملا ریغ
 ةیلاملا قاروألا ىلع فاشكنالا ةدایز عم كلذو ،ةیضاملا ةنسلا يف اھتمیق تابث دعب 2019 ماع يف

 نم عئادولا ةدایز عم %6.4 ىلإ ةیفرصملا عئادولا يلامجإ يف ومنلا داز ،ًاریخأو .ةیموكحلا ریغ
 ةبسن نأ ثیح ،ةرقتسم لیومت ةدعاقب ًاعتمتم يفرصملا عاطقلا لظی ،كلذل ةجیتنو .جراخلاو لخادلا

 .لجأل عئادو ةروص يف عئادولا يلامجإ نم 67.1%

 لومشلا قاطن عاستا يف اھرثأو كونبلل ةیلاملا ةطاسولا
  يلاملا

 تاریغتملاب اھسایق دنع ،ةیلاملا ةطاسولا تارشؤم تدھش
 يلامجإلا يلحملا جتانلل ةبسنلاب ةیسیئرلا ةیفرصملا
 لوصأ يف ومنلا عافترا ةیفلخ ىلعً اظوحلمً انسحت ،يمسالا

 يلحملا جتانلاب ةنراقم 4يفرصملا عاطقلا ضورقو
 لوصألا يف ةدایزلا مغرو .)ماقملا( يمسألا يلامجإلا

 %6.7 ةبسنب 2019 ماع يف ةیلحملا عئادولاو ضورقلاو
 يلحملا جتانلا لجس دقف ،بیترتلا ىلع %0.3و %4.3و
 ةدایزب ًةنراقم ،5%2.2 ةبسنبً اعجارت يمسالا يلامجإلا
 .)1-1 لكشلا( 2018 ماع يف %16 اھتبسن تغلب

 يف عجارتلا ةجیتن كلذ نأ مغر ،ةیسیئرلا بسنلا ومن عمو
 ةیلاملا ةطاسولا يف كونبلا ھبعلت يذلا رودلل ناك دقف ،ماقملا
 تایوتسمل تیوكلا يف يلاملا لومشلا عفد يف ریبك رثأ
 رشؤملا تانایب ةدعاق فشكت ،لاثملا لیبس ىلعف .ةعفترم
 نأ 2017 ماعل يلودلا كنبلل ةعباتلا يلاملا لومشلل يملاعلا

                                                             
 متی مل امو .)تیوكلا يف ةیبنجأ كونبلً اعرف 12 كلذ يف امب( طقف يلحملا يفرصملا عاطقلاب )1-1 لكشلا( يف ةمدختسملا تانایبلا قلعتت  4
 .جراخلا يف اھعورفو ةیتیوكلا كونبلل ةعباتلا تاكرشلا لامعأ لمشت يتلاو ةعمجملا تانایبلا ىلإ دنتسی لصفلا يقاب نإف ،كلذ ریغ ىلإ ةراشإلا

 ةمیق يلامجإب تیوكلا يف ةلماعلا ةیبنجألا كونبللً اعرف 12 ينثتست ةعمجملا تانایبلا ىلإ ًادانتسا انتشقانم نإف ،تانایبلا ضعب ةیدودحم ببسبو
 .)ةعمجملا ةیفرصملا لوصألا نم %3.3 وأ ةیلحملا ةیفرصملا لوصألا نم %3.8 لثمت( يتیوك رانید رایلم 2.5 غلبت ةعمجم لوصأ
 يلامجإلا يلحملا جتانلا عفترا ،ىرخأ ةھج نم .2020 لیربأ يف ةرداصلا يلودلا دقنلا قودنصل يملاعلا داصتقالا قافآ تانایب ةدعاق  5
 .طقف %1.8 ةبسنب يقیقحلا
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كونبلل ةیلاملا ةطاسولا ك.د رایلم
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 4 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ةنس 15 مھرامعأ زواجتت نیذلاو ناكسلا نم %80 ةبسن
 ،ةیمسر ةیلام ةسسؤم ىدل يكنب باسح مھیدل تیوكلا يف
 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف %47 ھتبسن امب ةنراقم
 .ایقیرفإ

  يلاملا ماظنلا ةزیكر يفرصملا عاطقلا لظی

 ماظنلل يساسألا روحملا تیوكلا يف يفرصملا عاطقلا ربتعی
 ةبسن ،2019 ربمسید ةیاھن يف امك ،لكشی ثیح ،6يلاملا

 تاكرش عاطق ھیلی ،7يلحملا يلاملا عاطقلا نم 90%
 نیمأتلا تاكرش لكشتو .%9.1 يلاوحب رامثتسالا

 يفرصملا زاھجلا نوكتیو .ةیقابلا ةبسنلا ةفارصلا تاكرشو
 ةیمالسإ كونب ةسمخو ةیدیلقت كونب ةسمخ نم تیوكلا يف
 ةییتیوكلا كونبللو .ةیبنجأ كونبلً اعرف 12و صصختم كنبو
 يلامجإ لثمی ثیح ،ىرخألا لودلا نم ددع يف مھم روضح
 نم %22 جراخلا يف اھعورفو ةعباتلا اھتاكرش لوصأ
 .عمجملا يفرصملا ماظنلا

 يفرصملا زاھجلل عمجملا يلاملا زكرملا لیلحت دكؤیو
 دمتعی يلام ماظن يف عقوتم رمأ وھو ةیدیلقتلا تاودألا ةنمیھ
 ،لاثملا لیبس ىلع .يفرصملا زاھجلا ىلع ةریبك ةروصب
 يلامجإ نم %60 ةیفرصملا ضورقلا يفاص ةبسن غلبت
 يف اھیلت ،)2-1 لكشلا( 2019 ربمسید يف امك لوصألا
 نم نوكتتو ،%16.6 ةبسنب تارامثتسالا ةیناثلا ةبترملا
 لخدلا تاذ ىرخألا تاودألاو ةیموكحلا ةیلاملا تاودألا
 عاطقلا يف تارامثتسالاو مھسألا يف تارامثتسالاو تباثلا
 ھتبسن ام عئادولا لثمتف ،تابولطملا بناج نم امأ .يراقعلا

 لكیھ ىلع يباجیإ رشؤم وھو ،يلامجإلا نم 59.3%
  .لیومتلل رقتسم

 ةیدیلقتلا كونبلا ةنمیھ مغر ةیمالسٍإلا كونبلل ةریبك ةصح
 ىلع نمیھت ةیدیلقتلا كونبلا لازت ام ،8عمجم ساسأ ىلعو
 ةلیوط تاونسل ةتباث تلظ ةریبك ةصحب يفرصملا عاطقلا

 ربمسید يف امك %57.1 ىلإ لصتل ًارخؤم تعجارت اھنكلو
2019. 

 ماظنلا نم %42 اھتصح غلبت يتلاو ،ةیمالسإلا كونبلا امأ
 تاكبش ربكأ نم ةدحاو ربتعت اھنإف ،عمجملا يفرصملا
 ماظن اھیدل يتلا ةلیثملا لودلا نم يأ يف ةیمالسإلا كونبلا
 دكؤیو .)3-1 لكشلا( يمالسإو يدیلقت ،جودزم يفرصم
 ةیلعاف ىلع ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلل يوقلا دجاوتلا
 ؤفاكت أدبم نامضل يزكرملا تیوكلا كنب اھلذبی يتلا دوھجلا

                                                             
 .تیوكلا يف ةلماعلا ةیبنجألا كونبلا عورف يلحملا يفرصملا عاطقلا لمشی  6
  .ةفارصلا تاكرشو نیمأتلا تاكرشو رامثتسالا تاكرشو كونبلا لمشیو قیض راطإ يف انھ يلاملا عاطقلا فرعی  7
 ةظحالملا رظنأ( تیوكلا يف ةیبنجأ كونبلً اعرف 12 ينثتستو ةیتیوكلا كونبلل ةیجراخلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا ةعمجملا تانایبلا لمشت  8
 .)4 مقر
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ك.د رایلم يفرصملا ماظنلا لوصأ

 5 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 لیھستو ،ءاوس دح ىلع كونبلا نم نیتئفلا الكل صرفلا
 .ةیفرصملا مھتاجایتحا يبلت يتلا تاسسؤملل ءالمعلا رایتخا

 عئادولاو نامتئالا ةدایز ةیفلخ ىلع لوصألل فعاضم ومن
  كونبلا نیب

 ًاومن 2019 ماع لالخ ةعمجملا ةیفرصملا لوصألا تلجس
 لجسملا لدعملا فعض وھو ،%8.2 ھتبسن تغلبً اظوحلم
 يف ةدایزلا تغلب ثیح ،)4-1 لكشلا( ةقباسلا ةنسلا يف
 عفد امم يتیوك رانید رایلم 6.27 ةیفرصملا لوصألا
 امك يتیوك رانید رایلم 83 ىلإ لصیل لوصألا ةمیق يلامجإ
 .2019 ربمسید يف

 لوصألا رصانع تانوكمب ةصاخلا تانایبلا نم نیبتیو
 دوعی لوصألا ومن لدعم عافترا نأ ةیساسألا ةیفرصملا
 تاسسؤملا ىدل تاعادیإلاو نامتئالا ومن ىلإ ریبك لكشب
 .)5-1 لكشلا( تارامثتسالا يف ومنلاو ىرخألا ةیلاملا

 ةظفحم يلامجإ نم يتأت ربكألا ةمھاسملا نأً اضیأ نیبتیو
 رایلم 3.45 غلبمب تداز يتلاو كونبلل ةعمجملا ضورقلا
 2019 ماع يف %7.1 ھتبسن تغلب ًاومن ةلجسم يتیوك رانید
 .%4.6 تغلب يتلاو ةقباسلا ةنسلا يف ةلجسملا كلتب ةنراقم
 عافترا يف ةیبنجألاو ةیلحملا تایلمعلا نم لك تمھاس امك
 ومنلا نم ةیبنجألا تایلمعلا ةصح نأ دیب ،نامتئالا لدعم
 ھجو ىلعو .ةیلحملا تایلمعلا نمً ایبسن لضفأ تناك
 عاطقلل ةیلحملا نامتئالا ةظفحم يف ومنلا لدعم غلب ،دیدحتلا
 ماع يف ققحملا لدعمللً ابیرقت لثامم وھو ،%5 صاخلا

 نامتئالا ةظفحم تداز امك ،%4.9 غلب يذلاو 2018
 ًاریثك ىلعأ يھو ،%13.4 ةبسنب ةیبنجألا كونبلا تایلمعل
 .%3.4 تغلب يتلاو 2018 ماع يف ةلجسملا كلت نم

 ىدل اھتاعادیإ ةدایز كونبلا تلصاو ،ىرخأ ةھج نم
 قحتسملا" دنب نمض ةرھاظلا( ىرخألا ةیلاملا تاسسؤملا
 رادصإ مدعلً ایئزج كلذ دوعیو ،)"ىرخأ ةیلام تاسسؤم نم
 يف ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ذنم ماعلا نیدلا تاودأ
 ماع يف تارامثتسالا ومن تابث مغرو .2017 ربوتكأ

 تأدب دقف ،ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ مدع ببسب 2018
 تارامثتسالل ىرخأ رداصم داجیإب 2019 ماع يف كونبلا

 لود لثم ةقطنملا يف اھفاشكنا ةدایز عم تیوكلا ةلود جراخ
 امك( ایقیرفأو ابوروأو ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 سوردملا لوحتلا نإف ،ھیف كش ال اممو .)هاندأ لیصافتلا يف
 يفاعت ىلع دعاس تیوكلا ةلود جراخ كونبلا زیكرت يف
 .2019 ماع يف ةیرامثتسالا ةظفحملا

 نامتئالا ةظفحم نم ربكألا ةصحلا تاكرشلا ضورق لثمت
 يرسألا عاطقلا ضورق اھیلت
 لثمت ،نیضرتقملا عاونأ بسحب نامتئالا عیزوتل ةبسنلابو
 ضورقلا يلامجإ نم %71 يلاوح تاكرشلا ضورق
 يرسألا عاطقلا ضورق ریبك قرافب اھیلی ،)6-1 لكشلا(
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 لیھستو ،ءاوس دح ىلع كونبلا نم نیتئفلا الكل صرفلا
 .ةیفرصملا مھتاجایتحا يبلت يتلا تاسسؤملل ءالمعلا رایتخا

 عئادولاو نامتئالا ةدایز ةیفلخ ىلع لوصألل فعاضم ومن
  كونبلا نیب

 ًاومن 2019 ماع لالخ ةعمجملا ةیفرصملا لوصألا تلجس
 لجسملا لدعملا فعض وھو ،%8.2 ھتبسن تغلبً اظوحلم
 يف ةدایزلا تغلب ثیح ،)4-1 لكشلا( ةقباسلا ةنسلا يف
 عفد امم يتیوك رانید رایلم 6.27 ةیفرصملا لوصألا
 امك يتیوك رانید رایلم 83 ىلإ لصیل لوصألا ةمیق يلامجإ
 .2019 ربمسید يف

 لوصألا رصانع تانوكمب ةصاخلا تانایبلا نم نیبتیو
 دوعی لوصألا ومن لدعم عافترا نأ ةیساسألا ةیفرصملا
 تاسسؤملا ىدل تاعادیإلاو نامتئالا ومن ىلإ ریبك لكشب
 .)5-1 لكشلا( تارامثتسالا يف ومنلاو ىرخألا ةیلاملا

 ةظفحم يلامجإ نم يتأت ربكألا ةمھاسملا نأً اضیأ نیبتیو
 رایلم 3.45 غلبمب تداز يتلاو كونبلل ةعمجملا ضورقلا
 2019 ماع يف %7.1 ھتبسن تغلب ًاومن ةلجسم يتیوك رانید
 .%4.6 تغلب يتلاو ةقباسلا ةنسلا يف ةلجسملا كلتب ةنراقم
 عافترا يف ةیبنجألاو ةیلحملا تایلمعلا نم لك تمھاس امك
 ومنلا نم ةیبنجألا تایلمعلا ةصح نأ دیب ،نامتئالا لدعم
 ھجو ىلعو .ةیلحملا تایلمعلا نمً ایبسن لضفأ تناك
 عاطقلل ةیلحملا نامتئالا ةظفحم يف ومنلا لدعم غلب ،دیدحتلا
 ماع يف ققحملا لدعمللً ابیرقت لثامم وھو ،%5 صاخلا

 نامتئالا ةظفحم تداز امك ،%4.9 غلب يذلاو 2018
 ًاریثك ىلعأ يھو ،%13.4 ةبسنب ةیبنجألا كونبلا تایلمعل
 .%3.4 تغلب يتلاو 2018 ماع يف ةلجسملا كلت نم

 ىدل اھتاعادیإ ةدایز كونبلا تلصاو ،ىرخأ ةھج نم
 قحتسملا" دنب نمض ةرھاظلا( ىرخألا ةیلاملا تاسسؤملا
 رادصإ مدعلً ایئزج كلذ دوعیو ،)"ىرخأ ةیلام تاسسؤم نم
 يف ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ذنم ماعلا نیدلا تاودأ
 ماع يف تارامثتسالا ومن تابث مغرو .2017 ربوتكأ

 تأدب دقف ،ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ مدع ببسب 2018
 تارامثتسالل ىرخأ رداصم داجیإب 2019 ماع يف كونبلا

 لود لثم ةقطنملا يف اھفاشكنا ةدایز عم تیوكلا ةلود جراخ
 امك( ایقیرفأو ابوروأو ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 سوردملا لوحتلا نإف ،ھیف كش ال اممو .)هاندأ لیصافتلا يف
 يفاعت ىلع دعاس تیوكلا ةلود جراخ كونبلا زیكرت يف
 .2019 ماع يف ةیرامثتسالا ةظفحملا

 نامتئالا ةظفحم نم ربكألا ةصحلا تاكرشلا ضورق لثمت
 يرسألا عاطقلا ضورق اھیلت
 لثمت ،نیضرتقملا عاونأ بسحب نامتئالا عیزوتل ةبسنلابو
 ضورقلا يلامجإ نم %71 يلاوح تاكرشلا ضورق
 يرسألا عاطقلا ضورق ریبك قرافب اھیلی ،)6-1 لكشلا(
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 نم %24.4 اھتبسنو يتیوك رانید رایلم 12.6 غلبت يتلاو
  .2019 ربمسید يف امك ضورقلا يلامجإ

 يرسألا عاطقلاو تاكرشلا ضورق ةصح عجارت عمو
 ،ةیضاملا ةنسلاب ةنراقم 2019 ماع يف فیفط لكشب
 يلامجإ نم ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملا ةصح تعفترا
 ةنسلا يف %4.7 ىلإ 2018 يف %2.8 نم ضورقلا
 ةریغصلا تاسسؤملا ىلع كونبلا فاشكنا دیازت عم ةیلاحلا

 ةصاخ ةفصبو ،حاتملا لیومتلا ةرفول ًارظنو .9ةطسوتملاو
 تاعورشملا ةیمنتو ةیاعرل ينطولا قودنصلا لالخ نم
 ةریغصلا تاسسؤملا نإف ،10ةطسوتملاو ةریغصلا

 ركذت تابوعص يأ ھجاوت ال داكت تیوكلا يف ةطسوتملاو
 ةیلكیھلاو ةیلیغشتلا تایدحتلا لظتو اذھ ،لیومتلل ةبسنلاب

 .تاعسوتلا مامأ ةبقع

 ةصح نأ ةلمعلا بسحب ضورقلا يلامجإ لیلحت نیبی
 عافترا عم ،%68.7 يلاوح تغلب ةیلحملا ةلمعلاب ضورقلا

 ىلإ %30.1 نم ةیبنجألا تالمعلاب ضورقلا يف فیفط
 يلاوح حنم مت امك .)7-1 لكشلا( 2019 ماع يف 31.3%
 تاكرش لالخ نم ةیبنجألا تالمعلاب ضورقلا نم 60.2%

   .ةیتیوك كونبل ةیجراخ عورفو ةعبات

 ماعلا نیعاطقلل ةیفرصملا ضورقلا لیلحت فشكیو
 عاطقلا ىلإ ةھجوم تناك ضورقلا هذھ مظعم نأ صاخلاو
 ضورقلا ةبسن تغلب نیح يف ،%95.7 ةبسنب صاخلا
ً ایبسن ةعفترم ةبسن يھو ،%4.3 ماعلا عاطقلا ىلإ ةمدقملا
 ریبكلا مكارتلا نإف ،ةماع ةفصبو .قباسلا ماعلاب ةنراقم
 عاطقلا نكم دق يضاملا دقعلا ىدم ىلع ةیلاملا لوصألل
 ضورقلل ءوجللا نود ةنزاوملا تاجایتحا ةیبلت نم ماعلا
 فقو ىلإ ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ىدأ امك ،ةیفرصملا
 .2017 ماع ذنم ةنادتسا دوقع يأ ماربإ

 ریشیف ،ةیفرصملا ضورقلا ةظفحمل يفارغجلا عیزوتلا امأ
 يلاوح تغلب دق تیوكلا يف اھحنم مت يتلا ضورقلا نأ ىلإ

 ضورقلا يلامجإ نم )%73( يتیوك رانید رایلم 37.7
 لكشلا( 2019 ربمسید يف امك )يتیوك رانید رایلم 51.8(
 ىلع تعزوت دقف ،)%27( ةیقبتملا ةبسنلا امأ ،)1-8
 جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود لثمت ثیح ،ةفلتخم قطانم
 لظ دقو .بیترتلا ىلع %9.6و %10.6 ابوروأو ةیبرعلا
 لودل نواعتلا سلجم لود لخاد ينامتئا فاشكنا ربكأ

                                                             
 رطاخم نزو مادختساب ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملل ضورقلا نم دیزملا حنم ىلع كونبلا زیفحت يزكرملا تیوكلا كنب لصاو  9
 .%100 يرایعم رطاخم نزوب ةنراقم ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملا لیومتل %75 يلیضفت

 قودنصلا" ءاشنإل 2013 ماع نم سرام رھش يفً انوناق يتیوكلا ناملربلا رقأ ،ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملل معدلا نم دیزم لجأ نم  10
 ةیمالسإو ةیدیلقت لیومت جمارب نمض( ضورق حنمل ةیلحملا كونبلا عم ةكارشلاب "ةطسوتملاو ةریغصلا تاعورشملا ةیمنتو ةیاعرل ينطولا
 كنبلا موقی نیح يف ،لیومتلا نم %80 حنمب كلذو ،ةلھؤملا ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملل يتیوك رانید 500,000 ىصقأ دحب )ةلصفنم
 .)%20( ةیقبتملا ةبسنلا میدقتب كیرشلا
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 ةیبرعلا تارامإلا ةلودو نیرحبلا ةكلمم يف ةیبرعلا جیلخلا
 .رطق ةلود اھیلت ةدحتملا

 نیدیفتسملا ربكأ يراقعلاو يرسألا عاطقلا لازی ام
 عسوت ىلإ ةفلتخملا تاعاطقلا بسح ضورقلا لیلحت ریشی
 ضعب ىلع فاشكنالا ةدایز مغر نامتئالا يف ریبك
 لكشلا( ىرخأ تاعاطقب ًةنراقم حضاو وحن ىلع تاعاطقلا

 لاز امو ناك يرسألا عاطقلا نأ نم مغرلا ىلعو .)1-9
 دق ومنلا نإ الإ ،يفرصملا نامتئالا نم نیدیفتسملا ربكأ
 عاطقل نامتئالا داع ،ىرخأ ةھج نم .2019 ماع يف أطابت
 ماع يف فیفطلا عجارتلا دعب ىرخأ ةرم عافترالل راقعلا

2018. 

 ةراجتلا يعاطقل حونمملا نامتئالا لدعم نأ نم مغرلا ىلعو
 2019 ماع لالخ مھسألا ءارش ضرغلً اضیأو تاءاشنإلاو
 نامتئالا نأ الإ ،2018 ماع لدعمل ریبك دح ىلإ لثامم
 وحنب ةریبك ةدایز لجس دق ةعانصلاو تامدخلا يعاطقل

 ضارقإلا ةبسن تعفتراو .بیترتلا ىلع %10.2و 8.4%
 يف يوقلا ومنلا ةیفلخ ىلع %31.8 وحنب ىرخألا كونبلل
 رادصإ مدعبً اعوفدم %29 ھتبسن غلابلاو ةقباسلا ةنسلا
 عافترا مغر تادئاعلا نسحت صرفو ةیلحم ماع نید تاودأ
 تلجس دقف ،لثملابو .لودلا ضعب يف ةدئافلا تالدعم
 تلجس نأ دعبً افعاضم ًاومن رامثتسالا تاكرشل ضورقلا
 .11كلذ لبق ومنلل ةضفخنم تالدعم

 زاغلاو طفنلا عاطقل ضورقلا يف ومنلا عجارت ،ًاریخأو
 ةریبك ةدایز دعب 2019 ماع يف %2 ىلإ لصیل داح لكشب
 نم نكلو نییضاملا نیماعلا يف %36و %25 ةبسنب
 ضورقلا ةبسن تعجارت ،كلذل ةجیتنو .ةضفخنم تایوتسم
 دعب كلذو ،%5.3 ىلإ فیفط لكشب زاغلاو طفنلا عاطقل
 يف طفنلا راعسأ يف داحلا طوبھلا بقع تاونسل اھعافترا

 ضورقلل تاكرشلا نم ریثكلا ءوجلو 2014 ماع
  .ةیفرصملا

 يف دئاسلا هاجتالا لدی ً،اقباس اھیلإ راشملا تالوحتلا مغرو
 رارقتسا ىلع ةقباسلا ماوعألا لالخ ضارقإلا ةسایس
 دوجو مدع عم ،ةیسیئر تاعاطقل كونبلا فاشكنا يلامجإ
 يأ يف فاشكنالا اذھل ةئجافم ةدایز ثودح ىلع لدی ام
 ضورقل فاشكنالا ةدایز مغرو .)10-1 لكشلا( عاطق
ً اطیسب ناك عسوتلا نإ الإ ،تباث لدعمب يرسألا عاطقلا

 اھقبطی يتلا ةیلكلا ةیطوحتلا ریبادتلا ىلإً ایئزج كلذ دوعیو
 رارقتسالا ریشی ،ةماع ةفصبو .يزكرملا تیوكلا كنب
 ةرود تبنجت دق كونبلا نأ الإ نامتئالا عیزوت يف يبسنلا
 كلذو ،ضارقإلا تاسرامم يف داحلا شامكنالاو عسوتلا
 عمو .نامتئالا عیزوتل ظفحتم بولسأل كونبلا ينبت ببسب
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 7 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ةیبرعلا تارامإلا ةلودو نیرحبلا ةكلمم يف ةیبرعلا جیلخلا
 .رطق ةلود اھیلت ةدحتملا

 نیدیفتسملا ربكأ يراقعلاو يرسألا عاطقلا لازی ام
 عسوت ىلإ ةفلتخملا تاعاطقلا بسح ضورقلا لیلحت ریشی
 ضعب ىلع فاشكنالا ةدایز مغر نامتئالا يف ریبك
 لكشلا( ىرخأ تاعاطقب ًةنراقم حضاو وحن ىلع تاعاطقلا

 لاز امو ناك يرسألا عاطقلا نأ نم مغرلا ىلعو .)1-9
 دق ومنلا نإ الإ ،يفرصملا نامتئالا نم نیدیفتسملا ربكأ
 عاطقل نامتئالا داع ،ىرخأ ةھج نم .2019 ماع يف أطابت
 ماع يف فیفطلا عجارتلا دعب ىرخأ ةرم عافترالل راقعلا

2018. 

 ةراجتلا يعاطقل حونمملا نامتئالا لدعم نأ نم مغرلا ىلعو
 2019 ماع لالخ مھسألا ءارش ضرغلً اضیأو تاءاشنإلاو
 نامتئالا نأ الإ ،2018 ماع لدعمل ریبك دح ىلإ لثامم
 وحنب ةریبك ةدایز لجس دق ةعانصلاو تامدخلا يعاطقل

 ضارقإلا ةبسن تعفتراو .بیترتلا ىلع %10.2و 8.4%
 يف يوقلا ومنلا ةیفلخ ىلع %31.8 وحنب ىرخألا كونبلل
 رادصإ مدعبً اعوفدم %29 ھتبسن غلابلاو ةقباسلا ةنسلا
 عافترا مغر تادئاعلا نسحت صرفو ةیلحم ماع نید تاودأ
 تلجس دقف ،لثملابو .لودلا ضعب يف ةدئافلا تالدعم
 تلجس نأ دعبً افعاضم ًاومن رامثتسالا تاكرشل ضورقلا
 .11كلذ لبق ومنلل ةضفخنم تالدعم

 زاغلاو طفنلا عاطقل ضورقلا يف ومنلا عجارت ،ًاریخأو
 ةریبك ةدایز دعب 2019 ماع يف %2 ىلإ لصیل داح لكشب
 نم نكلو نییضاملا نیماعلا يف %36و %25 ةبسنب
 ضورقلا ةبسن تعجارت ،كلذل ةجیتنو .ةضفخنم تایوتسم
 دعب كلذو ،%5.3 ىلإ فیفط لكشب زاغلاو طفنلا عاطقل
 يف طفنلا راعسأ يف داحلا طوبھلا بقع تاونسل اھعافترا

 ضورقلل تاكرشلا نم ریثكلا ءوجلو 2014 ماع
  .ةیفرصملا

 يف دئاسلا هاجتالا لدی ً،اقباس اھیلإ راشملا تالوحتلا مغرو
 رارقتسا ىلع ةقباسلا ماوعألا لالخ ضارقإلا ةسایس
 دوجو مدع عم ،ةیسیئر تاعاطقل كونبلا فاشكنا يلامجإ
 يأ يف فاشكنالا اذھل ةئجافم ةدایز ثودح ىلع لدی ام
 ضورقل فاشكنالا ةدایز مغرو .)10-1 لكشلا( عاطق
ً اطیسب ناك عسوتلا نإ الإ ،تباث لدعمب يرسألا عاطقلا

 اھقبطی يتلا ةیلكلا ةیطوحتلا ریبادتلا ىلإً ایئزج كلذ دوعیو
 رارقتسالا ریشی ،ةماع ةفصبو .يزكرملا تیوكلا كنب
 ةرود تبنجت دق كونبلا نأ الإ نامتئالا عیزوت يف يبسنلا
 كلذو ،ضارقإلا تاسرامم يف داحلا شامكنالاو عسوتلا
 عمو .نامتئالا عیزوتل ظفحتم بولسأل كونبلا ينبت ببسب

                                                             
 لازت ام كونبلا نأ الإ ،2015 يف ھل ىوتسم ىندأل لصیل 2009 ماع يف أدب يذلاو رامثتسالا تاكرش يف يلاملا عفرلا عجارت مغر  11
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
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 عبرأ لكشت ثیح ً،اعفترم ينامتئالا زكرتلا لظی ،كلذ
 اھدحو )تامدخلاو ةراجتلاو يرسألاو راقعلا يھ( تاعاطق

 سكعی امم ةینامتئالا ةظفحملا يلامجإ نم %64.3 يلاوح
 .داصتقالل دودحملا عونتلا

 لالخ ىوتسم ىندأل يرسألا عاطقلا ضورق ومن ؤطابت
 ةیكالھتسالا ضورقلا ةئف يف يوقلا ومنلا مغر دقع
 لدعم يف ًاؤطابت يرسألا عاطقلل يفرصملا نامتئالا لجس
 لدعمب داز ثیح نمزلا نم دقع ىدم ىلع لقألا نوكیل ومنلا

 ةنسلا يف %7.8 ھتبسن امب ةنراقم 2019 ماع يف 1.8%
 عاطقلا نأ ىلإً ایئزج كلذ دوعیو ،)11-1 لكشلا( ةیضاملا
 نامتئالا نم ربكألا دیفتسملا ساسألاب وھ يرسألا
 اممً ابیرقت ضورقلا يلامجإ عبر لثمی ثیح يفرصملا
 نم دیزملا قیقحت ةیناكمإ مامأ ام ٍدح ىلإً اقئاع لكشی
 .عسوتلا

 ةیسیئر ةروصبً اعوفدم ضورقلا يف ؤطابتلا ناكو
 لثمت يتلا ةیناكسإلا ضورقلا يف %1 ةبسنب عجارتلاب
 ةیناكسإلا ضورقلا هذھو .%84.1 ةبسنب ةظفحملا مظعم
 ضرغل اھتعیبط يف لجألا ةلیوط ةیصخش ضورق يھ
 طاسقأ ىلع ددستو ،صاخلا نكسلا لزانم ءارشو میمرت

  .ةنس 15 ىدعتت ال ةرتف لالخ ةیرھش

 ربكأ يناث ،ةیكالھتسالا ضورقلا تققح ،ىرخأ ةھج نم
 ماع يف %22.4 ةبسنبً ایوق ًاومن ،يرسألا عاطقلا تائف

 ىلإ ةقباسلا ةنسلا يف %11.4 نم اھتصح عفترتل 2019
 ةیكالھتسالا ضورقلا يف يوقلا ومنلا دوعیو .13.7%

 ةرداصلا يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعت ىلإ يساسأ لكشب
 ىصقألا دحلا ةدایزب تحمس يتلاو 2018 رخاوأ يف
 دحب وأ بتارلا يفاص فعض 25 ىلإ ةیكالھتسالا ضورقلل
 فعض 15 ناك نأ دعب يتیوك رانید 25,000 ىصقأ
 ،ًاریخأو .12يتیوك رانید 15,000 ىصقأ دحب وأ بتارلا

 %2.2 اھتصح غلبت يتلا ةینامتئالا تاقاطبلا ضورق تققح
 .%4 ھتبسن تغلب ًاومن ةیرسألا ضورقلا يلامجإ نم

 نمزلا نم دقع لالخ ومن لضفأ راقعلا عاطقل نامتئالا ققح
 ةبسنب ًاریبك ًاومن راقعلا عاطقل ةیفرصملا ضورقلا تلجس

 يف %0.7 ةبسنب عجارتب ةنراقم 2019 ماع يف 14.3%
 ةرتف لالخ لجس ومن ىلعأ وھ ومنلا اذھ دعیو ،2018 ماع
 صاخلا نكسلا يعاطق شاعتنابً اعوفدم لماك دقع
 ةصح تعفترا ،كلذل ةجیتنو .)12-1 لكشلا( 13يراجتلاو
 نم ضورقلا ةظفحم يلامجإ نم راقعلا عاطقل ضورقلا

 يفو .2019 ماع يف %20.8 ىلإ 2018 ماع يف 19.5%
 كونبلاو ةیدیلقتلا كونبلا بیصن ىواست ،قایسلا سفن

                                                             
 .لیصافتلا نم دیزمل 2018 ماعل يلاملا رارقتسالا ریرقت نم 1.1 قفرملا رظنأ  12
 .لیصافتلا نم دیزمل 4 لصفلا رظنأ  13

0%

4%

8%

12%

16%

0

3

6

9

12

15

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 يرسألا عاطقلا ضورق يف ومنلا نامتئا تاقاطب ةیكالھتسا ةیناكسإ

1-11
ك.د رایلميرسألا عاطقلا ضورق لیلحت

-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 راقعلا ضورق يف ومنلا ةیمالسإ ةیدیلقت

راقعلا عاطقل ةیفرصملا ضورقلا
1-12

ك.د رایلم

 9 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 مغر ،راقعلا عاطقل ةحونمملا ضورقلل ةبسنلاب ةیمالسإلا
 )%51.7( لیلقب ىلعأ ناك ةیمالسإلا كونبلا بیصن نأ

 تاءاشنإلا عاطقل نامتئالا لجسً اضیأو .2019 ماع لالخ
 2019 ماع يف %0.3 ةبسنب فیفط لكشب نكلوً ایباجیإ ًاومن
  .ةیضاملا ةنسلا يف %1.8 ھتبسن تغلب عجارتب ةنراقم

 نم راقعلل كونبلا فاشكنا يلامجإ ىلع فرعتلا نكمیو
 عاطق )ب(و راقعلا عاطق )أ( نم لكل ضورقلا ثیح
 14يرسألا عاطقلل ةیناكسإلا ضورقلا )ج(و تاءاشنإلا
 هذھ نمض ضورقلا يلامجإ عیمجتبو .)13-1 لكشلا(
 راقعلا عاطق ىلع كونبلا فاشكنا نأ ظحالی ،ثالثلا تائفلا
 .ضورقلا ةظفحم نم %46.5 لثمی

 ضورقلل ةبسنلاب رطاخملا مجح لظی ،ىرخأ ةھج نم
 راقعلا عاطقل ةرشابملا ضورقلا نعً امامتً افلتخم ةیناكسإلا

 وحن ىلع يفرصملا نامتئالا عونت مدع مغرو .تاءاشنإلاو
 يعاطق يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم غلب ،حضاو
 ةضفخنم تایوتسم تاءاشنإلاو راقعلاو ،ةیرسألا ضورقلا
 وھو ،2019 ماع يف )بیترتلا ىلع %2.4و %1.4( ةیاغلل
 تناك ضورقلا دادرتسا مدع رطاخم نأ ىلإ ریشی ام
  .)لیصافتلا نم دیزمل 2 لصفلا رظنا( ةدودحم

 ومنلا نم ةرتف دعب عافترالل كونبلا تارامثتسا ومن ةدوع
  تباث لدعمب

 ةبسنبً اظوحلم ًاومن كونبلل ةیرامثتسالا ةظفحملا تلجس
 ىرحألاب وأ تباث لدعمب ومنلا دعب 2019 ماع يف 6.7%

 ةكراشم مغرو .)14-1 لكشلا( ةیضاملا ةنسلا يف فیفط
 ،ةیراقعلا تارامثتسالا ءانثتساب ومنلا اذھ يف رصانعلا لك
 قاروألا يف رامثتسالا ىلإ دوعی يسیئرلا ببسلا نإ الإ
 .ةنسلا لالخ %9.1 ةبسنب تداز يتلا ةیموكحلا ةیلاملا

 رایلم 7.8 يلاوح رامثتسا مت ھنأ تارامثتسالا لیلحت رھظیو
 نم ةیموكح ةیلام تاودأ يف )%56.7( يتیوك رانید
 يف امك يتیوك رانید رایلم 13.8 ةمیقب تارامثتسا يلامجإ

2019.   

 ىرخألا ةیلاملا تاودألل كونبلا فاشكنا يف ومنلا عجارتو
 لالخ %2 ىلإ ،رصنع ربكأ يناث وھو ،تباثلا لخدلا تاذ
 .2018 ماع يف %15.4 ھتبسنب امب ةنراقم 2019 ماع
 %21.4 ىلإ فیفط لكشب ھتصح تضفخنا ،كلذل ةجیتنو
 يف كونبلا تارامثتسا امأ .كونبلا تارامثتسا يلامجإ نم
 اھتبسن تغلب ةصحب ةثلاثلا ةیسیئرلا ةئفلا تلكش دقف ،مھسألا

 اذھ يف ومنلا عفتراو ،تارامثتسالا يلامجإ نم 16.1%
 ،ىرخأ ةھج نمو .%8.9 ةبسنب ریبك لكشب عاطقلا
 ىلع يناثلا ماعلل راقعلا يف كونبلا تارامثتسا تضفخنا
 %9.8- ةبسنب ةنراقم %2.7-( لقأ شماھب نكلو يلاوتلا

                                                             
  .صاخ نكس لزانم ءارشو ءاشنإو میمرت ضرغل ةحونمملا دارفالا ضورق مظعم لثمت يھو  14
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5

50%

55%

60%

65%

70%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2012 2013 2014 2015 2016 2017
تقليدية إسالمية متخصصة الجانب األيمن-حصة البنوك التقليدية

1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي

النقد
مستحق من البنك المركزي

مستحق من مؤسسات 
مالية أخرى

استثمار

قروض

أخرى

مستحق لبنوك

مستحق لمؤسسات
مالية أخرى

ودائع

إجمالي حقوق 
المساهمين

أخرى

0
10
20
30
40
50
60
70
80

التمويل مصادر التمويل

1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 مغر ،راقعلا عاطقل ةحونمملا ضورقلل ةبسنلاب ةیمالسإلا
 )%51.7( لیلقب ىلعأ ناك ةیمالسإلا كونبلا بیصن نأ

 تاءاشنإلا عاطقل نامتئالا لجسً اضیأو .2019 ماع لالخ
 2019 ماع يف %0.3 ةبسنب فیفط لكشب نكلوً ایباجیإ ًاومن
  .ةیضاملا ةنسلا يف %1.8 ھتبسن تغلب عجارتب ةنراقم

 نم راقعلل كونبلا فاشكنا يلامجإ ىلع فرعتلا نكمیو
 عاطق )ب(و راقعلا عاطق )أ( نم لكل ضورقلا ثیح
 14يرسألا عاطقلل ةیناكسإلا ضورقلا )ج(و تاءاشنإلا
 هذھ نمض ضورقلا يلامجإ عیمجتبو .)13-1 لكشلا(
 راقعلا عاطق ىلع كونبلا فاشكنا نأ ظحالی ،ثالثلا تائفلا
 .ضورقلا ةظفحم نم %46.5 لثمی

 ضورقلل ةبسنلاب رطاخملا مجح لظی ،ىرخأ ةھج نم
 راقعلا عاطقل ةرشابملا ضورقلا نعً امامتً افلتخم ةیناكسإلا

 وحن ىلع يفرصملا نامتئالا عونت مدع مغرو .تاءاشنإلاو
 يعاطق يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم غلب ،حضاو
 ةضفخنم تایوتسم تاءاشنإلاو راقعلاو ،ةیرسألا ضورقلا
 وھو ،2019 ماع يف )بیترتلا ىلع %2.4و %1.4( ةیاغلل
 تناك ضورقلا دادرتسا مدع رطاخم نأ ىلإ ریشی ام
  .)لیصافتلا نم دیزمل 2 لصفلا رظنا( ةدودحم

 ومنلا نم ةرتف دعب عافترالل كونبلا تارامثتسا ومن ةدوع
  تباث لدعمب

 ةبسنبً اظوحلم ًاومن كونبلل ةیرامثتسالا ةظفحملا تلجس
 ىرحألاب وأ تباث لدعمب ومنلا دعب 2019 ماع يف 6.7%

 ةكراشم مغرو .)14-1 لكشلا( ةیضاملا ةنسلا يف فیفط
 ،ةیراقعلا تارامثتسالا ءانثتساب ومنلا اذھ يف رصانعلا لك
 قاروألا يف رامثتسالا ىلإ دوعی يسیئرلا ببسلا نإ الإ
 .ةنسلا لالخ %9.1 ةبسنب تداز يتلا ةیموكحلا ةیلاملا

 رایلم 7.8 يلاوح رامثتسا مت ھنأ تارامثتسالا لیلحت رھظیو
 نم ةیموكح ةیلام تاودأ يف )%56.7( يتیوك رانید
 يف امك يتیوك رانید رایلم 13.8 ةمیقب تارامثتسا يلامجإ

2019.   

 ىرخألا ةیلاملا تاودألل كونبلا فاشكنا يف ومنلا عجارتو
 لالخ %2 ىلإ ،رصنع ربكأ يناث وھو ،تباثلا لخدلا تاذ
 .2018 ماع يف %15.4 ھتبسنب امب ةنراقم 2019 ماع
 %21.4 ىلإ فیفط لكشب ھتصح تضفخنا ،كلذل ةجیتنو
 يف كونبلا تارامثتسا امأ .كونبلا تارامثتسا يلامجإ نم
 اھتبسن تغلب ةصحب ةثلاثلا ةیسیئرلا ةئفلا تلكش دقف ،مھسألا

 اذھ يف ومنلا عفتراو ،تارامثتسالا يلامجإ نم 16.1%
 ،ىرخأ ةھج نمو .%8.9 ةبسنب ریبك لكشب عاطقلا
 ىلع يناثلا ماعلل راقعلا يف كونبلا تارامثتسا تضفخنا
 %9.8- ةبسنب ةنراقم %2.7-( لقأ شماھب نكلو يلاوتلا

                                                             
  .صاخ نكس لزانم ءارشو ءاشنإو میمرت ضرغل ةحونمملا دارفالا ضورق مظعم لثمت يھو  14
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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50%

55%

60%

65%

70%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2012 2013 2014 2015 2016 2017
تقليدية إسالمية متخصصة الجانب األيمن-حصة البنوك التقليدية

1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي

النقد
مستحق من البنك المركزي

مستحق من مؤسسات 
مالية أخرى

استثمار

قروض

أخرى

مستحق لبنوك

مستحق لمؤسسات
مالية أخرى

ودائع

إجمالي حقوق 
المساهمين

أخرى

0
10
20
30
40
50
60
70
80

التمويل مصادر التمويل

1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 10 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 يلامجإ نم اھتصح رارمتسا عم )2018 ماع يف
  .%5.9 ىلإ لصتل عجارتلا يف تارامثتسالا

 تارامثتسا عجارت تارامثتسالل يفارغجلا عیزوتلا نیبیو
 %42.6 نم يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل تیوكلا لخاد كونبلا
 ىدأ ام ببسب 2019 ماع يف %35.1 ىلإ 2018 ماع يف
 فاشكنا ضفخ نم ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ مدع ھیلإ
 فاشكنا لاز ام ،كلذ عمو .ةیلحملا ةیدایسلا نویدلل كونبلا
 يف ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم ةقطنمل كونبلا
 تفعاضت امك .)15-1 لكشلا( %38 ىلإ لصیل دایدزا
 ایقیرفأ يف اھعافترا عم ابوروأ يف كونبلا تارامثتسا

 ایسآ يف تعجارت نیح يف ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو
 .فیفط لكشب

 كونبلا عئادو ومن يف ظوحلم نسحت
 ماع يف يفرصملا ماظنلا ىدل عئادولا ومن لدعم عفترا

 ةبسنب ئطابتم ومنب ةنراقم )%6.4( ریبك لكشب 2019
 نأ ظحالیو .)16-1 لكشلا( ةقباسلا ةنسلا يف 2.4%

 تعفترا ثیح عساو قاطن ىلع ناك عئادولا يف عسوتلا
 نم عئادولا تداعو ،%4.5 ةبسنب تیوكلا لخاد عئادولا
 ةبسنب عجارتلا سكع ىلع %13.6 ةبسن غلبتل ومنلل جراخلا

 15عئادولا تلصو ،ةماع ةفصبو .ةقباسلا ةنسلا يف 1.9%
 ربمسید يف امك يتیوك رانید رایلم 58.7 يلاوح ىلإ

 يلامجإ نم %77.8 ةیلحملا عئادولا لثمت ثیح ،2019
 يف يوقلا ومنلا ببسبو .عمجملا يفرصملا ماظنلا عئادو
 نم عئادولا هذھ ةصح تعفترا ،جراخلا نم عئادولا

 .2019 ماع يف %22.2 ىلإ 2018 ماع يف 20.8%

 ةیفرصملا عئادولا يثلث يلاوح لجأل عئادولا لكشت
 %67.1 يلاوح تلكش لجأل عئادولا نأ عئادولا لیلحت نیبی
 رارقتسا دكؤی امم ،2019 ماع ةیاھنب عئادولا يلامجإ نم
 قیقحت ىلع ھتردقو يفرصملا زاھجلل ةیلیومتلا ةدعاقلا
 .)17-1 لكشلا( ةلویسلا طوغض لاوحأ يف رارقتسالا

 عاونأ ةثالث ىلإ مسقنت ثیح عونتلاب دارفألا عئادو زیمتتو
 كلذو "لجألا ةددحم"و "ریفوت"و "بلطلا تحت" يھ
 .ةیطوحتلا مھتابلطتمو ةیدقنلا ءالمعلا تاجایتحا بسحب
 ىرخألا ةیلاملا تاسسؤملا عئادو مظعم نإف ،ًاریخأو
 اھرودب يفضت ،لجأل عئادو يھ ةیموكحلا تاسسؤملاو
 .كونبلل ةیلیومتلا ةدعاقلل رارقتسالا نم ًادیزم

  

                                                             
 ."ىرخأ ةیلام تاسسؤمل ةقحتسملا ةدصرألا" كلذكو ةصاخلاو ةیموكحلا عئادولا كلذ لمشی  15
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  16ءاقبلا ةكرعم

 ىدفملا دالبلا ریمأ حابصلا رباجلا دمحألا حابص خیشلا ومسلا بحاص ةرضح رمتؤملا يعار لثمم

 ةبانإلاب ءارزولا سیئر حابصلا رباجلا دمحألا حابص رصان خیشلا يلاعم

 يلاعملا باحصأ

 ماركلا فویضلا 

  ةداسلاو تادیسلا

  ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا

  مكحابص هللا دعسأو

 ریغب ركشو ،ٍّدح الب ٍنانتما نع ریبعتلاب يتملك ًالھتسم ،رمتؤملا اذھ يف مكب بحرأ نأ مویلا يرورس يعاود نمل ھنإ
 اذھل ةمیركلا ھتیاعرل ،هاعرو هللا ھظفح ىدفملا دالبلا ریمأ حابصلا رباجلا دمحألا حابص خیشلا ومسلا بحاصل ،ٍّدع
 اًجھن موقألاو اًمدق خسرألا نیب نم مویلا وھ ،يلام ماظن دییشت نم اھلضفب اّنكمت يتلا ةمیكحلا ھتاھیجوتلو ،رمتؤملا
 .اًمدق هروطت عفدو انداصتقا ومنل يویح رودب ضھنی ،ةقطنملا يف

 ةیلاملا تاسسؤملاو ةیباقرلا تائیھلا ءاسؤرو ةیزكرملا كونبلاو دقنلا تاسسؤم يظفاحم يلاعملا باحصأ ركشأ مث
 مث ،ةفاك رمتؤملا فویضو تالاصتالا تاكرشو ةیفرصملا تاسسؤملا نم رمتؤملا اذھ يف انئاكرشلو ،نیثدحتملاو
 .ھحاجنإو رمتؤملا اذھ میظنتل بوؤدلا مھلمع ىلع يزكرملا تیوكلا كنب يف يئالمزل ركشلا

  ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ 

 لوح تاداصتقالا معد يف يروحم رودب تماقو ،اًیئانثتسا اًومن ةیفرصملا ةعانصلا تققح ،ىضم نرق فصن لالخ
 حاجنلا اذھ لثم يرغی ةیدایتعالا فورظلا يفو .رئاسخ نم كلذ نع مجن امو تامزأ نم ھب ترم ام مغر ىلع ،ملاعلا
 ضعبو تاجتنملا يف راكتبالا ضعب عم امبرل ،حاجنلا نم ردقلا اذھ ىلإ تضفأ يتلا لیبسلا تاذ ىلع ریسلا ةعباتمب
 .ةیلیغشتلا ةءافكلا يف ریوطتلا

 ،قرط قرتفم ىلع فقت مویلا ةیلاملا ةعانصلاف ،قالطإلا ىلع ةیدایتعاً افورظ تسیل انب ةطیحملا فورظلا نأ الإ
 دوقعلا جھنب ثبشتلا اھنم انمصعی نل ،ةّیتع ةفصاع لكشتل ةیجراخلاو ةیلخادلا تایدحتلا نم ةلمج هدنع تفلاحت
 .لبقتسملاو مجسنی دیدج بلاق يف رھصنت نأ ةعانصلا ىلع بجی لب ،ةیضاملا

 قشل ةردابملا ةیلاملا ةعانصلا فارطأ عیمج ىلع نأ دقتعن ذإ "لبقتسملا ةغایص" ناونع تحت مویلا عمتجن اذھلو 
 يف ةدیفم تناك امھم دغلا ىلإ يضفت نل يتلا ةفولأملا يضاملا قئارط يف ددرتلا نم ًالدب ،لبقتسملا وحن دیدج قیرط
 .قباسلا

 بناوج ةثالث ًالوانتم ،اھروطتو ةیفرصملا ةعانصلا لبقتسم لوح ىؤرلا ضعب مككراشأل مویلا انعامتجا منتغأو 
 ،اھتھجاوم ىلإ ةردابملا ةیمھأو مویلا ةیفرصملا ةعانصلا ضرتعت يتلا ةیساسألا تایدحتلل زیجو ضرعب أدبت ،ةیساسأ
 ًاریخأو ،اھتناكم ىلع ظفاحتل اھیلع زیكرتلا فراصملا ىلع نیعتی يتلا بناوجلاو ةعانصلا لبقتسم ىلع هدعب جِّرعأ

                                                             
 ةغایص :يملاعلا يفرصملا رمتؤملاب ،يزكرملا تیوكلا كنب ظفاحم ،لشاھلا فسوی دمحم روتكدلا يلاعم اھاقلأ يتلا ةیسیئرلا ةملكلا  16

 .تیوكلا ةلود – تیوكلا ةنیدم ،زنوزیسروف قدنفب ،2019 ربمتبس 23 خیراتب دقع يذلا ،لبقتسملا

 1-1 قفرملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 12 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ةیفرصملا ةعانصلل معد نم ھمیدقت اھیلع نیعتی امو ةیفرصملا ةعانصلا نیكمتب ةینعملا تاسسؤملا رود ىلإ قرطتأ
 .اھروطت ةریسم يف

 تایدحتلا :ًالوأ

  ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ

 :يھو ،مویلا ةیفرصملا ةعانصلا مامأ زربألا تایدحتلا ضارعتساب أدبأ 

 يملاعلا داصتقالا عاضوأ •

 ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا ةروثو •

 مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت يف ةعراستملا تاریغتلاو •

 .ركفتلاو رظنلا يضتقت تایدحت يھو

 يملاعلا داصتقالا عاضوأ )أ(

 يملاعلا ومنلل ھتاعقوت يلودلا دقنلا قودنص ضفخ ذإ ،تایدحتلا مجح انل فشكت يملاعلا داصتقالا عقاو ىلإ ةرظنف
 .17%1.9 داكلاب غلبی ًاومن ةمدقتملا تاداصتقالل عقوتی امیف %3.2 غلبیل ،نیترم 2019 ماعل

 ترمتسا نإو ،ةیئامحلا تاسایسلاو ةیراجتلا تاعازنلا ببسب يملاعلا داصتقالا قافآ ةیبابض ،ومنلا تاقوعم زربأ نمو
 نأ ىلإ ارتلجنإ كنب تاریدقت ریشت امیف ،ىرخأ ةرات ومنلا تاعقوت ضفخ يلودلا دقنلا قودنص دیعی دقف تارتوتلا هذھ
 يلحملا جتانلا ضفختس نییراجتلا اھئاكرشو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نیب ةیكرمجلا ةفرعتلا ىلع %10 ةدایز
 يلحملا جتانلا داعبتسا دعب %1 ةبسنب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ضفخت فوسو %2.5 ةبسنب ةدحتملا تایالولل يلامجإلا
 .18ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولل يلامجإلا

 نأ دھعملا ردقیو ،رطاخملا نماكم دحأك ةیداصتقالا تاسایسلا ضومغ ىلإ لیومتلل يلودلا دھعملا ریشی نیح يف
 ضافخنا نم كلذ راثآ نأو قوبسم ریغ ىوتسم غلب دق نیصلاو ةدحتملا تایالولا يف ةیداصتقالا تاسایسلا ضومغ
 ھلدعم ضافخنا ىلإ ةیملاعلا قاوسألا تارشؤم زربأ ریشت ثیح ،19نایعلل ةیداب تتاب كالھتسالا عجارتو رامثتسالا

 .قباسلا رھشلاب ةنراقم سطسغأ فصتنم يف 7%

 ةلیط يداصتقالا ومنلا ناك دقلف ،ةیدقنلا تاسایسلا رود يملاعلا داصتقالا عاضوأ لبقتسم يف ةرثؤملا رصانعلا نمو
 ةیلاملا ةمزألا نم قاوسألا لاشتنا دوھج تداق ،ةیدیلقتلا ریغ ةیدقنلا تاسایسلا نم ةلمجبً اعوفدم يضاملا دقعلا
 تحمس دقف ،قالطإلا ىلع اًدیھز نكی مل كلذ نمث نأ الإ ،ةفلكلا ضفخنم ضارتقا ةئیبو ةلویسلا ریفوتب ةیملاعلا
 %320 براقی ام يأ ،يكیرمأ رالود نویلیرت 246 ىوتسم قوف قّلحی نأب يملاعلا نیدلل ةضفخنملا دئاوفلا تالدعم
 .20يملاعلا يلامجإلا جتانلا نم

 ةیلاملا تاسسؤملا نویدو ةیموكحلا نویدلا تناك ً،ایونس %3 لدعمبً ایجیردت دادزت يلئاعلا عاطقلا نوید تناك امیفو
 نویلیرت 67 ىلإ نویلیرت 32 نم 2008 ماع ذنم يموكحلا نیدلا فعاضت ذإ ،ةدیدج تاعافترا ىلإ زفقت تاكرشلاو
 .ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ ضارتقالا يف - دیدحتلا ھجو ىلع ةمدقتملا - لودلا تاموكح تطرفأ ثیح ،رالود
 اسنرفو اكیجلبو لاغتربلاو ایلاطیإو نانویلاو نابایلا يف ةیموكحلا نویدلا زواجتت ،يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يفف
 .21اھنم لكل يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدحتملا ةكلمملاو اینابسإو

                                                             
17 International Monetary Fund, WEO update 2019.  

18 Mark Carney, Governor of the Bank of England - Speech: The Global Outlook – February 2019 

19 Institute of International Finance – Weekly Insight – August 2019 

20 Institute of International Finance – Global Debt Monitor – July 2019 

21 McKinsey Global Institute – Briefing Note – September 2018 
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 تَبَر ىتح ،ةصیخر ةفلكب ضرتقت نأ ملاعلا لوح تاكرشلل ،ةلیوط ةرتفل ةضفخنملا ةدئافلا راعسأ دادتما حاتأ دقلو
 37 نم عفترتل – تادنسلاو ضورقلا اھیف امب - ةیضاملا ةیرشعلا لالخ ملاعلا لوح تاكرشلا نوید فعضلا ىلع
 ةدایز اثلث يتأی ،ةیموكحلا نویدلا سكع ىلع نكل ،ةیموكحلا نویدلا كلذب ةیطختم ،رالود نویلیرت 73 ىلإ نویلیرت
 امك ،ةیبنجأ تالمعب تناك نإ امیسال ،تاداصتقالا ىلع ةیدج رطاخم كلذ يفو ،ةیمانلا لودلا نم تاكرشلا نوید
 تاكرشلا تادنس عبر لكشت لقأ وأ )-BBB(دنع ةفنصملا تادنسلا تناك نأ دعبف ،نویدلا ةدوج روھدت اضیأ اندھش
   .فصنلا لكشت مویلا تحضأ 2007 ماع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ةیشع

 عقوتملا ومنلا لدعم عم ،ةریتولا تاذب هومن رمتسا نإو %6 ةبسنب نییضاملا نیدقعلا لالخ يملاعلا نیدلا امن دقلو
 %500 وأ رالود نویلیرت 780 مویلا نم نیدقع دعب يملاعلا نیدلا غلبی فوسف ،%3.5 غلابلا يملاعلا يلامجإلا جتانلل
 تاسسؤملاو تاموكحلا ىلع ّحلیو ةمادتسالل لباق ریغ لدعملا اذھ نأ يف ءارم الو .يملاعلا يلامجإلا جتانلا نم
  .نأشلا اذھ يف ةداج تاءارجإ ذاختال ةیلاملا

 ةمدقتملا قاوسألا ضعب يف كونبلا حابرأ عجارت ىلإ ضورقلا ىلع دئاوفلا تالدعم ضافخنا ىضفأ ،كلذ ىلع ةوالع
 ةلوج ءدب دنع دادسلا رثعت تالامتحا نم هذھ ةیسایقلا نویدلا تالدعم قفاری ام عمو ،رارمتسالا ىلع اھتردق دیدھتو
 ةعمتجم رصانعلا هذھ ثدحتو ،ةیفرصملا لوصألا ةدوج روھدت رطاخم عفترت ،ةیدقنلا تاسایسلا دیدشت نم ةدیدج

  .يلاملا رارقتسالا سسأ ىلإ ذفنیً اقیمع اًررض

 تاسایسلا يخارت نم دیازتملا رطخلا رصبی نأ بقارملل نكمی ،ةیفرصملا ةعانصلا دودح ىطختت ةماع ةرظن ءاقلإبو
 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لالخف .مویلا ةدئاسلا ةیراجتلا تاعازنلا نم حضتی امك ،ةیملاعلا ةمكوحلا ىوتسم فعض طسو
 تاسایسلا نم ةلمج ىلع ةینبم ةباجتسا لالخ نم دوكرلا ةھجاومل ةمدقتملا تاداصتقالا ترفاضت ،2007 ماع يف
 داصتقالا اھل ضرعتی يتلا ةلثامملا تادیدھتلا ةھجاوم يف ةباجتسالا هذھ لثم ىرنس لھ نكلو ،ةقسنملاو ةیوقلا
 ةلبقملا 12 ـلا رھشألا يف قفألا يف حولی يكیرمألا داصتقالا يف دوكرل دیازتملا رطخلا اھزربأ نمو مویلا يملاعلا
 ،ةیمانتم ةیئامح ةعزنو ةیراجت تاعازن نم هدھشن ام طسو امیسال ،يكیرمألا يلاردفلا يطایتحالا تاعقوت بسحب
 ؟ةدیازتملا ةیسایسویجلا تارتوتلا لظ يف

 ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا  )ب(

 ةیلاملا تاینقتلاف ،ةیفرصملا ةعانصلا ىلع لئاھلا ينقتلا مدقتلا رثأ وھ ھتھجاوم انیلع نیعتی يذلا يناثلا يدحتلا امأ
 ةغایص دیعتو داصتقالا ھجو ریغت اھروطت يف اھنأ دیب ،ةعرسلا تاذب عیمجلا اھفقلتیو ،ةلئاھ ةعرسب روطتت ةثیدحلا

 ءاكذلاو تانایبلا لیلحتو ،ةیكذلا فتاوھلا تاقیبطتو ،ينورتكلإلا عفدلا مظن ریغت ثیح ،ةیدیلقتلا تاعانصلا نم دیدع
 .اھئالمع عم اھلعافتو كونبلا لمع قرط تانایبلا ةلسلس تاینقتو يعانطصالا

 ةكرش بسحبو ،ةیلاملا ةطاسولا تاسسؤم نم دیدع لحم لحت لعفلاب تأدب دق ةیلاملا تاینقتلا تاكرش نإ ىتح
 دارفألا لیومت :يھو لوحتلا اذھل ةضرع رثكألا يھ ةیسیئرلا يفرصملا لمعلا تالاجم نم اًسمخ نإف يزنیكام
 ددھی امم .تاورثلا ةرادإو ،تاعوفدملاو ،ةطسوتملاو ةریغصلا عیراشملا لیومتو ،يراقعلا نھرلاو ،يكالھتسالا

 .22 2025 ماع لولحب كونبلا دئاوع نم 40%

 دئاوف لقت لاثملا لیبس ىلعف ،ًةفلك رفوأو ًةءافك ىلعأ تامدخ مدقت ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش نأ كلذ بابسأ نمو
 ةمظنأ انل مدقت نیح يف ،ةیدیلقتلا اھتاریظن نع ساسأ ةطقن 400 رادقمب تاكرشلا كلت ضعب اھحنمت يتلا ضورقلا
 ،ٍناوث 5 نم لقأ ىلإ مایأ 5 نم تایلمعلا نم ریثك تقو رصتخت ذإ ،ةیلاملا تاینقتلا ةءافك ىلع رخآ ًالاثم دادسلا

 .رشُعلا نود ىلإ ةفلكلا ضفختو

 ًانیح ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش عم نواعتلاب ةسفانملا يف مدقتملا اھعقوم ىلع ظافحلا كونبلا لواحت كلذل 
 تاكارش ةعلطتسملا كونبلا نم %54 نم رثكأ دقع ،PWC نم ثیدح ریرقت ىلع ءانبف ،رخآ انیح اھیلع ذاوحتسالاو
 .23ةمداقلا سمخلا ىلإ ثالثلا تاونسلا يف اھتاكارش دیزت نأ اھنم %82 عقوتتو ةیلاملا تاینقتلا تاكرش عم

                                                             
22 McKinsey & Company –FinTechnicolour - 2016 

23 Price Waterhouse Coopers – Global FinTech Reports - 2017 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 تَبَر ىتح ،ةصیخر ةفلكب ضرتقت نأ ملاعلا لوح تاكرشلل ،ةلیوط ةرتفل ةضفخنملا ةدئافلا راعسأ دادتما حاتأ دقلو
 37 نم عفترتل – تادنسلاو ضورقلا اھیف امب - ةیضاملا ةیرشعلا لالخ ملاعلا لوح تاكرشلا نوید فعضلا ىلع
 ةدایز اثلث يتأی ،ةیموكحلا نویدلا سكع ىلع نكل ،ةیموكحلا نویدلا كلذب ةیطختم ،رالود نویلیرت 73 ىلإ نویلیرت
 امك ،ةیبنجأ تالمعب تناك نإ امیسال ،تاداصتقالا ىلع ةیدج رطاخم كلذ يفو ،ةیمانلا لودلا نم تاكرشلا نوید
 تاكرشلا تادنس عبر لكشت لقأ وأ )-BBB(دنع ةفنصملا تادنسلا تناك نأ دعبف ،نویدلا ةدوج روھدت اضیأ اندھش
   .فصنلا لكشت مویلا تحضأ 2007 ماع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ةیشع

 عقوتملا ومنلا لدعم عم ،ةریتولا تاذب هومن رمتسا نإو %6 ةبسنب نییضاملا نیدقعلا لالخ يملاعلا نیدلا امن دقلو
 %500 وأ رالود نویلیرت 780 مویلا نم نیدقع دعب يملاعلا نیدلا غلبی فوسف ،%3.5 غلابلا يملاعلا يلامجإلا جتانلل
 تاسسؤملاو تاموكحلا ىلع ّحلیو ةمادتسالل لباق ریغ لدعملا اذھ نأ يف ءارم الو .يملاعلا يلامجإلا جتانلا نم
  .نأشلا اذھ يف ةداج تاءارجإ ذاختال ةیلاملا

 ةمدقتملا قاوسألا ضعب يف كونبلا حابرأ عجارت ىلإ ضورقلا ىلع دئاوفلا تالدعم ضافخنا ىضفأ ،كلذ ىلع ةوالع
 ةلوج ءدب دنع دادسلا رثعت تالامتحا نم هذھ ةیسایقلا نویدلا تالدعم قفاری ام عمو ،رارمتسالا ىلع اھتردق دیدھتو
 ةعمتجم رصانعلا هذھ ثدحتو ،ةیفرصملا لوصألا ةدوج روھدت رطاخم عفترت ،ةیدقنلا تاسایسلا دیدشت نم ةدیدج

  .يلاملا رارقتسالا سسأ ىلإ ذفنیً اقیمع اًررض

 تاسایسلا يخارت نم دیازتملا رطخلا رصبی نأ بقارملل نكمی ،ةیفرصملا ةعانصلا دودح ىطختت ةماع ةرظن ءاقلإبو
 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لالخف .مویلا ةدئاسلا ةیراجتلا تاعازنلا نم حضتی امك ،ةیملاعلا ةمكوحلا ىوتسم فعض طسو
 تاسایسلا نم ةلمج ىلع ةینبم ةباجتسا لالخ نم دوكرلا ةھجاومل ةمدقتملا تاداصتقالا ترفاضت ،2007 ماع يف
 داصتقالا اھل ضرعتی يتلا ةلثامملا تادیدھتلا ةھجاوم يف ةباجتسالا هذھ لثم ىرنس لھ نكلو ،ةقسنملاو ةیوقلا
 ةلبقملا 12 ـلا رھشألا يف قفألا يف حولی يكیرمألا داصتقالا يف دوكرل دیازتملا رطخلا اھزربأ نمو مویلا يملاعلا
 ،ةیمانتم ةیئامح ةعزنو ةیراجت تاعازن نم هدھشن ام طسو امیسال ،يكیرمألا يلاردفلا يطایتحالا تاعقوت بسحب
 ؟ةدیازتملا ةیسایسویجلا تارتوتلا لظ يف

 ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا  )ب(

 ةیلاملا تاینقتلاف ،ةیفرصملا ةعانصلا ىلع لئاھلا ينقتلا مدقتلا رثأ وھ ھتھجاوم انیلع نیعتی يذلا يناثلا يدحتلا امأ
 ةغایص دیعتو داصتقالا ھجو ریغت اھروطت يف اھنأ دیب ،ةعرسلا تاذب عیمجلا اھفقلتیو ،ةلئاھ ةعرسب روطتت ةثیدحلا

 ءاكذلاو تانایبلا لیلحتو ،ةیكذلا فتاوھلا تاقیبطتو ،ينورتكلإلا عفدلا مظن ریغت ثیح ،ةیدیلقتلا تاعانصلا نم دیدع
 .اھئالمع عم اھلعافتو كونبلا لمع قرط تانایبلا ةلسلس تاینقتو يعانطصالا

 ةكرش بسحبو ،ةیلاملا ةطاسولا تاسسؤم نم دیدع لحم لحت لعفلاب تأدب دق ةیلاملا تاینقتلا تاكرش نإ ىتح
 دارفألا لیومت :يھو لوحتلا اذھل ةضرع رثكألا يھ ةیسیئرلا يفرصملا لمعلا تالاجم نم اًسمخ نإف يزنیكام
 ددھی امم .تاورثلا ةرادإو ،تاعوفدملاو ،ةطسوتملاو ةریغصلا عیراشملا لیومتو ،يراقعلا نھرلاو ،يكالھتسالا

 .22 2025 ماع لولحب كونبلا دئاوع نم 40%

 دئاوف لقت لاثملا لیبس ىلعف ،ًةفلك رفوأو ًةءافك ىلعأ تامدخ مدقت ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش نأ كلذ بابسأ نمو
 ةمظنأ انل مدقت نیح يف ،ةیدیلقتلا اھتاریظن نع ساسأ ةطقن 400 رادقمب تاكرشلا كلت ضعب اھحنمت يتلا ضورقلا
 ،ٍناوث 5 نم لقأ ىلإ مایأ 5 نم تایلمعلا نم ریثك تقو رصتخت ذإ ،ةیلاملا تاینقتلا ةءافك ىلع رخآ ًالاثم دادسلا

 .رشُعلا نود ىلإ ةفلكلا ضفختو

 ًانیح ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش عم نواعتلاب ةسفانملا يف مدقتملا اھعقوم ىلع ظافحلا كونبلا لواحت كلذل 
 تاكارش ةعلطتسملا كونبلا نم %54 نم رثكأ دقع ،PWC نم ثیدح ریرقت ىلع ءانبف ،رخآ انیح اھیلع ذاوحتسالاو
 .23ةمداقلا سمخلا ىلإ ثالثلا تاونسلا يف اھتاكارش دیزت نأ اھنم %82 عقوتتو ةیلاملا تاینقتلا تاكرش عم

                                                             
22 McKinsey & Company –FinTechnicolour - 2016 

23 Price Waterhouse Coopers – Global FinTech Reports - 2017 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 نوزامأو لبأو كوبسیف :لثم ةینقتلا ةقلامع ةسفانم لب ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش سیل كونبلا قلقی ام نإف ،كلذ عم
 نم اھل امم ةدیفتسم ،ةیلاملا تامدخلا میدقت ىلع كونبلا ةسفانم يف تاكرشلا هذھ تعرش ثیح ،اباب يلعو نوفادوفو
 .مھتانایب نم لئاھ مك لیلحت لضفب اھئالمعل لضفأ مھفو ،تنرتنإلا ربع ذاوحتسالل ةیندتم فیلاكتو ةریبك ءالمع ةدعاق
 .ةباقرلل عضخت الو ،كونبلا لقثت يتلا فیلاكتلا دبكتت ال كلذ قوف يھو

 الو ،نمزلا اھاطختی فوسف تاینقتلا نم ةدافتسالا نسحت مل امو ،ھنع فرطلا ءاضغإ كونبلل نكمی ال ٍّدحت اذھ يفو
 يف رظنلا دیعتو سسألا ىلإ دوعت ،اًیلك ةفلتخم ةینھذ لب ،ةمئاقلا تایلمعلا ةتمتأ ىلع يحطسلا راصتقالا انھ ينعن

 .يلاحلا يفرصملا ثرإلا رطأو ةمئاقلا مظنلا بلاوق يف رجحتلا نم ًالدب اھدوجو رھوج

 :مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت يف ةعراستملا تاریغتلا )ج(

 ةیمقر ةفاقث ىلع مویلا فراصملا ءالمعف ،مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت يف ریبكلا لوحتلا وھف ثلاثلا يدحتلا امأو
 ،ةیفلألا لیج ءانبأل يمانتملا ددعلا كلذ بابسأ نم لعلو ،اودارأ ىّنأ ةیلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا نوعقوتیو ،ةیلاع
 ءانبأ ةبسن تیوكلا يف غلبت لاثملا لیبس ىلعف ،كونبلا ءالمع نم ةحیرش ربكأ بیرق امع ءالؤھ نوكی نأ رّدقُی ثیح
 تامسل ةریاغملا مھتامسو صاخلا مھكولس مھل نأ كش الو ،ناكسلا يلامجإ نم %58ً انس رغصأ مھ نمو ةیفلألا لیج
 ةیلام تاصنم ىلإ كونبلا نم لوحتلل مھدادعتسا ةیفلألا لیج ءانبأ نم %57 يدبی ثیح ،27 26 25 24 ةقباسلا لایجألا

 ءالمعلاو كونبلا نیب ام لصاوتلا نم %72 ناك 2018 ماع يفف ،لیجلا اذھ ىلع ةرصاق ةمس تسیل اھنأ دیب ،ةیمقر
 ةمدخ ىلع لوصحلا يف مھتبغر دنع تنرتنإلا ىلإ الوأ نوؤجلی ءالمعلا نم %82 نأ دجوو ،ةیمقرلا تاونقلا ربع
 اھتقلت يتلا سوردلا نم ربتعت نأ اھیلعو ،يمقرلا ملاعلا رطش اھھجو يلوت نأ كونبلا ىلع كلذلو ،دیدج جتنم وأ

 .ةلقنتملا فتاوھلا ةعانص لثم ،تالوحتلا هذھب ترم ىرخأ تاعانص

 نم %60 ىلع ذوحتست نوسكیرإ ينوسو الوروتومو ایكون :ةلقنتملا فتاوھلا ةعانص نیطاسأ ناك 1997 ماع يفف
 .28لاجملا اذھ جراخ نم ةمداقلا يواوھو لبأو غنوسماس تاكرش ىلإ ةبسنلا كلت تلام دقف مویلا امأ ،قوسلا

 ئداب حاجن نم هوققح ام مھّرغو ،مھئالمع تاجایتحا روطت كاردإ يف نویدیلقتلا ةلاقنلا فتاوھلا وعنصم قفخأ دقل
 مھتاكرش توزناف ،مھلجرأ تحت نم طاسبلا ددجلا نومداقلا بحس ىتح ةقثلا يف اوطرفأو ةعّدلا ىلإ اونكرف ،رمألا

 ةیعاو انذأ سردلا اذھ ریعت نأ ةیفرصملا ةعانصلا ىلع كلذلو ،اھیلع نمیھت ةریسی ةدم لبق تناك قوس ةفاح دنع
 تالاصتالا تاكرش نم ةیوقلا ةسفانملا لظ يف اھتناكم دقفت ال ىتح اھیّبلتو ةریغتملا اھئالمع تاجایتحال عمسلا فھرت
  .تاینقتلاو

 تاكرش محر نم تدلو ءامسأ ،"اسیب-مإ" و "تاشتیو" و "لاشنانیاف تنآ" تاكرش براجت نم كلذ ىلع الثم ذخأنلو
 عضت ةبراقم اھینبت لضفب ،اھقاوسأ يف ةیلاملا تامدخلا يمدقم ربكأ تراص ىتح اعیرس تمن مث ةینقتلاو تالاصتالا
 .ةینقتلل عرابلا اھفیظوتو ،اھمامتھا زكرم يف ناسنإلا

 حاتت ال نیذلا كئلوأ ىلع يلاملا لومشلا ةلظم طسب يف تمھاسو ةدیدع عفانم اھتاعمتجمل تققح اھومن ةریسم يفو
 يف يلاملا لومشلا ةبسن ةیضاملا عبسلا تاونسلا يف تعفترا ،لاثملا لیبس ىلعف ،ةیدیلقتلا ةیفرصملا تامدخلا مھل
 .29%82 ىلإ %42 نم اینیك يفو %80 ىلإ %64 نم نیصلا

 :ةیثالثلا هذھ نم الك نإ

 ةیداصتقالا ةئیبلا -1

 ةیلاملا تاینقتلا  -2

 مھتاعقوتو ءالمعلا تاجایتحا يف تاریغتلا  -3

                                                             
24 Accenture - Global Distribution & Marketing Consumer Study: Banking Report -2017 
25 Deloitte – Millennials and Wealth Management - 2018 
26 Ernst & Young - Global Consumer Banking Survey - 2017 
27 Fidelity Information Services – Performance Against Customer Expectations (PACE) - 2018 
28 Statista – Mobile Phone Market Share data 
29 World Bank – Databank 
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 يدحتلا مجح فعاضتی اھدنع ؟ضعب ىلإ اھضعب عمتجا اذإ فیكف ،ةیفرصملا ةعانصلل ریبك ٍدحت هدرفمب وھل
  .ھمجل يصعتسیو

 لبقتسملا ةغایص ً:ایناث

 ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ 

 فیك نكلو ،اھتاذ ةغایص دیعت نأ ىلإ اھتجاح يف كشلل ًالاجم ةیلاملا ةعانصلاب صبرتت يتلا تایدحتلا كرتت ال
 ؟ةلحرلا هذھ لثم أدبت نأ ،نورق ىدم ىلع اھحمالم تتحُن ةعانصل

 :يھ كراعم سمخ ضوخت نأ كونبلا ىلع نأ دقتعأ يننكلو ،عطاقلا باوجلا يدل نأ معزأ ال

  ءالولا بسك •

  ةمیقلا قلخ •

  ةءافكلا عفر •

 ةناتملا زیزعت •

 بھاوملا باطقتسا •

 ءالولا بسك ةكرعم )أ(

 يبلت اھئالمع نم برقلا ةقیثو ھیف نوكت رود نیب رایتخالا كونبلا ىلع نیعتی ،"ءالولا بسك" ىلوألا ةكرعملا يفف
 يلختو اھلادبتسا رظتنتلف ةلاحلا هذھ يفو ،مھتاباسح ةرادإب ھیف يفتكت رود نیبو ،مھتاجایتحال تصنتو مھتابلطتم
 .اھنع ءالمعلا

 ةمیق ربكألا نیرشعلا ةیراجتلا تامالعلا نیبف ،ةكرعملا هذھ يف رقھقتت ةیفرصملا ةعانصلا نإ لوقی مویلا لاحلا عقاوو
 ةمیق ىلعألا نیرشعلا تامالعلا نیب نمزلا نم دقع لبق تناك يتلا كونبلا ىتحو ،كنب يأ مویلا دجوی ال ملاعلا يف
 نم ادیزم مھیلوت نأو ،اھئالمع ناھذأ يف اھروضح نامضل دھجت نأ كونبلا ىلع كلذلو ،اھعضاوم نع مویلا تحیزأ
 مھألا يعامتجالا اھرود نأ كردت نأو مھتایح نیسحتل تاحرتقم مدقتو مھلكاشمل لولح يف ركفت نأ اھیلعو ،مامتھالا

  .عیمجلل ءاخرلا ةمادتسا وھ

 ةكرش اھترجأ ةثیدح ةسارد تدجو دقف ،ھب ملسم ىطعمك ءالمعلا ءالو ىلع لّوعت نأ مویلا كونبلا ناكمإ يف سیلو
 .يضاملا ماعلا لالخ ةیفرصم ریغ تاسسؤم نم ةیلام تامدخ اوقلت %40 نم رثكأ نأ كونبلا ءالمع ىلع "رشتنسكأ"

 ،ةیبونجلا ایروك يف "واكاك" كنب انل ھبرضی نادیملا اذھ ىلإ ةیفرصم ریغ تاسسؤم لوخد ىلع ةلثمألا لضفأ دحأ
 طابترا نم ًادیفتسم ،الھذمً احاجن ققحیل ،2017 ماع يمقرلا كنبلا اذھ "واكاك" ةیروكلا تنرتنإلا ةكرش تقلطأ دقف
 فلأ 300 باذتجا ھقالطإ نم ةعاس 24 نوضغ يف عاطتساو ،اھل مھئالوو مألا ةسسؤملل ةیراجتلا ةمالعلاب ءالمعلا

 نإ يأ ،30لیمع نییالم ةتس ھئالمع ددع غلب ىتح ماع ضقنی ملو ،انویلم مھددع غلب ةیلاتلا ةسمخلا مایألا يفو ،لیمع
 نم مغرلاب اذھو ةیبونجلا ایروك كونب ربكأ ناھنیش كنب ءالمع ددع ثلث لوألا ھماع يف بذتجا دق دیلولا كنبلا اذھ
 ربكأ "واكاك" كنب حبصی نأ لبق تقولا لوطیس لھف ، %95 ةغلابلا ةیبونجلا ایروك يف يلاملا لومشلا ةبسن عافترا
 ؟ایروك كونب

 ،مھتبغر نم ساسأ ىلع مھعم اھتلص ينبت نأو ،ءالمعلا ءالو بسك يف كونبلا َيِنَت الأ ةرورضل رخآ دیكأت الإ اذھ امو
 يف يزكرم رود ةسرامم امنإو ءالمعلا مھف طقف تسیل كلذ نامضل ةدیحولا ةلیسولاو ،مھمامأ لیدبلا مادعنا نم سیلو
 .ةریغتملا مھتاجایتحا ةیبلت

                                                             
30 Kakao Bank – Company Website 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 نوزامأو لبأو كوبسیف :لثم ةینقتلا ةقلامع ةسفانم لب ةثیدحلا ةیلاملا تاینقتلا تاكرش سیل كونبلا قلقی ام نإف ،كلذ عم
 نم اھل امم ةدیفتسم ،ةیلاملا تامدخلا میدقت ىلع كونبلا ةسفانم يف تاكرشلا هذھ تعرش ثیح ،اباب يلعو نوفادوفو
 .مھتانایب نم لئاھ مك لیلحت لضفب اھئالمعل لضفأ مھفو ،تنرتنإلا ربع ذاوحتسالل ةیندتم فیلاكتو ةریبك ءالمع ةدعاق
 .ةباقرلل عضخت الو ،كونبلا لقثت يتلا فیلاكتلا دبكتت ال كلذ قوف يھو

 الو ،نمزلا اھاطختی فوسف تاینقتلا نم ةدافتسالا نسحت مل امو ،ھنع فرطلا ءاضغإ كونبلل نكمی ال ٍّدحت اذھ يفو
 يف رظنلا دیعتو سسألا ىلإ دوعت ،اًیلك ةفلتخم ةینھذ لب ،ةمئاقلا تایلمعلا ةتمتأ ىلع يحطسلا راصتقالا انھ ينعن

 .يلاحلا يفرصملا ثرإلا رطأو ةمئاقلا مظنلا بلاوق يف رجحتلا نم ًالدب اھدوجو رھوج

 :مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت يف ةعراستملا تاریغتلا )ج(

 ةیمقر ةفاقث ىلع مویلا فراصملا ءالمعف ،مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت يف ریبكلا لوحتلا وھف ثلاثلا يدحتلا امأو
 ،ةیفلألا لیج ءانبأل يمانتملا ددعلا كلذ بابسأ نم لعلو ،اودارأ ىّنأ ةیلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا نوعقوتیو ،ةیلاع
 ءانبأ ةبسن تیوكلا يف غلبت لاثملا لیبس ىلعف ،كونبلا ءالمع نم ةحیرش ربكأ بیرق امع ءالؤھ نوكی نأ رّدقُی ثیح
 تامسل ةریاغملا مھتامسو صاخلا مھكولس مھل نأ كش الو ،ناكسلا يلامجإ نم %58ً انس رغصأ مھ نمو ةیفلألا لیج
 ةیلام تاصنم ىلإ كونبلا نم لوحتلل مھدادعتسا ةیفلألا لیج ءانبأ نم %57 يدبی ثیح ،27 26 25 24 ةقباسلا لایجألا

 ءالمعلاو كونبلا نیب ام لصاوتلا نم %72 ناك 2018 ماع يفف ،لیجلا اذھ ىلع ةرصاق ةمس تسیل اھنأ دیب ،ةیمقر
 ةمدخ ىلع لوصحلا يف مھتبغر دنع تنرتنإلا ىلإ الوأ نوؤجلی ءالمعلا نم %82 نأ دجوو ،ةیمقرلا تاونقلا ربع
 اھتقلت يتلا سوردلا نم ربتعت نأ اھیلعو ،يمقرلا ملاعلا رطش اھھجو يلوت نأ كونبلا ىلع كلذلو ،دیدج جتنم وأ

 .ةلقنتملا فتاوھلا ةعانص لثم ،تالوحتلا هذھب ترم ىرخأ تاعانص

 نم %60 ىلع ذوحتست نوسكیرإ ينوسو الوروتومو ایكون :ةلقنتملا فتاوھلا ةعانص نیطاسأ ناك 1997 ماع يفف
 .28لاجملا اذھ جراخ نم ةمداقلا يواوھو لبأو غنوسماس تاكرش ىلإ ةبسنلا كلت تلام دقف مویلا امأ ،قوسلا

 ئداب حاجن نم هوققح ام مھّرغو ،مھئالمع تاجایتحا روطت كاردإ يف نویدیلقتلا ةلاقنلا فتاوھلا وعنصم قفخأ دقل
 مھتاكرش توزناف ،مھلجرأ تحت نم طاسبلا ددجلا نومداقلا بحس ىتح ةقثلا يف اوطرفأو ةعّدلا ىلإ اونكرف ،رمألا

 ةیعاو انذأ سردلا اذھ ریعت نأ ةیفرصملا ةعانصلا ىلع كلذلو ،اھیلع نمیھت ةریسی ةدم لبق تناك قوس ةفاح دنع
 تالاصتالا تاكرش نم ةیوقلا ةسفانملا لظ يف اھتناكم دقفت ال ىتح اھیّبلتو ةریغتملا اھئالمع تاجایتحال عمسلا فھرت
  .تاینقتلاو

 تاكرش محر نم تدلو ءامسأ ،"اسیب-مإ" و "تاشتیو" و "لاشنانیاف تنآ" تاكرش براجت نم كلذ ىلع الثم ذخأنلو
 عضت ةبراقم اھینبت لضفب ،اھقاوسأ يف ةیلاملا تامدخلا يمدقم ربكأ تراص ىتح اعیرس تمن مث ةینقتلاو تالاصتالا
 .ةینقتلل عرابلا اھفیظوتو ،اھمامتھا زكرم يف ناسنإلا

 حاتت ال نیذلا كئلوأ ىلع يلاملا لومشلا ةلظم طسب يف تمھاسو ةدیدع عفانم اھتاعمتجمل تققح اھومن ةریسم يفو
 يف يلاملا لومشلا ةبسن ةیضاملا عبسلا تاونسلا يف تعفترا ،لاثملا لیبس ىلعف ،ةیدیلقتلا ةیفرصملا تامدخلا مھل
 .29%82 ىلإ %42 نم اینیك يفو %80 ىلإ %64 نم نیصلا

 :ةیثالثلا هذھ نم الك نإ

 ةیداصتقالا ةئیبلا -1

 ةیلاملا تاینقتلا  -2

 مھتاعقوتو ءالمعلا تاجایتحا يف تاریغتلا  -3

                                                             
24 Accenture - Global Distribution & Marketing Consumer Study: Banking Report -2017 
25 Deloitte – Millennials and Wealth Management - 2018 
26 Ernst & Young - Global Consumer Banking Survey - 2017 
27 Fidelity Information Services – Performance Against Customer Expectations (PACE) - 2018 
28 Statista – Mobile Phone Market Share data 
29 World Bank – Databank 
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 يدحتلا مجح فعاضتی اھدنع ؟ضعب ىلإ اھضعب عمتجا اذإ فیكف ،ةیفرصملا ةعانصلل ریبك ٍدحت هدرفمب وھل
  .ھمجل يصعتسیو

 لبقتسملا ةغایص ً:ایناث

 ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ 

 فیك نكلو ،اھتاذ ةغایص دیعت نأ ىلإ اھتجاح يف كشلل ًالاجم ةیلاملا ةعانصلاب صبرتت يتلا تایدحتلا كرتت ال
 ؟ةلحرلا هذھ لثم أدبت نأ ،نورق ىدم ىلع اھحمالم تتحُن ةعانصل

 :يھ كراعم سمخ ضوخت نأ كونبلا ىلع نأ دقتعأ يننكلو ،عطاقلا باوجلا يدل نأ معزأ ال

  ءالولا بسك •

  ةمیقلا قلخ •

  ةءافكلا عفر •

 ةناتملا زیزعت •

 بھاوملا باطقتسا •

 ءالولا بسك ةكرعم )أ(

 يبلت اھئالمع نم برقلا ةقیثو ھیف نوكت رود نیب رایتخالا كونبلا ىلع نیعتی ،"ءالولا بسك" ىلوألا ةكرعملا يفف
 يلختو اھلادبتسا رظتنتلف ةلاحلا هذھ يفو ،مھتاباسح ةرادإب ھیف يفتكت رود نیبو ،مھتاجایتحال تصنتو مھتابلطتم
 .اھنع ءالمعلا

 ةمیق ربكألا نیرشعلا ةیراجتلا تامالعلا نیبف ،ةكرعملا هذھ يف رقھقتت ةیفرصملا ةعانصلا نإ لوقی مویلا لاحلا عقاوو
 ةمیق ىلعألا نیرشعلا تامالعلا نیب نمزلا نم دقع لبق تناك يتلا كونبلا ىتحو ،كنب يأ مویلا دجوی ال ملاعلا يف
 نم ادیزم مھیلوت نأو ،اھئالمع ناھذأ يف اھروضح نامضل دھجت نأ كونبلا ىلع كلذلو ،اھعضاوم نع مویلا تحیزأ
 مھألا يعامتجالا اھرود نأ كردت نأو مھتایح نیسحتل تاحرتقم مدقتو مھلكاشمل لولح يف ركفت نأ اھیلعو ،مامتھالا

  .عیمجلل ءاخرلا ةمادتسا وھ

 ةكرش اھترجأ ةثیدح ةسارد تدجو دقف ،ھب ملسم ىطعمك ءالمعلا ءالو ىلع لّوعت نأ مویلا كونبلا ناكمإ يف سیلو
 .يضاملا ماعلا لالخ ةیفرصم ریغ تاسسؤم نم ةیلام تامدخ اوقلت %40 نم رثكأ نأ كونبلا ءالمع ىلع "رشتنسكأ"

 ،ةیبونجلا ایروك يف "واكاك" كنب انل ھبرضی نادیملا اذھ ىلإ ةیفرصم ریغ تاسسؤم لوخد ىلع ةلثمألا لضفأ دحأ
 طابترا نم ًادیفتسم ،الھذمً احاجن ققحیل ،2017 ماع يمقرلا كنبلا اذھ "واكاك" ةیروكلا تنرتنإلا ةكرش تقلطأ دقف
 فلأ 300 باذتجا ھقالطإ نم ةعاس 24 نوضغ يف عاطتساو ،اھل مھئالوو مألا ةسسؤملل ةیراجتلا ةمالعلاب ءالمعلا

 نإ يأ ،30لیمع نییالم ةتس ھئالمع ددع غلب ىتح ماع ضقنی ملو ،انویلم مھددع غلب ةیلاتلا ةسمخلا مایألا يفو ،لیمع
 نم مغرلاب اذھو ةیبونجلا ایروك كونب ربكأ ناھنیش كنب ءالمع ددع ثلث لوألا ھماع يف بذتجا دق دیلولا كنبلا اذھ
 ربكأ "واكاك" كنب حبصی نأ لبق تقولا لوطیس لھف ، %95 ةغلابلا ةیبونجلا ایروك يف يلاملا لومشلا ةبسن عافترا
 ؟ایروك كونب

 ،مھتبغر نم ساسأ ىلع مھعم اھتلص ينبت نأو ،ءالمعلا ءالو بسك يف كونبلا َيِنَت الأ ةرورضل رخآ دیكأت الإ اذھ امو
 يف يزكرم رود ةسرامم امنإو ءالمعلا مھف طقف تسیل كلذ نامضل ةدیحولا ةلیسولاو ،مھمامأ لیدبلا مادعنا نم سیلو
 .ةریغتملا مھتاجایتحا ةیبلت

                                                             
30 Kakao Bank – Company Website 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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  ةمیقلا قلخ ةكرعم  )ب(
 يھ هذھو ،لیوطلا ىدملا ىلع اھئالمعل ةمیق قلخ نم فراصملل دب ال ءالمعلا ءالو بسك يف كونبلا حاجن نامضلو
 نمضتل ،تامدخلا هذھ میدقت لئاسوو اھتاجتنمو اھتامدخ روطت نأ اھیلع ذإ ،ةعانصلا اھضوخت يتلا ةیناثلا ةكرعملا
 .مھتاعلطتو اھئالمع تاجایتحا ةیبلت

 لوصحلا ةیلمع نوكت نأ لاثملا لیبس ىلع يفكی الف ،ةردابملا نم اًدیزم كونبلا نم ةكرعملا هذھ يف رفظلا بلطتیو
 نوجاتحی ام ىلع لوصحلا ءالمعلل حیتی ماظن ةاون نوكت نأ اھیلع نإ لب ،ةینورتكلإ ةیراقعلا نوھرلا وأ لیومتلا ىلع
 ىلع لوصحلاب مھتبغر ءالمعلا نم %48 ىدبأ ،"رشتنسكأ" اھترجأ يتلا ةساردلا تاذ يفف .اودارأ ىّنأ تامدخ نم
 اًمعاد اًرود مھكونب يدؤت نأو ،ةیمویلا مھتایح اھبلطتت يتلا تامدخلاو تاجتنملا نأشب مھكونب نم تامولعملاو حصنلا
 .نیمأتلا لثم كلذب ةلصتملا تامدخلاو ةدیدجلا تارایسلا وأ لزانملا ءارش لثم تایلمع يف

 قیقحتل صرف مھنأ ىلع مھیلإ رظنت نأ ال ،دمألا ةلیوط ةمیق اھئالمعل ققحت تامدخ میدقت يف دھتجت نأ كونبلا ىلع
 كونبلا تمدق امدنع ،يراقعلا نھرلا ةمزأ يف ةرصاقلا ةرظنلا هذھ رثأ انیأر دقلف ،ىدملا ةریصق تاعیبملا فادھأ
 عیمجلا ىناع ةیاھنلا يف نكل ةینآلا كونبلا حابرأ تعفتراف ،اھئابعأ لمحت ىلع نیرداق ریغ ءالمعل ةیراقعلا نوھرلا
 .تاعمتجملا ھئارو نمو داصتقالاو كونبلاو ءالمعلا ،تاعبتلا نم

 بغری يتلا تامدخلاو تاجتنملا اقح مدقت اھنأ نامضل اھئالمعل ةمیق نم ھمدقت امیف رظنلا دیعت نأ كونبلا ىلع كلذل
 يف ىرخأ ةرم ةعانصلا لمأتت نأ يرورضلا نم نوكیسو ،اھینیع بصن مھتعفنم ةعضاو ،اھنوجاتحیو اھؤالمع اھب
 .عیمجلل هافرلا ةمادتسا ،ىمسألا اھفدھ

  ةءافكلا عفر ةكرعم )ج(
 قیقحت كلذ ينعیو ،ةءافكلا نم ةعیفر تایوتسم قیقحتب الإ ىتأتی ال ،ةمیقلا قلخو ءالمعلا ءالو بسك يف حاجنلا نكلو
 كونبلا ىدل ةءافكلا عفر لبس نمو ،اھیف حاجنلا بجی يتلا ةثلاثلا ةكرعملا يھ هذھو ،دراوملا ریسیب تازاجنإلا ىربك
 لب ،بسحف طیطختلاو لمعلا ةءافك ریوطتل ال ،يؤبنتلا لیلحتلا ىلع اھتردق ریوطتل اھل ةحاتملا تانایبلا نم دیفتست نأ
  .اھتیبلت مث نمو مھلویمو اھئالمع تابغر ةفرعم يف قمعتلل اضیأ

 !يغبنی امك اھنم ةدافتسالا يف ةدھاز ودبت -تانایبلا نم رحب ىلع وفطت اھنأ مغر - كونبلا نأً اقح برغتسملا نكلو
 الدب يفیظولا راسملا يف مدقتلل مھصرفو مھكولس طامنأ ةاعارمب ،ءالمعلا فینصت ةقیرط كونبلا رّیغُت ال ًالثم اذاملف
 نم ددع ىلإ ةبقاث ةرظنب كونبلا دوزی نأً اضیأ تانایبلا لیلحتل نكمیو ،طقف مھلخد ىلإ رظنلا ىلع راصتقالا نم
 .ءاوسلا ىلع يلیغشتلاو يجیتارتسالا رارقلا ذاختا ةیلمع ریوطتل ،ةرّثؤملا ةیجراخلاو ةیلخادلا لماوعلا

 تامدخلا ىلع لیمعلا لصحی ثیح ،كونبلاو ءالمعلا :نیفرطلل عفانملا ققحی ةیمقرلا لئاسولا ربع ةءافكلا عفر نإ
 رفوت اذھبو %80-90 نیب حوارتی امب تامدخلا میدقت فیلاكت كونبلا ضفخت امیف ىلعأ ةدوجو لقأ ةفلكو رصقأ تقوب
 عفانم ينجت فوسلف اھتءافك ةدایز يف كونبلا تحجن ام اذإ ،كلذلو ،ةنسلا يف رالود رایلم 400 نم رثكأب ردقی ام
 .ریبك دح ىلإ اھتاقفن ًةضفاخو ،اھئالمع اضر ىوتسم ًةعفار ،ًةفعاضم

 ةناتملا زیزعت ةكرعم )د(
 تاینقتلا مدقت ىرخأ ةرمو ،ةقباسلا كراعملا يف حاجنلل ةیساسأ يھو ،ةناتملا زیزعت يھف ةعبارلا ةكرعملا امأ
 ىلع اھتردق نیسحت - ةینقتلا فیظوتب - كونبلا عیطتست ثیح ،لاجملا اذھ يف اًریبك اًنوع تانایبلا لیلحت يف ةثیدحلا

 هذھ يف اھیلع نیعتی نلو ،اًیظحل ءالمعلا تانایبو قاوسألاو داصتقالا لیلحتب كلذو ،اھترادإ مث نمو رطاخملا دصر
 لوصألا وأ ءالمعلا ىلع اھفاشكنا ىدم كردتل رخآ ىلإ لصف نمو رھش ىلإ رھش نم نیللحملا ریراقت راظتنا لاحلا
  .ةینازیملا جراخ ةطشنألا وأ

 تافاشكنالا رطاخم تاعقوت لدعت نأ كونبلل نكمی يؤبنتلا لیلحتلاو يلآلا ملعتلاو يعانطصالا ءاكذلا مادختسابو
 رابخأ نم ردصی ام عمو ،طاشنلا تالاجمو تاجتنملا ربع ةینازیملا تافاشكنا ىلإ ةیدرفلا لایتحالا تالاح نم ،اًیظحل

 ،مھلامعأ ىلع تاروطتلا هذھل ةعقوتملا راثآلاب رارقلا عانص رطخت نأ تانایبلا لیلحت جماربل نكمی قاوسألا تاكرحتو
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 ىلع لضفأ ةردق يلاتلابو ،ؤبنتلا يف ةقدو اھلیلحت يف اقمعو تانایبلا عمج يف ةعرس ةثیدحلا تاینقتلا رفوت اذكھو
 .ةناصحلاو ةنورملاو ةناتملا زیزعت ىلإ يدؤی امم ،اھترادإو رطاخملا دصر

 بھاوملا باطقتسا ةكرعم )ه(
 ةكرعم يھ ةعانصلا اھضوخت يتلا ةسماخلا ةكرعملا نإف ،ةداقلاو دونجلا ةریخ دشح بجوتست ةكرعم لك نألو
 اھتمیق اھحنمیف ةروصلا ءازجأ لك عمجی ام وھ يرشبلا لاملا سأرو ،لمع لك روحم ناسنإلاف ،بھاوملا باطقتسا

 .اھانعمو

 لمشتل اھفظوت يتلا تاءافكلا ةرئاد عیسوت ىلإ كونبلا جاتحت ةیرھوجلا اھتالوحت يف ةیفرصملا ةعانصلا يضمت امنیبو
 لویم تاریغتل لضفأ مھفب ىلحتتو ةعانصلا تالوحت عم مغانتتو لبقتسملل ةمزاللا تاراھملاب عتمتت ،ةدیدج بھاوم
 .مھتابغرو ءالمعلا

 اضیأ جاتحت فوس اھنكلو ،ةیلاملا تاصاصتخالا يف نیلھؤملا نییعت ىلع كونبلا رصتقت نل ،بیرقلا لبقتسملا يف
 نیصتخم ىلإ جاتحت دق اھنإ ىتح ،ءالمعلا ةربخ ةیمنتو ،يعانطصالا ءاكذلاو ،تانایبلا لیلحت ملع يف نیصتخم ىلإ
  .قمعأ ةریصبو بحرأً اقفأ ةسسؤملا حنمت نأ اھنكمی يتلا ىرخألا تالاجملا نم جیزمو ةفسلفلاو سفنلا ملع يف

 مھتامھاسمو مھراودأ نأشب مھتاعقوت نإف ،لبق نم ھفیظوت كونبلا تداتعا ام ھبشت ال بھاوملا نم ةبكوكلا هذھ نألو
 ةئشانلا عیراشملاو ةینقتلا تاكرش عم ةرشابم ةسفانم يف كونبلا نوكت فوسو ،ةعونتمو ةفلتخم نوكتس مھلمع ةئیبو
 .تاءافكلا هذھ باطقتسا ىلع

 ،اھیلع ظافحلاو اھنم ةدافتسالاو اھترادإو ةیرشبلا دراوملا باطقتسا بیلاسأ يف لماش ریوطت ىلإ كونبلا جاتحتس امك
 اھتفاقث ریغت نأ اھیلع ھلك كلذ لجأ نم ،مھتاعادبإو مھتاربخ نم ىلثملا ةدافتسالل اھیفظوم يف رامثتسالا كلذكو
 ةیلوؤسملا ءبع لمحتو ةردابملا مامزب كاسمإلاو نواعتلا نم دیزمو عادبإلا ىلع عجشت ةئیب ئشنتل ،ةیسسؤملا

 .اھریوطتو لولحلا راكتبال ةبوسحملا رطاخملا ذاختاو

 زیزعتو ةءافكلا عفرو ،ةمیقلا قلخو ،ءالولا بسك( سمخلا اھكراعم يف رفظت نأ الإ ةیفرصملا ةعانصلا مامأ سیلو 
 نم ھتصحو كنبلا مجح ناك امً انئاك ةریطخ تاعبت بلجیس اھنم ةدحاو ىلع قافخإلاف )بھاوملاو باطقتساو ،ةناتملا
  .قوسلا

 كلذ ءارج تناعف تایدحتلا هذھل ًالاب ىربك تاكرش ِقلُت مل ثیح ،ةربعو ةظع ىرخألا تاعانصلا تالوحت يف انلو
 ریوصتلا قوس ىلع تنمیھ يتلا ،كادوك ةكرش كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم .ةمیلأ رئاسخو ةمیخو بقاوع نم
 %50و ةیكیرمألا قوسلا نم %80 ةبسنب رثأتست تناك اھحاجن ةورذ يفو ،نامزلا نم اًنرق زواجی امل يفارغوتوفلا
 كلذ رمتسی نأ تمھوتف ،اھریوطتو ةیفارغوتوفلا مالفألا عیب نم ةلئاطً احابرأ دصحت تناكو ،ةیملاعلا قوسلا نم
 لكآتت نأ بغرت ملف ،ةعانصلا هذھ ىلع ةیمقرلا تاریماكلا ھتلخدأ يذلا رییغتلا ةقیقح نع اھتریصب تیشعو ،اًدبأ
 اھتاجتنم نم ھتفلأ ام ًةرثؤم ،نیسفانمو صرف نم ةدیدجلا ةینقتلا ھب تءاج ام كردت نأ اھتافو ،مالفألا نم اھتاعیبم
 .2012 ماع اھسالفإ ترھشأ نأ ناكف ،اھؤالمع ھب بغر ام ىلع

 ينبتو ،اھئالمع تاجایتحا يبلتل تضم اھبیساوح تاعیبم لكآت نم قلقلا مغرو ،دابیآ زاھج لبأ تقلطأ ،لباقملا يف
 اذكھو ،لبأ تاحاجن ربكأ نم اًحاجن الإ ةجیتنلا تناك امف .ةیدیلقتلا اھتاجتنم تاعیبم عجارت ىلإ ىضفأ نإو رییغتلا
 اضیأ بجی لب صرفلا كاردإ يفكی ال كلذ قیقحتلو ،اھمانتغا نسحی نملً اصرف مدقت قاوسألا تالوحت نأ ىرن
 ،ةیكذلا فتاوھلا لیغشت ةمظنأ قوس يف "لبآ" ھلغشت مل يذلا غارفلاف ،تقولا تاوف لبق اھصانتقا ىلإ ةعراسملا

 ھتكرش ءاطخأ مظعأ" ھنأب ستیغ لیب رقأ ام وھو ،ھتلتحا نأ "دیوردنأ" ثبلت مل ھئلم يف "تفوسوركیام" تأّكلتو
 .رالود رایلم 400 اھتمیقً اقوس تفوسوركیام ىلع تّوف دقف "قالطإلا ىلع

 ةمعادلا تاسسؤملا رود ً:اثلاث

  ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 ىلع لضفأ ةردق يلاتلابو ،ؤبنتلا يف ةقدو اھلیلحت يف اقمعو تانایبلا عمج يف ةعرس ةثیدحلا تاینقتلا رفوت اذكھو
 .ةناصحلاو ةنورملاو ةناتملا زیزعت ىلإ يدؤی امم ،اھترادإو رطاخملا دصر

 بھاوملا باطقتسا ةكرعم )ه(
 ةكرعم يھ ةعانصلا اھضوخت يتلا ةسماخلا ةكرعملا نإف ،ةداقلاو دونجلا ةریخ دشح بجوتست ةكرعم لك نألو
 اھتمیق اھحنمیف ةروصلا ءازجأ لك عمجی ام وھ يرشبلا لاملا سأرو ،لمع لك روحم ناسنإلاف ،بھاوملا باطقتسا

 .اھانعمو

 لمشتل اھفظوت يتلا تاءافكلا ةرئاد عیسوت ىلإ كونبلا جاتحت ةیرھوجلا اھتالوحت يف ةیفرصملا ةعانصلا يضمت امنیبو
 لویم تاریغتل لضفأ مھفب ىلحتتو ةعانصلا تالوحت عم مغانتتو لبقتسملل ةمزاللا تاراھملاب عتمتت ،ةدیدج بھاوم
 .مھتابغرو ءالمعلا

 اضیأ جاتحت فوس اھنكلو ،ةیلاملا تاصاصتخالا يف نیلھؤملا نییعت ىلع كونبلا رصتقت نل ،بیرقلا لبقتسملا يف
 نیصتخم ىلإ جاتحت دق اھنإ ىتح ،ءالمعلا ةربخ ةیمنتو ،يعانطصالا ءاكذلاو ،تانایبلا لیلحت ملع يف نیصتخم ىلإ
  .قمعأ ةریصبو بحرأً اقفأ ةسسؤملا حنمت نأ اھنكمی يتلا ىرخألا تالاجملا نم جیزمو ةفسلفلاو سفنلا ملع يف

 مھتامھاسمو مھراودأ نأشب مھتاعقوت نإف ،لبق نم ھفیظوت كونبلا تداتعا ام ھبشت ال بھاوملا نم ةبكوكلا هذھ نألو
 ةئشانلا عیراشملاو ةینقتلا تاكرش عم ةرشابم ةسفانم يف كونبلا نوكت فوسو ،ةعونتمو ةفلتخم نوكتس مھلمع ةئیبو
 .تاءافكلا هذھ باطقتسا ىلع

 ،اھیلع ظافحلاو اھنم ةدافتسالاو اھترادإو ةیرشبلا دراوملا باطقتسا بیلاسأ يف لماش ریوطت ىلإ كونبلا جاتحتس امك
 اھتفاقث ریغت نأ اھیلع ھلك كلذ لجأ نم ،مھتاعادبإو مھتاربخ نم ىلثملا ةدافتسالل اھیفظوم يف رامثتسالا كلذكو
 ةیلوؤسملا ءبع لمحتو ةردابملا مامزب كاسمإلاو نواعتلا نم دیزمو عادبإلا ىلع عجشت ةئیب ئشنتل ،ةیسسؤملا

 .اھریوطتو لولحلا راكتبال ةبوسحملا رطاخملا ذاختاو

 زیزعتو ةءافكلا عفرو ،ةمیقلا قلخو ،ءالولا بسك( سمخلا اھكراعم يف رفظت نأ الإ ةیفرصملا ةعانصلا مامأ سیلو 
 نم ھتصحو كنبلا مجح ناك امً انئاك ةریطخ تاعبت بلجیس اھنم ةدحاو ىلع قافخإلاف )بھاوملاو باطقتساو ،ةناتملا
  .قوسلا

 كلذ ءارج تناعف تایدحتلا هذھل ًالاب ىربك تاكرش ِقلُت مل ثیح ،ةربعو ةظع ىرخألا تاعانصلا تالوحت يف انلو
 ریوصتلا قوس ىلع تنمیھ يتلا ،كادوك ةكرش كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم .ةمیلأ رئاسخو ةمیخو بقاوع نم
 %50و ةیكیرمألا قوسلا نم %80 ةبسنب رثأتست تناك اھحاجن ةورذ يفو ،نامزلا نم اًنرق زواجی امل يفارغوتوفلا
 كلذ رمتسی نأ تمھوتف ،اھریوطتو ةیفارغوتوفلا مالفألا عیب نم ةلئاطً احابرأ دصحت تناكو ،ةیملاعلا قوسلا نم
 لكآتت نأ بغرت ملف ،ةعانصلا هذھ ىلع ةیمقرلا تاریماكلا ھتلخدأ يذلا رییغتلا ةقیقح نع اھتریصب تیشعو ،اًدبأ
 اھتاجتنم نم ھتفلأ ام ًةرثؤم ،نیسفانمو صرف نم ةدیدجلا ةینقتلا ھب تءاج ام كردت نأ اھتافو ،مالفألا نم اھتاعیبم
 .2012 ماع اھسالفإ ترھشأ نأ ناكف ،اھؤالمع ھب بغر ام ىلع

 ينبتو ،اھئالمع تاجایتحا يبلتل تضم اھبیساوح تاعیبم لكآت نم قلقلا مغرو ،دابیآ زاھج لبأ تقلطأ ،لباقملا يف
 اذكھو ،لبأ تاحاجن ربكأ نم اًحاجن الإ ةجیتنلا تناك امف .ةیدیلقتلا اھتاجتنم تاعیبم عجارت ىلإ ىضفأ نإو رییغتلا
 اضیأ بجی لب صرفلا كاردإ يفكی ال كلذ قیقحتلو ،اھمانتغا نسحی نملً اصرف مدقت قاوسألا تالوحت نأ ىرن
 ،ةیكذلا فتاوھلا لیغشت ةمظنأ قوس يف "لبآ" ھلغشت مل يذلا غارفلاف ،تقولا تاوف لبق اھصانتقا ىلإ ةعراسملا

 ھتكرش ءاطخأ مظعأ" ھنأب ستیغ لیب رقأ ام وھو ،ھتلتحا نأ "دیوردنأ" ثبلت مل ھئلم يف "تفوسوركیام" تأّكلتو
 .رالود رایلم 400 اھتمیقً اقوس تفوسوركیام ىلع تّوف دقف "قالطإلا ىلع

 ةمعادلا تاسسؤملا رود ً:اثلاث

  ةداسلاو تادیسلا ،ماركلا فویضلا ،يلاعملا باحصأ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 نم نكلو ،ةیفرصملا ةعانصلا لبقتسمل تانایبلا لیلحت نم ةدافتسالاو تاینقتلا ينبتو ءالمعلاب ةیانعلا ةیمھأ انیأر دقل 
 فارطألا نم ددع معدب ىظحت نأ هاطختتل اھیلعو ،هزایتجا ةدرفنم كونبلل نكمی ال راسم اذھ نأ كاردإ ناكمب ةیمھألا
 ةعانصلا جاتحت ،دیدحتلا ھجو ىلعو .يضاملا ریسأ اھرھوج لظی امنیب اًیحطس رییغتلا ىقبی كلذ نودبو ،ةینعملا
  .ةیباقرلاو ةیمیلعتلا تاسسؤملا معد ىلإ ةیفرصملا

 ةیمیلعتلا تاسسؤملا رود

 رصتقی ال ًادادعإ ،ةیلبقتسملا ةیفرصملا ةعانصلا فئاظول اھیجیرخ دادعإ يف يویح رود ةیمیلعتلا تاسسؤملا ىلعف
 ةدیدج تاراھمو فراعمً اضیأ لمشی ھنكلو ،لامعألا ةرادإو داصتقالاو لیومتلا تالاجم يف ةیدیلقتلا تاساردلا ىلع
 هدعأ ثیدح ریرقت بسحبف ،مویلا اھتالیثم نع ایلك فلتختس لبقتسملا فئاظو نأ كلذ ،ينقتلاو يلاملا راكتبالا لثم
 133 دلوت امیف ،2022 ماع لولحب تومتس ةفیظو نویلم 75 نإف ،فئاظولا لبقتسم لوح يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا
 .31ةدیدج ةفیظو نویلم

 ةیفرصملا ةعانصلاب لصتم لاؤس اذھو ؟دلوت يتلا كلتل مأ رضَتـُحــت يتلا فئاظولل انیجیّرخ ّدِعُن لھ ،نآلا لاؤسلاو
 ةداعإ ىلإ ةجاحب نونوكیس كونبلا يفظوم نم %56 نأ ىلإ اضیأ ریشی قباسلا ریرقتلاف ،ةیمیلعتلا تاسسؤملاب ھَتلِص

 .ينقتلا ریغ لمعلا ىلع دامتعالا لیلقت عم ةیلیلحتلا ماھملا وحن تاءافكلاو دراوملا لیوحت نیعتیسو ،بیردتو لیھأت

 ةعانصلا اھجاتحت يتلا تاءافكلا جرخت اھنأ نم دكأتلل ةیمیلعتلا تاسسؤملا عم ةنیتم تاكارش ءانب كونبلا ىلع كلذل
  .اھتالوحت يف حجنتل

  ةیباقرلا تاھجلا رود

 نأ اھیلع يتلا ،ةیباقرلا تاھجلا لھاك ىلع عقیف يلوحتلا اھراسم يف كونبلا ھجاتحت يذلا معدلا نم يناثلا قشلا امأ
 ةنیصرلا ةیفارشإلا تاسرامملاو ةفیصحلا ةباقرلا رییاعم خیسرتو ءالمعلا ةیامح ھیتفك ىدحإ يفً اقیقدً انزاوت ققحت
 ةعانصلا يضمت امیفو .راكتبالا ىلع اھعیجشتو ةعانصلا ومن زیفحت ىرخألا يفو ،يلاملاو يدقنلا رارقتسالا ةیامحو
  :ةیساسأ تالاجم ةثالث ىلع زیكرتلا ةیباقرلا تاھجلا ىلع نیعتی ،يلوحتلا اھراسم يف

  راكتبالا معد .1

  نواعتلا زیزعت .2

 تاردقلا ءانب .3

 ةعانصلل نكمملا انرود ءادأل انتاردابم قلطنت اھنمو ،اھتیمھأبً اقیمعً انامیإ يزكرملا تیوكلا كنب يف نمؤن ئدابم يھو
 .اھمدقتل زفحملاو

 48 نم ةدحاو يھو ،ةیبیرجتلا ةیباقرلا ةئیبلا يضاملا ماعلا يف يزكرملا تیوكلا كنب قلطأ راكتبالا ىوتسم ىلعف
 ةمالس ىلع ظفاحی امب ،ةركتبملا ةیلاملا تاجتنملاو تامدخلا رابتخالً انمآ ًازیح رفوت ملاعلا لوح ةیبیرجت ةیباقر ةئیب
 .32راكتبالا ةقاعإ نود يلاملا ماظنلا

 ،تایوتسملا ثدحأ ىلع ةیتحت ةینب عورشم روطن ثیح ،يمقرلا داصتقالل ةیتحتلا ةینبلا يزكرملا تیوكلا كنب ّدعُیو
 ينآلا عفدلا تامدخ رفوت ةروطتم مظن ةینامث نم فلأتی عورشم وھو "تاعوفدملل ينطولا تیوكلا ماظن" اھانیمسأ
  .ةیلاملا تاینقتلل ةمعادو ةنمآ ةئیب يف ةنمآ ةئیب يف

 لامعأ عیمج يف يمقرلا لوحتلا نم دیزم قیقحت ىلع لمعنو ،اھتسدنھ دیعن اننإف ةیباقرلا تاءارجإلا ىوتسم ىلع امأ
 لمع راطإ قالطإ ددص يف اننأ امك ،حوتفملا يفرصملا راطإلا لثم تاردابم ىلع لمعن كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةباقرلا
  .ةءافكو ةلوھسب اینورتكلإ ةیفرصملا تاباسحلا حتف درف يأل حیتیس يذلا ،ينورتكلإلا "كلیمع فرعا"

                                                             
31 World Economic Forum – Future of Jobs Report - 2018 
32 United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development - Early Lessons on 
Regulatory Innovations to Enable Inclusive FinTech - 2019 
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 ةیباقرلا تاھجلا نم دیدع عم يزكرملا تیوكلا كنب نواعتیف ،ىرخألا ةینعملا فارطألا عم نواعتلا صخی امیف امأ
 ماظن ریوطتل يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع نواعتلا :كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،يلحملاو يمیلقإلاو يملاعلا ىوتسملا ىلع
 لمع راطإ كلذكو يجیلخلا تاعوفدملا ةیوست ماظن كلانھ يبرعلا جیلخلا ىوتسم ىلعو ،يبرعلا تاعوفدملا ةیوست
 يفرصملا ماظنلل ةیامح يناربیسلا نمألا تامولعمل عیرس لدابتل يبرعلا جیلخلا لود ىوتسم ىلع يناربیسلا نمألا
 لثم ةیموكحلا تاھجلاو تائیھلا نم ددع عم قیثو نواعت ىلع اننإف ،يلحملا ىوتسملا ىلع امأو ،سلجملا لود يف
 .تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ةماعلا ةئیھلاو ةعانصلاو ةراجتلا ةرازوو لاملا قاوسأ ةئیھ

 تیوكلا كنب يف دھتجن كلذلو ،اھتیمنتو بھاوملا باطقتسا كلذك ةیباقرلا تاھجلا جاتحت ،كونبلا يف لاحلا وھ امكو
 ماعلا لالخف ،ةعانصلل مزاللا ينقتلا معدلا میدقت نامضل تاردقلا ءانبو تاءافكلا ریوطت نم دیزم قیقحتل يزكرملا
 ةصرفلا هذھ زھتنأو ،اجمانرب 232 اھددع غلب ةصصختم ةیبیردت جماربب انیفظوم نم 1353 قحتلا طقف يضاملا

 تاساردلا دھعم فارشإبو ةیتیوكلا كونبلا عم نواعتلاب "يتیوكلا بابشلا ریوطتل ةءافك" ةردابم قالطإ نع نلعأل
 ایلعلا تاساردلا لثم ةعانصلا تاجایتحال اصیصخ ةممصملا ةروطتملا جماربلا نم ةعومجم مضتو ،ةیفرصملا

ً امومع يفرصملا عاطقلا يف نیلماعلاو انقیرف دیوزتل ،اھریغو يعرشلا قیقدتلاو رطاخملا ةرادإو يناربیسلا نمألاو
  ،تاربخلاو فراعملا ثدحأب

 يف اھنم دافتسا ةصصختم جمارب مدقی ثیح ،لاجملا اذھ يف ةیفرصملا تاساردلا دھعم ھیدؤی يذلا رودلاب زتعنو
 لیومتلاو داصتقالل يلودلا دقنلا قودنص زكرم نضتحت تیوكلا نأب رخفن امك ً،ابردتم  4762هدحو يضاملا ماعلا
 هدحو يضاملا ماعلا يف ماقو ،ةفاك يبرعلا نطولا ءانبأ نم نیبردتملل ةمیق جمارب مدقی يذلا طسوألا قرشلا يف
 .رالود نویلم 9.1 غلبت ةفلكبً ابردتم1477 بیردتب

  ةمتاخلا 

 ةداسلاو تادیسلا ،میركلا روضحلا ،يلاعملا باحصأ ،اًماتخ

 نع فرطلا ضغو يضاملا بلاوق يف رجحتلا ىلع رارصإلا اھعسی دعی مل ةیفرصملا ةعانصلا نأ يف كش نم ام
 ةریسعلا ةیداصتقالا ةئیبلا اھسأر ىلعو ،ةمكارتملا ةیجراخلا تایدحتلا ھجاوت نأ اھیلعو ،تایدحت نم مدقت ام لك
 ىلحتت نأو ،ةمیقلا قلخو اھئالمع ءالو بسك يف دھتجت نأو ،مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت ریغتو ينقتلا روطتلا رثأو
 تاسسؤملا لثم ةمعادلا تاسسؤملا رود ىلإ ةفاضإلاب ،بھاوملا ةریخ بطقتست نأو ةبالصلاو ةنورملاو ةءافكلاب
 .اھلبقتسم ةغایص يف حجنت نأ لجأ نم ةیباقرلاو ةیمیلعتلا

 ال نیقیرط نیب قرتفم دنع مویلا يھف ،لبقتسملا يف اھعقوم ىلع ظفاحتل ةئیرج تارارقب تایدحتلا ردتبت نأ اھیلعو
 :امھل ثلاث

 لاجملا اذھ ىلع اھتدایس دقفت نأ ىلإ تایدحت نم اھب طیحی ام لك نع ةلفاغتم لمع نم ھتفِلأ امب ثبشتت نأ امإف 
 ةینقتلا ةقلامعو تالاصتالا تاكرش نیب ام ً،اعون نونیابتیو ًاددع نودیازتی نیذلا اھوسفانم ھترادص نع اھحزحزیو
 تاعانص يف انیأر امك ،تامدخو لولح نم نوسفانملا ھمدقی ام ىلع ءالمعلا رطاقتی امیف ،ةیلاملا تاینقتلا تاكرشو
 .قوسلا ةفاح ىلإ اًعفد كونبلا عَفدُت فوس اھنیحو ،ىرخأ

 نوكت فوس دغلا كونب نأ ىلع ،ةریاغم ةروص مسرتل اھمھسب تارییغتلا هذھ يف ةیفرصملا ةعانصلا برضت نأ امإو
 ،تاینقتلا نم ةدافتسالا يف عربأو ،اھتیبلتو ھتاجایتحاب ؤبنتلا يف قبسأو لیمعلل برقأ ،مویلا اھتالیثم نعً ایلك ةفلتخم
 تاوطخ ،يعامتجالاو اھنم يداصتقالا :لبقتسملا تایدحت ةھجاوم ىلع ةردق عسوأو ًةءافك ىلعأو ًةیحبر رثكأ يلاتلابو

 .ةیفرصملا ةعانصلا لبقتسم ةغایص نم نیعمتجم نكمتنل ةیرورض اھنكلو ةبعص

 "عفرأ تایوتسم ىلإ ىقرتو وجنت نأ تدارأ نإ ریكفتلا نم دیدج طمن نم ةیناسنإلل دبال" :نیاتشنیآ لاق امكو

 مكل اركش
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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1.2
ك.بليون د أصول النظام المصرفي
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 نم نكلو ،ةیفرصملا ةعانصلا لبقتسمل تانایبلا لیلحت نم ةدافتسالاو تاینقتلا ينبتو ءالمعلاب ةیانعلا ةیمھأ انیأر دقل 
 فارطألا نم ددع معدب ىظحت نأ هاطختتل اھیلعو ،هزایتجا ةدرفنم كونبلل نكمی ال راسم اذھ نأ كاردإ ناكمب ةیمھألا
 ةعانصلا جاتحت ،دیدحتلا ھجو ىلعو .يضاملا ریسأ اھرھوج لظی امنیب اًیحطس رییغتلا ىقبی كلذ نودبو ،ةینعملا
  .ةیباقرلاو ةیمیلعتلا تاسسؤملا معد ىلإ ةیفرصملا

 ةیمیلعتلا تاسسؤملا رود

 رصتقی ال ًادادعإ ،ةیلبقتسملا ةیفرصملا ةعانصلا فئاظول اھیجیرخ دادعإ يف يویح رود ةیمیلعتلا تاسسؤملا ىلعف
 ةدیدج تاراھمو فراعمً اضیأ لمشی ھنكلو ،لامعألا ةرادإو داصتقالاو لیومتلا تالاجم يف ةیدیلقتلا تاساردلا ىلع
 هدعأ ثیدح ریرقت بسحبف ،مویلا اھتالیثم نع ایلك فلتختس لبقتسملا فئاظو نأ كلذ ،ينقتلاو يلاملا راكتبالا لثم
 133 دلوت امیف ،2022 ماع لولحب تومتس ةفیظو نویلم 75 نإف ،فئاظولا لبقتسم لوح يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا
 .31ةدیدج ةفیظو نویلم

 ةیفرصملا ةعانصلاب لصتم لاؤس اذھو ؟دلوت يتلا كلتل مأ رضَتـُحــت يتلا فئاظولل انیجیّرخ ّدِعُن لھ ،نآلا لاؤسلاو
 ةداعإ ىلإ ةجاحب نونوكیس كونبلا يفظوم نم %56 نأ ىلإ اضیأ ریشی قباسلا ریرقتلاف ،ةیمیلعتلا تاسسؤملاب ھَتلِص

 .ينقتلا ریغ لمعلا ىلع دامتعالا لیلقت عم ةیلیلحتلا ماھملا وحن تاءافكلاو دراوملا لیوحت نیعتیسو ،بیردتو لیھأت

 ةعانصلا اھجاتحت يتلا تاءافكلا جرخت اھنأ نم دكأتلل ةیمیلعتلا تاسسؤملا عم ةنیتم تاكارش ءانب كونبلا ىلع كلذل
  .اھتالوحت يف حجنتل

  ةیباقرلا تاھجلا رود

 نأ اھیلع يتلا ،ةیباقرلا تاھجلا لھاك ىلع عقیف يلوحتلا اھراسم يف كونبلا ھجاتحت يذلا معدلا نم يناثلا قشلا امأ
 ةنیصرلا ةیفارشإلا تاسرامملاو ةفیصحلا ةباقرلا رییاعم خیسرتو ءالمعلا ةیامح ھیتفك ىدحإ يفً اقیقدً انزاوت ققحت
 ةعانصلا يضمت امیفو .راكتبالا ىلع اھعیجشتو ةعانصلا ومن زیفحت ىرخألا يفو ،يلاملاو يدقنلا رارقتسالا ةیامحو
  :ةیساسأ تالاجم ةثالث ىلع زیكرتلا ةیباقرلا تاھجلا ىلع نیعتی ،يلوحتلا اھراسم يف

  راكتبالا معد .1

  نواعتلا زیزعت .2

 تاردقلا ءانب .3

 ةعانصلل نكمملا انرود ءادأل انتاردابم قلطنت اھنمو ،اھتیمھأبً اقیمعً انامیإ يزكرملا تیوكلا كنب يف نمؤن ئدابم يھو
 .اھمدقتل زفحملاو

 48 نم ةدحاو يھو ،ةیبیرجتلا ةیباقرلا ةئیبلا يضاملا ماعلا يف يزكرملا تیوكلا كنب قلطأ راكتبالا ىوتسم ىلعف
 ةمالس ىلع ظفاحی امب ،ةركتبملا ةیلاملا تاجتنملاو تامدخلا رابتخالً انمآ ًازیح رفوت ملاعلا لوح ةیبیرجت ةیباقر ةئیب
 .32راكتبالا ةقاعإ نود يلاملا ماظنلا

 ،تایوتسملا ثدحأ ىلع ةیتحت ةینب عورشم روطن ثیح ،يمقرلا داصتقالل ةیتحتلا ةینبلا يزكرملا تیوكلا كنب ّدعُیو
 ينآلا عفدلا تامدخ رفوت ةروطتم مظن ةینامث نم فلأتی عورشم وھو "تاعوفدملل ينطولا تیوكلا ماظن" اھانیمسأ
  .ةیلاملا تاینقتلل ةمعادو ةنمآ ةئیب يف ةنمآ ةئیب يف

 لامعأ عیمج يف يمقرلا لوحتلا نم دیزم قیقحت ىلع لمعنو ،اھتسدنھ دیعن اننإف ةیباقرلا تاءارجإلا ىوتسم ىلع امأ
 لمع راطإ قالطإ ددص يف اننأ امك ،حوتفملا يفرصملا راطإلا لثم تاردابم ىلع لمعن كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةباقرلا
  .ةءافكو ةلوھسب اینورتكلإ ةیفرصملا تاباسحلا حتف درف يأل حیتیس يذلا ،ينورتكلإلا "كلیمع فرعا"

                                                             
31 World Economic Forum – Future of Jobs Report - 2018 
32 United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development - Early Lessons on 
Regulatory Innovations to Enable Inclusive FinTech - 2019 
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 ةیباقرلا تاھجلا نم دیدع عم يزكرملا تیوكلا كنب نواعتیف ،ىرخألا ةینعملا فارطألا عم نواعتلا صخی امیف امأ
 ماظن ریوطتل يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع نواعتلا :كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،يلحملاو يمیلقإلاو يملاعلا ىوتسملا ىلع
 لمع راطإ كلذكو يجیلخلا تاعوفدملا ةیوست ماظن كلانھ يبرعلا جیلخلا ىوتسم ىلعو ،يبرعلا تاعوفدملا ةیوست
 يفرصملا ماظنلل ةیامح يناربیسلا نمألا تامولعمل عیرس لدابتل يبرعلا جیلخلا لود ىوتسم ىلع يناربیسلا نمألا
 لثم ةیموكحلا تاھجلاو تائیھلا نم ددع عم قیثو نواعت ىلع اننإف ،يلحملا ىوتسملا ىلع امأو ،سلجملا لود يف
 .تامولعملا ةینقتو تالاصتالل ةماعلا ةئیھلاو ةعانصلاو ةراجتلا ةرازوو لاملا قاوسأ ةئیھ

 تیوكلا كنب يف دھتجن كلذلو ،اھتیمنتو بھاوملا باطقتسا كلذك ةیباقرلا تاھجلا جاتحت ،كونبلا يف لاحلا وھ امكو
 ماعلا لالخف ،ةعانصلل مزاللا ينقتلا معدلا میدقت نامضل تاردقلا ءانبو تاءافكلا ریوطت نم دیزم قیقحتل يزكرملا
 ةصرفلا هذھ زھتنأو ،اجمانرب 232 اھددع غلب ةصصختم ةیبیردت جماربب انیفظوم نم 1353 قحتلا طقف يضاملا

 تاساردلا دھعم فارشإبو ةیتیوكلا كونبلا عم نواعتلاب "يتیوكلا بابشلا ریوطتل ةءافك" ةردابم قالطإ نع نلعأل
 ایلعلا تاساردلا لثم ةعانصلا تاجایتحال اصیصخ ةممصملا ةروطتملا جماربلا نم ةعومجم مضتو ،ةیفرصملا

ً امومع يفرصملا عاطقلا يف نیلماعلاو انقیرف دیوزتل ،اھریغو يعرشلا قیقدتلاو رطاخملا ةرادإو يناربیسلا نمألاو
  ،تاربخلاو فراعملا ثدحأب

 يف اھنم دافتسا ةصصختم جمارب مدقی ثیح ،لاجملا اذھ يف ةیفرصملا تاساردلا دھعم ھیدؤی يذلا رودلاب زتعنو
 لیومتلاو داصتقالل يلودلا دقنلا قودنص زكرم نضتحت تیوكلا نأب رخفن امك ً،ابردتم  4762هدحو يضاملا ماعلا
 هدحو يضاملا ماعلا يف ماقو ،ةفاك يبرعلا نطولا ءانبأ نم نیبردتملل ةمیق جمارب مدقی يذلا طسوألا قرشلا يف
 .رالود نویلم 9.1 غلبت ةفلكبً ابردتم1477 بیردتب

  ةمتاخلا 

 ةداسلاو تادیسلا ،میركلا روضحلا ،يلاعملا باحصأ ،اًماتخ

 نع فرطلا ضغو يضاملا بلاوق يف رجحتلا ىلع رارصإلا اھعسی دعی مل ةیفرصملا ةعانصلا نأ يف كش نم ام
 ةریسعلا ةیداصتقالا ةئیبلا اھسأر ىلعو ،ةمكارتملا ةیجراخلا تایدحتلا ھجاوت نأ اھیلعو ،تایدحت نم مدقت ام لك
 ىلحتت نأو ،ةمیقلا قلخو اھئالمع ءالو بسك يف دھتجت نأو ،مھتاجایتحاو ءالمعلا تاعقوت ریغتو ينقتلا روطتلا رثأو
 تاسسؤملا لثم ةمعادلا تاسسؤملا رود ىلإ ةفاضإلاب ،بھاوملا ةریخ بطقتست نأو ةبالصلاو ةنورملاو ةءافكلاب
 .اھلبقتسم ةغایص يف حجنت نأ لجأ نم ةیباقرلاو ةیمیلعتلا

 ال نیقیرط نیب قرتفم دنع مویلا يھف ،لبقتسملا يف اھعقوم ىلع ظفاحتل ةئیرج تارارقب تایدحتلا ردتبت نأ اھیلعو
 :امھل ثلاث

 لاجملا اذھ ىلع اھتدایس دقفت نأ ىلإ تایدحت نم اھب طیحی ام لك نع ةلفاغتم لمع نم ھتفِلأ امب ثبشتت نأ امإف 
 ةینقتلا ةقلامعو تالاصتالا تاكرش نیب ام ً،اعون نونیابتیو ًاددع نودیازتی نیذلا اھوسفانم ھترادص نع اھحزحزیو
 تاعانص يف انیأر امك ،تامدخو لولح نم نوسفانملا ھمدقی ام ىلع ءالمعلا رطاقتی امیف ،ةیلاملا تاینقتلا تاكرشو
 .قوسلا ةفاح ىلإ اًعفد كونبلا عَفدُت فوس اھنیحو ،ىرخأ

 نوكت فوس دغلا كونب نأ ىلع ،ةریاغم ةروص مسرتل اھمھسب تارییغتلا هذھ يف ةیفرصملا ةعانصلا برضت نأ امإو
 ،تاینقتلا نم ةدافتسالا يف عربأو ،اھتیبلتو ھتاجایتحاب ؤبنتلا يف قبسأو لیمعلل برقأ ،مویلا اھتالیثم نعً ایلك ةفلتخم
 تاوطخ ،يعامتجالاو اھنم يداصتقالا :لبقتسملا تایدحت ةھجاوم ىلع ةردق عسوأو ًةءافك ىلعأو ًةیحبر رثكأ يلاتلابو

 .ةیفرصملا ةعانصلا لبقتسم ةغایص نم نیعمتجم نكمتنل ةیرورض اھنكلو ةبعص

 "عفرأ تایوتسم ىلإ ىقرتو وجنت نأ تدارأ نإ ریكفتلا نم دیدج طمن نم ةیناسنإلل دبال" :نیاتشنیآ لاق امكو

 مكل اركش
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
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  ةیفرصملا رطاخملا مییقت

 يف لثمت ًاسوملم ًانسحت ةیضاملا ماوعألا لالخ يتیوكلا يفرصملا ماظنلا لوصأ ةدوج تدھش
 يلامجإ لدعم عجارت ثیح ،ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم يفاصو يلامجإ نم لكل رمتسملا ضافخنالا
 %1.3( %1.5 ھتبسن تغلب ضفخنم يخیرات ىوتسم ىلإ ،عمجم ساسأ ىلع ،ةمظتنملا ریغ ضورقلا

 ةمزألا لبق ةلجسملا ةبسنلا نم لقأ وھو ،2019 ربمسید يف امك )كونبلل يلحملا طاشنلا ىوتسم ىلع
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضفخ ربتعیو .2007 ماع يف %3.8 يلاوح ةغلابلاو ةیملاعلا ةیلاملا

 نروق ام اذإ ةصاخ رابتعالاب ًاریدج ًازاجنإ )%1.5( ةیلاحلا ھتبسن ىلإ ةریخألا ةلیلقلا تاونسلا لالخ
 تاصصخملا( ةیطغتلا لدعم لازی امو .%11.5 ھتبسن تغلب يذلاو 2009 ماع يف لجسملا لدعملاب
 طاشنلا ىوتسم ىلع %326.8( %270.6 ىلإ لصیل ًاعفترم )ةمظتنملا ریغ ضورقلا ىلإ ةرفوتملا
 %87.2 غلب يذلاو ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لبق لجسملا لدعملا نم ىلعأ كش الب وھو ،)كونبلل يلحملا
 رثؤت فوس )19-دیفوك( انوروك سوریاف راشتنا ةمزأ نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .2007 ماع يف

 مغرلا ىلع ،ةیطغتلا لدعم صیلقت عم ضورقلا دادرتسا مدع رطاخم لدعم ىلع ریبك لكشبو ًامتح
 .ةمظتنملا ریغ ضورقلا نیوكت رخأت ىلإ يدؤتس ضورقلا طاسقأ دادس لیجأتو معدلا ریبادت نأ نم
 ةجیتن ناك ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضافخنا نأ ىلإ 2019 ماع يف يعاطقلا لیلحتلا ریشیو
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةمیق تداز ،ًایفارغج .تاءاشنإلاو راقعلا عاطقو يرسألا عاطقلا يف عجارتلل
 .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف اھعجارت عم ،ابوروأ يفو ةیلحملا كونبلا تایلمع نم
 ضورقلا يلامجإ نم ةیدیلقتلا كونبلا ةصح نأ ىلإ تیوكلا يف ةیفرصملا ةعانصلا لیلحت ریشیو اذھ
 يلامجإ نم اھتصحب ةنراقم لقأ نامتئا رطاخم لثمی ام وھو ،%51.7 تغلب دق ةمظتنملا ریغ
 %16 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا ةبسن تغلب ،ىرخأ ةھج نمو .%55.2 ةغلابلا ضورقلا
 نم %19.6 يلاوح تانامضك ةمدقملا تاكرشلا مھسأ ةبسن تغلب نیح يف ،اھتارامثتسا يلامجإ نم
 الإ ،2018 ماع يف ةلجسملا كلت نم ًالیلق ىلعأ بسنلا هذھ نأ مغرو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ
 تایوتسم تلظ ،ًاریخأو .نیریخألا نیماعلا يف ریبك لكشب عجارت دق مھسألا قوسل كونبلا فاشكنا نأ
 غلابلاو بولطملا ىندألا دحلا حیرم لكشب ةلویسلا ةیطغت رایعم زواجت ثیح ،كونبلا ىدل ةیوق ةلویسلا

100%. 

  رطاخملاب ةحجرملا لوصألا مظعم نامتئالا رطاخم لثمت
 ةلود يف ةیفرصملا لامعألل ةیدیلقتلا ةعیبطلل ًارظن
 ةفاك نیب مھألا يھ ربتعت نامتئالا رطاخم نإف ،تیوكلا
 .رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ثیح نم رطاخملا عاونأ
 كونبلل نامتئالا رطاخمب ةحجرملا لوصألا لكشت ،كلذل
 رطاخملاب ةحجرملا اھلوصأ مظعم ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا
 ةعیبطل ًارظنو .)1-2 لكشلا( 2019 ربمسید يف امك
 ،ةیمالسإلا ةعیرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا ةصاخلا اھلامعأ
 ربكأو ةعونتم ةعومجمل ةضرعم ةیمالسإلا كونبلا نإف
 ةھج نم .ةیدیلقتلا اھتاریظنب ةنراقم رطاخملا نمً ایبسن
 رصانع نم ًادودحم ًارصنع قوسلا رطاخم لظت ،ىرخأ
 مجح ضافخنا ببسب ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا
 .ةرجاتملا ةظفحم

 ةحجرملا لوصألا لدعم عفترا ،كلذ ىلع ةوالع
 ماع يف %70.5 نم لوصألا يلامجإ ىلإ رطاخملاب

2 

91%

1%
8%

90%

1%

9%

رطاخملاب ةحجرملا لوصألا عیزوت
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  ةیفرصملا رطاخملا مییقت

 يف لثمت ًاسوملم ًانسحت ةیضاملا ماوعألا لالخ يتیوكلا يفرصملا ماظنلا لوصأ ةدوج تدھش
 يلامجإ لدعم عجارت ثیح ،ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم يفاصو يلامجإ نم لكل رمتسملا ضافخنالا
 %1.3( %1.5 ھتبسن تغلب ضفخنم يخیرات ىوتسم ىلإ ،عمجم ساسأ ىلع ،ةمظتنملا ریغ ضورقلا

 ةمزألا لبق ةلجسملا ةبسنلا نم لقأ وھو ،2019 ربمسید يف امك )كونبلل يلحملا طاشنلا ىوتسم ىلع
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضفخ ربتعیو .2007 ماع يف %3.8 يلاوح ةغلابلاو ةیملاعلا ةیلاملا

 نروق ام اذإ ةصاخ رابتعالاب ًاریدج ًازاجنإ )%1.5( ةیلاحلا ھتبسن ىلإ ةریخألا ةلیلقلا تاونسلا لالخ
 تاصصخملا( ةیطغتلا لدعم لازی امو .%11.5 ھتبسن تغلب يذلاو 2009 ماع يف لجسملا لدعملاب
 طاشنلا ىوتسم ىلع %326.8( %270.6 ىلإ لصیل ًاعفترم )ةمظتنملا ریغ ضورقلا ىلإ ةرفوتملا
 %87.2 غلب يذلاو ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا لبق لجسملا لدعملا نم ىلعأ كش الب وھو ،)كونبلل يلحملا
 رثؤت فوس )19-دیفوك( انوروك سوریاف راشتنا ةمزأ نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .2007 ماع يف

 مغرلا ىلع ،ةیطغتلا لدعم صیلقت عم ضورقلا دادرتسا مدع رطاخم لدعم ىلع ریبك لكشبو ًامتح
 .ةمظتنملا ریغ ضورقلا نیوكت رخأت ىلإ يدؤتس ضورقلا طاسقأ دادس لیجأتو معدلا ریبادت نأ نم
 ةجیتن ناك ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم ضافخنا نأ ىلإ 2019 ماع يف يعاطقلا لیلحتلا ریشیو
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةمیق تداز ،ًایفارغج .تاءاشنإلاو راقعلا عاطقو يرسألا عاطقلا يف عجارتلل
 .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف اھعجارت عم ،ابوروأ يفو ةیلحملا كونبلا تایلمع نم
 ضورقلا يلامجإ نم ةیدیلقتلا كونبلا ةصح نأ ىلإ تیوكلا يف ةیفرصملا ةعانصلا لیلحت ریشیو اذھ
 يلامجإ نم اھتصحب ةنراقم لقأ نامتئا رطاخم لثمی ام وھو ،%51.7 تغلب دق ةمظتنملا ریغ
 %16 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا ةبسن تغلب ،ىرخأ ةھج نمو .%55.2 ةغلابلا ضورقلا
 نم %19.6 يلاوح تانامضك ةمدقملا تاكرشلا مھسأ ةبسن تغلب نیح يف ،اھتارامثتسا يلامجإ نم
 الإ ،2018 ماع يف ةلجسملا كلت نم ًالیلق ىلعأ بسنلا هذھ نأ مغرو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ
 تایوتسم تلظ ،ًاریخأو .نیریخألا نیماعلا يف ریبك لكشب عجارت دق مھسألا قوسل كونبلا فاشكنا نأ
 غلابلاو بولطملا ىندألا دحلا حیرم لكشب ةلویسلا ةیطغت رایعم زواجت ثیح ،كونبلا ىدل ةیوق ةلویسلا

100%. 

  رطاخملاب ةحجرملا لوصألا مظعم نامتئالا رطاخم لثمت
 ةلود يف ةیفرصملا لامعألل ةیدیلقتلا ةعیبطلل ًارظن
 ةفاك نیب مھألا يھ ربتعت نامتئالا رطاخم نإف ،تیوكلا
 .رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ثیح نم رطاخملا عاونأ
 كونبلل نامتئالا رطاخمب ةحجرملا لوصألا لكشت ،كلذل
 رطاخملاب ةحجرملا اھلوصأ مظعم ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا
 ةعیبطل ًارظنو .)1-2 لكشلا( 2019 ربمسید يف امك
 ،ةیمالسإلا ةعیرشلا ماكحأ عم ةقفاوتملا ةصاخلا اھلامعأ
 ربكأو ةعونتم ةعومجمل ةضرعم ةیمالسإلا كونبلا نإف
 ةھج نم .ةیدیلقتلا اھتاریظنب ةنراقم رطاخملا نمً ایبسن
 رصانع نم ًادودحم ًارصنع قوسلا رطاخم لظت ،ىرخأ
 مجح ضافخنا ببسب ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا
 .ةرجاتملا ةظفحم

 ةحجرملا لوصألا لدعم عفترا ،كلذ ىلع ةوالع
 ماع يف %70.5 نم لوصألا يلامجإ ىلإ رطاخملاب

2 
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 ىلع )2-2 لكشلا( 2019 ماع يف %72.1 ىلإ 2018
 ةحجرملا لوصألا( طسبلا نم لك يف ةیوقلا ةدایزلا ةیفلخ
 .2019 ماع يف )لوصألا يلامجإ( ماقملاو )رطاخملاب
 رطاخملاب ةحجرملا لوصألا يلامجإ عفترا ،ًادیدحتو
 ،2018 ماع يف %6.3 ھتبسن امب ًةنراقم %10.6 ةبسنب

 يزكرملا تیوكلا كنب رارق ىلإً ایئزج كلذ دوعی ثیح
 سلجم لودل ةیدایسلا تادنسلل ةیلیضفتلا ةلماعملا ءاغلإب
 يلامجإ ققح ،لثملابو .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا
 وحن يأ ،2019 ماع يف %8.2 ةبسنب ًاومن لوصألا

 تغلب يتلاوً ابیرقت 2018 يف ةققحملا ةبسنلا فعض
 ةحجرملا لوصأللً ایبسن يوقلا ومنلل ًارظنو .4.3%

 رطاخملاب ةحجرملا لوصألا لدعم عفترا دقف ،رطاخملاب
 .لوصألا يلامجإ ىلإ

 ضافخنا عم ةیلاع كونبلا ىدل لوصألا ةدوج تلاز ام
  يسایق ىوتسمل ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم
 لوصألا مظعم لكشت يتلا ،نامتئالا رطاخم ترمتسا
 يف ،ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلل رطاخملاب ةحجرملا
 دقف ،دیدحتلا ھجو ىلعو .ةیخیرات تایوتسمل عجارتلا
 عاطقلا يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةمیق تضفخنا
 ،يلاوتلا ىلع ةرشاعلا ةنسلل درطم لكشب يفرصملا
 فشكی امك .2007 ماع ذنم اھل ىوتسم ىندأ ىلإ لصتل

 ضورقلا يلامجإ يأ( ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص
 نع )ةددحملا تاصصخملا ھنمً احورطم ةمظتنملا ریغ
 دعب لصاویل 2009 ماع يف ھتورذ غلب ثیح ،لثامم هاجتا
  .رمتسملا ھضافخنا كلذ

 ةمظتنملا ریغ ضورقلا يلامجإ لدعم دھش ،كلذل ةجیتنو
 وھو ،%1.5 ىلإ لصیل عجارتلا نم ًادیزم 2019 ماع يف
 %3.8 غلب يذلاو ةمزألا لبق ام لدعم نم ریبك لكشب لقأ
 ةریتو نأً ایلج ودبیو .)3-2 لكشلا( 2007 ماع يف
 تفخ دق ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم يف عجارتلا

 نأ ثیح ،ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا يف ام دح ىلإ اھتأطو
 قاطن دوجو عم ،لعفلاب ةمظتنم ةینامتئالا ةظفحملا مظعم
 ةحئاج نإف ،رمألا عقاو يفو .ریبك ریغت يأل ةیاغلل دودحم
 ىلع ،ًالبقتسم ھجوتلا اذھ ىلع رثؤت فوس 19-دیفوك
 تلخد دق كونبلا نأ دكؤت 2019 ماع تانایب نأ نم مغرلا

  .ةوق فقوم نم ةمزألا هذھ

 عجارت يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم يفاص لظ امك
 ریغ ضفخنم ىوتسم ىلإ لصیل 2009 ماع ذنم رمتسم
 هذھ دكؤتو .2019 ماع يف %1 ھتبسن تغلب قوبسم
 ءاوس( ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعمل تاھجوتلا
 لوصأ ةدوج يف ریبكلا نسحتلا )يفاصلا وأ يلامجإلا
 نیدشرتسم ،كونبلا دوھج لضفب يفرصملا عاطقلا
 عم لاعفلا ھنواعتو يزكرملا تیوكلا كنب تاھیجوتب
 .عاطقلا
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  ةیسایق تایوتسم ىلإ ًاضیأ ةیطغتلا لدعم دعاصت
 نیوكتل تاوطخ ذاختاب كونبلا يزكرملا تیوكلا كنب مزلأ
 ىلع بلغتلاو ةیداصتقالا تابلقتلا ةھجاومل تاصصخم
 ،كلذل ًةجیتنو .اھیدل لوصألا ةدوج يف لمتحم روھدت يأ

 ىلإ ةرفوتملا تاصصخملا( ةیطغتلا لدعم لصو
 ،2019 ماع يف %270.6 ىلإ )ةمظتنملا ریغ ضورقلا

 ًالضف .)4-2 لكشلا( قوبسم ریغ يخیرات ىوتسم وھو
 ةسایس قیبطتب يزكرملا تیوكلا كنب مقی مل ،كلذ نع
 حمس لب ،تاصصخملل ةبسنلاب "لضفألا وھ ىلعألا"
 يف اھنیوكت مت يتلا تاصصخملا كلت مادختساب كونبلل
 رمألا ىعدتسا املك ةئیدرلا ضورقلا بطشل رسیلا تاقوأ
 تاصصخملا يف ضافخنالا نمً ایلج كلذ ودبیو .كلذ
 يف عجارتلاو 2018و 2017 يماع نم لك يف ةرفوتملا
 .2017 ماع يف ةیطغتلا لدعم

 ةرتف بسحب ةمظتنملا ریغ ضورقلا فینصت ریشیو اذھ
 نمض ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةصح نأ ىلإ اھماظتنا مدع
 ىوتسم لقأ وھو ،%55.5 ىلإ عجارت دق "ةئیدرلا" ةئف

 ،كلذ عمو .)5-2 لكشلا( ةیضاملا نامثلا تاونسلا لالخ
 نیتئف لوأ نمض ةمظتنملا ریغ ضورقلا نم ةصحلا نإف
 نم تعفترا دق )"ىوتسملا نود"و "تاظحالم اھنأشب"(

 نیوكت ينعی امم 2019 ماع يف %23.7 ىلإ 21.3%
 دعبتسم ریغ نیوكتلا اذھ دعی .ةدیدج ةمظتنم ریغ ضورق

 ماظتنالا مدع تالدعم عجارت رابتعالا نیعب ذخألا دنع
 لكشب عفترت نأ نكمملا نمو ،ةیاغلل ةیندتم تایوتسم غلبتل

 نإف ،كلذ مغرو .انوروك ةحئاج تایاعادت ءارج عیرس
 ىوتسم نم نوكیس ةمظتنملا ریغ ضورقلا يف عافترالا
 مت يتلا تاصصخملا ةرفول ةجیتنو ً.ایخیرات ضفخنم
 لمتحملا عجارتلا ةرادإ نم كونبلا نكمتت فوس ،اھنیوكت
 يفاعتلا ویرانیس لظ يف ،لوصألا ةدوج يف
 .ریدقت لقأ ىلع33ددرتملا

 ریغ ضورقلا يف عجارتلا نم دیزمل دودحم قاطن
  تاعاطقلا ىوتسم ىلع ةمظتنملا
 نم تاعاطقلا فلتخم صصح لوح تانایبلا رھظُت
 ضورقلا هذھ يف ضافخنالا نأ ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 قاطنلا ببسب 2019 ماع لالخ فیفط ىوتسمب ناك
 ریغ ضورقلا ةصح يف عجارتلا نم دیزمل دودحملا
 ترمتسا ،ةصاخ ةفصبو .)6-2 لكشلا( ةمظتنملا
 ءارش عاطقو يرسألا عاطقلل ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 راقعلا تاعاطق يف تعفترا نیح يف ،عجارتلا يف مھسألا

 ماع لالخ زاغلاو طفنلاو رامثتسالا تاكرشو ةعانصلاو
2019. 

                                                             
 .طغضلا تارابتخا تاھویرانیس لوح تامولعمل 3 لصفلا رظنأ  33
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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  ةیسایق تایوتسم ىلإ ًاضیأ ةیطغتلا لدعم دعاصت
 نیوكتل تاوطخ ذاختاب كونبلا يزكرملا تیوكلا كنب مزلأ
 ىلع بلغتلاو ةیداصتقالا تابلقتلا ةھجاومل تاصصخم
 ،كلذل ًةجیتنو .اھیدل لوصألا ةدوج يف لمتحم روھدت يأ

 ىلإ ةرفوتملا تاصصخملا( ةیطغتلا لدعم لصو
 ،2019 ماع يف %270.6 ىلإ )ةمظتنملا ریغ ضورقلا

 ًالضف .)4-2 لكشلا( قوبسم ریغ يخیرات ىوتسم وھو
 ةسایس قیبطتب يزكرملا تیوكلا كنب مقی مل ،كلذ نع
 حمس لب ،تاصصخملل ةبسنلاب "لضفألا وھ ىلعألا"
 يف اھنیوكت مت يتلا تاصصخملا كلت مادختساب كونبلل
 رمألا ىعدتسا املك ةئیدرلا ضورقلا بطشل رسیلا تاقوأ
 تاصصخملا يف ضافخنالا نمً ایلج كلذ ودبیو .كلذ
 يف عجارتلاو 2018و 2017 يماع نم لك يف ةرفوتملا
 .2017 ماع يف ةیطغتلا لدعم

 ةرتف بسحب ةمظتنملا ریغ ضورقلا فینصت ریشیو اذھ
 نمض ةمظتنملا ریغ ضورقلا ةصح نأ ىلإ اھماظتنا مدع
 ىوتسم لقأ وھو ،%55.5 ىلإ عجارت دق "ةئیدرلا" ةئف

 ،كلذ عمو .)5-2 لكشلا( ةیضاملا نامثلا تاونسلا لالخ
 نیتئف لوأ نمض ةمظتنملا ریغ ضورقلا نم ةصحلا نإف
 نم تعفترا دق )"ىوتسملا نود"و "تاظحالم اھنأشب"(

 نیوكت ينعی امم 2019 ماع يف %23.7 ىلإ 21.3%
 دعبتسم ریغ نیوكتلا اذھ دعی .ةدیدج ةمظتنم ریغ ضورق

 ماظتنالا مدع تالدعم عجارت رابتعالا نیعب ذخألا دنع
 لكشب عفترت نأ نكمملا نمو ،ةیاغلل ةیندتم تایوتسم غلبتل

 نإف ،كلذ مغرو .انوروك ةحئاج تایاعادت ءارج عیرس
 ىوتسم نم نوكیس ةمظتنملا ریغ ضورقلا يف عافترالا
 مت يتلا تاصصخملا ةرفول ةجیتنو ً.ایخیرات ضفخنم
 لمتحملا عجارتلا ةرادإ نم كونبلا نكمتت فوس ،اھنیوكت
 يفاعتلا ویرانیس لظ يف ،لوصألا ةدوج يف
 .ریدقت لقأ ىلع33ددرتملا

 ریغ ضورقلا يف عجارتلا نم دیزمل دودحم قاطن
  تاعاطقلا ىوتسم ىلع ةمظتنملا
 نم تاعاطقلا فلتخم صصح لوح تانایبلا رھظُت
 ضورقلا هذھ يف ضافخنالا نأ ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 قاطنلا ببسب 2019 ماع لالخ فیفط ىوتسمب ناك
 ریغ ضورقلا ةصح يف عجارتلا نم دیزمل دودحملا
 ترمتسا ،ةصاخ ةفصبو .)6-2 لكشلا( ةمظتنملا
 ءارش عاطقو يرسألا عاطقلل ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 راقعلا تاعاطق يف تعفترا نیح يف ،عجارتلا يف مھسألا

 ماع لالخ زاغلاو طفنلاو رامثتسالا تاكرشو ةعانصلاو
2019. 

                                                             
 .طغضلا تارابتخا تاھویرانیس لوح تامولعمل 3 لصفلا رظنأ  33
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222019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ریغ ضورقلا لدعمل يعاطقلا عیزوتلا سكعی امك
 مدع ةبسن يف ةماع ةفصبً ایعجارتً اھاجتا ةمظتنملا
 .رخآل عاطق نم عجارتلا قاطن يف فالتخا عم ماظتنالا
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم عجارت ،لاثملا لیبس ىلعف
 ماع يف %2.6 نم تاءاشنإلاو راقعلا عاطقل ةبسنلاب

 عجریو ،)7-2 لكشلا( 2019 ماع يف %2.4 ىلإ 2018
 يف راقعلا ىلع فاشكنالا عافترا ىلإ ةیساسأ ةروصب كلذ
 عم ىتح نامتئالا يف يوقلا ومنلا ةیفلخ ىلع 2019 ماع
 لدعم عفترا امك .ةمظتنملا ریغ ضورقلا دیصر عافترا
 كلت ةدایز عم رامثتسالا تاكرشل ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 .ماظتنالا مدع تالاح عافتراو ضورقلا

 يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم يف نسحتلا عجریو
 ریغ ضورقلا ةدصرأ عجارت ىلإ يرسألا عاطقلا
 ىلع ،ةحونمملا ضورقلا يلامجإ عافترا عم ةمظتنملا
 ناك 2019 ماع لالخ ضورقلا يف ومنلا نأ نم مغرلا
 وھ يرسألا عاطقلا لظیو .لماك دقع ةرتف لالخ لقألا
 عبر لثمی امب يفرصملا نامتئالا نم ربكألا دیفتسملا
 ةئف يف ماظتنالا مدع لدعم نأ امك .ضورقلا يلامجإ
 يلامجإ نم %84 لثمت يتلاو "ةیناكسإلا ضورقلا"
 ھتبسن ام غلب ثیح ،ةیاغلل ًادودحم يرسألا عاطقلا ضورق

 نم ددع يزكرملا تیوكلا كنب قبط ،ھبناج نمو .1.5%
 ةیلكلاو ةیئزجلا ةیطوحتلا تاودألا لمشت تامیلعتلا

 عاطقلا ضورق يف لمتحملا ماظتنالا مدع ءاوتحال
 .34يرسألا

 نأ كونبلا بسحب ةمظتنملا ریغ ضورقلا میسقت رھظیو
 تناك ضورقلا كلت يلامجإ نم ةیدیلقتلا كونبلا ةصح
 يلامجإ نم اھتصح تلظ نیح يف ً،ابلقت رثكأً ایبسن
 .)8-2 لكشلا( يجیردت نكلو ءيطب عجارت يف ضورقلا

 نم ةیدیلقتلا كونبلا ةصح تضفخنا ،2019 ماع لالخو
 وھو ،%51.7 ىلإ %56.5 نم ةمظتنملا ریغ ضورقلا
 اھتبسن ةغلابلاو ضورقلا يلامجإ نم اھتصح نم لقأ

 بسحب عساولا فینصتلا اذھ نأ ركذلاب ریدج .55.2%
 يف دحاو يسیئر كنب ءادأب رثأتی دق كونبلا عاونأ
 ةعبرألا كونبلا ذوحتست ،لاثملا لیبس ىلع .ةعومجملا
 عاطقلا ضورق ةظفحم يلامجإ يثلث يلاوح ىلع ىربكلا
 ةظفحملا ةدوج يف داح ریغت يأ نإف كلذلو ،يفرصملا
 ،ةعومجملا هذھ نم طقف دحاو كنب يف ناك نإو ،ةینامتئالا
  .عاطقلا طسوتم ىلع ریبك لكشب رثؤی دق

 ضورقلا ةصح نأ ضورقلل يفارغجلا عیزوتلا رھظیو
 ةیضاملا ةنسلا لالخ تعفترا دق ةمظتنملا ریغ ةیلحملا
 ماع يف ةمظتنملا ریغ ضورقلا يلامجإ نم %68 لثمتل

                                                             
 بتارلا يفاص نم %40 ةبسن يرھشلا طسقلا زواجتی الأ ةطیرش ،نینطاوملل ةیساسأ ةروصب ضورقلا هذھ حنم متی ،لاثملا لیبس ىلع  34
 ثیحو .يزكرملا تیوكلا كنب نم نلعملا مصخلا رعس قوف %3 فقس زواجتی ال ةدئافلا لدعم نأ ىلإ ةفاضإ ،)تاعاطقتسالا ةفاك مصخ دعب(
  .رطاخملل لقأ ةجرد عم زكرتلا مدعب زیمتت ةظفحملا نإف ،دارفألا نم ریبك ددعل حنمتو مجحلا ثیح نم ةریغص ضورقلا هذھ نأ
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 لود ةصح تعجارت ً،ایجراخو .)9-2 لكشلا( 2019
 ریغ ضورقلا نم ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 ابوروأ ةصح تعفترا نیح يف ،داح لكشب ةمظتنملا
 ةینامتئالا تافاشكنالا يلامجإ نأ مغر ةریبك ةروصب
 ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود ىلع كونبلل
 .35)%9.6( ابوروأ ىلع اھتافاشكنا نم ىلعأ )10.6%(

 لوصألا نم رغصألا ءزجلا قوسلا رطاخم لكشت
 رطاخملاب ةحجرملا
 نإف ،ةیتیوكلا كونبلا تایلمعل ةیدیلقتلا ةعیبطلل ًارظن
 رصانع نم ًادودحم ًارصنع ىقبت قوسلا رطاخم
 اھنم %1.1 طقف لثمت ثیح ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا
 كونبلا تارامثتسا مظعم لثمتتو .2019 ربمسید يف امك
 ةیلام تاودأ يف 2019 ربمسید يف امك )%78.1 يلاوح(
 يف تافیظوت %72.6 يلاوح اھنم ،تباث لخد تاذ
 تادنس يف يقابلا مظعمو ةیموكحلا تادنسلاو تانوذألا

  .تاكرش

 كلت نم %63.7 وحن نأ كونبلا تارامثتسا لیلحت رھظیو
 ةحاتم تارامثتسا" ةئف نمض اھفینصت مت دق تارامثتسالا
 تارامثتسا" ةئف نمض ةفنصملا تارامثتسالا امأ ."عیبلل
 ةئف ربكأ يناث لثمت اھنإف ،"قاقحتسالا ىتح اھب ظفتحم
 نم ةلداعلا ةمیقلاب" تارامثتسالا يتأت مث ،%34 ةبسنب

 اذھ يفو .)10-2 لكشلا( ةلیئض ةبسنب "لخدلا نایب لالخ
 "عیبلل ةحاتم" تارامثتسالا مظعم فینصت نإف ،قایسلا
 ىوتسم ىلع ةظفاحملا ىلع كونبلا صرح ىلع لدی
 ةلویسلا رطاخمل لضفأ ةرادإ نامضل ةلویسلا نم عفترم
 تارامثتسالا ةصح لازت ال ،ھسفن تقولا يفو .اھیدل
 ىلإ ریشتو ةریبك "قاقحتسالا ىتح اھب ظفتحم" ةفنصملا
 عفدی امم ،اھیف بوغرملا ةیلاملا قاروألا رفاوت ةیدودحم
 لوصألا نمً انامأ رثكألا ةئفلا هذھ ءانتقال كونبلا

 .قاقحتسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالاو

  تباث لدعمب مھسألا قوس ىلع كونبلا فاشكنا عجارت
 قاوسأ ىلع ةیتیوكلا كونبلا تافاشكنا ىلإ رظنلا نكمی
 تارامثتسالا :يھ ةفلتخم داعبأ ةثالث لالخ نم مھسألا
 لباقم تانامضك مھسألا مادختسا ،كونبلل ةرشابملا
 ،مھسألا ءارش ضرغل ةحونمملا ضورقلاو ،ضورق

 ىلع كونبلل ًارشابمً افاشكنا لوألا بناجلا لثمی ثیح
 ًافاشكنا نارخآلا نابناجلا لكشی نیح يف ،مھسألا قاوسأ

  .ضورقلا ظفاحم لالخ نم رشابم ریغ

 لثمت ،كونبلل رشابملا فاشكنالا ثیح نم ،ًالوأ
 يلامجإ نم %16.1 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا
 نأ مغرو .)11-2 لكشلا( 2019 ماع ةیاھنب اھتارامثتسا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 27 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 لود ةصح تعجارت ً،ایجراخو .)9-2 لكشلا( 2019
 ریغ ضورقلا نم ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 ابوروأ ةصح تعفترا نیح يف ،داح لكشب ةمظتنملا
 ةینامتئالا تافاشكنالا يلامجإ نأ مغر ةریبك ةروصب
 ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود ىلع كونبلل
 .35)%9.6( ابوروأ ىلع اھتافاشكنا نم ىلعأ )10.6%(

 لوصألا نم رغصألا ءزجلا قوسلا رطاخم لكشت
 رطاخملاب ةحجرملا
 نإف ،ةیتیوكلا كونبلا تایلمعل ةیدیلقتلا ةعیبطلل ًارظن
 رصانع نم ًادودحم ًارصنع ىقبت قوسلا رطاخم
 اھنم %1.1 طقف لثمت ثیح ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا
 كونبلا تارامثتسا مظعم لثمتتو .2019 ربمسید يف امك
 ةیلام تاودأ يف 2019 ربمسید يف امك )%78.1 يلاوح(
 يف تافیظوت %72.6 يلاوح اھنم ،تباث لخد تاذ
 تادنس يف يقابلا مظعمو ةیموكحلا تادنسلاو تانوذألا

  .تاكرش

 كلت نم %63.7 وحن نأ كونبلا تارامثتسا لیلحت رھظیو
 ةحاتم تارامثتسا" ةئف نمض اھفینصت مت دق تارامثتسالا
 تارامثتسا" ةئف نمض ةفنصملا تارامثتسالا امأ ."عیبلل
 ةئف ربكأ يناث لثمت اھنإف ،"قاقحتسالا ىتح اھب ظفتحم
 نم ةلداعلا ةمیقلاب" تارامثتسالا يتأت مث ،%34 ةبسنب

 اذھ يفو .)10-2 لكشلا( ةلیئض ةبسنب "لخدلا نایب لالخ
 "عیبلل ةحاتم" تارامثتسالا مظعم فینصت نإف ،قایسلا
 ىوتسم ىلع ةظفاحملا ىلع كونبلا صرح ىلع لدی
 ةلویسلا رطاخمل لضفأ ةرادإ نامضل ةلویسلا نم عفترم
 تارامثتسالا ةصح لازت ال ،ھسفن تقولا يفو .اھیدل
 ىلإ ریشتو ةریبك "قاقحتسالا ىتح اھب ظفتحم" ةفنصملا
 عفدی امم ،اھیف بوغرملا ةیلاملا قاروألا رفاوت ةیدودحم
 لوصألا نمً انامأ رثكألا ةئفلا هذھ ءانتقال كونبلا

 .قاقحتسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالاو

  تباث لدعمب مھسألا قوس ىلع كونبلا فاشكنا عجارت
 قاوسأ ىلع ةیتیوكلا كونبلا تافاشكنا ىلإ رظنلا نكمی
 تارامثتسالا :يھ ةفلتخم داعبأ ةثالث لالخ نم مھسألا
 لباقم تانامضك مھسألا مادختسا ،كونبلل ةرشابملا
 ،مھسألا ءارش ضرغل ةحونمملا ضورقلاو ،ضورق

 ىلع كونبلل ًارشابمً افاشكنا لوألا بناجلا لثمی ثیح
 ًافاشكنا نارخآلا نابناجلا لكشی نیح يف ،مھسألا قاوسأ

  .ضورقلا ظفاحم لالخ نم رشابم ریغ

 لثمت ،كونبلل رشابملا فاشكنالا ثیح نم ،ًالوأ
 يلامجإ نم %16.1 يلاوح مھسألا يف كونبلا تارامثتسا
 نأ مغرو .)11-2 لكشلا( 2019 ماع ةیاھنب اھتارامثتسا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 28 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 تارامثتسا نمً اماھ ًازیح لثمت لازت ال ةبسنلا هذھ
 تاونسلا لالخ فصنلا ىلإ تعجارت دق اھنأ الإ ،كونبلا
 .2012 ماع يف %29 ھتبسن امب ةنراقم ةیضاملا عبسلا

ً ةبسن مھسألا يف كونبلا تارامثتسا تضفخنا ،لثملابو
 ةدوجلا ةیلاع كونبلا لام سأر نم ىلوألا ةحیرشلا ىلإ
 ماوعألا لالخ ىندألا ةبسنلا يھو ،%22.2 ىلإ لصتل
 عجارتلا نم ًاریبك ًاءزج نأ حضاولا نمو .ةیضاملا رشعلا
 1 ةحیرشلا لام سأر يف يوقلا ومنلا ىلإ دوعی ریخألا

 ةقلطملا ةمیقلاب مھسألا يف تارامثتسالا عجارت مغر
 نم ًاءانثتسا 2019 ماع ناك ،كلذ عمو .تقولا رورمب

 ةیفلخ ىلع %9 وحنب تارامثتسالا مجح عافترا ثیح
 امك .تیوكلا ةلود جراخ يساسأ لكشب تارامثتسالا ةدایز
 سلجم لود يف مھسألا قاوسأ ءادأل يبسنلا نسحتلا ناك
 تاقفدتلا ةدایزلً ایسیئرً اببس ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا
 ةصروب تایقرت نع ًالضف ،ةقطنملل ةیبنجألا ةیدقنلا
 تارشؤملا لبق نم ةیمیلقإلا تاصروبلا ضعبو تیوكلا
 .36ةدئارلا ةیملاعلا

 يف تارامثتسالا ىلع كونبلا فاشكنا يلامجإ عفترا امك
 يف يتیوك رانید رایلم 2.2 ىلإ لصیل ،%9 ةبسنب مھسألا

 ماع يف %1 ةبسنب ءيطبلا ومنلاب ًةنراقم 2019 ماع
 لكل كونبلا فاشكنا نأ يفارغجلا لیلحتلا نیبیو .2018

 ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لودو تیوكلا نم
 اھتافاشكنال عجارت لباقم ًاومن لجس دق ابوروأو ایقیرفأو
 .)12-2 لكشلا( ایسآو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ىلع
 فصن يلاوح ةیلحملا ةصروبلا ىلع فاشكنالا لثمیو
 لالخ )%48.4( مھسألا يف كونبلا تارامثتسا يلامجإ

 ایقیرفأ يف مھسألا تارامثتسا تعفترا امك .2019 ماع
 يلاوح دوجو عمو .ضفخنم ىوتسم نم نكلو ماعلا لالخ

 لود نم لك ىلع ةعزوم مھسألا تارامثتسا نم 51.6%
 ،ایقیرفإ ،ایسآ ،ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 اذھ لثم نإف ،خلإ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،ابوروأ
 .راعسألا يف تابلقتلا ةھجاوم يف كونبلا دعاسی عونتلا

 قاوسألا نیب طبارتلا نإف ،ةقباسلا تاربخلا عقاو نمو
 عونتلا ایازم نم دحی امم طوغضلا تاقوأ لالخ دادزی
 .رارقتسالا تاقوأ يفً امھم ودبی يذلا

 تانامض لثمت ،ةرشابملا ریغ تافاشكنالل ةبسنلاب ً،ایناث
 ىدل تانامضلا يلامجإ نم %19.6 يلاوح مھسألا
 ماع يف فیفطلا عافترالا مغرو .)13-2 لكشلا( كونبلا

 عجارت دق تانامضك مھسألا ىلع دامتعالا نإف ،2019
 ماع يف %40 يلاوح غلابلا ىوتسملا نع تباث لكشب

 .ةریخألا تاونسلا يف %20 يلاوح دنع رقتسیل 2010

                                                             
 .باذج يرامثتسا لیدب كونبلل مدق ،2014 ماع يف طفنلا راعسأ يواھت دعب ،ةقطنملا يف ةیدایسلا نویدلا تارادصإ عافترا 36
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 ةضرعم لازت ام كونبلا ضعب نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
  .مھسألا راعسأ يف ةداحلا تابلقتلا رطاخمل

 ةیراقعلا تانامضلا ةصح تضفخنا ،ىرخأ ةھج نم
 %65.8 ىلإ 2018 ماع يف %66.5 نم فیفط لكشب
 ةلیلقلا تاونسلا لالخ اھرارقتسا مغرو .ماعلا اذھ
 ةیلاعلا ةصحلا نأ الإ ،%66 ىوتسم دنع ةیضاملا
 يقلت كونبلا تانامض يلامجإ نم ةیراقعلا تانامضلل
 لییست تادیقعت ببسب ةصاخلا ةعیبطلا تاذ اھرطاخمب
 .دادسلا يف رثعتلا لاح يف تانامضلا كلت

 مھسألا ىلع كونبلل ةرشابم ریغ تافاشكنا أشنت ً،اثلاث
 دارفألا( ءالمعلا ىلإ ةحونمملا ضورقلا ةجیتن
 تعجارت دق و .مھسألا يف ةرجاتملا ضرغب )تاكرشلاو
 ضرغل ضورق" مساب فرعُت يتلاو ضورقلا هذھ ةصح
 ماع يف %5.3 ىلإ لصتل تقولا رورمب "مھسألا ءارش

 نیبُیو .ةیفرصملا ضورقلا ةظفحم يلامجإ نم 2019
 لثمت تاكرشلا نأ ضورقلا هذھ يقلتم ثیح نم لیلحتلا

 ماع لالخ ةیقبتملا ةصحلا دارفألا لثمی نیح يف 63.7%
 ءارش ضرغل ضورقلا نأ ثیحو .)14-2 لكشلا( 2019

 ضورقلا يلامجإ نم %1.1 ھتبسن ام طقف لثمت مھسألا
 يف رثؤم ریغ رصنع لظت اھنإف ،كونبلل ةمظتنملا ریغ
 تلجس ،2019 ماع لالخو .رطاخملل كونبلا تافاشكنا
 ًالیئض ًالدعم مھسألا ءارش ضرغل ضورقلا ةظفحم
 .%0.3 وحن غلبی ةمظتنملا ریغ ضورقلل

 ءارش ضرغل نیمیقملل ةیفرصملا ضورقلل ةبسنلابو
 ىوصق ًادودح يزكرملا تیوكلا كنب عضو دقف ،مھسألا

 دنع ةیلحملا ةصروبلا ىلع تافاشكنالا ءاقبإل كلذو
 كنب تامیلعت تضق ،لاثملا لیبس ىلعو .ةلوبقم تایوتسم
 ةحونمملا ضورقلا زواجتت الأب يزكرملا تیوكلا
 ةجردملا تاكرشلا مھسأ يف رامثتسالا ضرغل نیمیقملل
 وأ نیمیقملل ةحونمملا تالیھستلا يلامجإ نم %10 ةبسن
 ناكو .لقأ امھیأ ،كنبلا لام سأر يلامجإ نم %25 ةبسن
 تافاشكنا ىلع ةظفاحملا يف رثألا ریبك تامیلعتلا هذھل
 ثیح ،ةیمیظنتلا رییاعملا نم لقأ ىوتسم دنع كونبلا
 ضورقلا ةظفحم يلامجإ ىلإ ضورقلا هذھ ةبسن تغلب
 اھتبسن تغلب نیح يف ،2019 ماع يف %2.7 نیمیقملل
 .)15-2 لكشلا( ھسفن ماعلا يف %9 لاملا سأر ىلإ

  ةلویسلا نم ةدیج تایوتسم ىلع كونبلا ةظفاحم
 ةثالث نم لقأ" ةرتفل كونبلا ىدل ةلئاسلا لوصألا تدھش
 رایلم 25.2 يلاوح ىلإ لصتل %5 ةبسنبً اعافترا "رھشأ
 رھظیو .)16-2 لكشلا( 2019 ماع يف يتیوك رانید
 نأ ةیساسألا ریغو ةیساسألا ةلئاسلا لوصألا لیلحت
 ،ةیدقنلا دونبلاو دقنلا اھنمو( ةیساسألا ةلئاسلا لوصألا
 ةیلاملا قاروألا ،يزكرملا تیوكلا كنب ىدل عئادولا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 ةضرعم لازت ام كونبلا ضعب نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو
  .مھسألا راعسأ يف ةداحلا تابلقتلا رطاخمل

 ةیراقعلا تانامضلا ةصح تضفخنا ،ىرخأ ةھج نم
 %65.8 ىلإ 2018 ماع يف %66.5 نم فیفط لكشب
 ةلیلقلا تاونسلا لالخ اھرارقتسا مغرو .ماعلا اذھ
 ةیلاعلا ةصحلا نأ الإ ،%66 ىوتسم دنع ةیضاملا
 يقلت كونبلا تانامض يلامجإ نم ةیراقعلا تانامضلل
 لییست تادیقعت ببسب ةصاخلا ةعیبطلا تاذ اھرطاخمب
 .دادسلا يف رثعتلا لاح يف تانامضلا كلت

 مھسألا ىلع كونبلل ةرشابم ریغ تافاشكنا أشنت ً،اثلاث
 دارفألا( ءالمعلا ىلإ ةحونمملا ضورقلا ةجیتن
 تعجارت دق و .مھسألا يف ةرجاتملا ضرغب )تاكرشلاو
 ضرغل ضورق" مساب فرعُت يتلاو ضورقلا هذھ ةصح
 ماع يف %5.3 ىلإ لصتل تقولا رورمب "مھسألا ءارش

 نیبُیو .ةیفرصملا ضورقلا ةظفحم يلامجإ نم 2019
 لثمت تاكرشلا نأ ضورقلا هذھ يقلتم ثیح نم لیلحتلا

 ماع لالخ ةیقبتملا ةصحلا دارفألا لثمی نیح يف 63.7%
 ءارش ضرغل ضورقلا نأ ثیحو .)14-2 لكشلا( 2019

 ضورقلا يلامجإ نم %1.1 ھتبسن ام طقف لثمت مھسألا
 يف رثؤم ریغ رصنع لظت اھنإف ،كونبلل ةمظتنملا ریغ
 تلجس ،2019 ماع لالخو .رطاخملل كونبلا تافاشكنا
 ًالیئض ًالدعم مھسألا ءارش ضرغل ضورقلا ةظفحم
 .%0.3 وحن غلبی ةمظتنملا ریغ ضورقلل

 ءارش ضرغل نیمیقملل ةیفرصملا ضورقلل ةبسنلابو
 ىوصق ًادودح يزكرملا تیوكلا كنب عضو دقف ،مھسألا

 دنع ةیلحملا ةصروبلا ىلع تافاشكنالا ءاقبإل كلذو
 كنب تامیلعت تضق ،لاثملا لیبس ىلعو .ةلوبقم تایوتسم
 ةحونمملا ضورقلا زواجتت الأب يزكرملا تیوكلا
 ةجردملا تاكرشلا مھسأ يف رامثتسالا ضرغل نیمیقملل
 وأ نیمیقملل ةحونمملا تالیھستلا يلامجإ نم %10 ةبسن
 ناكو .لقأ امھیأ ،كنبلا لام سأر يلامجإ نم %25 ةبسن
 تافاشكنا ىلع ةظفاحملا يف رثألا ریبك تامیلعتلا هذھل
 ثیح ،ةیمیظنتلا رییاعملا نم لقأ ىوتسم دنع كونبلا
 ضورقلا ةظفحم يلامجإ ىلإ ضورقلا هذھ ةبسن تغلب
 اھتبسن تغلب نیح يف ،2019 ماع يف %2.7 نیمیقملل
 .)15-2 لكشلا( ھسفن ماعلا يف %9 لاملا سأر ىلإ

  ةلویسلا نم ةدیج تایوتسم ىلع كونبلا ةظفاحم
 ةثالث نم لقأ" ةرتفل كونبلا ىدل ةلئاسلا لوصألا تدھش
 رایلم 25.2 يلاوح ىلإ لصتل %5 ةبسنبً اعافترا "رھشأ
 رھظیو .)16-2 لكشلا( 2019 ماع يف يتیوك رانید
 نأ ةیساسألا ریغو ةیساسألا ةلئاسلا لوصألا لیلحت
 ،ةیدقنلا دونبلاو دقنلا اھنمو( ةیساسألا ةلئاسلا لوصألا
 ةیلاملا قاروألا ،يزكرملا تیوكلا كنب ىدل عئادولا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 30 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 ىدل عئادولاو ،يزكرملا تیوكلا كنب تادنس ،ةیموكحلا
 يف ةلئاسلا لوصألا يلامجإ نم %74 لثمت )خلا ،كونبلا

 ةیساسألا لوصألا لثمت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .2019 ماع
 ،لوصألا يلامجإ رصانع نم رصنعك ،ةلئاسلا لوصألاو
 ربمسید يف امك بیترتلا ىلع %30.3و %22.5 يلاوح

2019. 

 لكشب رھظت كونبلل ةدیجلا ةلویسلا تایوتسم نأ امك
 كنب ماق دقو .اھیدل ةلویسلا ةیطغت رایعم بسن نم حضاو
 ةلویسلا ةیطغت رایعم تامیلعت قیبطتب يزكرملا تیوكلا
 يزكرملا تیوكلا كنب ددح ثیح ،2015 ماع نم ًارابتعا
 ماع يف %70 نم جردتم لكشب رایعملا اذھ قیبطت

 ام وھو ،2019 ماع يف %100 ىلإ عفترتل 2016
 تانایبلا نم حضتی امكو .لزاب ةنجل رییاعم عم ىشامتی
 نم لكل ةلویسلا ةیطغت رایعم نإف ،2019 ماعل ةرفوتملا
 ةیباقرلا ةبسنلا ریثكب زواجت ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلا
 .)17-2 لكشلا( 37تامیلعتلا قیبطت ةیادب ذنم ةررقملا

 كونبلا ىدل ةلویسلا ةیطغت رایعم نإف ،ةماع ةفصبو
 ةیدیلقتلا كونبلا نم طسوتملا يفً ایبسن ىلعأ ةیمالسإلا

 .2018 ماع يف ظوحلملا ھجوتلا سكع ىلع

 عئادولا نأ كونبلا تامازتلا لكیھ لیلحت فشكیو
 يف %71 ةبسنب ةیلیومتلا اھتدعاق مظعم لكشت ةیفرصملا

 يلاوح لجأل عئادولا ةصح غلبت ثیح ،2019 ماع
 نم %67 يلاوحو ةیلیومتلا ةدعاقلا يلامجإ نم 47.7%

 ةصحلا نإف ،كلذل .)18-2 لكشلا( ءالمعلا عئادو يلامجإ
 ةدعاق ةیتیوكلا كونبلل رفوت لجأل عئادولا نم ةریبكلا
 .يلام طیسوك اھرود ءادأل يفكتو ً،ایبسن ةرقتسم ةیلیومت
 يف رداصلا عئادولا نامض نوناق ىدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 ضرعت رطاخم داعبتسا ىلإ نیعدوملا ةیامحل 2008 ماع
  .عئادولا بحس ىلع ءالمعلا تفاھتل كونبلا

 دمتعی كونبلل يلیومتلا لكیھلا نأ نم مغرلا ىلعو
 تدھش دقف ،ةرقتسملا عئادولا ىلع ةریبك ةروصبو
 يف ةفیفط تناك نإو ةتباث ةدایز ةریخألا تاونسلا
 )كونبلا نیب ضورقلا ةصاخو( ةیساسألا ریغ تامازتلالا
 .)19-2 لكشلا( عئادولا لثم ةیساسألا تامازتلالاب ًةنراقم
 يتلاو ةلمجلاب لیومتلا تایلمعل ةبلقتملا ةعیبطلل ًارظنو
 تامزتلالا ىلع دامتعالا نإف ،قوسلا تایكولسب رثأتت

 ةدایز ىلإ يدؤی دق لوصألا يف ومنلا معدل ةیساسألا ریغ
 مغرلا ىلعو .يفرصملا ماظنلل ةیلیومتلا ةلویسلا رطاخم
 ریغ تامازتلالا ىلع كونبلا دامتعا قاطن نأ نم
 اذھ نأ الإ ،يلاحلا تقولا يفً ایبسن دودحم ةیساسألا
 .نیرمتسملا ةعباتملاو ةبقارملا بجوتسی ھجوتلا

                                                             
 .كلذ ریغ ىلإ ةراشإلا متی مل ام ،ریرقتلا لك يف ھقیبطتب انمق يذلا بولسألا ىلع ءانب ماعلا ةیاھن يف امك يھ لكشلا يف تانایبلا 37
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 31 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 2019 ماعل ةینامتئالا تامولعملا لدابت میظنت نوناق :دیدج ساسأ

 يلاملا رارقتسالاو رطاخملل ةمیلسلا ةرادإلا يفً ایویح ًالماع لكشی ةدوجلا ةیلاع ةینامتئالا تامولعملا رفاوت نأ كش ال
 اذھ ةیمھأ ىلجتت ثیح ،ةینامتئالا تامولعملا رشنو عمج لالخ نمً امھم ًارود ةینامتئالا تامولعملا تاكرش بعلتو .لكك
 توافتلا ةلكشم ةجلاعم )2( ،نامتئالا رطاخم مییقت نیسحت )1( لالخ نم نامتئالا قاوسأ رارقتساو ةءافك نیسحت يف رودلا
 نع ًالضف  ”adverse selection“نامتئالل میلس ریغلا عیزوتلاو يبلسلا رایتخالا ىلإ يدؤت دق يتلاو تامولعملا يف
 طبارت نع ةمجانلا ةیماظنلا رطاخملا ةعباتم نم ةیباقرلا تاھجلا نیكمت )moral hazards”، )3“ ةیبدألا رطاخملا
 لوصحلا ةلوھس نم ءالمعلا نیكمت يف ةلاعفلا ةینامتئالا ریراقتلا دئاوف لثمتت ،ةیسفانتلا قاوسألا يفف .ةریبكلا تافاشكنالا

   .38ضارتقالا ةفلك لیلقتو نامتئالا ىلع

 ،2001 ماع يفف .اھتأشن خیرات ىلع فوقولا نم ًالوأ دب الف ،تیوكلا يف ةینامتئالا تامولعملا تاكرش روطت ىلع فوقولل
 لالخ نمو .يزكرملا تیوكلا كنبو ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نیب قیسنتلاب 39ةینامتئالا تامولعملل نوناق لوأ رارقإ مت
 اذھل سسؤت ةدیدج ةكرشل دارفألل ةطسقملاو ةیكالھتسالا ضورقلا تانایب عیمجتو ةعباتم ةیلوؤسم ءالیإ مت نوناقلا كلذ
 ينامتئالا لجسلاب ظافتحالاب يزكرملا تیوكلا كنب رمتسا امنیب ضرغلا
 ةینامتئالا تامولعملل ةكرش لوأ سیسأت مت انھ نمو .40تاكرشلاب صاخلا
 2001 ماع نوناق مستاو اذھ ،41ةینامتئالا تامولعملا ةكبش ةكرش مساب
  .)1 لكشلا( ةكرشلا تانایب ةیطغتو تایحالص ةیدودحمب

 لحم لحیل ةینامتئالا تامولعملا لدابت میظنت نوناق ردص 2019 ماع يفو
 رشؤم يف تیوكلا فینصت عافترا يف مھاس ام وھو ،میدقلا نوناقلا
 فدھیو .42لامعألا ةسرامم ةلوھس ریرقت نمض "نامتئالا ىلع لوصحلا“
 يف روصقلا ضعب ةجلاعمو يتیوكلا نامتئالا قوس ریوطتل دیدجلا نوناقلا
 ةكرشل يلیغشتلا قاطنلا ةعسوت دیدجلا نوناقلا نأش نمو .قباسلا نوناقلا
 ةفاضإلاب تاكرشلا تانایب ةیطغت لمشتل ،ةینامتئالا تامولعملا لدابت
 ةفاضإو ،يزكرملا تیوكلا كنبل يباقرلا رودلا دانسإ مت امك .دارفألل
 رصانعلا ضرعتسن يلی امیفو .كلھتسملا ةیامح ةیمھأ ىلع زیكرتلا بناج ىلإ ينامتئالا فینصتلل ةحضاو تاجرد
 :دیدجلا نوناقلل ةیساسألا

 يلیغشتلا قاطنلا ةعسوت )1(

 نم تانایبلا ةینآو ةیلومشو ةقدف ،ةینامتئالا تامولعملا ریراقت ةیلعاف نامضل يساسأ طرش ةدوجلا ةیلاع تانایبلا رفوت دعی
 اذھل .نامتئالا تابلطل ببسم ریغلا ضفرلاو ضارتقالا ةفلكت نم لك لیلقتو نامتئالا صیصخت ةیلمع نیسحت اھنأش
 ومدقم ،تانایبلا ةیطغت :يھ رواحم ةثالث قفو ةینامتئالا تامولعملا لدابت تاكرش رود ةعسوت دیدجلا نوناقلا رقأ ،ضرغلا
 لوح ةینامتئالا تامولعملا لمشتل اھتعسوت مت دقف ،تانایبلا ةیطغتل ةبسنلابو ًالوأ .تانایبلل نولھؤملا نومدختسملا ،تانایبلا
 دارفألا يتحیرش نیب قباسلا لصفلا نأ ركذلاب ریدجلا نمو .دارفألا ةحیرشل ةقباسلا ةیطغتلا ىلإ ةفاضإ ،تاكرشلا

 رادصإو اھتحص نم ققحتلاو تانایبلا ةقباطمل ةبسنلابً ایدحت لكش امم جودزم ةبقارم ماظن دوجو ىلإ ىدأ تاكرشلاو
 .نأشلا اذھ يف ةبسانملا تاسایسلا

 تارازولا لثم ،ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ریغ ىرخأ تاھج دیدجلا نوناقلا بجومب تانایبلا يمدقم ةدعاق لمشت ً،ایناث
 تامولعملا تاكرش تانایب دعاوق ةیذغت يف مھاست نأ نكمی يتلاو تالاصتالا تاكرشك ىرخأ فارطأو تاسسؤملاو
 دیدجلا نوناقلا رقی ً،اثلاث .ةینامتئالا ریراقتلا تانایب ةدوجو ةقد نیسحت ھنأش نم دیدجلا نوناقلا نإف ،كلذبو .ةینامتئالا
 تیوكلا كنبو لیمعلا نم لك ةقفاوم طرشب ةیبنجألا تاھجلاو تاكرشلاو دارفألا لمشتل تانایبلا يمدختسم ةكبش ةعسوت
 رطاخملا میقتل لیمعلل ةینامتئالا تانایبلا ىلع لوصحلا بلط نیمأتلا تاكرش ناكمإب ھناف ،كلذ ىلع لاثمو .يزكرملا

2001 ماع نوناق 2019 ماع نوناق

بقارملل حیرص دیدحت

تا نایبلا ةیرس ىلع زیكرتلا

ينامتئالا فینصتلا ماظن

عستم يلیغشت قاطن

دودحم قاطن

ةدودحم تانایب

 ةیسیئرلا ةیعیرشتلا قورفلا :1 لكشلا

 1-2 قفرملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 32 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 ریراقتلا جذامنل يزكرملا تیوكلا كنب ةقفاوم ىلع لوصحلا نیعتیو اذھ .لیمعلل ةینامتئالا ةرادجلاو بسانتی قیقد لكشب
 .ىرخألا فارطألل ةیرورضلاو ةبولطملا تانایبلا ىلع روصقم حاصفإلا نوكی نأ نامضل كلذو ةینامتئالا

 بقارمك يزكرملا تیوكلا كنب )2(

 لوصحلا اھنكمی ثیح ،ةینامتئالا تامولعملا تاكرش ىلع بقارملا رودب يزكرملا تیوكلا كنب موقی ،دیدجلا نوناقللً اقفو
 تیوكلا كنب ىدل لیجستلا دعب اھلامعأ رشابتو ،يزكرملا تیوكلا كنب ةرادإ سلجم ةقفاوم دعب لیغشت ةصخر ىلع
 .يتیوك رانید نویلم 25 نع لقی ال عوفدم لام سأرب ةیتیوك ةمھاسم ةكرش سیسأت نیعتی امك .يزكرملا

 تیوكلا كنب دمتعی امك .ةیملاعلا تاسرامملا لضفأ قفو تامیلعتلاو دعاوقلا يزكرملا تیوكلا كنب ردصی ،بقارملا ھنوكلو
 نم دحلل ةءافكب ةینامتئالا ریراقتلا دادعإ ىلع ةردقلا زیزعتل ةیلیغشتلا ةیجیتارتسإلاو لمعلا رطأو ةیتحتلا ةینبلا يزكرملا
 تاربخلل ةمظنم دعاوق يزكرملا تیوكلا كنب ردصی ،ةمكوحلا راطإ يفو .تانایبلا ةمالس ىلع ةظفاحملاو رطاخملا

 رودلا نإف ،كلذ نع ًالضف .ةینامتئالا تامولعملا بتكمل ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةیذیفنتلا ةرادإلل ةبولطملا تاءافكلاو
 .نیفلاخملا ىلع تابوقعلا ضرفو يرودلا صحفلا ءادأ لمشی يزكرملا تیوكلا كنبل يباقرلا

 ينامتئالا فینصتلا ماظن )3(

 تامولعملا تاكرش عیمج نم نوناقلا بلطتی ثیح ،دحوملا ينامتئالا فینصتلل ماظن ىلع 2019 ماع نوناق زكتری
 ،ينامتئالا مییقتلا ةیلمع لیھستو طیسبت يف رود نم ماظنلا اذھل امم ،دارفألاو تاكرشلا نم لكل يمقر مییقت دیدحت ةینامتئالا

 لوصحلا لیھست يوقلا ينامتئالا فینصتلا نأش نمو .ضرتقملا ةدوج مییقتل ةروطتم ةیئاصحإ جذامن مدختسی ھنأ ثیح
 نیضرتقملل ةریبك ةزیم لكشی ام وھو ،43"ةعمسلاب نامض" ةباثمب نوكی يوقلا ينامتئالا خیراتلا نأ ثیح ،نامتئالا ىلع
 .يداملا نامضلا كلمت ال يتلا وأ ،تامولعملا يف ریبكلا نیابتلا تاذ تاعاطقلا نم

 يعو ةدایز عمو ھنأ ثیح ،كلھتسملا تایكولس ىلع يباجیإ لكشب ينامتئالا فینصتلا ماظن رثؤی نأ نكمملا نمو اذھ
 ضافخنال يدؤی ثیح( ضارتقالا يف طارفالا نم دحلا ىلع دعاست ةینامتئا ةفاقث ىنبُت ،ينامتئالا مھفینصتب نیضرتقملا
 ينامتئالا فینصتلا ززعی امك .)ينامتئالا فینصتلا عافترال يدؤی ثیح( دادسلا يف ماظتنالا زیفحتو )ينامتئالا فینصتلا
 بناجبو ،راطإلا تاذ يفو .لوؤسملا ضارقإلاو ضارتقالا ةفاقث رشنل فدھت يتلا يزكرملا تیوكلا كنب ةسایس يوقلا
 تاجایتحا ةھجاومل ةینامتئالا تاجتنملا وأ ریراقتلا فلتخم ءاشنإ ىلع ةرداق بتاكملا نإف ،يلیغشتلا قاطنلا ةعسوت
 .ةیفافشلا ىلع ةظفاحملاو تانایبلا ةیرس نامض نیب نزاوتلا ةنورملا كلت ققحت ذإ ،لضفأ وحن ىلع تانایبلا يمدختسم

  كلھتسملا ةیامح ىلع زیكرتلا )4(

 عازنلل ةیلآ ةفاضإ لالخ نم مھم بناجل قرطت ثیح ،كلھتسملا ةیامح ىلع زیكرتلا وھ 2019 ماع نوناق نم عبارلا دعبلا
 ثیح نم امأ .ھیف تبلا وأ لحلا متی مل نإ يزكرملا تیوكلا كنب ىلإ عازنلا عفریو ،ةینامتئالا تامولعملا ةكرش يف أدبت

 رصحنی ثیح ،ةینامتئالا تامولعملا بتكم تانایب ىلع ةحضاوو ةحیرص دویق عضی نوناقلا نإف ،ةینامتئالا تانایبلا ةیرس
 ً.اقبسم مھل حرصملا نیمدختسملاو تاھجلل الإ حاتت الو ،طقف نامتئالاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع تانایبلا عمج

                                                             
 .)2011 ،يلودلا كنبلا( ةینامتئالا ریراقتلل ةماعلا ئدابملا  38
 .2001 ةنسل 2 مقر نوناقلا  39
 .يزكرملا تیوكلا كنب ىدل "رطاخملا ةیزكرم ماظن" مسابً ایمسر فورعم نامتئالا لجس  40
 نیمھاسملا نم ددعل ةكولمم يھو ،2001 ةنسل 2 مقر نوناقللً اقفو 2003 ماع يف تسسأت ةلقتسم ةیراجت ةكرش يھ ةینامتئالا تامولعملا ةكبش ةكرش  41
 .تیوكلا يف دیحولا ةینامتئالا تامولعملا بتكم نآلا ىتح يھو ،ةیلام تاسسؤمو كونب مھنم

 عفترملا فینصتلا ریشیو .لضفألا وھ لوألا ثیح 189 ىلإ 1 نم تاداصتقالا فینصتل يلودلا كنبلا لبق نم لامعألا ةسرامم ةلوھس رشؤم ءاشنإ مت  42
 .ةیراجتلا تایلمعلا لك بعوتست ةیباقرلا ةئیبلا نأ ىلإ

43  Haller, H. Empirica (1992) 19: 19. https://doi.org/10.1007/BF00924804  
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 33 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 تامولعملا بتاكم ىلع نیعتی ثیح ،كلھتسملل ةبولطملا ةیامحلا قیقحت بناوج نم رخآ بناج يناربیسلا نمألا دعی
 تانایبلا نمأ ةیامحل تامولعملا ایجولونكت مظنل ةیلودلا رییاعملا ثدحأ قیبطتو مادختسا دیدجلا نوناقلا بجومب ةینامتئالا
 ةیفافشلا نیسحت فدھب ةیناربیسلا تامجھلا نأشب ةرشابم يزكرملا تیوكلا كنب غالبإ بجیو .اھب ظفتحملا ةینامتئالا

 .رطاخملل ةضرع رثكألا قطانملا فشكو

 تاعلطتو لامآ

 لدابت تاكرش لامعأ مظنت يتلا ةینوناقلا ةیتحتلا ةینبلل بولطمو مھم روطتك دیدجلا ةینامتئالا تامولعملا لدابت نوناق يتأی
 فینصتلا تایلمع رقیو تانایبلا ةیطغت ةعسوت ىلإ يدؤیو كلھتسملا ةیامح نمضی نوناقلا نأ امك .ةینامتئالا تامولعملا
 نیبابت تایدحت صیلقت ىلع ةدوجلا ةیلاع ةینامتئالا تانایبلا رفاوت دعاسیو اذھ .ةمكوحلا لكیھ نسحیو ينامتئالا
 نیسحتو ،كلھتسملا يعو عفر ةیداصتقالاو ةیعامتجالا راثآلا نمضتت ،لثملابو .ةیلاملا ةطاسولا رود نیسحتو ،تامولعملا
 .ماع لكشب ةیلاملا مظنلا ریوطت يف ةمھاسملاو ،لامعألا ةئیب

 ةسرامم ةلوھس ریرقت" نم "نامتئالا ىلع لوصحلا" رشؤم يف 44تیوكلا فینصت عفترا ،دیدجلا نوناقلا ریرمت ذنمو
 10 لضفأ نیب تیوكلا لعج امم ًازكرم 14 ماعلا رشؤملا يف تیوكلا فینصت عفترا ،كلذل ةجیتن .طاقن 10 ـب "لامعألا
 لذبو ،تیوكلا يف ةینامتئالا قاوسألا نیسحت وحن ةحاتم تاناكمإلاو ةمئاق صرفلا لازت امو .اھجئاتن تنسحت يتلا لود
 يزكرم لجس ءاشنإ نإف ،كلذ نع ًالضف .تباثلا لخدلا تاذ ةیلاملا قاروألل يلحملا قوسلا ریوطتل دوھجلا نم دیزملا
 كلتل نوكیسو ،ةیماظنلا رطاخملا ةبقارم زیزعتو ربكأ لكشب ةینامتئالا تامولعملا ةدوج عفر يف مھاسی دق تانامضلل
 .يلحملا نامتئالا قوس ریوطت معدو رطاخملا ةكراشم نیسحت يف يباجیإ رثأ رمألا ةیاھن يف دوھجلا

 

 

 

                                                             
 ."نامتئالا ىلع لوصحلا" رصنع يف طاقن 10 ةدایزب اموعدم ءاج 2020 ماعل رشؤملا يف تیوكلا ةلود تیوكلا ةلود بیترت مدقت 44

 33 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 تامولعملا بتاكم ىلع نیعتی ثیح ،كلھتسملل ةبولطملا ةیامحلا قیقحت بناوج نم رخآ بناج يناربیسلا نمألا دعی
 تانایبلا نمأ ةیامحل تامولعملا ایجولونكت مظنل ةیلودلا رییاعملا ثدحأ قیبطتو مادختسا دیدجلا نوناقلا بجومب ةینامتئالا
 ةیفافشلا نیسحت فدھب ةیناربیسلا تامجھلا نأشب ةرشابم يزكرملا تیوكلا كنب غالبإ بجیو .اھب ظفتحملا ةینامتئالا

 .رطاخملل ةضرع رثكألا قطانملا فشكو

 تاعلطتو لامآ

 لدابت تاكرش لامعأ مظنت يتلا ةینوناقلا ةیتحتلا ةینبلل بولطمو مھم روطتك دیدجلا ةینامتئالا تامولعملا لدابت نوناق يتأی
 فینصتلا تایلمع رقیو تانایبلا ةیطغت ةعسوت ىلإ يدؤیو كلھتسملا ةیامح نمضی نوناقلا نأ امك .ةینامتئالا تامولعملا
 نیبابت تایدحت صیلقت ىلع ةدوجلا ةیلاع ةینامتئالا تانایبلا رفاوت دعاسیو اذھ .ةمكوحلا لكیھ نسحیو ينامتئالا
 نیسحتو ،كلھتسملا يعو عفر ةیداصتقالاو ةیعامتجالا راثآلا نمضتت ،لثملابو .ةیلاملا ةطاسولا رود نیسحتو ،تامولعملا
 .ماع لكشب ةیلاملا مظنلا ریوطت يف ةمھاسملاو ،لامعألا ةئیب

 ةسرامم ةلوھس ریرقت" نم "نامتئالا ىلع لوصحلا" رشؤم يف 44تیوكلا فینصت عفترا ،دیدجلا نوناقلا ریرمت ذنمو
 10 لضفأ نیب تیوكلا لعج امم ًازكرم 14 ماعلا رشؤملا يف تیوكلا فینصت عفترا ،كلذل ةجیتن .طاقن 10 ـب "لامعألا
 لذبو ،تیوكلا يف ةینامتئالا قاوسألا نیسحت وحن ةحاتم تاناكمإلاو ةمئاق صرفلا لازت امو .اھجئاتن تنسحت يتلا لود
 يزكرم لجس ءاشنإ نإف ،كلذ نع ًالضف .تباثلا لخدلا تاذ ةیلاملا قاروألل يلحملا قوسلا ریوطتل دوھجلا نم دیزملا
 كلتل نوكیسو ،ةیماظنلا رطاخملا ةبقارم زیزعتو ربكأ لكشب ةینامتئالا تامولعملا ةدوج عفر يف مھاسی دق تانامضلل
 .يلحملا نامتئالا قوس ریوطت معدو رطاخملا ةكراشم نیسحت يف يباجیإ رثأ رمألا ةیاھن يف دوھجلا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  تامدصلا ةمواقمو ةءالملاو ةیحبرلا

 ىدأ امم يفرصملا عاطقلا ةیحبر ىلع اھلالظب ةدئافلا شماوھ ضافخناو ةسفانملا ةدح ةدایز تقلأ
 عرسأ ةریتوب دئاوفلا تافورصم تعفتراو .حابرألا يفاص يلامجإ يف %0.7 ةبسنب فیفط عجارت ىلإ
 تاداریإ يفاص يف %0.4 ةبسنب عجارت ىلإ ىدأ امم )%9 لباقم %23( دئاوفلا تاداریإب ةنراقم
 .ةلمتحملا ةینامتئالا رئاسخلا ةیطغتل ضورقلا رئاسخ تاصصخم عافترا بناج ىلإ اذھ ،دئاوفلا

 طسوتم ىلع دئاعلا عجارت عم ،ةیحبرلا تارشؤم عجارت يف حابرألا يفاص تایوتسم عجارت سكعناو
 كونبلا تنكمت دقو .بیترتلا ىلع %9.5و %1.2 ىلإ ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلاو لوصألا
 عم بسانتی امب حابرألا يف اھتصح عفر مث نمو %9.2 ةبسنب اھحابرأ يفاص ةدایز نم ةیمالسإلا

 تلجس يتلا ةیدیلقتلا كونبلا عم حابرألا يفاص يف ةوجفلا لیلقت ىلإ ىدأ امم عاطقلا لوصأ يف اھتصح
 %38 حبرلا ىلإ ةفلكتلا لدعم غلب ،عاطقلا ةءافك ثیح نمو .2013 ماع ذنم اھحابرأ يف عجارت لوأ
 تایوتسم يف عجارتلا مغرو ،ةیلاملا ةءالملا ثیح نم امأ .)%37( ةقباسلا ءادأ نع ًالیلق ًاعجارتم
 تلجس ثیح ،رئاسخلا صاصتما ىلع ةیلاعلا ھتردق ىلع ةظفاحملا يفرصملا عاطقلا لصاوی ،حابرألا
 عفترا دقف ،عاطقلا ىوتسم ىلعو .بولطملا ىندألا دحلا نم ىلعأ لاملا سأر ةیافك لدعم كونبلا لك
 %10.7و %18.5 ىلإ نالصیل 3 لزاب ةنجل نم ررقملا يلاملا عفرلا رایعمو لاملا سأر ةیافك لدعم
 ةھجاوم ىلع ھتردقو يلحملا يفرصملا عاطقلا ةناتم ىلإ ریشی امم ،2019 ماع يف بیترتلا ىلع
 قفو كلذو تامدصلا ةھجاوم يف كونبلا ةردق ىلع طغضلا تارابتخا جئاتن تدكأ ،ًاریخأو .تامدصلا
 .ةیئزجلاو ةیلكلا ةیداصتقالا تاھویرانیسلا نم ةعساو ةعومجم

 سمخ نم رثكأ ذنم ىلوألا ةرملل حابرألا يفاص ومن ؤطابت
 تاونس
 952 نیمھاسملل ةدئاعلا ةیتیوكلا كونبلا حابرأ يفاص غلب
 ھتمیق تغلب عجارتب 2019 ماع لالخ يتیوك رانید نویلم

 عجارت لوأ وھو ،ةقباسلا ةنسلا نع يتیوك رانید نویلم 6.6
 تمھاس امك .)1-3 لكشلا( تاونس سمخ نم رثكأ ذنم
 يف ةیسایسویجلا تارتوتلاو طفنلا قاوسأ يف تابلقتلا
 امم ةیرامثتسالا صرفلا ةردنو ةیلیغشتلا ةئیبلا فاعضإ
 ضورقلا ىلع كونبلا نیب ةسفانملا ةدح ةدایز ھیلع بترت
 ةدئافلا شماوھ ضافخنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،عئادولاو
 .يفرصملا عاطقلا ةیحبر ضافخناو

 يف ةیباجیإلا ةمھاسملا يف ةیمالسإلا كونبلا ترمتساو
 امأ .%9.2 تغلب ةریبك ومن ةبسن ًةلجسم عاطقلا حابرأ
 ةبسنب حبرلا يفاص يفً اعجارت تلجس دقف ،ةیدیلقتلا كونبلا

 قیضتل ،2013 ماع ذنم اھل لوألا عجارتلا وھو 6.6%
 ثیح حابرألا عومجم نم نیعاطقلا ةصح نیب ةوجفلا كلذب
 %43 ةبسنب ةنراقم %57 ةیدیلقتلا كونبلا ةصح تغلب
 لك ةصح عمً اضیأ بسانتی ام وھو ،ةیمالسإلا اھتاریظنل
 .)2-3 لكشلا( عاطقلا لوصأ يلامجإ نم امھنم

 ةیلحملا تایلمعلا بسحب حابرألا يفاص لیلحت فشكی
 عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا ةصح عجارت نع ةیبنجألاو
 ماع يف %22.6 نم ةعمجملا حابرألا يفاص نم ةیبنجألا

 يلامجإ نم اھتصح عم ةقستم لظتل ،%19.1 ىلإ 2018
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 يف عجارتلا اذھ سكعیو .%21.9 ةغلابلاو لوصألا
 ةیداصتقالا ةئیبلا تایدحت يجراخلا طاشنلا حابرأ ةمھاسم
 .ةیتیوكلا كونبلا اھیف لمعت يتلا لودلا نم ریثكلا يف

 يف تاصصخملا دعاصتو دئاوفلا تاداریإ ضافخنا مھاس
  يساسأ لكشب حابرألا عجارت

 لباقم 2019 ماع يفً ایوق ًاومن دئاوفلا تافورصم تدھش
 يفاص يف ماع عجارت ىلإ ىدأ امم دئاوفلا تاداریإ ومن
 تاصصخملا يف عافترا عم كلذ نمازتو .دئاوفلا تاداریإ
 يف يتیوك رانید نویلم 6.6 غلب ضافخنا ىلإ ىدأ امم
 ةنسلا ةیاھنب كونبلا تلجس ،ًادیدحت .)3-3 لكشلا( حابرألا
 تاداریإ يفاص يف يتیوك رانید نویلم 8.5 غلبمبً اضافخنا
 يف يتیوك رانید نویلم 38.6 غلبمب ةدایزو دئاوفلا
 يف ةظوحلملا ةدایزلا نأ ركذلاب ریدجلا نم .تاصصخملا
 دحأ رارقل ةجیتن ةمخضتم تءاج تاصصخملا فورصم
 سكعنا امم ھیدل ةمظتنملا ریغ ضورقلا عیمج بطش كونبلا
  .عاطقلا يلامجإ يف ةداحلا ةدایزلا ىلع هرودب

 دئاوفلا تاداریإ ومن نع ةیلیغشتلا تداریإلا تانایب فشكتو
 عم ،2018 ماع يف %17 ھتبسن امب ةنراقم %9 وحنب
 .)4-3 لكشلا( %23 ةبسنب دئاوفلا تافورصم عافترا

 ةسفانملاو عئادولا ةدعاق يف يبسنلا زكرتلل ةجیتن كلذ يتأیو
 ةفلكت ةدایزل ىدأ امم تاكرشلا نم ءالمعلا رابك بذج يف
 ،بناج نم ةعفترم دئاوع نوبلطی يذلا نیعدوملا لاومأ

 ةرادجلا باحصأ نم نیضرتقملا نم دئاوعلا عجارتو
 ىلع رثألا يفاص لثمتو .رخآ بناج نم ةیلاعلا ةینامتئالا

 .%0.4 ةبسنب عجارت يف دئاوفلا نم كونبلا تاداریإ يفاص

 ةیفرصملا ةطشنألل ةجیتن ءاج حابرألا مظعم نأ الإ
 ةیسیئرلا

 دوعت عاطقلا حابرأ مظعم نأ حابرألا يلامجإ عیزوت فشكی
 يفاص ةبسن تغلب ثیح ،ةیسیئرلا ةیفرصملا ةطشنألل
 يف ٪72 لباقم حابرألا يلامجإ نم ٪69 دئاوفلا تاداریإ
 ةحونمملا ةینامتئالا تالیھستلا لثمتو ،ةقباسلا ةنسلا
 دئاوفلا تاداریإ نم ربكألا ةصحلا تاكرشلا نم ءالمعلل
 ةبترملا يف تالومعلاو موسرلا تءاجو ،)5-3 لكشلا(
 نم حابرألا امأ .حابرألا يلامجإ نم ٪16.3 ةبسنب ةیناثلا
 نم رثكأب اھتصح تعفترا دقف ةیلاملا قاروألا يف رامثتسالا
 ةنراقم حابرألا يلامجإ نم %6 يلاوح ىلإ لصتل فعضلا
 .2018 ماع يف %2.7 ھتبسن امب

 رئاسخلا ةیطغتل %31 ةبسنب تاصصخملا عافترا
 ةلمتحملا ةینامتئالا

 لالخ ضورقلا يفاص رئاسخ تاصصخم دیصر عفترا
 ىلإ لصیل يتیوك رانید نویلم 151.9 غلبمب 2019 ماع

 اذھ دوعی ثیح ،)6-3 لكشلا( يتیوك رانید نویلم 640

958.5 952.0

289.7 (298.2)

101.6 (61.8)
(38.6) 0.7 
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 ىلإ ةیسیئر ةروصب ،2013 ماع ذنم ىلعألا وھو ،عافترالا
 ةبسنب كونبلا دحأ ىدل تاصصخملا عافترا امھلوأ .نیببس

 يف ةعبات ةكرش نم نامتئالا رطاخم ةیطغتل 179%
 كنب لبق نم ةلجسملا ةدایزلا وھف يناثلا ببسلا امأ ،جراخلا
 ةجیتن ضورقلا يفاص تاصصخم يف %187 وحنب رخآ
 عیمج لوحتو ةمظتنملا ریغ ضورقلل لماك بطش رارق
 ةیلبقتسم تایطایتحا ىلإ 2019 ماع يف ةبستكملا حابرألا
 كونبل ةیدایتعا ریغ لماوع ىلإ ریشی ام وھو ،ةیزارتحا
 ةدوج يف ققحم روھدت ةجیتن نوكی نأ نعً اضوع ةددحم
  .45عاطقلا ىوتسم ىلع لوصألا

 ةلمتحملا رئاسخلا ةیطغت نم ةبستكملا ةناتملا تءاج
 ةیحبرلا تارشؤم عجارت لباقم

 ةیحبر تارشؤم ىلع حابرألا يفاص يف عجارتلا سكعنا
 قوقح طسوتم ىلع دئاعلا نم لك عجارت ثیح ،عاطقلا
 2019 ماع لالخ لوصألا طسوتم ىلع دئاعلاو ةیكلملا
 ،)7-3 لكشلا( بیترتلا ىلع %1.2و %9.5 ىلإ الصیل
 ھبحاصی مل ةیكلملا قوقحو لوصألا مجح يف ومنلا نأ يأ
 ةیحبر بسن ىلع ابلس رثأ امم حابرألا يف لثامم ومن
 ةیكلملا قوقح تعفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو .عاطقلا

 نیح يف ،يلاوتلا ىلع %8.2و %9.6 ةبسنب لوصألاو
 كلذو ،%3.4 ةبسنب بئارضلا دعب حابرألا يفاص عجارت

 ىدم ىلع نیرشؤملا الك يف يدعاصتلا ھجوتلا سكع ىلع
 .ةقباسلا ثالثلا تاونسلا

 يفاص ةوجف لیلقت يف ةیمالسإلا كونبلا ءادأ نسحت سكعنا
 نیعاطقلا نیب حابرألا

 امف ،كونبلل ةیسیئرلا دئاوعلل يعاطقلا عیزوتلا ثیح نم
 ،ءادألا يف ةیدیلقتلا كونبلا زواجتت ةیمالسإلا كونبلا لازت
 تاونسلا لاوط دئاوفلا شماھ يفاص نم حضتی امك
 دئاوفلا شماھ يفاص يف قرفلا نإف ،كلذ عمو .ةیضاملا

 عجارت دق ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلا نیب 2019 ماع لالخ
 دئاوفلا شماھ يفاص يف داحلا عجارتلا ببسب ریبك لكشب
 تافورصم تعفترا دقف .)8-3 لكشلا( ةیمالسإلا كونبلل
 %18 لدعمب ةنراقم %30 لدعمب ةیمالسإلا كونبلل دئاوفلا
 دق ءالمعلا ضعب نأ ىلإ ریشی دق ام وھو ،ةیدیلقتلا كونبلل

 ثحبلا نیح ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیبً اقراف دجی ال
 ةیمالسإلا كونبلا عفدی ام وھو ،عئادولا ىلع دئاع نع
 يفاص يف براقت اھیلع بترتی ىلعأ تالدعم ضرعل

 .ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیب دئاوفلا شماھ

 ةیمالسإلا كونبلا نم لك ةیحبرل ةقیقد ةعجارم لالخ نم
 لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا ةوجف نأ حضتی ،ةیدیلقتلاو
 تلاز ام )ةیمالسإلا كونبلا اھنمً احورطم ةیدیلقتلا كونبلا(

                                                             
 دیزمل( ھل يخیرات ىوتسم ىندأ وھو ،%1.5 غلابلاو عمجملا ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم نم حضتی امك ةیلاع لوصألا ةدوج لازت ام  45
  .)2 لصفلل عوجرلا نكمی ،لیصافتلا نم

1.1% 1.1%
1.2%

1.3%
1.2%

8.8% 8.5%
9.4%

10.7%
9.5%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2015 2016 2017 2018 2019

  لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا
ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلاو

لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا

ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا

3-7

2.6%
2.7%

2.8%

3.0%

2.8%

2.4%
2.5%

2.6%

2.8%
2.7%

2.9%
3.0%

3.2%

3.4%

2.9%

2015 2016 2017 2018 2019

 دئاوفلا يفاص شماھ

 ةیمالسإلا كونبلا ةیدیلقتلا كونبلا يفرصملا عاطقلا

3-8



332019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ىلإ ةیسیئر ةروصب ،2013 ماع ذنم ىلعألا وھو ،عافترالا
 ةبسنب كونبلا دحأ ىدل تاصصخملا عافترا امھلوأ .نیببس

 يف ةعبات ةكرش نم نامتئالا رطاخم ةیطغتل 179%
 كنب لبق نم ةلجسملا ةدایزلا وھف يناثلا ببسلا امأ ،جراخلا
 ةجیتن ضورقلا يفاص تاصصخم يف %187 وحنب رخآ
 عیمج لوحتو ةمظتنملا ریغ ضورقلل لماك بطش رارق
 ةیلبقتسم تایطایتحا ىلإ 2019 ماع يف ةبستكملا حابرألا
 كونبل ةیدایتعا ریغ لماوع ىلإ ریشی ام وھو ،ةیزارتحا
 ةدوج يف ققحم روھدت ةجیتن نوكی نأ نعً اضوع ةددحم
  .45عاطقلا ىوتسم ىلع لوصألا

 ةلمتحملا رئاسخلا ةیطغت نم ةبستكملا ةناتملا تءاج
 ةیحبرلا تارشؤم عجارت لباقم

 ةیحبر تارشؤم ىلع حابرألا يفاص يف عجارتلا سكعنا
 قوقح طسوتم ىلع دئاعلا نم لك عجارت ثیح ،عاطقلا
 2019 ماع لالخ لوصألا طسوتم ىلع دئاعلاو ةیكلملا
 ،)7-3 لكشلا( بیترتلا ىلع %1.2و %9.5 ىلإ الصیل
 ھبحاصی مل ةیكلملا قوقحو لوصألا مجح يف ومنلا نأ يأ
 ةیحبر بسن ىلع ابلس رثأ امم حابرألا يف لثامم ومن
 ةیكلملا قوقح تعفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو .عاطقلا

 نیح يف ،يلاوتلا ىلع %8.2و %9.6 ةبسنب لوصألاو
 كلذو ،%3.4 ةبسنب بئارضلا دعب حابرألا يفاص عجارت

 ىدم ىلع نیرشؤملا الك يف يدعاصتلا ھجوتلا سكع ىلع
 .ةقباسلا ثالثلا تاونسلا

 يفاص ةوجف لیلقت يف ةیمالسإلا كونبلا ءادأ نسحت سكعنا
 نیعاطقلا نیب حابرألا

 امف ،كونبلل ةیسیئرلا دئاوعلل يعاطقلا عیزوتلا ثیح نم
 ،ءادألا يف ةیدیلقتلا كونبلا زواجتت ةیمالسإلا كونبلا لازت
 تاونسلا لاوط دئاوفلا شماھ يفاص نم حضتی امك
 دئاوفلا شماھ يفاص يف قرفلا نإف ،كلذ عمو .ةیضاملا

 عجارت دق ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلا نیب 2019 ماع لالخ
 دئاوفلا شماھ يفاص يف داحلا عجارتلا ببسب ریبك لكشب
 تافورصم تعفترا دقف .)8-3 لكشلا( ةیمالسإلا كونبلل
 %18 لدعمب ةنراقم %30 لدعمب ةیمالسإلا كونبلل دئاوفلا
 دق ءالمعلا ضعب نأ ىلإ ریشی دق ام وھو ،ةیدیلقتلا كونبلل

 ثحبلا نیح ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیبً اقراف دجی ال
 ةیمالسإلا كونبلا عفدی ام وھو ،عئادولا ىلع دئاع نع
 يفاص يف براقت اھیلع بترتی ىلعأ تالدعم ضرعل

 .ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیب دئاوفلا شماھ

 ةیمالسإلا كونبلا نم لك ةیحبرل ةقیقد ةعجارم لالخ نم
 لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا ةوجف نأ حضتی ،ةیدیلقتلاو
 تلاز ام )ةیمالسإلا كونبلا اھنمً احورطم ةیدیلقتلا كونبلا(

                                                             
 دیزمل( ھل يخیرات ىوتسم ىندأ وھو ،%1.5 غلابلاو عمجملا ةمظتنملا ریغ ضورقلا لدعم نم حضتی امك ةیلاع لوصألا ةدوج لازت ام  45
  .)2 لصفلل عوجرلا نكمی ،لیصافتلا نم
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 نیب نیابتلا نإف ،ىرخأ ةھج نم .رفصلا نم ةبیرقو ةتباث
 كونبلاو ةیمالسإلا كونبلل ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا
 ةوجفلا دایدزا عم ةیمالسإلا كونبلا حلاص يف لظی ةیدیلقتلا
 كونبلا بساكم نسحت ببسب كلذو ،بلاسلا هاجتالاب
 ربكأ صرفب عتمتت يلاتلابوً ایبسن ةدیدج دعت يتلا ةیمالسإلا
 حابرأ نم ةیدیلقتلا كونبلا ةصح يف عجارت لباقم يف ومنلل
 ىلع تاقورفلا هذھ ققحت مغرو .)9-3 لكشلا( عاطقلا
 لظت رخآو كنب لك نیب تاقورفلا نإ الإ ،يعاطقلا ىوتسملا
 .ةنیابتم

 كونبلا ةءافك لازت ام ،ةیلیغشتلا ةءافكلا ثیح نمو ً،ایخیرات
 امھنیب ةوجفلا نأ الإ ،ةیمالسإلا اھتاریظن نم لضفأ ةیدیلقتلا
 ىلإ ةفلكتلا لدعم ثیح نم لقألا ىلع رمتسم براقت يف
 دویقلل ًارظن عقوتم قرافلا اذھ نإف ،كلذ مغرو .تاداریإلا
 اھنع جتنی يتلاو ةیمالسإلا كونبلا لبق نم ةعبتملا ةیعرشلا
 ضعبل ةبسنلابً ایدحت رثكأ ام دح ىلإ دعُت ةیلیغشت ةئیب
 ىتح لعجی امم ةیدیلقتلا كونبلا فالخب تامدخلا/تاجتنملا
 كونبلل ٍدحت ةباثمب ةلویسلا ةرادإ لثم ةیدایتعالا تایلمعلا
 كونبلا يف تالماعملا فیلاكت ربتعت امك .ةیمالسإلا
 ةینوناقلا تابلطتملا ببسبً امومع ىلعأ ةیمالسإلا

 ىوتسم عافترا ،ًاریخأو .اھذیفنتل ةبجاولا ةیعرشلاو
 نع ةجتانلا ةیمالسإلا كونبلا يف ةیلیغشتلا تافورصملا

 ًالصأ فصتت يتلاو ،ةیفرصملا ریغ ةعباتلا اھتاكرش
 .ةیلیغشتلا تافورصملا يف يبسنلا عافترالاب

 يلامجإل تاداریإلا ىلإ ةفلكتلا لدعم عجارت ،كلذ نع ًالضف
 ىلإ لصیل 2019 ماع يف %1 وحنب فیفط لكشب عاطقلا

 تافورصملا عافترا ببسب ةیسیئر ةروصب كلذو 38%
 ةدایزو نیفظوملل ىرخألا ایازملاو بتاورلاب ةقلعتملا
 تافورصملا عافترا مغرو .ءافطإلاو كالھتسالا فورصم
 لدعملا سفنب ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا كونبلل دئاوفلا ریغ نم
 كونبلا يف تاداریإلا ىلإ ةفلكتلا لدعم نأ الإ ،%6 ةبسنب
 كونبلا تلجس نیح يفً افیفط ًادعاصت لجس ةیدیلقتلا
 .)10-3 لكشلا( ساسأ ةطقن 20 وحنبً انسحت ةیمالسإلا

 اھتردق نم كونبلا تداز ،حابرألا يف فیفطلا عجارتلا مغر
 رئاسخلا صاصتما ىلع

 ثیح نم اھتناتم ىلع ظافحلا يف ةیتیوكلا كونبلا ترمتسا
 ةیافك تایوتسم نم حضتی امك رئاسخلا لمحت ىلع ةردقلا

 ىلع لاملا سأر ةیافك لدعم عفترا دقف .ةیلاعلا لاملا سأر
 نم فیفط لكشب ،3 لزاب تامیلعتلً اقفو ،عاطقلا ىوتسم

 اھمظعمو ىلوألا ةحیرشلا لكشتو ،%18.5 ىلإ 18.3%
 لكشلا( لاملا سأر ةدعاق نم %81 ةبسن نیمھاسملا قوقح
 ةماعلا مھسألا نأ ثیح ،كونبلا ةءالم دكؤی ام وھو ،)3-11
 ةیلاعو ةیوق تادصم لثمت تایطایتحالاو ةلحرملا حابرألاو
 كونبلا تلجس ،ةماع ةفصبو .تامدصلا ةھجاوم يف ةدوجلا
 زواجتت لاملا سأر ةیافك تالدعم نم ةعفترم تایوتسم

 حابرألا يفاص ةوجف

 نمیألا بناجلا/لوصألا طسوتم ىلع دئاعلا ةوجف

 نمیألا بناجلا/ ةیكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا ةوجف
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 ،)%13( يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ررقملا ىندألا دحلا
 .ةءالملا ثیح نم يوق يفرصم عاطق ىلإ ریشی ام وھو

 11 ىلإ لصیل %12 ةبسنب يباقرلا لاملا سأر عفتراو
 ىلإ عافترالا اذھ دوعیو ،2019 ماع يف يتیوك رانید رایلم
 خضو كوكصلاو تادنسلا تارادصإو كونبلا حابرأ

 تاریغتلا تءاج امك .)12-3 لكشلا( لاومألا سوؤر
 لماوعلا نمض نم ةلداعلا ةمیقلا تایطایتحا يف ةیباجیإلا
 لاملا سأر يف ةدایزلا نم %14.6 لثمت يتلاو ىرخألا
 ةحجرملا لوصألا تعفترا ،ىرخأ ةھج نم .يباقرلا
 نزوب ةحجرملا لوصألا يفً اساسأ %11 وحنب رطاخملاب

 ءاغلإو ةدیدجلا ضورقلا ىلإ ومنلا اذھ دوعیو .100%
 تاموكح ىلع تابلاطملا هاجت ةیلیضفتلا رطاخملا نازوأ
 ناك ً،اقباسو .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود
 جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود تاموكح ىلع تابلاطملل
 رطاخملا عم قفتی ال دق امم ةیرفص رطاخم نازوأ ةیبرعلا
 كنب تامیلعت نإف ،يلاتلابو .تافاشكنالا كلتل ةیقیقحلا
 صیصخت كونبلا نم بلطتت ةدیدجلا يزكرملا تیوكلا
 سلجم لود تاموكح ىلع تافاشكنالل رطاخم نازوأ
 لكل ينامتئالا مییقتلا قباطتل ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا
 .ةلود

 عفرلا لدعم يھ كونبلا ةءالم لیلحتل ىرخألا سییاقملا دحأ
 رایعمك لمعی رطاخملاب نوزوم ریغ سایق وھو ،يلاملا
 سوؤر خض تایلمعل ناكو .لاملا سأر ةیافك رایعمل دناسم
 ماع لالخ هالعأ اھیلإ راشملا تادنسلا تارادصإو لاومألا

 ىوتسم ىلع يلاملا عفرلا لدعم نیسحت يف رثأ 2019
 %3 ةبسن نم ریثكب ىلعأ وھو ،%10.7 ىلإ لصیل عاطقلا
 ىلع كونبلا تنكمت امك .)13-3 لكشلا( ىندأ دحك ةبولطملا
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 لوصألا نم لك يف ٍزاوتم ومن لالخ نم يلاملا عفرلا

 .اھیدل لاملا سأرو
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 ةیدیلقتلا كونبلا ىلع اھقوفت ةیمالسإلا كونبلا تداعتسا
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 %17.9 ىلإ اھیدل لاملا سأر ةیافك رایعم لصیل ساسأ
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 ھتبسن امب ةنراقم %16.5 ىلإ ةیمالسإلا كونبلا ىدل لاملا

 ریغ سییاقملل ةبسنلابو ،كلذ عمو .ةیدیلقتلا كونبلل 15.5%
 ىلإ يباقرلا لاملا سأر لدعم لثم رطاخملاب ةنوزوملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 ىلإ عافترالا اذھ دوعیو ،2019 ماع يف يتیوك رانید رایلم
 خضو كوكصلاو تادنسلا تارادصإو كونبلا حابرأ
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 لاملا سأر يف ةدایزلا نم %14.6 لثمت يتلاو ىرخألا
 ةحجرملا لوصألا تعفترا ،ىرخأ ةھج نم .يباقرلا
 نزوب ةحجرملا لوصألا يفً اساسأ %11 وحنب رطاخملاب

 ءاغلإو ةدیدجلا ضورقلا ىلإ ومنلا اذھ دوعیو .100%
 تاموكح ىلع تابلاطملا هاجت ةیلیضفتلا رطاخملا نازوأ
 ناك ً،اقباسو .ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود
 جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود تاموكح ىلع تابلاطملل
 رطاخملا عم قفتی ال دق امم ةیرفص رطاخم نازوأ ةیبرعلا
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 صیصخت كونبلا نم بلطتت ةدیدجلا يزكرملا تیوكلا
 سلجم لود تاموكح ىلع تافاشكنالل رطاخم نازوأ
 لكل ينامتئالا مییقتلا قباطتل ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا
 .ةلود

 عفرلا لدعم يھ كونبلا ةءالم لیلحتل ىرخألا سییاقملا دحأ
 رایعمك لمعی رطاخملاب نوزوم ریغ سایق وھو ،يلاملا
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 ىلع كونبلا تنكمت امك .)13-3 لكشلا( ىندأ دحك ةبولطملا
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 سأرل ىلوألا ةحیرشلا تالدعم تلصو ،ًادیدحتو .اھیدل
 ھتبسن امب ةنراقم %16.5 ىلإ ةیمالسإلا كونبلا ىدل لاملا

 ریغ سییاقملل ةبسنلابو ،كلذ عمو .ةیدیلقتلا كونبلل 15.5%
 ىلإ يباقرلا لاملا سأر لدعم لثم رطاخملاب ةنوزوملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ةیدیلقتلا كونبلا نإف ،يلاملا عفرلا لدعم وأ لوصألا يلامجإ
 ،كلذ مغرو .)15-3 لكشلا( ةیمالسإلا كونبلا ىلع قوفتت
 نیب دحاو طمن ىلع ریسی ال عساولا فینصتلا اذھ نإف
 .ةیمالسإلاو ةیدیلقتلا نیتئفلا يف كونبلا فلتخم

 هدح ىلع كنب لك تانایب فشكت ،يلیصفتلا ىوتسملا ىلعو
 يف كونبلا رمتستل لاملا سأر ةیافك تالدعمل قیض قاطن
 ةیافكل لدعم لقأ نأ ثیح ةیوق تایوتسم ىلع ةظفاحملا

 دحلا نم ىلعأ لظی كونبلا نم كنب يأ ىدل لاملا سأر
 ىلإ ةفاضإ .)16-3 لكشلا( %13 ةبسنب ررقملا ىندألا
 يلحملا يماظنلا ریثأتلا تاذ كونبلا ىلع نیعتی ،كلذ
 نم ىلعأ %2 ىلإ %0.5 لام سأر لدعمب ظافتحالا
 .)%13( يزكرملا تیوكلا كنبل ایندلا تابلطتملا

 دعاوقلا عافتراو ةمظتنملا ریغ ضورقلا عجارت
 رئاسخلا ةھجاوم ىلع ةردقلا ةدایزل ىدأ ةیلامسأرلا

 لاومأ سوؤر خضل تایلمع ةدع 2019 ماع دھش
 ةدعاقلا نمض لخدتل ةلھؤم كوكصو تادنسل تارادصإو
 بناج ىلإ تایلمعلا كلتل ناكو .كونبلل ةیلامسأرلا
 يباجیإ رثأ ةمظتنملا ریغ ضورقلل ةیندتملا تایوتسملا
 ىلإ ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص لدعم نیسحت يف لثمت

 ضرعملا لاملا سأر مجحل سایقم وھو ،لاملا سأر
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص لدعم عجارت امك .ةراسخلل
 ةقباسلا ةنسلا يف %5.6 نم ،%4.9 غلبیل لاملا سأر ىلا
 ةیدیلقتلا كونبلا نم لك تدھشو ،)17-3 لكشلا(
 ةمظتنملا ریغ ضورقلا يفاص لدعم يفً انسحت ةیمالسإلاو
 ةدوج ىلإ ةفاضإلاب ،جئاتنلا هذھ نیبت .اھیدل لاملا سأر ىلإ
 ىلع كونبلا ةردق ،ةیلامسأرلا تادصملا ةیافكو لوصألا
 .طوغضلا تاقوأ يف ىتح رئاسخلا صاصتما

 ىلع ةردقلا نادكؤی يفرصملا عاطقلا ةءالمو ةمالس
 طغضلا تاھویرانیس فلتخم ةھجاوم

 صاصتماو تامدصلا ةھجاوم ىلع كونبلا ةیزھاج مییقتل
 كنب فرشی ،اھلامعأ ةیرارمتسا ىلع ریثاتلا نود رئاسخلا
 لاوط طغضلا تارابتخا نم نیعون ىلع يزكرملا تیوكلا
 .ةدشلا ةفلتخم ةدیدع تاھویرانیس قیبطت لالخ نم ةنسلا

 لك (bottom-up) طغضلا تارابتخا كونبلا يرجتو
 :تاضارتفالا نم نیتعومجم ىلإ ًادانتسا ةنس فصن
 يزكرملا تیوكلا كنب تاضارتفاو اھتاذ كونبلا تاضارتفا
 كنبلا عم اھتشقانمو جئاتنلا ةكراشم متی مث ،ةددحملا
 يلاملا رارقتسالا بتكم يرجی ،ىرخأ ةھج نمو .يزكرملا
 قاطن ىلع طغضلا تارابتخا يزكرملا تیوكلا كنب يف
 كنب لك ةناتمو ةوق مییقتل (top-down) يفرصملا عاطقلا

 تارابتخالا هذھ يطغتو ،لكك يفرصملا عاطقلاو ةدح ىلع
 .ةلویسلاو قوسلاو نامتئالا رطاخم
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 تدجتسا ،ریرقتلا اذھ ةباتك ةرتف يفو ،لصتم قایس يف
 انوروك سوریاف ةحئاج راشتنا تایعادت ببسب ةمھم رومأ
 ناكو .ھل ةبحاصملا ةدیدشلا تابارطضالاو دجتسملا
 ضرعلا نم لك ىلع ةیبلس راثآ ةقبطملا قالغإلا تارارقل

 تیوكلا ھجاوتو .يملاعلاو يلحملا داصتقالا يف بلطلاو
 يواھتب ةبوحصم ةحئاجلا هذھ تءاج ثیح جودزم ٍدحت
 دییقتو ةلودلل يلاملا زجعلا مقافت ىلإ يدؤی امم طفنلا راعسأ
 .يموكحلا لخدتلا قاطن

 زكرم نم ةمزألا هذھ لخدی يفرصملا عاطقلا نأ مغرو
 يقیقح رابتخا ةباثمب نوكی فوس ةمزألا دادتما نأ الإ ،ةوق
 ةلواحم يفو .تامدصلا ةھجاوم ىلع ھتردقو عاطقلا ةناتمل
 يزكرملا تیوكلا كنب ماق ،ةمزألل لمتحملا رثألا مییقتل
 طغضلا تارابتخا تاضارتفاو تاھویرانیس میمصت ةداعإب
 ةیداصتقالاو ةیحصلا ریبادتلا ةیلعاف رابتعالا يف ذخأتل
 قرغتسملا ينمزلا راطإلاو ةمزألا هذھ ةھجاومل ةذختملا
 ةدوجو ةلویسلاو ةیحبرلا ىلع رثألا ىلإ ةفاضإلاب ،يفاعتلل
 .كونبلا ىدل لوصألا

 ویرانیسلا :يھ تاھویرانیس ثالث قیبطت مت ،ضرغلا اذھلو
 ىلع يفاعت راسم عبتی ویرانیس وھو "ددرتم ٍفاعت" لوألا

 نكلو داح عجارتل داصتقالا ھیف ضرعتی دتمم "U" لكش
 حبكیل راشتنالل سوریافلا دوعی ثیحب ً،ایبسن دمألا ریصق
 مھاست امك .يملاعلا يفاعتلا دّیحیو لیوطلا ىدملا ىلع ومنلا

 يف ةیداصتقالا رارضألا فیفخت يف يلاملا زیفحتلا تاسایس
 ثودح صرف نم دیقت يعامتجالا دعابتلا تاءارجإ نأ نیح
 يف بارطضالل يبلسلا ریثأتلا رمتسیو ،عیرس شاعتنا
 تالخدتلا يتؤت امیف ،طفنلا راعسأ ىلع يملاعلا بلطلا
 يبسن رخأت ھیلع بترتی امم ،نیح دعب ولو اھرامث ةیموكحلا
 ثیح "رخأتم ٍفاعت" ضرتفی يناثلا ویرانیسلا .يفاعتلا يف
 ،لوطأ ىدم ىلع نكلو لوألا ویرانیسلل ھباشم راسملا نأ

 ىلإ لوصولا نم ضرملا راشتنا ةریتو دعاصت رخؤی ثیح
 راشتنا نم تاجوم ةدعل ًةجیتن كلذو ،يفاعتلا ةلحرم ةیادب
 ویرانیسلا ًاریخأو .قالغإو رظح تاءارجإ اھعبتت سوریافلا
 ءاوتحا يف لشفلا ثیح ،ةدش رثكألا ویرانیسلا وھو ،ثلاثلا
 ةیحصلا تالخدتلا يف عساو قاطن ىلع رارضألا

 ةءالم ةمزأ لظ يف داسكلا راشتنا عم ، ةیلاملا تاسایسلاو
 دحی امم اھتایوتسم ىندأ يف طفنلا راعسأ رمتست امك .نویدو
 .داصتقالا معدو لخدتلا ىلع ةموكحلا ةردق نم

 ٍفاعت" لوألا ویرانیسلا يف كونبلا مظعم نأ جئاتنلا فشكتو
 لاملا سأر ةیافك لدعم ىلع ةظفاحملا نم تنكمت دق "ددرتم
 يزكرملا تیوكلا كنب نم ررقملا ىندألا دحلا نم ىلعأ
 تادصمل تقؤملا مادختسالاب حامسلا دعب( %10.5 ةبسنب

 دحاو كنب زواجت عم ،)%2.5 ةبسنب ةیطوحتلا لاملا سأر
 2020 ةیاھنب )%8.0( لزاب ةنجل نم ررقملا ىندألا دحلل
 طغض كانھ نوكی نأ عقوتملا نمو اذھ .)18-3 لكشلا(
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 تدجتسا ،ریرقتلا اذھ ةباتك ةرتف يفو ،لصتم قایس يف
 انوروك سوریاف ةحئاج راشتنا تایعادت ببسب ةمھم رومأ
 ناكو .ھل ةبحاصملا ةدیدشلا تابارطضالاو دجتسملا
 ضرعلا نم لك ىلع ةیبلس راثآ ةقبطملا قالغإلا تارارقل

 تیوكلا ھجاوتو .يملاعلاو يلحملا داصتقالا يف بلطلاو
 يواھتب ةبوحصم ةحئاجلا هذھ تءاج ثیح جودزم ٍدحت
 دییقتو ةلودلل يلاملا زجعلا مقافت ىلإ يدؤی امم طفنلا راعسأ
 .يموكحلا لخدتلا قاطن

 زكرم نم ةمزألا هذھ لخدی يفرصملا عاطقلا نأ مغرو
 يقیقح رابتخا ةباثمب نوكی فوس ةمزألا دادتما نأ الإ ،ةوق
 ةلواحم يفو .تامدصلا ةھجاوم ىلع ھتردقو عاطقلا ةناتمل
 يزكرملا تیوكلا كنب ماق ،ةمزألل لمتحملا رثألا مییقتل
 طغضلا تارابتخا تاضارتفاو تاھویرانیس میمصت ةداعإب
 ةیداصتقالاو ةیحصلا ریبادتلا ةیلعاف رابتعالا يف ذخأتل
 قرغتسملا ينمزلا راطإلاو ةمزألا هذھ ةھجاومل ةذختملا
 ةدوجو ةلویسلاو ةیحبرلا ىلع رثألا ىلإ ةفاضإلاب ،يفاعتلل
 .كونبلا ىدل لوصألا

 ویرانیسلا :يھ تاھویرانیس ثالث قیبطت مت ،ضرغلا اذھلو
 ىلع يفاعت راسم عبتی ویرانیس وھو "ددرتم ٍفاعت" لوألا

 نكلو داح عجارتل داصتقالا ھیف ضرعتی دتمم "U" لكش
 حبكیل راشتنالل سوریافلا دوعی ثیحب ً،ایبسن دمألا ریصق
 مھاست امك .يملاعلا يفاعتلا دّیحیو لیوطلا ىدملا ىلع ومنلا

 يف ةیداصتقالا رارضألا فیفخت يف يلاملا زیفحتلا تاسایس
 ثودح صرف نم دیقت يعامتجالا دعابتلا تاءارجإ نأ نیح
 يف بارطضالل يبلسلا ریثأتلا رمتسیو ،عیرس شاعتنا
 تالخدتلا يتؤت امیف ،طفنلا راعسأ ىلع يملاعلا بلطلا
 يبسن رخأت ھیلع بترتی امم ،نیح دعب ولو اھرامث ةیموكحلا
 ثیح "رخأتم ٍفاعت" ضرتفی يناثلا ویرانیسلا .يفاعتلا يف
 ،لوطأ ىدم ىلع نكلو لوألا ویرانیسلل ھباشم راسملا نأ

 ىلإ لوصولا نم ضرملا راشتنا ةریتو دعاصت رخؤی ثیح
 راشتنا نم تاجوم ةدعل ًةجیتن كلذو ،يفاعتلا ةلحرم ةیادب
 ویرانیسلا ًاریخأو .قالغإو رظح تاءارجإ اھعبتت سوریافلا
 ءاوتحا يف لشفلا ثیح ،ةدش رثكألا ویرانیسلا وھو ،ثلاثلا
 ةیحصلا تالخدتلا يف عساو قاطن ىلع رارضألا

 ةءالم ةمزأ لظ يف داسكلا راشتنا عم ، ةیلاملا تاسایسلاو
 دحی امم اھتایوتسم ىندأ يف طفنلا راعسأ رمتست امك .نویدو
 .داصتقالا معدو لخدتلا ىلع ةموكحلا ةردق نم

 ٍفاعت" لوألا ویرانیسلا يف كونبلا مظعم نأ جئاتنلا فشكتو
 لاملا سأر ةیافك لدعم ىلع ةظفاحملا نم تنكمت دق "ددرتم
 يزكرملا تیوكلا كنب نم ررقملا ىندألا دحلا نم ىلعأ
 تادصمل تقؤملا مادختسالاب حامسلا دعب( %10.5 ةبسنب

 دحاو كنب زواجت عم ،)%2.5 ةبسنب ةیطوحتلا لاملا سأر
 2020 ةیاھنب )%8.0( لزاب ةنجل نم ررقملا ىندألا دحلل
 طغض كانھ نوكی نأ عقوتملا نمو اذھ .)18-3 لكشلا(
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 تارتف ءاھتنا عم 2021 ماع لالخ لاملا سأر ىلع ربكأ
 نأ ركذلاب ریدجلا نمو .ءالمعلا ضعب رثعتو دادسلا لیجأت
 ةلویسلا ةرفوو كونبلا ىدل ةیوقلا ةیلامسأرلا دعاوقلا

 جئاتن ىلع يلجو يباجیإ لكشب ترثأ دق تاصصخملاو
 عاطقلا ةناتمو ةوق نأ يعیبطلا نمو .طوغضلا رابتخا
 ویرانیسلا عقاو نم دشأ طوغضل ضرعتت فوس يفرصملا
 يف رمتسم يزكرملا تیوكلا كنب نإف ،كلذ مغرو .ثلاثلا
 دادعتسالا ةبھأ ىلعو ،تاروطتلل ةقیقدلاو ةظقیلا ةعباتملا
 عاطقلا رارقتساو ةناتم نامضل موزللا دنع لخدتلل
 .يفرصملا
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 )9( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا قیبطتو ةیباقرلا تاصصخملا

 نیقیلا مدعل ًارظنو .نامتئالا رطاخم ةأطو نم فیفختلل كونبلا ىدل ةیساسألا رطاخملا ةرادإ تاودأ دحأ تاصصخملا دعت
 بلص نمض دعت دئاعلاو رطاخملا نیب ةقالعلا مكحت يتلا ةماعلا ةدعاقلا نإف ،نامتئالا تایلمع بحصی يذلا دادسلا لوح
 لوطت تاصصخملا ةسایسل میلسلا قیبطتلا نإف ،ً)ایلحموً ایملاع( يلاملا ماظنلل دیازتملا لخادتلا لظ يفو .ةسرامملا هذھ
 ةسرامملا هذھ ماكحإو ھیجوتل ىوصق ةیمھأ ةیباقرلا تاطلسلا يلوت كلذلو ،اھرطاخمو كونبلا ءادأ نم دعبأ وھ ام هراثآ
 (Moral Hazard) ةیبدألا رطاخملا نم دحلا يلاتلابو ،تاصصخملا نم ةیفاك تایوتسمل كونبلا نیوكت نم دكأتلل

 دوعی ةسرامملا هذھ ىلع زیكرتلا ةدایز نإف ،ھیف كش ال اممو .كونبلا نیب امیف تاسرامملا قاستا مدع ةیلامتحا ضیفختو
 تاصصخملا تایوتسم عجارت ةجیتن اھرثأ لحفتسا ثیح 2008 ماع يف ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا نم ةدافتسملا سوردلا ىلإ

 .اھنیح ةینامتئالا رئاسخلا لیجست رخأتو
 تاءارجإ ذاختا نم دبال ناك ،ةیلاملا ةمزألا باقعأ يفو
 عاطقلا ةوقو ةناتم معدل ةمساحو ةعیرس تارارقو
 كنب ماق ،ھیلعو .قاوسألا يف ةقثلا ةداعتساو يفرصملا
 ذاختاب كونبلل تاھیجوت رادصإب يزكرملا تیوكلا
 ةماعلا تاصصخملا بناجب ةیفاضإ تاصصخم
 تادصم ءانب نم دب ال ناك ثیح ،)أ لكشلا( 46ةددحملاو
 ةیزارتحا تاصصخم نیوكت لالخ نم يجیردت لكشب
 نم ةعقوتملا ریغ تامدصلا ةھجاوم نم كونبلا نیكمتل
 ةیفاضإلا تاصصخملا مجح دیدحت متیو .ةوق زكرم
 ةیلكو ةیئزج لماوع ةاعارمبو ،ةدح ىلع كنب لكل ةبولطملا
 تاصصخملا مجح باستحا دنع نابسحلا يف ذخؤت يتلا ةیسیئرلا لماوعلا لمشتو .ةیباقرلا تاھجلا ىدل طقف حاتم اھضعب
 ةیساسحلا ىدمو ،ةمدقملا تانامضلا ةمیقو ةدوجو ،نینیدملا ءالمعلا لام سأرل لمتحملا لكآتلا نم لك كنب يأل ةیزارتحالا
 تاصصخملا هذھ رودل ربكأ مامتھا ءالیإ مت ،تیوكلا يف ةلماكتم نامتئا ةئیھ بایغ يفو .راعسألاو قوسلا تابلقتل
 مھتیلھأ نیبت ةینامتئا تاجرد مھئاطعإ ربع ءالمعلا مییقتل لمع راطإ ءانب وحن دوھجلا تقلطنا انھ نمو ،ةیزارتحالا
 .اھتاصصخم ىوتسم فییكتو مییقت ىلع كونبلا ةردق نم ززعت ةینآو ةلماش ةینامتئا تانایب رفاوت ىلإ ةفاضإلاب ،ضارتقالل

 يف نامتئالا ةجرد نیمضت يف قلعتی ام ةصاخ ،ىدجأ نامتئاو ةلاعف ةیلام ةطاسو قیقحت وحن ةیویح ةوطخ كلذ دعیو
  كونبلل ةیلخادلا جذامنلا
 .ةبولطملا تاصصخملا ریدقتل يساسأ رصنعك
 ةیلودلا رییاعملا سلجم نلعأ ،راطإلا تاذ قفوو
 مدقی يذلا )9( مقر رایعملا نع ةیلاملا ریراقتلل
 ریدقتو ةیلاملا لوصألا فینصت لوح تاداشرإ

 .يعقاوو قیقد يكیمانید لكشب نامتئالا رئاسخ
 يفارشتسا ھجوت دیدجلا رایعملا ىنبتی ،ھیلعو
 رئاسخل رمتسم مییقت ھلالخ نم متیو رطاخملل
 نامتئالا رئاسخ رایعملا فّرعیو .ةعقوتملا نامتئالا
 رثعتلا ةیلامتحا نم لك ةلصحم اھنأب كلت ةعقوتملا
 ،Probability of Default (PD) دادسلا يف
 Loss Given رثعتلا دنع ةراسخلا لدعمو

Default (LGD)، رثعتلا دنع فاشكنالا مجحو 
Exposure at Default (EAD). لصوتلا متیو 

 1-3 قفرملا

 ةراسخلا لدعم × دادسلا يف رثعتلا ةیلامتحا = ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
رثعتلا دنع فاشكنالا مجح × رثعتلا دنع

:1 ةلحرملا

:2 ةلحرملا

:3 ةلحرملا

ينامتئا روھدت دجوی ال

ظوحلم ينامتئا عجارت دوجو

ققحم ينامتئا رثعت

 ةینامتئالا رئاسخلا بستحت
ةدحاو ةنس رادم ىلع
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 )9( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا قیبطتو ةیباقرلا تاصصخملا

 نیقیلا مدعل ًارظنو .نامتئالا رطاخم ةأطو نم فیفختلل كونبلا ىدل ةیساسألا رطاخملا ةرادإ تاودأ دحأ تاصصخملا دعت
 بلص نمض دعت دئاعلاو رطاخملا نیب ةقالعلا مكحت يتلا ةماعلا ةدعاقلا نإف ،نامتئالا تایلمع بحصی يذلا دادسلا لوح
 لوطت تاصصخملا ةسایسل میلسلا قیبطتلا نإف ،ً)ایلحموً ایملاع( يلاملا ماظنلل دیازتملا لخادتلا لظ يفو .ةسرامملا هذھ
 ةسرامملا هذھ ماكحإو ھیجوتل ىوصق ةیمھأ ةیباقرلا تاطلسلا يلوت كلذلو ،اھرطاخمو كونبلا ءادأ نم دعبأ وھ ام هراثآ
 (Moral Hazard) ةیبدألا رطاخملا نم دحلا يلاتلابو ،تاصصخملا نم ةیفاك تایوتسمل كونبلا نیوكت نم دكأتلل

 دوعی ةسرامملا هذھ ىلع زیكرتلا ةدایز نإف ،ھیف كش ال اممو .كونبلا نیب امیف تاسرامملا قاستا مدع ةیلامتحا ضیفختو
 تاصصخملا تایوتسم عجارت ةجیتن اھرثأ لحفتسا ثیح 2008 ماع يف ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا نم ةدافتسملا سوردلا ىلإ

 .اھنیح ةینامتئالا رئاسخلا لیجست رخأتو
 تاءارجإ ذاختا نم دبال ناك ،ةیلاملا ةمزألا باقعأ يفو
 عاطقلا ةوقو ةناتم معدل ةمساحو ةعیرس تارارقو
 كنب ماق ،ھیلعو .قاوسألا يف ةقثلا ةداعتساو يفرصملا
 ذاختاب كونبلل تاھیجوت رادصإب يزكرملا تیوكلا
 ةماعلا تاصصخملا بناجب ةیفاضإ تاصصخم
 تادصم ءانب نم دب ال ناك ثیح ،)أ لكشلا( 46ةددحملاو
 ةیزارتحا تاصصخم نیوكت لالخ نم يجیردت لكشب
 نم ةعقوتملا ریغ تامدصلا ةھجاوم نم كونبلا نیكمتل
 ةیفاضإلا تاصصخملا مجح دیدحت متیو .ةوق زكرم
 ةیلكو ةیئزج لماوع ةاعارمبو ،ةدح ىلع كنب لكل ةبولطملا
 تاصصخملا مجح باستحا دنع نابسحلا يف ذخؤت يتلا ةیسیئرلا لماوعلا لمشتو .ةیباقرلا تاھجلا ىدل طقف حاتم اھضعب
 ةیساسحلا ىدمو ،ةمدقملا تانامضلا ةمیقو ةدوجو ،نینیدملا ءالمعلا لام سأرل لمتحملا لكآتلا نم لك كنب يأل ةیزارتحالا
 تاصصخملا هذھ رودل ربكأ مامتھا ءالیإ مت ،تیوكلا يف ةلماكتم نامتئا ةئیھ بایغ يفو .راعسألاو قوسلا تابلقتل
 مھتیلھأ نیبت ةینامتئا تاجرد مھئاطعإ ربع ءالمعلا مییقتل لمع راطإ ءانب وحن دوھجلا تقلطنا انھ نمو ،ةیزارتحالا
 .اھتاصصخم ىوتسم فییكتو مییقت ىلع كونبلا ةردق نم ززعت ةینآو ةلماش ةینامتئا تانایب رفاوت ىلإ ةفاضإلاب ،ضارتقالل

 يف نامتئالا ةجرد نیمضت يف قلعتی ام ةصاخ ،ىدجأ نامتئاو ةلاعف ةیلام ةطاسو قیقحت وحن ةیویح ةوطخ كلذ دعیو
  كونبلل ةیلخادلا جذامنلا
 .ةبولطملا تاصصخملا ریدقتل يساسأ رصنعك
 ةیلودلا رییاعملا سلجم نلعأ ،راطإلا تاذ قفوو
 مدقی يذلا )9( مقر رایعملا نع ةیلاملا ریراقتلل
 ریدقتو ةیلاملا لوصألا فینصت لوح تاداشرإ

 .يعقاوو قیقد يكیمانید لكشب نامتئالا رئاسخ
 يفارشتسا ھجوت دیدجلا رایعملا ىنبتی ،ھیلعو
 رئاسخل رمتسم مییقت ھلالخ نم متیو رطاخملل
 نامتئالا رئاسخ رایعملا فّرعیو .ةعقوتملا نامتئالا
 رثعتلا ةیلامتحا نم لك ةلصحم اھنأب كلت ةعقوتملا
 ،Probability of Default (PD) دادسلا يف
 Loss Given رثعتلا دنع ةراسخلا لدعمو

Default (LGD)، رثعتلا دنع فاشكنالا مجحو 
Exposure at Default (EAD). لصوتلا متیو 

 1-3 قفرملا

 ةراسخلا لدعم × دادسلا يف رثعتلا ةیلامتحا = ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
رثعتلا دنع فاشكنالا مجح × رثعتلا دنع

:1 ةلحرملا

:2 ةلحرملا

:3 ةلحرملا

ينامتئا روھدت دجوی ال

ظوحلم ينامتئا عجارت دوجو

ققحم ينامتئا رثعت

 ةینامتئالا رئاسخلا بستحت
ةدحاو ةنس رادم ىلع

 ةینامتئالا رئاسخلا بستحت
نامتئالا رمع رادم ىلع

 ةینامتئالا رئاسخلا بستحت
نامتئالا رمع رادم ىلع
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 قفوً اموصخم ةیلبقتسملا ةیداصتقالا تاھویرانیسلا نم ددعل حجرم طسوتم باستحاب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجحل
 ىلع ًءانب لحارم وأ تاعومجم ثالث قفو فاشكنالا فینصت متی ،نامتئا ةیلمع يأ لیجست دنعو .يلعفلا ةدئافلا لدعم
 ،47)39( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمب ھتنراقم دنع ةصاخ ،ریبك لكشب بولسألا اذھ دمتعیو .)ب لكشلا( ةینامتئالا ةدوجلا

 لاعفلا قیبطتلا نإف ،يلاتلابو .ةعقوتملا ةیداصتقالا لاوحألاو ةیخیراتلا تانایبلا نم ةقتشملا تالامتحالاو تاضارتفالا ىلع
 .ةلھؤم ةیرشب دراومو ةدوجلا ةیلاع تانایبو ةروطتم جذامن دادعإ بلطتی رایعملل

 ثیح ،)9( مقر رایعملا قیبطتل يمكلا رثألا سایقل تاسارد يزكرملا تیوكلا كنب ىرجأ ،كونبلا ةیزھاج مییقت فدھبو
 ،قیبطتلا يف توافتلا صیلقت لجأ نم ةعبتملا تاءارجإلاو ةیلخادلا كونبلا ةمظنأ ریوطتل لاجم دوجو جئاتنلا ترھظأ
 يزكرملا تیوكلا كنب ىدل ةباقرلا قرف ةفرعم زیزعت رمألا بلطت ،لثملابو .يرشبلا رصنعلا تاراھم ةیمنت نع ًالضف
 دعیو .لكك قیبطتلا نأشب ةءانبلا تاظحالملا میدقت متی ىتح ،كونبلا جذامن مییقت ىلع مھتاردقو مھتاراھم ةیمنتو رایعملاب
 ،رایعملا ةفسلف اھتلفك يتلاو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باستحا يف كونبلا ةیلالقتسا ةدایزل ًارظن ةیمھألا غلاب رمألا اذھ
 ةرورض نأشب لزاب ةنجل تایصوتو كونبلل ةیلخادلا جذامنلا ىلع يلكلا دامتعالا لوح فواخملا ضعب لظ يف ةصاخ
 ةقدلاو ةماتلا ةیفافشلاب كونبلا ةمظنأو جذامن مستت نأ مھملا نم ،يلاتلابو .مییقتلل ىندأ ًادح لثمت معد تایوتسم دوجو
 .ةلاعف تاجرخمبو ةیعقاولاو
 )9( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا قیبطت نأشب تامیلعت 2018 ماع يف يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ ،كلذل ةجیتن
 ىلعألا ةمیقلا لیجستب كونبلا موقت ثیح ّ،اقبسم ةرداصلا تاصصخملا تامیلعت قفو ةیباقرلا ةجلاعملاو يزاوتلاب قبطتل
 ىلع كونبلا تاضارتفا رثأ ماكحإل ةدناسم تاھیجوت ةعومجم يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ امك .نیجھنملا الك نم ةجتانلا
 لدعمو دادسلا يف رثعتلا ةیلامتحا نم لكل ىندأ دح قیبطت ،لاثملا لیبس ىلع .ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تایوتسم
 نیب تاینویدملا فینصت ةداعإل ةددحم رییاعمو ،تانامضب ةاطغملا ریغ تالیھستلل كلذو دادسلا يف رثعتلا دنع ةراسخلا
 ةلحرملا نمض ةفنصملا تالیھستلل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالل ىندأ دح عضو مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .نامتئالا فینصت لحارم
 كونبلا مییقت دنع ةیساسأ تارابتعالا كلت دعتو ،يخیراتلا اھراسمو ةینامتئالا تانایبلل يكولسلا لیلحتلا ىلع ًءانب ةیناثلا
  .اھفینصتو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجحل

 تاصصخملا ىوتسم نع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلل لقأ تایوتسم ةیلحملا كونبلا مظعم تلجس ،رایعملا قیبطت ذنمو
 يلامجإ ناك ،2019 ماع نم عبارلا عبرلا يفف .)ج لكشلا( قباسلا يف ةمئاقلا يزكرملا كنبلا تامیلعت قفو ةبولطملا
 تزكرت تاقورفلا نأ الإ ،%27 وحنب تاصصخملل يزكرملا تیوكلا كنب تابلطتم نم لقأ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا
 رمألا اذھ لكشی ملو .ىرخألا كونبلا ةیبلغأل ةبسنلاب رغصأ شماوھب قرفلا كلذ ناك نیح يف ،كونبلا نم لیلق ددع يف
 ثیح نم )9( مقر رایعملا نع فلتخی يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعت بجومب عبتملا بولسألاو مییقتلا نأ ثیح ،ةأجافم
 %1 باستحا متی ،لاثملا لیبس ىلعف .ةجلاعملاو قاطنلا
 ،تاصصخملا تامیلعتلً اقبط ةمظتنملا ضورقلل ىندأ دحك
 لصت دق ىلوألا ةلحرملا يف ةعقوتملا رئاسخلا نأ نیح يف
 ةیساسألا تارابتعالا دحأ نأ امك .%0 براقی ام ىلإ
 مت يتلاو ،ةیزارتحالا تاصصخملا ىوتسم وھ ىرخألا
 تعضو .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم يجیردت لكشب اھنیوكت
 نأ ثیح ،دیرف زكرم يف ةیلحملا كونبلا لماوعلا هذھ
 كنب تامیلعت قفو اھنیوكت مت يتلا تاصصخملا ىوتسم
 تاصصخم باستحا كونبلا بّنج يزكرملا تیوكلا
 رایعملا بولسأ ينبت ةجیتن ةیلام طوغض لمحت وأ ةیفاضإ
 .دیدجلا
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 ربمسید تانایب ریشت ،لحارملا نیب فینصتلا ثیح نم
 وحنل ينامتئا عجارت يأ دوجو مدع ىلإ )د لكشلا( 2019
 نیح يف ،)1 ةلحرملا( ةینامتئالا تالیھستلا نم 90.4%

 عجارت اھل ةینامتئا تالیھستك %8.3 ھتبسن ام لیجست مت
 ةظفحم نم %1.3 فینصت متو ،)2 ةلحرملا( ظوحلم
 سكعتو اذھ .)3 ةلحرملا( ةرثعتم تالیھستك نامتئالا
 ،عاطقلا لوصأل ةیلاعلا ةدوجلا ةروكذملا تافینصتلا بسن

 ةظفحتملا تاھیجوتلا رابتعالا نیعب ذخألا دنع ةصاخ
 دق يتلاو رایعملا قیبطتب ةقلعتملا يزكرملا تیوكلا كنبل
 نمض ةفنصملا تالیھستلا مجح مخضت اھیلع بترتی
 .2 ةلحرملا

 %80.4 ةبسن تعزوت امیف ،1 ةلحرملا نمض ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يلامجإ نم %19.6 وحن ءاج ،لاحلا ةعیبطبو
 وھ امھلوأ ،نییساسأ نیلماعل 2 ةلحرملل ةیلاعلا ةبسنلا دوعتو .)%39.2( 3 ةلحرملاو )%41.2( 2 ةلحرملا نیب ةیقبتملا
 ،باستحالا تایضرف ماكحإل ةفداھلاو ركذلا ةفلاس تاھیجوتلا ببسب 2 ةلحرملا يف تالیھستلا فینصتل ربكألا ةصحلا
 اھنأش نم يتلاو 2 ةلحرملا نمض ةینامتئالا تالیھستلل ةیدقاعتلا قاقحتسالا ةرتفل ررقملا ىندألا دحلا وھف يناثلا لماعلا امأ

 .ةلحرملا هذھ نمض ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجح ةدایز
 رئاسخلا وا تاصصخملا مجح( ةیطغتلا لدعم ثیح نم امأ
 تالیھستلا ىلإ ةبسن رایعملا قفو ةعقوتملا ةینامتئالا
 ةمظتنملا تالیھستلا ةیطغت تایوتسم نإف ،48)ةینامتئالا
 تیوكلا كنب تاصصخم يأ ،نیجھنملا نیب ةبراقتم تناك
  .)ـھ لكشلا( )9( مقر رایعملا رئاسخو يزكرملا
 تءاج دقف ،ةمظتنملا ریغ تالیھستلاب قلعتی امیف امأ
 )9( رایعملا ةیجھنم قفو ریثكب ىلعأ ةیطغتلا تایوتسم
 ،تاصصخملا نأشب يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعتب ةنراقم
 يلامجإ نإف ،ةیزارتحالا تاصصخملا نیمضت دنع نكلو
 نم عونلا اذھل يویحلا رودلا ىلع دكؤی ام وھو ،يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعت قفو ىلعأ حبصی ةیطغتلا لدعم
 رایعملا قفو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب اھتنراقم دنع ةددحملاو ةماعلا تاصصخملا ةیافك مدع ةھجاوم يف تاصصخملا
)9(. 
 ةرفوف ،ىرخأ لود يف لاحلا ناك امك كونبلا ىلع ةیلام طوغض ىلإ دؤی مل تیوكلا يف دیدجلا رایعملا قیبطت نإف ،ًالامجإو
 قیبطت دنع ةوق زكرم يف يلحملا يفرصملا عاطقلا تعضو ةریصقلاب تسیل ةرتف رادم ىلع ةمكارتملا تاصصخملا
 بجی ثیح ،نیسحتلل ةجاح يف ىرخأ بناوج ىلع ءوضلا طلس دق دیدجلا رایعملا نإف ،ھلك كلذ مغرو .)9( مقر رایعملا

 ةصرفلا هذھل كونبلا لالغتسا ةرورض نع ًالضف ،اھتھجاومل دھجلا نم دیزم لذب وحن عفدلا كونبلل ةیذیفنتلا تارادإلا ىلع
 .ةیرشبلا اھرداوك ةیمنتو اھتانایب دعاوق نیسحتو رطاخملا سایق جذامن ریوطتو ءانب ىلع اھتاردق ةیمنت وحن
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية
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 قفوً اموصخم ةیلبقتسملا ةیداصتقالا تاھویرانیسلا نم ددعل حجرم طسوتم باستحاب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجحل
 ىلع ًءانب لحارم وأ تاعومجم ثالث قفو فاشكنالا فینصت متی ،نامتئا ةیلمع يأ لیجست دنعو .يلعفلا ةدئافلا لدعم
 ،47)39( مقر يلودلا ةبساحملا رایعمب ھتنراقم دنع ةصاخ ،ریبك لكشب بولسألا اذھ دمتعیو .)ب لكشلا( ةینامتئالا ةدوجلا

 لاعفلا قیبطتلا نإف ،يلاتلابو .ةعقوتملا ةیداصتقالا لاوحألاو ةیخیراتلا تانایبلا نم ةقتشملا تالامتحالاو تاضارتفالا ىلع
 .ةلھؤم ةیرشب دراومو ةدوجلا ةیلاع تانایبو ةروطتم جذامن دادعإ بلطتی رایعملل

 ثیح ،)9( مقر رایعملا قیبطتل يمكلا رثألا سایقل تاسارد يزكرملا تیوكلا كنب ىرجأ ،كونبلا ةیزھاج مییقت فدھبو
 ،قیبطتلا يف توافتلا صیلقت لجأ نم ةعبتملا تاءارجإلاو ةیلخادلا كونبلا ةمظنأ ریوطتل لاجم دوجو جئاتنلا ترھظأ
 يزكرملا تیوكلا كنب ىدل ةباقرلا قرف ةفرعم زیزعت رمألا بلطت ،لثملابو .يرشبلا رصنعلا تاراھم ةیمنت نع ًالضف
 دعیو .لكك قیبطتلا نأشب ةءانبلا تاظحالملا میدقت متی ىتح ،كونبلا جذامن مییقت ىلع مھتاردقو مھتاراھم ةیمنتو رایعملاب
 ،رایعملا ةفسلف اھتلفك يتلاو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باستحا يف كونبلا ةیلالقتسا ةدایزل ًارظن ةیمھألا غلاب رمألا اذھ
 ةرورض نأشب لزاب ةنجل تایصوتو كونبلل ةیلخادلا جذامنلا ىلع يلكلا دامتعالا لوح فواخملا ضعب لظ يف ةصاخ
 ةقدلاو ةماتلا ةیفافشلاب كونبلا ةمظنأو جذامن مستت نأ مھملا نم ،يلاتلابو .مییقتلل ىندأ ًادح لثمت معد تایوتسم دوجو
 .ةلاعف تاجرخمبو ةیعقاولاو
 )9( مقر ةیلاملا ریراقتلل يلودلا رایعملا قیبطت نأشب تامیلعت 2018 ماع يف يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ ،كلذل ةجیتن
 ىلعألا ةمیقلا لیجستب كونبلا موقت ثیح ّ،اقبسم ةرداصلا تاصصخملا تامیلعت قفو ةیباقرلا ةجلاعملاو يزاوتلاب قبطتل
 ىلع كونبلا تاضارتفا رثأ ماكحإل ةدناسم تاھیجوت ةعومجم يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ امك .نیجھنملا الك نم ةجتانلا
 لدعمو دادسلا يف رثعتلا ةیلامتحا نم لكل ىندأ دح قیبطت ،لاثملا لیبس ىلع .ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا تایوتسم
 نیب تاینویدملا فینصت ةداعإل ةددحم رییاعمو ،تانامضب ةاطغملا ریغ تالیھستلل كلذو دادسلا يف رثعتلا دنع ةراسخلا
 ةلحرملا نمض ةفنصملا تالیھستلل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالل ىندأ دح عضو مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .نامتئالا فینصت لحارم
 كونبلا مییقت دنع ةیساسأ تارابتعالا كلت دعتو ،يخیراتلا اھراسمو ةینامتئالا تانایبلل يكولسلا لیلحتلا ىلع ًءانب ةیناثلا
  .اھفینصتو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجحل

 تاصصخملا ىوتسم نع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلل لقأ تایوتسم ةیلحملا كونبلا مظعم تلجس ،رایعملا قیبطت ذنمو
 يلامجإ ناك ،2019 ماع نم عبارلا عبرلا يفف .)ج لكشلا( قباسلا يف ةمئاقلا يزكرملا كنبلا تامیلعت قفو ةبولطملا
 تزكرت تاقورفلا نأ الإ ،%27 وحنب تاصصخملل يزكرملا تیوكلا كنب تابلطتم نم لقأ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا
 رمألا اذھ لكشی ملو .ىرخألا كونبلا ةیبلغأل ةبسنلاب رغصأ شماوھب قرفلا كلذ ناك نیح يف ،كونبلا نم لیلق ددع يف
 ثیح نم )9( مقر رایعملا نع فلتخی يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعت بجومب عبتملا بولسألاو مییقتلا نأ ثیح ،ةأجافم
 %1 باستحا متی ،لاثملا لیبس ىلعف .ةجلاعملاو قاطنلا
 ،تاصصخملا تامیلعتلً اقبط ةمظتنملا ضورقلل ىندأ دحك
 لصت دق ىلوألا ةلحرملا يف ةعقوتملا رئاسخلا نأ نیح يف
 ةیساسألا تارابتعالا دحأ نأ امك .%0 براقی ام ىلإ
 مت يتلاو ،ةیزارتحالا تاصصخملا ىوتسم وھ ىرخألا
 تعضو .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم يجیردت لكشب اھنیوكت
 نأ ثیح ،دیرف زكرم يف ةیلحملا كونبلا لماوعلا هذھ
 كنب تامیلعت قفو اھنیوكت مت يتلا تاصصخملا ىوتسم
 تاصصخم باستحا كونبلا بّنج يزكرملا تیوكلا
 رایعملا بولسأ ينبت ةجیتن ةیلام طوغض لمحت وأ ةیفاضإ
 .دیدجلا
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 ربمسید تانایب ریشت ،لحارملا نیب فینصتلا ثیح نم
 وحنل ينامتئا عجارت يأ دوجو مدع ىلإ )د لكشلا( 2019
 نیح يف ،)1 ةلحرملا( ةینامتئالا تالیھستلا نم 90.4%

 عجارت اھل ةینامتئا تالیھستك %8.3 ھتبسن ام لیجست مت
 ةظفحم نم %1.3 فینصت متو ،)2 ةلحرملا( ظوحلم
 سكعتو اذھ .)3 ةلحرملا( ةرثعتم تالیھستك نامتئالا
 ،عاطقلا لوصأل ةیلاعلا ةدوجلا ةروكذملا تافینصتلا بسن

 ةظفحتملا تاھیجوتلا رابتعالا نیعب ذخألا دنع ةصاخ
 دق يتلاو رایعملا قیبطتب ةقلعتملا يزكرملا تیوكلا كنبل
 نمض ةفنصملا تالیھستلا مجح مخضت اھیلع بترتی
 .2 ةلحرملا

 %80.4 ةبسن تعزوت امیف ،1 ةلحرملا نمض ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يلامجإ نم %19.6 وحن ءاج ،لاحلا ةعیبطبو
 وھ امھلوأ ،نییساسأ نیلماعل 2 ةلحرملل ةیلاعلا ةبسنلا دوعتو .)%39.2( 3 ةلحرملاو )%41.2( 2 ةلحرملا نیب ةیقبتملا
 ،باستحالا تایضرف ماكحإل ةفداھلاو ركذلا ةفلاس تاھیجوتلا ببسب 2 ةلحرملا يف تالیھستلا فینصتل ربكألا ةصحلا
 اھنأش نم يتلاو 2 ةلحرملا نمض ةینامتئالا تالیھستلل ةیدقاعتلا قاقحتسالا ةرتفل ررقملا ىندألا دحلا وھف يناثلا لماعلا امأ

 .ةلحرملا هذھ نمض ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مجح ةدایز
 رئاسخلا وا تاصصخملا مجح( ةیطغتلا لدعم ثیح نم امأ
 تالیھستلا ىلإ ةبسن رایعملا قفو ةعقوتملا ةینامتئالا
 ةمظتنملا تالیھستلا ةیطغت تایوتسم نإف ،48)ةینامتئالا
 تیوكلا كنب تاصصخم يأ ،نیجھنملا نیب ةبراقتم تناك
  .)ـھ لكشلا( )9( مقر رایعملا رئاسخو يزكرملا
 تءاج دقف ،ةمظتنملا ریغ تالیھستلاب قلعتی امیف امأ
 )9( رایعملا ةیجھنم قفو ریثكب ىلعأ ةیطغتلا تایوتسم
 ،تاصصخملا نأشب يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعتب ةنراقم
 يلامجإ نإف ،ةیزارتحالا تاصصخملا نیمضت دنع نكلو
 نم عونلا اذھل يویحلا رودلا ىلع دكؤی ام وھو ،يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعت قفو ىلعأ حبصی ةیطغتلا لدعم
 رایعملا قفو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب اھتنراقم دنع ةددحملاو ةماعلا تاصصخملا ةیافك مدع ةھجاوم يف تاصصخملا
)9(. 
 ةرفوف ،ىرخأ لود يف لاحلا ناك امك كونبلا ىلع ةیلام طوغض ىلإ دؤی مل تیوكلا يف دیدجلا رایعملا قیبطت نإف ،ًالامجإو
 قیبطت دنع ةوق زكرم يف يلحملا يفرصملا عاطقلا تعضو ةریصقلاب تسیل ةرتف رادم ىلع ةمكارتملا تاصصخملا
 بجی ثیح ،نیسحتلل ةجاح يف ىرخأ بناوج ىلع ءوضلا طلس دق دیدجلا رایعملا نإف ،ھلك كلذ مغرو .)9( مقر رایعملا

 ةصرفلا هذھل كونبلا لالغتسا ةرورض نع ًالضف ،اھتھجاومل دھجلا نم دیزم لذب وحن عفدلا كونبلل ةیذیفنتلا تارادإلا ىلع
 .ةیرشبلا اھرداوك ةیمنتو اھتانایب دعاوق نیسحتو رطاخملا سایق جذامن ریوطتو ءانب ىلع اھتاردق ةیمنت وحن
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 51 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

  ةیلحملا قاوسألا

 لصیل ةیوئم ةطقن عبر عقاوب مصخلا رعس ضیفخت يزكرملا تیوكلا كنب ررق ،2019 ربوتكأ يف
 رادصإ يأ 2019 ماع دھشی ملو .2012 ذنم مصخلا رعسل ضفخ لوأ وھو ،%2.75 ىلإ كلذب

 ،2017 ربوتكأ يف ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ذنم لاحلا رمتسیلو ،يلحملا ماعلا نیدلا تاودأل
 يفو .2019 ماع يف يتیوك رانید رایلم 2.07 ىلإ ماعلا نیدلل مئاقلا دیصرلا ضفخنا كلذل ةجیتنو
 تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما دھش ،ماعلا نیدلا تاودأ رادصإ مدعو ةلویسلا ةرفو مضخ
 فرص قوسل ةبسنلابو .لباقملا قروتلا تایلمعو عوبسأ ةرتفل تالخدتلا لالخ نم ًاعافترا يزكرملا
 رالودلاو ورویلا لباقم ًاعافترا ًالجسم 2019 ماع يتیوكلا رانیدلا ىھنأ دقف ،ةیبنجألا تالمعلا
 ينابایلا نیلاو ينیلرتسإلا ھینجلا لباقم عجارت نیح يف ،بیترتلا ىلع %0.08و %2 وحنب يكیرمألا
 احابرأ تیوكلا ةصروب تلجس ،ةیلحملا مھسألا قوسل ةبسنلابو .بیترتلا ىلع %1.6و %3.4 وحنب
 ةئشانلا قاوسألاو ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم يف اھتاریظن نع ءادألا يف قوفتتل ةزاتمم
 %23.7 ةبسنب ًاعافترا امھنم لك لجسیل لوألا قوسلا رشؤمو ماعلا قوسلا رشؤم لفقأ ثیح ،ىرخألا

 ىلإ ةطسوتملا تاكرشلا يطغی يذلاو يسیئرلا قوسلا رشؤم لفقأ نیح يف ،بیترتلا ىلع %32.4و
 ءادأ ةدایقبو .%3.6 ةبسنب حابرأ ىلع لوألا قوسلا يف جاردالا تابلطتم يفوتست ال يتلاو ةریغصلا
 ناغروم رشؤم نمض لوخدلاب تاعقوت طسو ةریبك ةزفق لوادتلا طاشن دھش ،يفرصملا عاطقلل يوق

 عورشم ةطخ نم ةثلاثلا ةلحرملا قالطنا 2019 ماع دھش امك .ةئشانلا قاوسألل MSCI يلناتس
 ،يعاطقلا ىوتسملا ىلع ءادألل ةبسنلاب امأ .قوسلا يف ةدیدج تاجتنم حرط لمشت يتلاو قوسلا ریوطت
 ،%35.7 ةبسنب ًاحابرأ ًةققحم ىرخألا تاعاطقلاب ةنراقم لضفألاو يوقلا اھئادأ كونبلا تلصاو
 ةیكلم تلجس امك .2019 ماع لالخ ةلوادتملا ةلویسلا ةمیق يلامجإ نم %61 لكشت تالوادتبو
 راقعلا عاطق ققح ،ًاریخأو .بناجألا كلمت ةبسن فقس عفر ةیفلخ ىلع ةدایز كونبلا يف بناجألا
 ةمیق يلامجإ ثیح نم %3 ةبسنب عجارت لباقم تاقفصلا ددع يلامجإ نم %10 ةبسنب ًاعافترا
 .2019 ماع يف تاعیبملا

  :دقنلا قوس

 عبر عقاوب مصخلا رعس ضفخ ررقی يزكرملا تیوكلا كنب
 ةدئافلا رعسل ضفخ لوأ وھو 2019 ربوتكأ يف ةیوئم ةطقن
 2012 ماع ذنم

 تیوكلا كنب ررق ،مصخلا رعس عفر نم ةیلاتتم تاونس عبرأ دعب
 عبر عقاوب مصخلا رعس ضفخ 2019 ربوتكأ 30 يف يزكرملا
 يطایتحالا نالعإ دعب %2.75 ىلإ %3 نم ةیوئم ةطقن
 ةطقن عبر لدعمب ةدئافلا رعس ضفخ نع يكیرمألا يلاردفلا
 وھ يزكرملا تیوكلا كنب رارق نوكیل ،)1-4 لكشلا( ةیوئم
 فدھب كلذو ،2012 ماع رخاوأ ذنم مصخلا رعسل ضفخ لوأ
 عم يطفنلا ریغ يداصتقالا طاشنلاً ایعبتو نامتئالا ومن زیفحت
 ءاعوك يتیوكلا رانیدلا ةیبذاج ىلع ةظفاحملا يف رارمتسالا
 ىرخأ لماوعبً اموعدم رارقلا اذھ ءاج امك ،ةیلحملا تارخدملل
 كلھتسملا راعسأل ماعلا يسایقلا مقرللً ایبسن ةیندتملا تایوتسملاك
 هاوتسم نم ھعافترا نم مغرلا ىلع ،2019 ماعل %1.1 غلابلا
 لقألا وھو 2018 ماع يف %0.6 غلابلا و ایخیرات ضفخنملا

  ً.اماع 17 ةرتف لالخ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 دق تالمعلا نم ةلسب يتیوكلا رانیدلا طبر نإف ،ةماع ةفصبو
 ةرادإو طبض يف ةیبسن ةنورم يزكرملا تیوكلا كنبل ىطعأ
 ،ةیلحملا ةیداصتقالا تارابتعالا عم ىشامتی امب ةیدقنلا ةسایسلا

 ىلع يزكرملا تیوكلا كنب ةردق يف ةنورملا ذھ ىلجتت ثیح
 مصخلا رعس تارییغت يف يكیرمألا يلاردفلا يطایتحالا ةفلاخم
 فلاخ ثیح 2019 ماع اھنمو ةیضاملا ةلیلقلا ماوعألا ىدم ىلع
 رعسل نیتدایز يف يكیرمألا يلاردفلا يزكرملا تیوكلا كنب
 .ةدئافلا

 ةبسنب ومن دئاعلا طسوتم ققح ،يتیوكلا رانیدلاب عئادولل ةبسنلابو
 قباسلا ماعلا يف %12 ھتبسن امب ةنراقم 2019 ماع يف 8%
 نوزوملا طسوتملا لجس ،ةمیقلا ثیح نمو ،)2-4 لكشلا(
 %1.96 ىلإ %1.81 نمً اعافترا ةیلحملا عئادولا ىلع دئاعلل

 عئادولا ىلع دئاعلا يف يبسنلا نسحتلا ءاجو .2019 ماع لالخ
 تاسسؤملا ضعب نم عئادولا يف عجارتلا ةجیتن يتیوكلا رانیدلاب
 عئادو ىلع دئاعلا تالدعم عافترا ىلإ هرودب ىدأ امم ىربكلا
 نوزوملا طسوتملا ضفخنا ،ىرخأ ةھج نم .صاخلا عاطقلا
 يف %4.83 نم يتیوكلا رانیدلاب ضورقلا ىلع ةدئافلا لدعمل

 ةسفانملا مادتحا مغرو .ماعلا اذھ يف %4.75 ىلإ 2018 ماع
 لصح دقف ،تاھجوتلا هذھ ةجیتن ةیكنبلا ةدئافلا شماوھ عجارتو
 يتیوكلا رانیدلاب نوضرتقملاو لضفأ تادئاع ىلع نوعدوملا

 طاشنلا زیفحت ىلع هرودب دعاس امم لقأ لیومت ةفلكت ىلع
 .يداصتقالا

 راعسأ ترمتسا دقف ،كونبلا نیب ةلدابتملا عئادولا قوس يف امأ
 نم ىلوألا روھش ةعستلا لالخ عافترالا يف كونبلا نیب ةدئافلا
 يبسنلا ضافخنالا ىلإً ایئزج كلذ دوعیو ،)3-4 لكشلا( ماعلا
 ىلإ اھیدل رفوتملا دقنلل كونبلا لیوحت دیازت عم ةلویسلا يف
 كنب رارق بقعو .يزكرملا تیوكلا كنب تادنس لثم تارامثتسا
 تالدعم تعجارت ،مصخلا رعس ضفخب يزكرملا تیوكلا
 دكؤی امك .ماعلا سفن نم ربمفون رھش يف كونبلا نیب ةدئافلا
 ىدل ةلویسلا ةرفو كونبلا نیب ضارقإلا تالدعم يف رارقتسالا
 ةلیل" ةرتفل ةضفخنملا ةدئافلا راعسأ نأ ودبیو .يفرصملا عاطقلا

 ةریصق ةلویسلا ةرفوب ترثأت دق "دحاو عوبسأ" ةرتفو "ةدحاو
 تیوكلا كنب مایق ىلإ ىدأ امم ةیموكحلا عئادولا اھنمو ،لجألا
 ةرتفل تالخدتلا لالخ نم ةضئافلا ةلویسلا بحسب يزكرملا
 .لباقملا قروتلا تایلمعو عوبسأ

 تارایخ نم دحلا ىلإ ىدأ ةیموكح نوید رادصإ مدع رارمتسا
 كونبلا رامثتسا

 ماعلا نیدلا نوناق لوعفم ءاھتنا ذنمو يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل
 تادنسل دیدج رادصإ يأ كانھ نكی مل ،2017 ربوتكأ رھش يف
 لدعمب ماعلا نیدلا عجارت ىلإ ىدأ امم لباقملا قروتلاو ةنازخلا
 تاودأ رادصإ مدع نإف ،ھیف كش ال اممو .)4-4 لكشلا( تباث
 تارایخ نم دح دق ةیمالسإلا وأ ةیدیلقتلا ًءاوس ماعلا نیدلا
 ،رطاخملا نم ةیلاخلا ةیموكحلا قاروألا يف رامثتسالل كونبلا
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 رثكأ تابوعص ھجاوت يتلا ةیمالسإلا كونبلل ةبسنلاب ةصاخو
 .رامثتسالا ضرغل ةدوجلا ةیلاع ةلئاسلا لوصألا داجیا يف

 دمعی مل ،يلاوتلا ىلع عباسلا ماعللو ،ةنازخلا تانوذأل ةبسنلابو
 رخآ ناك ثیح ،دیدج رادصإ يأ ىلإ يزكرملا تیوكلا كنب
 ویلوی يف رھشأ 3 قاقحتسا لجأب ةنازخلا تانوذأل رادصإ

 قاقحتسا لجأب ةنازخلا تانوذأ رادصإ فقوت نیح يف ،2012
 تانوذأ رادصإ مدع ریسفت نكمیو .2009 ماع ذنم رھشأ 6
 تیوكلا كنب تادنس مادختسا وحن ربكأ لكشب ھجوتلا ىلإ ةنازخلا
 يزكرملا تیوكلا كنبل نمضت يتلاو رصقأ لاجآ تاذ يزكرملا
 ىلع تادنسلا عیزوت ثیح نم ربكأ ةباقرو ةنورملا نم ًادیزم
 .ةفدھتسملا تالدعملا دیدحتو ،عسوأ قاطن

 تادنسلا قوسل تیوكلا ھجوتت مل ،يلاوتلا ىلع يناثلا ماعللو
 نم يكیرمأ رالود رایلم 8 ىلع لوصحلا دعب ةیلودلا
 ًارظنو .2017 سرام يف نییملاعلاو نییمیلقإلا نیرمثتسملا
 ضافخناو تیوكلا ةلود اھب عتمتت يتلا ةریبكلا ةیلاملا تادصملل
 نوناق ریرمت نإف ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ماعلا نیدلا ةبسن
 لیومت ىلع لوصحلاب ةموكحلل حمسی نأ ھنأش نم ماعلا نیدلا
 .ةباذج طورشب ةیلودلا قاوسألا نم

 كنب صاصتما يف ةریبكلا ةدایزلا يف تمھاس ةیلاعلا ةلویسلا
 ةلویسلل يزكرملا تیوكلا

 مضخ يف ،يفرصملا عاطقلا يف ةلویسلل ةیلاعلا تایوتسملا تدأ
 %22 ةبسنب ةدایز ىلإ ،ماع نید تاودأ رادصإ مدع رارمتسا
 يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما تایلمع يف

 لجسملا ومنلا ىوتسم نم لقأ لظت اھنكلو 2019 ماع لالخ
 يف ومنلا دوعیو .)5-4 لكشلا( %65 غلابلاو قباسلا ماعلا يف

 ىلإ يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما تایلمع
 ةبسنب تعفترا يتلاو 49قروتلا تایلمع ىلع بلطلا ةدایز

 تلظ ،ىرخأ ةھج نم .قباسلا ماعلاب ةنراقم ماعلا اذھ 91%
 تایوتسملا ىلع ظفاحتل تباث ىوتسم ىلع ةیدیلقتلا تالخدتلا
 .ةقباسلا ةنسلا يف ةلجسملا ةعفترملا

 تارتف بسحب ةفنصملا تانایبلا دكؤت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 تایلمع ىلع عوبسأ ةرتفل تالخدتلا ةنمیھ قاقحتسالا
 تالخدت يأ كانھ نكی مل ثیح ،ةنسلا لالخ ةلویسلا صاصتما
 ةیدیلقتلا كونبلا ةصح تغلبو .2019 ماع لالخ "رھش" ةرتفل

 كونبلا ةصح تعفترا نیح يف ،تالخدتلا يلامجإ نم 62.6%
 لكشبو .%37.4 ىلإ 2018 ماع يف %23.8 نم ةیمالسإلا

 يف يزكرملا تیوكلا كنبل ةیدقنلا تایلمعلا ترمتسا ،ماع
 ةمجانلا تابلقتلا ءاوتحا عم ةیماظنلا ةلویسلا ةیافك ىلع ظافحلا

                                                             
 مادختساب لیوطلاو ریصقلا نییدملا ىلع يزكرملا تیوكلا كنب ىدل ةلویسلا ضئاف عادیإب كونبلا موقت ثیح ةلویسلا ةرادإل ةمھم ةادأ يھ  49

 .علسلا ةحبارمل ةلثامم ةیلآ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 رثكأ تابوعص ھجاوت يتلا ةیمالسإلا كونبلل ةبسنلاب ةصاخو
 .رامثتسالا ضرغل ةدوجلا ةیلاع ةلئاسلا لوصألا داجیا يف

 دمعی مل ،يلاوتلا ىلع عباسلا ماعللو ،ةنازخلا تانوذأل ةبسنلابو
 رخآ ناك ثیح ،دیدج رادصإ يأ ىلإ يزكرملا تیوكلا كنب
 ویلوی يف رھشأ 3 قاقحتسا لجأب ةنازخلا تانوذأل رادصإ

 قاقحتسا لجأب ةنازخلا تانوذأ رادصإ فقوت نیح يف ،2012
 تانوذأ رادصإ مدع ریسفت نكمیو .2009 ماع ذنم رھشأ 6
 تیوكلا كنب تادنس مادختسا وحن ربكأ لكشب ھجوتلا ىلإ ةنازخلا
 يزكرملا تیوكلا كنبل نمضت يتلاو رصقأ لاجآ تاذ يزكرملا
 ىلع تادنسلا عیزوت ثیح نم ربكأ ةباقرو ةنورملا نم ًادیزم
 .ةفدھتسملا تالدعملا دیدحتو ،عسوأ قاطن

 تادنسلا قوسل تیوكلا ھجوتت مل ،يلاوتلا ىلع يناثلا ماعللو
 نم يكیرمأ رالود رایلم 8 ىلع لوصحلا دعب ةیلودلا
 ًارظنو .2017 سرام يف نییملاعلاو نییمیلقإلا نیرمثتسملا
 ضافخناو تیوكلا ةلود اھب عتمتت يتلا ةریبكلا ةیلاملا تادصملل
 نوناق ریرمت نإف ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ماعلا نیدلا ةبسن
 لیومت ىلع لوصحلاب ةموكحلل حمسی نأ ھنأش نم ماعلا نیدلا
 .ةباذج طورشب ةیلودلا قاوسألا نم

 كنب صاصتما يف ةریبكلا ةدایزلا يف تمھاس ةیلاعلا ةلویسلا
 ةلویسلل يزكرملا تیوكلا

 مضخ يف ،يفرصملا عاطقلا يف ةلویسلل ةیلاعلا تایوتسملا تدأ
 %22 ةبسنب ةدایز ىلإ ،ماع نید تاودأ رادصإ مدع رارمتسا
 يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما تایلمع يف

 لجسملا ومنلا ىوتسم نم لقأ لظت اھنكلو 2019 ماع لالخ
 يف ومنلا دوعیو .)5-4 لكشلا( %65 غلابلاو قباسلا ماعلا يف

 ىلإ يزكرملا تیوكلا كنب لبق نم ةلویسلا صاصتما تایلمع
 ةبسنب تعفترا يتلاو 49قروتلا تایلمع ىلع بلطلا ةدایز

 تلظ ،ىرخأ ةھج نم .قباسلا ماعلاب ةنراقم ماعلا اذھ 91%
 تایوتسملا ىلع ظفاحتل تباث ىوتسم ىلع ةیدیلقتلا تالخدتلا
 .ةقباسلا ةنسلا يف ةلجسملا ةعفترملا

 تارتف بسحب ةفنصملا تانایبلا دكؤت ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 تایلمع ىلع عوبسأ ةرتفل تالخدتلا ةنمیھ قاقحتسالا
 تالخدت يأ كانھ نكی مل ثیح ،ةنسلا لالخ ةلویسلا صاصتما
 ةیدیلقتلا كونبلا ةصح تغلبو .2019 ماع لالخ "رھش" ةرتفل

 كونبلا ةصح تعفترا نیح يف ،تالخدتلا يلامجإ نم 62.6%
 لكشبو .%37.4 ىلإ 2018 ماع يف %23.8 نم ةیمالسإلا

 يف يزكرملا تیوكلا كنبل ةیدقنلا تایلمعلا ترمتسا ،ماع
 ةمجانلا تابلقتلا ءاوتحا عم ةیماظنلا ةلویسلا ةیافك ىلع ظافحلا

                                                             
 مادختساب لیوطلاو ریصقلا نییدملا ىلع يزكرملا تیوكلا كنب ىدل ةلویسلا ضئاف عادیإب كونبلا موقت ثیح ةلویسلا ةرادإل ةمھم ةادأ يھ  49

 .علسلا ةحبارمل ةلثامم ةیلآ
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 نم ةبوحسملاو ةعدوملا لاومألا مجح يف ةیرودلا قورفلا نع
 .يفرصملا ماظنلا

 تیوكلا كنب تارادصإ يلامجإ عجارت 2019 ماع دھش
 ىلا لصتل %4.7 وحنب لباقملا قروتلاو تادنسلا نم يزكرملا

 يف %16.8 ةغلابلا ةدایزلا لباقم يتیوك رانید نویلم 8,710
 عجارتب تارادصإلا يلامجإ رثأتو .)6-4 لكشلا( 2018 ماع
 تعفترا امیف ،%8 ةبسنب رھشأ ةثالثلا ىدم تارادصإ
 ،2019 ماع ةیاھنبو .%2 وحنب رھشأ ةتسلا تادنس تارادصإ
 2,930 قروتلا/تادنسلا نم قحتسملا دیصرلا يلامجإ غلب
 .يتیوك رانید نویلم

 :يبنجألا فرصلا قوس

 فیفط عافترا ىلع ماعلا يھنی يتیوكلا رانیدلا

 يكیرمألا رالودلا لباقم يتیوكلا رانیدلا فرص رعس لظ
 تابلقتلا قاطن نم ودبی امك 2019 ماع يف ام دح ىلإ ًارقتسم
 فرصلا رعس ءادأ دھش كلذ عمو .)7-4 لكشلا( قیضلا
 رالودلا لباقم يتیوكلا رانیدلا عجارت ثیح ،ةفلتخم تاھجوت
 ًاعافترا ققحو ماعلا نم ثلاثلاو لوألا نیعبرلا لالخ يكیرمألا
 يھنیل ھسفن ماعلا نم عبارلاو يناثلا نیعبرلا لالخً اظوحلم
 لباقم %0.08 ةبسنب فیفط عافترا ىلع ماعلا يتیوكلا رانیدلا
 ةیمویلا تابلقتلا تحوارت ،ةماع ةفصبو .يكیرمألا رالودلا
 لماعمبو %0.2± غلب قیض شماھ نمض يتیوكلا رانیدلل
 ھتبسن امب ةنراقم %0.65 غلب يونس ساسأ ىلع لقأ بذبذت

 .قباسلا ماعلا يف 0.84%

 ،يكیرمألا رالودلا لباقم ىرخألا ةیسیئرلا تالمعلل ةبسنلابو
 ماعلا رادم ىلع ىرخألا نع ةفلتخم تاھاجتا اھنم لكل ناك دقف
 ًایبسن ةتباث رئاسخ ورویلا دھش ،لاثملا لیبس ىلع .)8-4 لكشلا(
 مغرو .%2 عجارتب ماعلا لاوط يكیرمألا رالودلا لباقم
 ينابایلا نیلاو ينیلرتسالا ھینجلا نم لكل تقؤملا عجارتلا
 عبرلا يف نمآ ذالمك يكیرمألا رالودلل لاومألا ةرجھبً اعوفدم
 يكیرمألا رالودلا مامأ عافترا ىلع ماعلا امھنم لك ىھنأ ،ثلاثلا
 ًةنراقمو .ينابایلا نیلل %1.7و ينیلرتسإلا ھینجلل %3.4 ةبسنب
 يتیوكلا رانیدلا فرص رعس لظ ،ىرخألا ةیسیئرلا تالمعلاب
 رانیدلا طبر ببسب دیعب دح ىلإ ًارقتسم يكیرمألا رالودلا مامأ
 نم دحلا ىلع دعاس امم ةیسیئرلا تالمعلا نم ةلسب يتیوكلا
 .يكیرمألا رالودلا ىلع فاشكنالا فیفختو تابلقتلا

 كونبلا تاسایسب ماعلا لوط فرصلا راعسأ ترثأت دقو
 ومنلاو ةراجتلل ةیلبقتسملا ةرظنلاو ةیسیئرلا ةیزكرملا
 عجارتلا ىدأ ،ربمتبس ىتح ویلوی نم ةرتفلا لالخو .يداصتقالا
 مھءوجل ىلإ رطاخملا ةعزن راسحناو نیرمثتسملا تایونعم يف
 يكیرمألا رالودلا عفترا ،كلذل ةجیتنو ."نمآلا ذالملا" تالمعل
 تأجل ثیح ،ينابایلا نیلا ءانثتساب ،ةیسیئرلا تالمعلا مامأ
 فعض نإف ،ىرخأ ةھج نم .يكیرمألا رالودلا ىلإ لاومألا
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 ءيطبلا ومنلا مضخ يف ورویلا ةقطنمل ةبسنلاب تاعقوتلا
ً اطوغض لكش يراجتلا بناجلا يف ةیبابضلا ةجیتن دیازتملاو
 يبوروألا داحتالا ةبالص لوح كوكشلا تبعل امك ،ورویلا ىلع
 تادنس ءارش جمانرب رمتسا ،كلذ نع ًالضف .كلذ يف ًارود
 يف ةیبلسلا ةدئافلا راعسأ ةسایسو يبوروألا يزكرملا كنبلا
 .اھعجارت ىلإ ىدأ امم تادئاعلا ىلع طغضلا

 ينیلرتسإلا ھینجلا دھش ،ىرخألا ةیسیئرلا تالمعلاب ةنراقم
 ،%8.73 غلب يونس بذبذت لّدعمبو عسوأ ةیونس تابلقت
 تاروطتلاب ریبك لكشب ينیلرتسإلا ھینجلا ةكرح تطبتراو
 ،يبوروألا داحتالا نم جورخلا لوح بقرتلا ةلاحو ةدئاسلا

 ةكلمملا راسم حاضتا عم عبارلا عبرلا يف نسحتلا نمازت ثیح
 هذھل ةیباجیإلا راثآلا ترمتسا دقو .قافتا ىلإ لصوتلل ةدحتملا
 .ماعلا رخاوأ يف ةیناملربلا تاباختنالا ءاھتنا دعب تاروطتلا

 ةرسیملا ةیدقنلا ھتسایس يزكرملا كنبلا لصاو ،نابایلا يفو
 لباقم ينابایلا نیلا عفتراو .يداصتقالا ومنلا عفدل ریبك لكشب
 .%1.7 ةبسنب ةنسلا ةیاھنب يكیرمألا رالودلا

 دقف ،ةیسیئرلا تالمعلا لباقم يتیوكلا رانیدلا ءادأل ةبسنلابو
 غلب فیفط شماھب يكیرمألا رالودلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عفترا

 عفترا امك ،2018 ماع يف %0.5 ةبسنب عجارتب ةنراقم 0.8%
 نم .)9-4 لكشلا( %2.06 ةبسنب ورویلا مامأ يتیوكلا رانیدلا

 وحنب ينیلرتسإلا ھینجلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عجارت ،ىرخأ ةھج
 ،يلاوتلا ىلع عبارلا ماعللو .ةقباسلا ةنسلا سكع ىلع 3.36%

 ماع يف %1.58 وحنب ينابایلا نیلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عجارت
 رالودلا لباقم ةیسیئرلا تالمعلا ءادأ عم ةنراقملابو .2019

 نكلو لثامم راسم ىلع يتیوكلا رانیدلا ظفاح دقف ،يكیرمألا
 ةلسب يتیوكلا رانیدلا طبر ةسایس نإف ،ھیف كش ال اممو ً.ابلقت لقأ
 مخضتلا نم تیوكلل يقاولا عردلا ةباثمب تناك تالمعلا نم
ً اضیأ تناكو لب ،تالمعلا كلت يف تابلقتلا ةجیتن دروتسملا

 رثألا يفاص دییحت مت ثیح ،فرصلا رعس رارقتسالً انامض
 .فرصلا راعسأ يف تابلقتلا نع جتانلا

 :تیوكلا ةصروب

 تیوكلا ةصروبل زیمتم يباجیإ ءادأ

 راعسأ يف تابلقتلاو ةیسایسویجلا تارتوتلا نم مغرلا ىلع
 ًازیمتم ًءادأ 2019 ماع لالخ تیوكلا ةصروب تققح ،طفنلا

 عیمج يطغی ينزو رشؤم وھو ،ماعلا قوسلا رشؤم ىھنأ ثیح
 ماع يف %23.7 تغلب ةریبك ةدایزب ،ةجردملا تاكرشلا

 ةققحملا ةبسنلا نم ةیوئم ةطقن 18.5 رادقمب ىلعأ يھو ،2019
 رثأت دقو .)10-4 لكشلا( %5.2 تغلب يتلاو ةقباسلا ةنسلا يف
 ىلع ماعلا يھنیل يفرصملا عاطقلل يوقلا ءادألابً ایباجیا رشؤملا

 يف ىوتسم لقأ نع ةطقن 1,173 وحنبً اعفترم ةطقن 6,282
  .لوادت موی لوأ

-15% -5% 5% 15%

2015

2016

2017

2018

2019

 يكیرمألا رالودلا ينیلرتسإلا ھینجلا ينابایلا نیلا ورویلا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 ءيطبلا ومنلا مضخ يف ورویلا ةقطنمل ةبسنلاب تاعقوتلا
ً اطوغض لكش يراجتلا بناجلا يف ةیبابضلا ةجیتن دیازتملاو
 يبوروألا داحتالا ةبالص لوح كوكشلا تبعل امك ،ورویلا ىلع
 تادنس ءارش جمانرب رمتسا ،كلذ نع ًالضف .كلذ يف ًارود
 يف ةیبلسلا ةدئافلا راعسأ ةسایسو يبوروألا يزكرملا كنبلا
 .اھعجارت ىلإ ىدأ امم تادئاعلا ىلع طغضلا

 ينیلرتسإلا ھینجلا دھش ،ىرخألا ةیسیئرلا تالمعلاب ةنراقم
 ،%8.73 غلب يونس بذبذت لّدعمبو عسوأ ةیونس تابلقت
 تاروطتلاب ریبك لكشب ينیلرتسإلا ھینجلا ةكرح تطبتراو
 ،يبوروألا داحتالا نم جورخلا لوح بقرتلا ةلاحو ةدئاسلا

 ةكلمملا راسم حاضتا عم عبارلا عبرلا يف نسحتلا نمازت ثیح
 هذھل ةیباجیإلا راثآلا ترمتسا دقو .قافتا ىلإ لصوتلل ةدحتملا
 .ماعلا رخاوأ يف ةیناملربلا تاباختنالا ءاھتنا دعب تاروطتلا

 ةرسیملا ةیدقنلا ھتسایس يزكرملا كنبلا لصاو ،نابایلا يفو
 لباقم ينابایلا نیلا عفتراو .يداصتقالا ومنلا عفدل ریبك لكشب
 .%1.7 ةبسنب ةنسلا ةیاھنب يكیرمألا رالودلا

 دقف ،ةیسیئرلا تالمعلا لباقم يتیوكلا رانیدلا ءادأل ةبسنلابو
 غلب فیفط شماھب يكیرمألا رالودلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عفترا

 عفترا امك ،2018 ماع يف %0.5 ةبسنب عجارتب ةنراقم 0.8%
 نم .)9-4 لكشلا( %2.06 ةبسنب ورویلا مامأ يتیوكلا رانیدلا

 وحنب ينیلرتسإلا ھینجلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عجارت ،ىرخأ ةھج
 ،يلاوتلا ىلع عبارلا ماعللو .ةقباسلا ةنسلا سكع ىلع 3.36%

 ماع يف %1.58 وحنب ينابایلا نیلا مامأ يتیوكلا رانیدلا عجارت
 رالودلا لباقم ةیسیئرلا تالمعلا ءادأ عم ةنراقملابو .2019

 نكلو لثامم راسم ىلع يتیوكلا رانیدلا ظفاح دقف ،يكیرمألا
 ةلسب يتیوكلا رانیدلا طبر ةسایس نإف ،ھیف كش ال اممو ً.ابلقت لقأ
 مخضتلا نم تیوكلل يقاولا عردلا ةباثمب تناك تالمعلا نم
ً اضیأ تناكو لب ،تالمعلا كلت يف تابلقتلا ةجیتن دروتسملا

 رثألا يفاص دییحت مت ثیح ،فرصلا رعس رارقتسالً انامض
 .فرصلا راعسأ يف تابلقتلا نع جتانلا

 :تیوكلا ةصروب

 تیوكلا ةصروبل زیمتم يباجیإ ءادأ

 راعسأ يف تابلقتلاو ةیسایسویجلا تارتوتلا نم مغرلا ىلع
 ًازیمتم ًءادأ 2019 ماع لالخ تیوكلا ةصروب تققح ،طفنلا

 عیمج يطغی ينزو رشؤم وھو ،ماعلا قوسلا رشؤم ىھنأ ثیح
 ماع يف %23.7 تغلب ةریبك ةدایزب ،ةجردملا تاكرشلا

 ةققحملا ةبسنلا نم ةیوئم ةطقن 18.5 رادقمب ىلعأ يھو ،2019
 رثأت دقو .)10-4 لكشلا( %5.2 تغلب يتلاو ةقباسلا ةنسلا يف
 ىلع ماعلا يھنیل يفرصملا عاطقلل يوقلا ءادألابً ایباجیا رشؤملا

 يف ىوتسم لقأ نع ةطقن 1,173 وحنبً اعفترم ةطقن 6,282
  .لوادت موی لوأ
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، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ةیباجیإلا تاروطتلا نم ةدافتسالا نم قوسلا نكمت ،ةماع ةفصب
 ةیلیغشتلاو ةیباقرلا تاحالصإلا لضفب قباسلا ماعلا لالخ

 ،50لحارم عبرأ نم نوكملاو قوسلا ریوطت عورشم نمض
 .ةیملاع تارشؤمل مامضنالا وحن ةلوذبملا دوھجلا ىلا ةفاضإلاب
 ةیمیظنت تاروطت ةدعل ةیناثلاو ىلوألا نیتلحرملا ذیفنت ىدأو
 امأ .بیترتلا ىلع 2018 لیربأو 2017 ویام يف تلمتكا ةمھم
 لیربأ رخاوأ يف اھنع نالعإلا مت يتلاو ،ةثلاثلا ةلحرملا

 رامثتسالا قیدانص اھنم ةدیدج تاجتنم تفاضأ دقف ،2019
 امك .اھریغو ،مھسألا ةلدابم تاقفصو ،تادیازملاو ،يراقعلا

 لامعألا ةسرامم ةلوھس رشؤم يف تیوكلل ظوحلملا مدقتلا مھاس
 يلكلا داصتقالا رارقتسا دیعص ىلع مدقتملا اھزكرمو ةیراجتلا
 .2019 لالخ بساكمو تازاجنإ نم ققحت امل يباجیإ لكشب

 مھسألا يطغی ينزو رشؤم وھو ،51لوألا قوسلا رشؤم امأ
 اذھ ءادأل يسیئرلا كرحملا ناك دقف ،لوألا قوسلا يف ةجردملا
 نم .)11-4 لكشلا( %32.4 تغلب ةریبك ةدایز ًالجسم ماعلا

 ةعضاوتم ةدایز 52يسیئرلا قوسلا رشؤم لجس ،ىرخأ ةھج
 ًاظوحلمً انسحت نیرشؤملا الك لجس ،كلذ عمو ،%3.6 ةبسنب

 رشؤمل %9.9 تغلب يتلاو ةقباسلا ةنسلا يف ةلجسملا ةبسنلا نع
 نأ ثیحو .يسیئرلا قوسلا رشؤمل %1.9-و لوألا قوسلا
 ةیلامسأرلا ةمیقلا يثلث نم رثكأ لكشی لوألا قوسلا رشؤم
 قوسلا ءادأل ھباشم راسم ماعلا قوسلا رشؤم عبتا دقف ،قوسلل
 .لوألا

 لوألا قوسلا رشؤم ءادأ نیب ةوجفلا ربتعت ال ،ىرخأ ةھج نم
 نأ رابتعالا نیعب ذخأ ام اذإ ،ةأجافملاب يسیئرلا قوسلا رشؤمو
 ةیقرتف ،لوألا قوسلا يف ةزكرم تناك ةریخألا قوسلا حابرأ
 ناك ةیملاع تارشؤم يف اھلوخدو ةئشان قوسل تیوكلا ةصروب
 برقأ يھ يتلاو ،لوألا قوسلا رشؤم مھسأ ىلعً ابیرقت ًارصتقم
 وحن ىلعو .ةیملاعلا تارشؤملا يف جاردإلا تابلطتم ءافیتسال
 دنآ دردناتسو لسار يستوف لبق نم ةقباسلا تایقرتلل لثامم
 رشؤم لجس ،لاثملا لیبس ىلع ً.احضاو رثألا ناك دقف ،زروب
 يف يلناتس ناغروم نالعإ دعب ةریبكً احابرأ لوألا قوسلا
 قاوسألل ةعجارملا ةمئاق ىلع تیوكلا ةصروب ةفاضإ سرام
 سوؤر باطقتسال ةیقرتلا هذھ يدؤت نأ عقوتملا نمو ،ةئشانلا
 اذھ .يكیرمأ رالود رایلم 2.8 وحنب ردقت ةیبنجا لاومأ
 ظفاحمك ىرخأ تاقفدت نم جاردالا بحاصی امل ةفاضإلاب
 وأ ءادالا سایقلرایعمكرشؤملا مدختست يتلا ةطشنلا رامثتسالا
 دوعصلا ةجوم نم ةدافتسالل نوعسی نیذلا نورمثتسملا
 .ةعقوتملا

                                                             
  .ةصاقملل ةیتیوكلا ةكرشلاو تیوكلا ةصروب عم نواعتلاب هذیفنت متیو ،عورشملا اذھ ىلع لاملا قاوسأ ةئیھ فرشت  50
 نكمی ،تامولعملا نم دیزمل .رشؤملا نمض لوخدلل اھریغو ةیقوسلا ةمیقلاو ةلویسلا تابلطتم يبلت يتلا مھسألا لوألا قوسلا عاطق لمشی 51

  www.boursakuwait.com.kw تیوكلا ةصروب عقوم ىلع ةحاتملا تیوكلا ةصروب حئاول ىلع عالطالا
 تادازملا قوس جمدنا ،2019 ربمسید 30 يف .لوألا قوسلا عاطق نمض لوخدلل ةلھؤملا ریغ مھسألا يسیئرلا قوسلا عاطق لمشی  52
 .يسیئرلا قوسلا عم )لیلحتلا نم دعبتسملا(
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 يلناتس ناغروم تانالعإب ةرثأتم ةیوق ةیرھش حابرأ
 ةئشانلا قاوسألل

 حابرأ نع ماعلا قوسلا رشؤمل يرھشلا ءادألا لیلحت فشكی
 لكشلا( ربمتبسو سطسغأ ءانثتساب ،ةنسلا روھش مظعمل ةریبك
 %2.5 لدعمب ةریبك ةزفق ماعلا قوسلا رشؤم ققحو .)4-12
 تاعقوتلاو ةریخألا ةنسلا بساكم ةیفلخ ىلع ریانی رھش يف
 ناغروم مایق لوح رابخألل ناك امك .ةیباجیإ حابرأ قیقحتب

 قاوسألل ةعجارملا ةمئاق ىلع تیوكلا ةصروب ةفاضإب يلناتس
 ءادألا ىلع رثأ كونبلا يف بناجألا ةیكلم فقس عفرو ،ةئشانلا
 قاوسأ ؤطابت عمو .%7.4 ةبسنب حابرأ قیقحتو سرام رھش يف
 ةبسنب بساكم ویامو لیربأ يرھش لجس ،ةیملاعلا مھسألا

 بایغ نإف ،ىرخأ ةھج نم .بیترتلا ىلع %1.8و 0.2%
 ةیكیرمألا ةینیصلا تاثحابملا لایح ةیباجیالا تاروطتلا

 دقف ،كلذ عمو .ؤطابتلا اذھ يف مھاس ةیملاعلا تاعقوتلا ةیبابضو
 نالعإ عم انمازت %4.9 تغلب ةریبكً احابرأ ویلوی رھش لجس
 يف تیوكلا ةصروب مامضنا ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم
 .2020 ویام رھش

 ةبسنب سطسغأ رھش لالخ قوسلا عجارت ،ریاغم ھجوت يفو
 نم فواخملا ترثأ امك .حابرالا ينج ةجومب اعوفدم 2.9%

 ةیطفنلا تآشنملا ىلع تامجھلا بقع ةیسایسویجلا تادیعصتلا
 تارشؤم روھظ عمو .ربمتبس رھش تادئاع ىلع ةیدوعسلا
 نم قوسلا نكمت ،ماع باتتكا يتیلمع حاجنو ةحضاو ةئدھت
 .ماعلا ةیاھنب ىرخأ ةرم بساكملل ةدوعلا

 نواعتلا سلجم لود تاصروب ةمدقم يف تیوكلا ةصروب

 ،ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف اھتاریظنب ةنراقم
 ةققحم 2019 ماع لالخ ةمئاقلا تیوكلا ةصروب تلتعا دقف

 .)13-4 لكشلا( %20.4 ةبسنب نیرحبلا ةصروب اھیلت 23.7%
 تغلبً احابرأ يبظوبأو ةیدوعسلاو يبد قوس نم لك ققحو
 ،ىرخأ ةھج نم .بیترتلا ىلع %3.3و %7.2و %9.3 اھتبسن
 يضاملا ماعلا بساكم ىلع ةظفاحملا نم رطق ةصروب نكمتت مل

 ةصروب تھنأ ،ًاریخأو .%1.2 طقف لجستل %20.8 ةغلابلاو
 قاوسألا عم ًةنراقم امأ .%7.9 ةبسنب ةراسخ ىلع ماعلا نامع
 ىلع قوفتلا نم نیرحبلاو تیوكلا يتصروب تنكمت دقف ،ةئشانلا
 ققح يذلاو ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم رشؤم ءادأ

 .2019 ماع لالخ 15.4%

 2019 ماع لالخ ظوحلم لكشب ةلویسلا تایوتسم عافترا

 ةمیقلا طسوتم يف لثمتملاو قوسلا يف ةلویسلا ىوتسم غلب
 ةدایزب ،يتیوك رانید نویلم 31.7 يلاوح لوادتلل ةیمویلا

 ثیح ،)يتیوك رانید نویلم 18.3( ةقباسلا ةنسلا نع 73.3%
 ،يتیوك رانید نویلم 27.7 غلب يموی طسوتم ریانی رھش لجس
 .)14-4 لكشلا( %7 ةبسنب ریاربف رھش يف عجارت ھبقعأ نكلو
 38.9 عقاوب ةنسلا يف ةمیق ىلعأ يناث سرام رھش لجسو
 ىلإ لوحت نأ ثبل ام يبسن ؤطابت ھبقعأ ،يتیوك رانید نویلم
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 يلناتس ناغروم تانالعإب ةرثأتم ةیوق ةیرھش حابرأ
 ةئشانلا قاوسألل

 حابرأ نع ماعلا قوسلا رشؤمل يرھشلا ءادألا لیلحت فشكی
 لكشلا( ربمتبسو سطسغأ ءانثتساب ،ةنسلا روھش مظعمل ةریبك
 %2.5 لدعمب ةریبك ةزفق ماعلا قوسلا رشؤم ققحو .)4-12
 تاعقوتلاو ةریخألا ةنسلا بساكم ةیفلخ ىلع ریانی رھش يف
 ناغروم مایق لوح رابخألل ناك امك .ةیباجیإ حابرأ قیقحتب

 قاوسألل ةعجارملا ةمئاق ىلع تیوكلا ةصروب ةفاضإب يلناتس
 ءادألا ىلع رثأ كونبلا يف بناجألا ةیكلم فقس عفرو ،ةئشانلا
 قاوسأ ؤطابت عمو .%7.4 ةبسنب حابرأ قیقحتو سرام رھش يف
 ةبسنب بساكم ویامو لیربأ يرھش لجس ،ةیملاعلا مھسألا

 بایغ نإف ،ىرخأ ةھج نم .بیترتلا ىلع %1.8و 0.2%
 ةیكیرمألا ةینیصلا تاثحابملا لایح ةیباجیالا تاروطتلا

 دقف ،كلذ عمو .ؤطابتلا اذھ يف مھاس ةیملاعلا تاعقوتلا ةیبابضو
 نالعإ عم انمازت %4.9 تغلب ةریبكً احابرأ ویلوی رھش لجس
 يف تیوكلا ةصروب مامضنا ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم
 .2020 ویام رھش

 ةبسنب سطسغأ رھش لالخ قوسلا عجارت ،ریاغم ھجوت يفو
 نم فواخملا ترثأ امك .حابرالا ينج ةجومب اعوفدم 2.9%

 ةیطفنلا تآشنملا ىلع تامجھلا بقع ةیسایسویجلا تادیعصتلا
 تارشؤم روھظ عمو .ربمتبس رھش تادئاع ىلع ةیدوعسلا
 نم قوسلا نكمت ،ماع باتتكا يتیلمع حاجنو ةحضاو ةئدھت
 .ماعلا ةیاھنب ىرخأ ةرم بساكملل ةدوعلا

 نواعتلا سلجم لود تاصروب ةمدقم يف تیوكلا ةصروب

 ،ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف اھتاریظنب ةنراقم
 ةققحم 2019 ماع لالخ ةمئاقلا تیوكلا ةصروب تلتعا دقف

 .)13-4 لكشلا( %20.4 ةبسنب نیرحبلا ةصروب اھیلت 23.7%
 تغلبً احابرأ يبظوبأو ةیدوعسلاو يبد قوس نم لك ققحو
 ،ىرخأ ةھج نم .بیترتلا ىلع %3.3و %7.2و %9.3 اھتبسن
 يضاملا ماعلا بساكم ىلع ةظفاحملا نم رطق ةصروب نكمتت مل

 ةصروب تھنأ ،ًاریخأو .%1.2 طقف لجستل %20.8 ةغلابلاو
 قاوسألا عم ًةنراقم امأ .%7.9 ةبسنب ةراسخ ىلع ماعلا نامع
 ىلع قوفتلا نم نیرحبلاو تیوكلا يتصروب تنكمت دقف ،ةئشانلا
 ققح يذلاو ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم رشؤم ءادأ

 .2019 ماع لالخ 15.4%

 2019 ماع لالخ ظوحلم لكشب ةلویسلا تایوتسم عافترا

 ةمیقلا طسوتم يف لثمتملاو قوسلا يف ةلویسلا ىوتسم غلب
 ةدایزب ،يتیوك رانید نویلم 31.7 يلاوح لوادتلل ةیمویلا

 ثیح ،)يتیوك رانید نویلم 18.3( ةقباسلا ةنسلا نع 73.3%
 ،يتیوك رانید نویلم 27.7 غلب يموی طسوتم ریانی رھش لجس
 .)14-4 لكشلا( %7 ةبسنب ریاربف رھش يف عجارت ھبقعأ نكلو
 38.9 عقاوب ةنسلا يف ةمیق ىلعأ يناث سرام رھش لجسو
 ىلإ لوحت نأ ثبل ام يبسن ؤطابت ھبقعأ ،يتیوك رانید نویلم
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 يف يتیوك رانید نویلم 42.6 ىلإ لصو ىرخأ ةرم عافترا
 قوسلا ةلویس يف تاھجوتلا نإف ،ةماع ةفصبو .ویلوی رھش
 .دئاوعلا تاھجوت عم تطبترا

 عفترا ثیح ،لوادتلا مجح ثیح نم ةلثامم عاضوألا ودبتو
 طسوتم ىلإ لصیل %76.5 وحنب يمویلا لوادتلا مجح طسوتم
 لجس ثیح ،2019 ماع لالخ مھس نویلم156.1 غلب يموی

 180 غلب يموی لوادت طسوتمب ءادأ لضفأ يناث ریانی رھش
 عجارت ىلإ يمسوملا ؤطابتلا ىدأو .)15-4 لكشلا( مھس نویلم
 ویلوی رھش يتأی مث ،وینویو ویام يرھش لالخ طاشنلا ىوتسم
 ،ىرخأ ةھج نم .مھس نویلم 203 عقاوب ھتایوتسم ىلعأ لجسیل

 عم ماعلا نم يناثلا فصنلا ىلع ءادألل يبسنلا رارقتسالا بلغ
 178 يمویلا طسوتملا غلب ثیح ربمسید يف ظوحلم عافترا
 .مھس نویلم

 طاشنل نالوبقم نارشؤم نادعی لوادتلا مجحو ةمیق نأ مغرو
 نم ىرخألا ةمھملا بناوجلا نافشكی ال امھنإ الإ ،قوسلا
 .مھسلا رعس ىلع لوادتلا رثأو لوادتلا ةفلك لثم ةلویسلا

 ماق ،تالوادتلا رعس ریثأت قفو قوسلا ةلویسل قمعأ لیلحتلو
 ىلع لوبقم ةلویس سایقم ریوطتب 53)2002( دوھیمأ فوكای
 ةدحاو ةدحوب طبترملا يمویلا رعسلا ةباجتسا نیبی عساو قاطن
 سكعی 54دوھیمأ سایقم عافترا نأ ثیح لوادتلا ةمیق نم
   .حیحص سكعلاو ةلویسلا يف ضافخنا

 ةلویسلا ثیح نم لوألا قوسلا ةرادص

 قوسلا رشؤم نأ نیعاطقلا الكل دوھیمأ سایقم ةنراقم فشكت
 قوسلا رشؤم نم ریثكب ىلعأ ةلویس تایوتسمب عتمتی لوألا
 نیعاطقلا الك راس دقف ،كلذ مغرو .)16-4 لكشلا( يسیئرلا
 يأ( ةلویسلا يف ةدایز ادھش ثیح ،ماعلا لالخ لثامم راسم يف
 قوسلا ةدایز نأ الإ ،سرام رھش لالخ )دوھیمأ سایقم ضافخنا
 يف ًاؤطابت ویامو لیربأ ارھش دھشو .ریثكب ىلعأ تناك لوألا

 ،لوادتلل يرعسلا ریثأتلا عافترا نم حضتی امك قوسلا ةلویس
 تایوتسمً اققحم عرسأ لكشب يفاعتلا نم لوألا قوسلا نكمتو
 تایعادت نإف ،كلذ مغرو .ثلاثلا عبرلا ةیاھنبً ایبسن ىلعأ ةلویس
 تایلمع ىلإ تدأ ةیدوعسلا ةیطفنلا تآشنملا ىلع تامجھلا
 ماقرأ يف عافترا مث نمو عبارلا عبرلا ةیادب عم ةفلكم ةیفصت
 ماعلا ةیاھنبً ایجیردت ةلویسلا تایوتسم تنسحت مث نمو .دوھیمأ
 .تالوادتلا رعس ریثأت عجارت عم

                                                             
 ددعلا ،5 دلجملا ،لاملا قاوسأ ةفیحص ،ةینمزلا لسالسلاو يضرعلا عطقملا راثآ :مھسألا دئاوعو ةلویسلا صقن ،2002 ،دوھیمأ فوكای  53
 .56-31 تاحفصلا ،1

)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ةلویسلا صقن :)2002( دوھیمأ رشؤم سایقل ةیلاتلا ةلداعملا مدختست  54 |()|
*(+,-./	1+234)

*𝑎𝑎|ثیح  (  ةقلطملا ةمیقلا يھ |
 مایألا ءانثتساب ،ةیرھشلا لوادتلا مایأ لالخ مھس لك طسوتم سایق متی .لوادتلا موی يف لوادتلا ةمیق وھ ماقملاو ،لوادتلا موی يف مھسلا دئاعل
 میقلا لادبتسا مت .قوسلا كلذل ةلویسلا صقن طسوتم ىلإ لصوتلل قوس لك مھسأ ىلع ةلویسلا صقن طسوتم ساقی مث ،لوادت اھیف نوكی ال يتلا
  .ةبوسحملا تاطسوتملا فیرحت بنجتل %95 بسنلاب )%95 نم ىلعأ( ةفرطتملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 تیوكلا ةصروبب يلودلا مامتھالاو ةیبنجألا ةیدقنلا تاقفدتلا
 ةدیدج قافآل نالصی

 ماع لالخ دیازتلاب تیوكلا ةصروبب يلودلا مامتھالا رمتسا
 565.4 ةیبنجألا تاقفدتلا يفاص يلامجإ غلب ثیح ،2019

 لكشلا( يضاملا ماعلا نع %138 ةدایزب يتیوك رانید نویلم
 تاقفدتلا يفاصل ىوتسم ىلعأ سرام رھش ققحو ،)4-17
 عفربً اعوفدم يتیوك رانید نویلم 130 غلبمب ةیبنجألا ةیدقنلا

 .كونبلا يف بناجألا ةیكلم فقس

 رداصلا كونبلا يف بناجألا ةیكلم فقس عفر رارق رثأ حضتیو
 ثیح ،55)18-4 لكشلا( ماعلا اذھ جئاتن ىلع يضاملا ماعلا يف
 تغلب يتلاو حیلخلا كنب يف بناجألا ةیكلم يف ةدایز ربكأ تناك

 ةیكلم ةبسن تلصوو .ةنسلا ةیادب يف %3.5 نم 11.9%
 يفو ،%10.3 نم %15.5 ينطولا تیوكلا كنب يف بناجألا
 عافتراب %7.4و %4.1 يتیوكلا لیومتلا تیبو ناقرب كنب
 ةیكلم تعفترا امك ،بیترتلا ىلع %2.1و %2.4 ھتبسن تغلب
 ىلإ لصتل %1 يلاوحب نایبوب كنبو ةبرو كنب يف بناجألا
 يف ةبسنلا سفن تضفخنا نیح يف ،امھنم لك يف %3.5 وحن
 .%4.58 ىلإ لصتل %2.5 وحنب يلودلا تیوكلا كنب

 ىلع ةیلودلا تاقفدتلا يف ةدایزلا نأ مغرو ،رخآ قایس يفو
 يحاون نم ةریبك تافاضإ تققح دق نیمرصنملا نیماعلا رادم
 يتأی ال كلذ لك نأ الإ قوسلل ةماعلا ةرظنلاو ةعمسلاو ةلویسلا
 دّلوی دق تاقفدتلا كلت يف سكاعملا ریغتلاف ،رطاخم نود

 ىلعً ابلس سكعنی دق امم ،لوصألا راعسأ ىلعً اطوغض
 .داصتقالا

 زیمی ام مھأ ةیسیئرلا تارشؤملا عیمج يف ةریبك بساكم
 2019 ماع

 تیوكلا ةصروبل يوقلا ءادألا ىلع ةیسیئرلا تارشؤملا دكؤت
 ةیلامسأرلا ةمیقلا تعفترا ثیح ،)1-4 لودجلا( 2019 ماع يف
 ىلإ ةقباسلا ةنسلا يف يتیوك رانید رایلم 29.1 نم قوسلل

 اھتبسن تغلب ةدایزب ماعلا اذھ يتیوك رانید رایلم 36.3
 ةمیق ثیح نمً ابیرقت لوادتلا طاشن فعاضت امك ،24.7%

 ىوتسم تاقفصلا ددع يلامجإ لجس امك .تالوادتلا ةیمكو
 قوسلا ومن سكعت ماقرألا هذھو ،ةنسلل نویلم 1.5 غلب يخیرات
 تارشؤملل مھمامضنا ایازمو ةیدایقلا مھسألا ىلإ دوعی يذلا
 .ةیلودلا

 لامش يتكرشل ماعلا باتتكالا ماعلا نم عبارلا عبرلا دھش امك
 دودح تابلطلا تزواجت ثیح ،تیوكلا ةصروبو روزلا
  فعض 8.5و فعض 1.27 يلاوحب نیتكرشلا الك يف باتتكالا

 صرف صانتقا يف ةیوقلا ةبغرلا دكؤی امم بیترتلا ىلع
 لامش ةكرش مھسأ يف باتتكالا ةیلمع دعت امك ً.ایلحم رامثتسالا
 نیب ةكارشلل عورشم لوأ لثمت اھنوكل مھم ثدح روزلا

                                                             
 داعبتسا مت .www.boursakuwait.com.kw اھعقوم ىلع بناجألا ةیكلم لوح يعوبسأ لكشب ةثیدح تانایب تیوكلا ةصروب رشنت  55

 .ركذی ال داكی امھنم لك يف بناجألا ةیكلم ىوتسم نأ ثیح يتیوكلا يلھألا كنبلاو تیوكلا يراجتلا كنبلا

 

  تیوكلا ةصروبل ةیسیئرلا تارشؤملا

 2015 2016 2017 2018 2019 
 ماعلا قوسلا رشؤم
  4,474.1 4,575.2 4,830.4 5079.6 6,282.5 

  يرعسلا رشؤملا
 6,976.0 5267.4 4,793.5 4,541.2 4,599.3 لوألا قوسلل

  يرعسلا رشؤملا
 4,910.7 4738.6 4,827.9 5 .4,762 4,658.8 يسیئرلا قوسلل

  قوسلا لام سأر
 36.3 29.1 27.5 26.2 26.2 )ك.د رایلم(

 7.9 4.1 5.7 2.9 3.9 )ك.د رایلم( ةمیقلا يلامجإ
 تالماعملا مجح يلامجإ
 39.0 21.4 50.2 30.3 41.5 )رایلم(

 1,542 925 1,194 713 961 )فلأ( تاقفصلا ددع

 163 163 157 185 190 ةجردملا تاكرشلا ددع
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 كلت ةیمھأ ىلجتت ثیح ،تیوكلا يف صاخلاو ماعلا نیعاطقلا
 داصتقالا عیونتو صاخلا عاطقلا عیجشت يف تاعورشملا
 ًةماع داصتقالل ةیباجیإ جئاتن نم ھمدقت امع ًالضف ،ينطولا

 ةدیفتسملا فارطألاو نیمھاسملا نم لك ةدعاق ةعسوتو
 .ىرخألا

 قوسلاو لوألا قوسلا نیب ةریبك قورف مییقتلا بسن ّنیبت
 يسیئرلا

 ىؤرلا ضعب نع قوسلا مییقت تالدعمل ةقیقدلا ةعجارملا فشكت
 اھلوادت متی يسیئرلا قوسلا مھسأ نم %80 نم رثكأف ،ةمھملا
 قوسلا رعس ةبسن نأ يأ( ةیرتفدلا اھتمیق نود ةدیھز راعسأب
 ضافخناب عاطقلا اذھ رثأتو .)دحاو نم لقأ ةیرتفدلا ةمیقلا ىلا
 حابرألا بلغأ نأ ثیح ،ةیبلسلا تاعقوتلاو ةیحبرلا ىوتسم
 ةدایزلا تدأ ،ىرخأ ةھج نم .لوألا قوسلا رشؤم يف تزكرت
 عافترا ىلإ حابرألا يف ةدایزلاب ًةنراقم راعسألا يف ةعیرسلا
 امم ،)2-4 لودجلا( نیعاطقلا الكل ةیحبرلا ىلإ رعسلا لدعم
 ةدایزب ترثأت دق ةریخألا قوسلا حابرأ نأب يأرلا عم ىشامتی
 يف نسحتلل ةرشابم ةجیتنك سیلو ةلویسلا يف ةئجافم
 ةدایزلا ریسفت نكمملا نمف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .تایساسألا
 ةیحبرلا يف يوق ومن تاعقوتب ةیحبرلا ىلإ رعسلا لدعم يف
 .ًالبقتسم

 قوسلا يف ًءادأ ىوقألا يھ كونبلا

 ناك ثیح ،حضاو توافت عاطقلا بسحب ءادألا لیلحت فشكی
 امك .%35.7 ةبسنب ةدایز ًالجسم ًءادأ ىوقألا كونبلا عاطق

 ًاحابرأ تالاصتالاو ةیلاملا تامدخلاو راقعلا تاعاطق تققح
 ةھج نم .بیترتلا ىلع %25.8و %15.8و %21.7 ةبسنب
 ریدج .%3.8 اھتبسن تغلب ةراسخ ةعانصلا عاطق دبكت ،ىرخأ
 رثأت ربمسیدو ربمفونو ویلویو سرام يف قوسلا نأ ،ركذلاب
 لكشلا( يفرصملا عاطقلل يوقلا ءادألاب حضاوو يباجیإ لكشب

4-19(. 

 دقف ،لوادتلا ةمیق يلامجإ نم تاعاطقلا صصحل ةبسنلابو
 ةنراقم ةیلاملا تامدخلاو كونبلا يعاطق ةصح تعفترا
 ةمیق يلامجإ نم %61 كونبلا لثمتو ،2018 ماع يف امھتصحب
 لكشلا( %13.1 ةیلاملا تامدخلا ةصح غلبت نیح يف ،لوادتلا

 اھصصح تعجارت دقف ،ىرخألا تاعاطقلا امأ .)4-20
 تعجارت يذلا يعانصلا عاطقلا اھالعأ ،ةفلتخم تاجردب

 لقأ تاراقعلاو تالاصتالا يعاطقل ناكو ،%9.3 ىلإ ھتصح
 ىلع %5.9و %7.3 ةبسنب لوادتلا ةمیق يلامجإ نم صصحلا
 .بیترتلا

  

                                                             
  .ةقباسلاً ارھش ينثالا ةرتفل تاداریإلا يفاص مادختساب ةیحبرلا ىلإ رعسلا لدعم بستحی  56
 .مھسألل ةیرتفدلا ةمیقلا يلامجإ ىلعً اموسقم عاطقلل قوسلا لام سأرب ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ رعسلا لدعم بستحی  57

 
 
  

 
 يسیئرلا قوسلا   لوألا قوسلا    

 2019 
 / رعسلا  

 56ةیحبرلا

 / رعسلا
 ةمیقلا

   57ةیرتفدلا
 / رعسلا
 ةیحبرلا

 / رعسلا
 ةمیقلا
 ةیرتفدلا

 1.4 16.4  1.8 12.1  عبارلا عبرلا
 1.4 14.4   1.6 10.9   ثلاثلا عبرلا
 1.5 14.6  1.8 11.3  يناثلا عبرلا
 1.5 15.2   1.7 10.6   لوألا عبرلا

 2-4 لودج

85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140

Jan
Fe

b
Mar Apr

May Jun Jul
Aug

Se
p

Oct Nov
Dec

)اھدیدحت داعم تارشؤملا( عاطقلا بسحب ءادألا

 ةیعانص ةیلام تامدخ كونب
 ماعلا رشؤملا تالاصتا راقع

4-19

51.8%

10.3% 14.2%

6.2%

9.7%

61.0%

13.1%

9.3%

5.9%

7.3%

لوادتلا ةمیق بسحب عاطقلا ةصح

كونب  

ةیلام تامدخ  

ةیعانص  

راقع  

تالاصتا  

20
18

20
19

20-4



532019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 61 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 :58راقعلا قوس

 2019 يف راقعلا تاعیبم ؤطابت
 يلامجإ يفً افیفطً اعجارت 2019 ماع يف راقعلا قوس دھش
 ةرتفلا تایوتسم نم ىلعأ ناكً امومع طاشنلا نأ الإ ،تاعیبملا

 تاعیبملا يلامجإ ضفخناو .)21-4 لكشلا( 2015-2017
 3,530 نم يتیوك رانید نویلم 3,409 ىلإ لصیل %3 وحنب
 ىلع رثأ ریجأتلا تادئاع فعضل ناكو اذھ .يتیوك رانید نویلم
 يف عجارتلا ىلإ هرودب ىدأ امم 59يرامثتسالا راقعلا عاطق
 اذھ يف تمھاس يتلا ىرخألا بابسألا نمو .تاعیبملا يلامجإ
 قوس نع لاومألا فارصناو مھسألل يوقلا ءادألا عجارتلا
 دعی ال فیفطلا عجارتلا اذھ نأ دیب ،)لادبتسالا رثأ( راقعلا
 اذھ نأ رابتعالا نیعب انذخأ ام اذإ ءادألا فعض ىلع ًارشؤم
 ةنسلا يف ةققحملا ةدیجلا جئاتنلاب ًةنراقم ھسایق متی عجارتلا
 بناوج نم ةماعلا ةروصلا ولخت ال ً،اضیأ كلذ مغرو .ةقباسلا
 لصیل %10 وحنب تاقفصلا ددع يلامجإ ومن يف لثمتت ةیباجیإ
 ،تاونس سمخ يف لجسم لدعم ىلعأ وھو ،ةقفص 6,711 ىلإ
 .ةمیقلا ةضفخنم تاقفصلا يف ةدایزلابً اعوفدم

 نإف ،طفنلا ىلع ریبك لكشب يلحملا داصتقالا دامتعال ًارظنو
 تاھجوتو يموكحلا قافنإلا ىلع ریبك لكشب رثؤت طفنلا راعسأ
 قوس طاشن نأ ىلإ ةیخیراتلا تانایبلا ریشتو .نیرمثتسملا
 فلتخا نإو ،طفنلا راعسأ تاھجوت عم درطم لكشب ریسی راقعلا
 اذھ رمتساو ،)22-4 لكشلا( ةطیسب قورفب فالتخالا نوكی
 .2019 ماع تارتف مظعمل ھجوتلا

 راقعلا قوس يف ًءادأ لضفألا ينكسلا راقعلا عاطق لاز ام
 لكشلا( 2019 ماع يفً اظوحلم ًاومن ينكسلا راقعلا عاطق ققح
 %17.4 ةبسنب تاقفصلا ددعو ةمیق تعفترا ثیح ،)4-23
 راقعلا تاعیبم يف يوقلا ومنلا لاح دقو .بیترتلا ىلع %8.4و
 راقعلا قوس تاعیبم يلامجإ يف داحلا عجارتلا نود ينكسلا
 1,479 ھتمیق ام عاطقلا اذھ تاعیبم تغلبو ،)24-4 لكشلا(
 تاعیبم يلامجإ نم %43 وحن لثمی ام يأ ،يتیوك رانید نویلم
 لكشی ام وھو ةقفص 4,455 تغلب دقف تاقفصلا ددع امأ .قوسلا
 لزانم نم عاطقلا نوكتیو .تاقفصلا يلامجإ يف %66.4 وحن
 درفلا لخد عافترا دعیو ،نویتیوك نونطاومً اساسأ اھلغشی
 ةرظنبو .عاطقلا اذھ يف بلطلا عافترالً اببس يناكسلا ومنلاو
 زیفحت ھنأش نم يراقعلا نھرلل نوناق رارقإ نإف ،لبقتسملل
 .ةینكسلا لزانملا ىلع ربكأ لكشب بلطلا

  

                                                             
 تاقفصلا( "دوقعلا" تانایب مادختسا مت ،كلذ ریغ ىلإ ةراشإلا متی مل امو .يتیوكلا نامتئالا كنبو لدعلا ةرازو تانایب ىلع مسقلا اذھ دمتعی  58

 .تالاكو يأ نم تانایبلا داعبتسا مث نمو ،)لدعلا ةرازو ىدل ةلجسملا
 .ریجأتلا تاداریإ قیقحت فدھب ةینكسلا ققشلا تاعمجم نم ةیسیئر ةروصب عاطقلا اذھ نوكتی  59
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ..%30 وحنب يرامثتسالا راقعلا عاطق تاعیبم عجارت
 راقعلا تاعیبم عجارتل ناك ،ينكسلا راقعلا عاطق سكع ىلع
 يف راقعلا قوس تاعیبم يلامجإ ضافخنا يف رثأ يرامثتسالا

 راقعلا تاقفص ددعو ةمیق تعجارت ثیح ،2019 ماع
 ومنلا دعبف .يلاوتلا ىلع %3.3و %30 ةبسنب يرامثتسالا
 ةروصلا تسكعنا ،2018 ماع يف %142 ةبسنب يئانثتسالا
 .رغاوشلاو ضرعلا ةرفو ةجیتنً افیفطً اعجارت عاطقلا دھشیل

 نیبی ثیح ھجوتلا اذھ كلھتسملا راعسأل يسایقلا رشؤملا دكؤیو
 ىوتسم نأ الإ ،2019 ماع لالخ ةرجالا ةمیق يف شامكنا دوجو
 سمخلا ىدم ىلع ھققح يذلا طسوتملا دودح يف لاز ام عاطقلا

 نویلم 1,116 تاعیبملا ةمیق تغلب ثیح ،ةمرصنملا تاونس
 اذھ نأ رمألا عقاوو .ةقلغم ةقفص 1,696 ددعل يتیوك رانید
 نیذلا نیدفاولا دادعأ يف تاریغت يأب رثأتی ًادیدحت عاطقلا
 نإف ،كلذل .ةیرامثتسالا تاراقعلل ةلغاشلا ةیساسألا ةئفلا نولثمی
 اذھ ىلعً ابلس رثؤت فوس ةدفاولا ةلامعلا بلج ىلع دویقلا
 نیسحت ىلإ يلامسأرلا قافنإلا ةدایز يدؤت نأ عقوتی امك ،عاطقلا
 .عاطقلا اذھ يف ةینكسلا تادحولا ىلع بلطلا

  ومنلا يراجتلا راقعلا عاطق لصاو نیح يف ..
 لصاویل ةیضاملا ةنسلا جئاتن نم 60يراجتلا راقعلا عاطق دافتسا
 ةیسایقً اماقرأً اققحم يلاوتلا ىلع سداسلا ماعلل ومنلا لصاویل
 %9.9 ةبسنب تاعیبملا تعفتراو .تاقفصلا ددعو ةمیق ثیح نم
 يأ ،2019 ماع يف يتیوك رانید نویلم 594.3 ىلإ لصتل

 يف %15.3 ةبسنب ةنراقم قوسلا تاعیبم يلامجإ نم 17.4%
 ةبسنب تاقفصلا ددع عفترا دقف ،ىرخأ ةھج نم .ةقباسلا ةنسلا

 زكرت ثیح ،)25-4 لكشلا( ةقفص 461 ىلإ لصیل 291%
 ةقطنم يف ام دح ىلإ ةفلك لقألا تادحولا يف عافترالا اذھ

 .دمحألا حابص

 دق تاعاطقلا لك نأ قوسلل ةیرھشلا تانایبلا لیلحت فشكی
 راقعلا عاطق أدب مث ،ریانی رھش يف ضافخناب ماعلا تلھتسا
 ققحو ،)26-4 لكشلا( ریاربف رھش لالخ يفاعتلا يف يراجتلا
 يف تاعیبملا يف ًاومن يرامثتسالاو ينكسلا راقعلا عاطق نم لك
 ،ًالامجإو .بیترتلا ىلع %11و %40 ھتبسن تغلب سرام رھش
 يف ،لوألا عبرلا يف ةریبك ًاومن ينكسلا راقعلا عاطق لجس
 .يرامثتسالا راقعلا عاطق ھیف عجارت يذلا تقولا

 هومن يرامثتسالا راقعلا عاطق داعتسا دقف ،يناثلا عبرلا يف امأ
 ةبسنبً اعجارت ينكسلا راقعلا عاطق دبكت نیح يف %16 ھتبسن امب

 طسوتم يندت مغر ،ةزفق يراجتلا راقعلا عاطق ققحو ،14%
 حابص ةقطنم تاقفص ببسب ،ویام رھش يف تاقفصلا ةمیق
 .ركذلا ةفلاس دمحألا

                                                             
 نم تاداریإ قیقحتل جاربأ وأ تاعمجم نع ةرابع نوكت ام ةداعو ،خلا ،معاطملاو بتاكملاو تالحملل ریجأتلل ةروطملا تاراقعلاب لثمتی   60
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 رھش يف تاعاطقلا لكل زیمم ءادأب ماعلا نم ثلاثلا عبرلا أدبو
 سطسغأ رھش لطیل ًالیوط ىوتسملا اذھ رمتسی مل نكلو ،ویلوی
 ةرتفلا هذھ لالخً افیعض ءادألا نوكی ام ًةداعو .جئاتنلا أوسأب
 داحلا طوبھلا وھ ًاءوس رمألا داز ام نكلو ،فیصلا مسوم ببسب
 ةرم يفاعتلا أدبو .ماعلا لالخ اھل ىوتسم ىندأل طفنلا راعسأ يف
 ،ًاریخأو .طفنلا راعسأ عافترا ةیادب عم ربمتبس رھش يف ىرخأ
 ،نیرمثتسملا تاھجوت ىلع يبلس رثأ ةیمیلقإلا تارتوتلل ناك
 .ماعلا نم ریخألا عبرلا لالخ عاطقلا تاعیبم ؤطابت مث نمو

 راقعلا ىلع يفرصملا عاطقلا فاشكنا عافترا رارمتسا
 نأ لمتحملا نم رطاخم كانھ نأ ىلإ ریشن نأ يرورضلا نم
 كلذو ،راقعلا راعسأ طوبھ لاح يف يفرصملا عاطقلا اھھجاوی
 ةلثمتم راقعلا قوس ىلع ةددعتم روصب تافاشكنا نم كونبلل امل
 ماع يفف .تارامثتسالاو تانامضلاو ةینامتئالا تالیھستلا يف

 ةیراقعلا ضورقلا ىلع كونبلا فاشكنا يلامجإ لصو ،2019
 ةقباسلا ةنسلا نع %5.5 ةدایزب يتیوك رانید رایلم 24.1

 دقف ،ضورقلا يلامجإ نم ةبسنك نكلو ،)27-4 لكشلا(
 .%46.5 ىلإ %47.2 نم ةیراقعلا ضورقلا ةبسن تعجارت
 ءارش ضرغل ةھجوملا ضورقلا ةدایز نم مغرلا ىلعو
 تاءاشنإلا ضورق تلجس دقف ،%14.3 وحنب تاراقع
 %1 ةبسنبً اعجارتو %0.3 ةبسنب ًاومن ةیناكسإلا ضورقلاو
 لثمت ةیناكسإلا ضورقلا نأ ركذلاب ریدج .بیترتلا ىلع
 ضورق اھنأ ثیح ،راقعلا قوس ىلع ةرشابم ریغ تافاشكنا

 ىدمب ریبك لكشب رثأتتو لیمعلا بتار لباقم حنمت ةنومضم ریغ
 لاح يفو .61راقعلا قوس يف تاریغتلاب سیلو لخدلا تابث
 ىلإ راقعلا ىلع فاشكنالا عجارتی ،ةیناكسإلا ضورقلا ءانثتسا

 .ضورقلا يلامجإ نم %26 يأ ،يتیوك رانید رایلم 13.5

 رثكأ )2015 ماع ذنم( لكشت تاراقعلا نإف ،تانامضلل ةبسنلابو
 ،ةنسلا لالخو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ نم %60 نم
 ىلإ %66.47 نم ةیراقعلا تانامضلا ةصح تضفخنا

 ةیطغت تالدعمب ظفتحت لازت ام كونبلا مظعم نأ الإ 65.82%
 راعسأ يف ةلوقعملا تابلقتلا ءاوتحا نم اھنكمت تانامضلل ةیلاع
 رطاخم فیفخت تاودأ نم راقعلا دعی مل ،كلذ ىلإ ةفاضإ .راقعلا
 .رطاخملاب ةنوزوملا لوصألا باستحا دنع نامتئالا

 عجارت دقف ،62ةرشابملا ةیراقعلا تارامثتسالل ةبسنلابو ،ًاریخأو
 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ ىلإ لصیل %3 ةبسنب فاشكنالا

 يلامجإ نم %1 طقف ةیراقعلا تارامثتسالا لثمتو .2015
 ضافخنالا دوعیو ،يتیوك رانید نویلم 809 ةمیقب يأ ،لوصألا
 زیكرت ةدایز عم ةیراقعلا تارامثتسالا نم جراختلا تایلمع ىلإ
 عیزوتلا ثیح نمو .ةیسیئرلا ةیفرصملا اھتطشنأ ىلع كونبلا
 لودو تیوكلا يف ةریبك ةروصب عجارتلا زكرت ،يفارغجلا

                                                             
 ةفاضإ %40 غلبی ةیناكسإلا ضورقلل ةبسنلاب لخدلا يفاص ىلإ نیدلا ةمدخ لدعمل ىصقألا دحلا نإف ،يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعتلً اقفو  61

 .ضرتقملا بتار ةداھش يف ددحملا بتارلا ىلع ،تامیلعتلا بجومب ،لخدلارصتقیو .ضرقلا غلبم يلامجإل ىصقأ دح ىلإ
  .راقعلا يف رشابم لكشب رامثتسالا طقف ةیمالسإلا كونبلل نكمی  62
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552019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
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 رھش يف تاعاطقلا لكل زیمم ءادأب ماعلا نم ثلاثلا عبرلا أدبو
 سطسغأ رھش لطیل ًالیوط ىوتسملا اذھ رمتسی مل نكلو ،ویلوی
 ةرتفلا هذھ لالخً افیعض ءادألا نوكی ام ًةداعو .جئاتنلا أوسأب
 داحلا طوبھلا وھ ًاءوس رمألا داز ام نكلو ،فیصلا مسوم ببسب
 ةرم يفاعتلا أدبو .ماعلا لالخ اھل ىوتسم ىندأل طفنلا راعسأ يف
 ،ًاریخأو .طفنلا راعسأ عافترا ةیادب عم ربمتبس رھش يف ىرخأ
 ،نیرمثتسملا تاھجوت ىلع يبلس رثأ ةیمیلقإلا تارتوتلل ناك
 .ماعلا نم ریخألا عبرلا لالخ عاطقلا تاعیبم ؤطابت مث نمو

 راقعلا ىلع يفرصملا عاطقلا فاشكنا عافترا رارمتسا
 نأ لمتحملا نم رطاخم كانھ نأ ىلإ ریشن نأ يرورضلا نم
 كلذو ،راقعلا راعسأ طوبھ لاح يف يفرصملا عاطقلا اھھجاوی
 ةلثمتم راقعلا قوس ىلع ةددعتم روصب تافاشكنا نم كونبلل امل
 ماع يفف .تارامثتسالاو تانامضلاو ةینامتئالا تالیھستلا يف

 ةیراقعلا ضورقلا ىلع كونبلا فاشكنا يلامجإ لصو ،2019
 ةقباسلا ةنسلا نع %5.5 ةدایزب يتیوك رانید رایلم 24.1

 دقف ،ضورقلا يلامجإ نم ةبسنك نكلو ،)27-4 لكشلا(
 .%46.5 ىلإ %47.2 نم ةیراقعلا ضورقلا ةبسن تعجارت
 ءارش ضرغل ةھجوملا ضورقلا ةدایز نم مغرلا ىلعو
 تاءاشنإلا ضورق تلجس دقف ،%14.3 وحنب تاراقع
 %1 ةبسنبً اعجارتو %0.3 ةبسنب ًاومن ةیناكسإلا ضورقلاو
 لثمت ةیناكسإلا ضورقلا نأ ركذلاب ریدج .بیترتلا ىلع
 ضورق اھنأ ثیح ،راقعلا قوس ىلع ةرشابم ریغ تافاشكنا

 ىدمب ریبك لكشب رثأتتو لیمعلا بتار لباقم حنمت ةنومضم ریغ
 لاح يفو .61راقعلا قوس يف تاریغتلاب سیلو لخدلا تابث
 ىلإ راقعلا ىلع فاشكنالا عجارتی ،ةیناكسإلا ضورقلا ءانثتسا

 .ضورقلا يلامجإ نم %26 يأ ،يتیوك رانید رایلم 13.5

 رثكأ )2015 ماع ذنم( لكشت تاراقعلا نإف ،تانامضلل ةبسنلابو
 ،ةنسلا لالخو .كونبلا ىدل تانامضلا يلامجإ نم %60 نم
 ىلإ %66.47 نم ةیراقعلا تانامضلا ةصح تضفخنا

 ةیطغت تالدعمب ظفتحت لازت ام كونبلا مظعم نأ الإ 65.82%
 راعسأ يف ةلوقعملا تابلقتلا ءاوتحا نم اھنكمت تانامضلل ةیلاع
 رطاخم فیفخت تاودأ نم راقعلا دعی مل ،كلذ ىلإ ةفاضإ .راقعلا
 .رطاخملاب ةنوزوملا لوصألا باستحا دنع نامتئالا

 عجارت دقف ،62ةرشابملا ةیراقعلا تارامثتسالل ةبسنلابو ،ًاریخأو
 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ ىلإ لصیل %3 ةبسنب فاشكنالا

 يلامجإ نم %1 طقف ةیراقعلا تارامثتسالا لثمتو .2015
 ضافخنالا دوعیو ،يتیوك رانید نویلم 809 ةمیقب يأ ،لوصألا
 زیكرت ةدایز عم ةیراقعلا تارامثتسالا نم جراختلا تایلمع ىلإ
 عیزوتلا ثیح نمو .ةیسیئرلا ةیفرصملا اھتطشنأ ىلع كونبلا
 لودو تیوكلا يف ةریبك ةروصب عجارتلا زكرت ،يفارغجلا

                                                             
 ةفاضإ %40 غلبی ةیناكسإلا ضورقلل ةبسنلاب لخدلا يفاص ىلإ نیدلا ةمدخ لدعمل ىصقألا دحلا نإف ،يزكرملا تیوكلا كنب تامیلعتلً اقفو  61

 .ضرتقملا بتار ةداھش يف ددحملا بتارلا ىلع ،تامیلعتلا بجومب ،لخدلارصتقیو .ضرقلا غلبم يلامجإل ىصقأ دح ىلإ
  .راقعلا يف رشابم لكشب رامثتسالا طقف ةیمالسإلا كونبلل نكمی  62
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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1.3
ك.بليون دتحليل الميزانية العمومية

 64 2019 يلاملا رارقتسالا ریرقت
 

 

 تارامثتسالا ومن لباقم ،ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم
 .ابوروأو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم لك يف ةیراقعلا

 يتیوكلا نامتئالا كنب ضورق عجارت

 لماكلاب ةكولمم ةلقتسم ةسسؤمك ،يتیوكلا نامتئالا كنب لصاو
 ،ناكسإلا نوؤشل ةلودلا ریزو فارشإ تحت لمعتو ةموكحلل
 وأ ءانب وأ ءارشل نییتیوكلا نینطاوملل ناكسإلا ضورق میدقت
 .ةیراقعلا تادحولا دیدجت

 غلبمو ددع عجارت ىلإ يتیوكلا نامتئالا كنب ماقرأ ریشتو
 اھفرص مت يتلا كلتو اھحنم ىلع ةقفاوملا تمت يتلا ضورقلا
 ةمیق يلامجإ ضفخنا ثیح ،)28-4 لكشلا( 2018 ماعب ةنراقم
 نم %35 ةبسنب اھحنم ىلع ةقفاوملا تمت يتلا ضورقلا

 رانید نویلم 264.3 ىلإ لصتل يتیوك رانید نویلم 408.7
 ىلع ةقفاوملا تمت يتلا ضورقلا ددع لجس ،لثملابو .يتیوك
 نمً اضرق 8,055 ىلإ لصیل %23.5 ةبسنبً اعجارت اھحنم

 ضورقلا ةمیق تضفخنا امك .2018 ماع يفً اضرق 10,528
 يتیوك رانید نویلم 349.2 نم %15.3 ةبسنب اھفرص مت يتلا
 ةظفحم يف عجارتلا اذھ ودبیو .يتیوك رانید نویلم 295.7 ىلإ
 انذخأ ام اذإ ةدش لقأ يتیوكلا نامتئالا كنبب ةصاخلا ضورقلا
 نمو ،ماع لكشب .2018 ماع يف ققحملا ومنلا رابتعالا يف

 تایوتسملا عم ىشامتت غلابملاو ماقرألا نإف ،ةمیقلا ثیح
 .2017-2014 ةرتفلا لالخ ةققحملا

 نویلم 187.6( %63.4 نإف ،ضورقلا كلت مادختسال ةبسنلابو
 ءاشنإل ةھجوم تناك اھفرص مت دق يتلا غلابملا نم )يتیوك رانید
 2018 ماع لالخ %67.2 ھتبسن امب ةنراقم ،ةدیدج ينابم
 مت يتلا ضورقلا ةصح تغلب ،ىرخأ ةھج نم .)29-4 لكشلا(
 نویلم 50.3 وحن ةمئاق ةیراقع تادحو دیدجت ضرغل اھحنم
 ةنسلا ةصحل ةبراقم يھو %17 ةبسنب يأ ،يتیوك رانید
 ،يتیوك رانید نویلم 57.8 يھو ةیقبتملا ةمیقلا امأ .ةقباسلا

 %15.7 ھتبسن امب ةنراقم يلامجإلا نم %19.5 لكشت يتلاو
 لزانم ءارش ضرغل ةصصخملا ضورقلل يھف ،2018 ماع يف
 .ةمئاق
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  تایوستلاو تاعوفدملا مظن

 دكؤی امم ،ةظوحلم ومن تالدعم قیقحت يف ةریبكلا تاعوفدملاو ةئزجتلا تاعوفدم مظن ترمتسا
 لالخو .ةیمویلا ةیلاملا تالماعملا نمٍ ریبك ٍمك لیھست يف ةثیدحلا عفدلا مظن ھبعلت يذلا رودلا ةیمھأ

 لثمتت يتلاو 63ةینورتكلإلا ةیفرصملا تاونقلا لالخ نم تالماعملا ةمیق ومن لدعم عفترا ،2019 ماع
 ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرشل ةینورتكلإلا ةباوبلاو عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأ يف
 يف %10 ھتبسن امب ةنراقم 66%11.8 ىلإ )65ةینورتكلإلا تاعوفدملل "تن يك" ةباوب( 64ةكرتشملا
 طاقن ةزھجأ تایلمع يف ةفعاضملا ةدایزلا ىلإ ةیساسأ ةروصب ومنلا عافترا دوعیو ،ةقباسلا ةنسلا
 ومن تالدعم قیقحت يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب ةصح ترمتسا ،ىرخأ ةھج نم .عیبلا
 ةمیق عومجم زواجتو .ًایبسن ةضفخنم ةدعاق نم نكلو ،تالماعملا ددع وأ ةمیق ثیح نم ءاوس ،ةیوق
 2019 ماع يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأ مادختساب تالماعملا
 عفدلا لئاسول يمانتملا مادختسالا سكعی امم يلآلا فرصلا ةزھجأ لالخ نم ةیدقنلا تابوحسملا
 تالماعملا ددع عومجم نم ةریبك ةبسن لكشت ةینورتكلإلا ةیفرصملا تالماعملا نأ مغرو .ةینورتكلإلا
 ثیح نم ریبك بیصن اھل لازی ال تاكیش لكش يف 67ةیقرولا تالماعملا نأ الإ ،%.898 ىلإ لصت
 ثیح ،ةیساسألا ةینبلا تعسوت ،ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا ىلع دیازتملا بلطلا ةبكاوملو .ةمیقلا

 اھددع لصیل بیترتلا ىلع %12.5و %9.1 ةبسنب يلآلا فرصلا ةزھجأو عیبلا طاقن ةزھجأ ددع داز
 عسوت عمو ،رخآ بناج نم .2019 ةیاھنب يلآ فرص زاھج 2,675و عیب طاقن زاھج 64,990 ىلإ
 عورفلا ددع ضفخنا ،ءالمعلا نیب عساو قاطن ىلع اھمادختساو ایجولونكتلا قیبطت يف كونبلا
 ءارجإ 2019 ماع لالخ مت ،ًاریخأو .ًایلحم ًایفرصم ًاعرف 412 ىلإ لصیل ًاعرف 13 ددعب ةیفرصملا

 نیكراشملا نیب امیف تاعوفدملا ةیوستل يلآلا تیوكلا ماظن" لالخ نم كونبلا نیب ةلماعم نویلم 3.8
 .يتیوك رانید رایلم 333 اھتمیق تغلب 68"بساك -

 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا يف درطم عافترا

 مظن نمأ روطتو تامولعملا ایجولونكت مادختسا راشتنا ىدأ
 لالخ نم تالماعملا ةدایز ىلإ ةینورتكلإلا تاعوفدملا
 دقو ،تیوكلا يف ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا تاونق
 ةزھجأ لالخ نم تالماعملا يمانت يف حوضوب كلذ سكعنا
 تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا
 ،ثالثلا تاونقلا هذھ لثمت ثیح ،ةینورتكلإلا تاعوفدملل

 ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرش اھلیغشت ىلع موقت يتلاو
 تیوكلا يف ةئزجتلا تاعوفدم ماظن ،"تن يك" ةكرتشملا

                                                             
 ةزھجأو ،يلآلا فرصلا ةزھجأ :يھو تیوكلا يف ةیسیئرلا ثالثلا ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا لئاسو يف ةینورتكلإلا ةفریصلا لثمتت   63

 .)ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب( ةكرتشملا ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرشل ةینورتكلإلا ةباوبلاو ،عیبلا طاقن
 .ةیلحملا كونبلا عم نواعتلاب 1994 ماع يف اھتامدخ میدقت "تن يك" ةكرتشملا ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرش تأدب  64
 تاسسؤملل حامسلل 2004 ماع يف تقلطأ يتلاو )تن يك( ةكرتشملا ةیلآلا ةیفرصملا تامدخلا ةكرشل ةینورتكلإلا تاعوفدملا ةباوب يھ  65

 .مصخلا تاقاطب لالخ نم طقف عفدلا متیو ،اھتامدخو اھتاجتنم لباقم تنرتنإلا ربع اھل ةقحتسملا لاومألا لیصحتب ةصاخلاو ةماعلا
 يف ریغتلا ببسب يزكرملا تیوكلا كنب عقوم ىلع ةیونس عبرلاو ةیرھشلا تارشنلا يف ةروشنملا ماقرألا نع 2019 ماعل انتانایب فلتخت 66

 .ةیجھنملا
 .تاكیش لكش يف تالماعملا هذھو ،ةینورتكلإلا ةفریصلا تالماعم ریغ تالماعملل لیدبلا جذومنلا وھ  67
 .2004 ماع نم سطسغأ رھش يف ھقالطإ مت دقو ،بساك – نیكراشملا نیب امیف تاعوفدملا ةیوستل يلآلا تیوكلا ماظن  68
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 تالماعملا مظعم ةیوستل ةیساسأ ةروصب مدختسی يذلاو
 .ةمیقلا ةضفخنم

 تالماعملا ددع يلامجإ عفترا ،2019 ماع لالخو
 لكشب ىلعأ ةبسن يھو ،%21 ةبسنب ةینورتكلإلا ةیفرصملا
 %17 تغلب يتلاو 2018 ماع يف ةلجسملا نم ظوحلم
 ددع يلامجإ يف يوقلا ومنلا رثأت دقو .)1-5 لكشلا(
 لالخ نم تالماعملا ددع يف ةریبكلا ةدایزلاب تالماعملا
 ،ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأ
  .ضفخنم ىوتسم نم ناك تن يك ةباوب يف عافترالا نأ الإ

 ةزھجأ تالماعم ددع يلامجإ عفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو
 ةبسنب يوقلا ومنلا ةیفلخ ىلع %24.6 ةبسنب عیبلا طاقن

 ددع عجارت مغر 2018 ماع يف لجسملا 20.4%
 ةبسنب تیوكلا جراخ عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ نم تالماعملا

 ةزھجأ نم بحسلا تالماعم ددع دھش ،لثملابو .15%
 ةبسنب ةنراقم %2.3 ةبسنبً ایبسن لضفأ ًاومن يلآلا فرصلا

 .ةقباسلا ةنسلا يف 2.1%

 تاعوفدملل تن يك ةباوب مادختسا يف يوق ومن
 ًایبسن ةضفخنم ةدعاق نم ھنأ الإ ةینورتكلإلا

 تاعوفدملل تن يك ةباوب لالخ نم تالماعملا ددع رمتسا
 %45 ةبسنب ومن ًالجسم يوق لدعمب ھعافترا ةینورتكلإلا
 ةقباسلا ةنسلا يف %42 ھتبسن امب ةنراقم 2019 ماع يف

 ًةنراقمً ایبسن ضفخنم ىوتسم نم ومنلا اذھ نوك مغر
 .)2-5 لكشلا( عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأب
 لالخ نم تالماعملا ةمیقو ددع يف ریبكلا ومنلا دكؤیو
 مادختسا ةدایز ىلع ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب
 دقو .دارفألا تالماعم ذیفنت يف ينورتكلإلا عفدلا لئاسو
 لالخ ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب مادختسا ىمانت
 ةیراجتلا لامعألا راشتنا لضفب ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا

 فلتخم موسرل ةینورتكلإلا تاعوفدملل ةموكحلا مادختساو
 - يموكحلا ينورتكلالا عفدلا ماظن لالخ نم( تامدخلا
 .)دیدست

 نم ھنأ الإ ،ينورتكلإلا عفدلا لولح ةیلعاف نم مغرلا ىلعو
 ةیباقرلا رطألا عضوو تاعیرشتلا نس يرورضلاو مزاللا
 .تاقیبطتلا كلت نمأو ةیلعافو ةیقادصم نامضل ةبولطملا

 ھتامیلعت يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ ،قلطنملا اذھ نمو
 رطألا ةبكاوم نامضل لاومألل ينورتكلإلا عفدلا نأشب
 يف عیرسلا روطتلا بكاوت ةبصخ ةئیب ةئیھتلو ةیباقرلا
 نكمی ،لیصافتلا نم دیزمل( ةیلاملا ایجولونكتلا تاقیبطت
 ماعل يلاملا رارقتسالا ریرقت يف 1-5 قفرملا ىلإ عوجرلا
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592019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 تالماعملا مظعم ةیوستل ةیساسأ ةروصب مدختسی يذلاو
 .ةمیقلا ةضفخنم

 تالماعملا ددع يلامجإ عفترا ،2019 ماع لالخو
 لكشب ىلعأ ةبسن يھو ،%21 ةبسنب ةینورتكلإلا ةیفرصملا
 %17 تغلب يتلاو 2018 ماع يف ةلجسملا نم ظوحلم
 ددع يلامجإ يف يوقلا ومنلا رثأت دقو .)1-5 لكشلا(
 لالخ نم تالماعملا ددع يف ةریبكلا ةدایزلاب تالماعملا
 ،ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأ
  .ضفخنم ىوتسم نم ناك تن يك ةباوب يف عافترالا نأ الإ

 ةزھجأ تالماعم ددع يلامجإ عفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو
 ةبسنب يوقلا ومنلا ةیفلخ ىلع %24.6 ةبسنب عیبلا طاقن

 ددع عجارت مغر 2018 ماع يف لجسملا 20.4%
 ةبسنب تیوكلا جراخ عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ نم تالماعملا

 ةزھجأ نم بحسلا تالماعم ددع دھش ،لثملابو .15%
 ةبسنب ةنراقم %2.3 ةبسنبً ایبسن لضفأ ًاومن يلآلا فرصلا

 .ةقباسلا ةنسلا يف 2.1%

 تاعوفدملل تن يك ةباوب مادختسا يف يوق ومن
 ًایبسن ةضفخنم ةدعاق نم ھنأ الإ ةینورتكلإلا

 تاعوفدملل تن يك ةباوب لالخ نم تالماعملا ددع رمتسا
 %45 ةبسنب ومن ًالجسم يوق لدعمب ھعافترا ةینورتكلإلا
 ةقباسلا ةنسلا يف %42 ھتبسن امب ةنراقم 2019 ماع يف

 ًةنراقمً ایبسن ضفخنم ىوتسم نم ومنلا اذھ نوك مغر
 .)2-5 لكشلا( عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأب
 لالخ نم تالماعملا ةمیقو ددع يف ریبكلا ومنلا دكؤیو
 مادختسا ةدایز ىلع ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب
 دقو .دارفألا تالماعم ذیفنت يف ينورتكلإلا عفدلا لئاسو
 لالخ ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوب مادختسا ىمانت
 ةیراجتلا لامعألا راشتنا لضفب ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا

 فلتخم موسرل ةینورتكلإلا تاعوفدملل ةموكحلا مادختساو
 - يموكحلا ينورتكلالا عفدلا ماظن لالخ نم( تامدخلا
 .)دیدست

 نم ھنأ الإ ،ينورتكلإلا عفدلا لولح ةیلعاف نم مغرلا ىلعو
 ةیباقرلا رطألا عضوو تاعیرشتلا نس يرورضلاو مزاللا
 .تاقیبطتلا كلت نمأو ةیلعافو ةیقادصم نامضل ةبولطملا

 ھتامیلعت يزكرملا تیوكلا كنب ردصأ ،قلطنملا اذھ نمو
 رطألا ةبكاوم نامضل لاومألل ينورتكلإلا عفدلا نأشب
 يف عیرسلا روطتلا بكاوت ةبصخ ةئیب ةئیھتلو ةیباقرلا
 نكمی ،لیصافتلا نم دیزمل( ةیلاملا ایجولونكتلا تاقیبطت
 ماعل يلاملا رارقتسالا ریرقت يف 1-5 قفرملا ىلإ عوجرلا
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602019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 نم تالماعملا يف ةدایزلا لضفب تاعوفدملا ةمیق ومن
 تاعوفدملل تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ
  ةینورتكلإلا

 يف ومنلا راس تالماعملا ددع يف ومنلا ةریتو سفن ىلع
 نكلو ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا تالماعم ةمیق
 تاعوفدملل تن يك ةباوب ءانثتساب(ً ایبسن لقأ تالدعمب
 نم تالماعملا ةمیق يلامجإ لجس ،ًادیدحتو .)ةینورتكلإلا

 يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأ لالخ
 ماع يف %11.8 ةبسنب ًاومن ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن

 .)3-5 لكشلا( ةقباسلا ةنسلا %10 ھتبسن امب ةنراقم 2019
 ومنلا ىلإ ھنم ریبك ءزج يف ظوحلملا ومنلا اذھ دوعیو
 نم تالماعملا ةمیق يلامجإ يف %13.8 ةبسنب فعاضملا

 تالماعملا ةمیق تعفترا نیح يف ،عیبلا طاقن ةزھجأ لالخ
 يفو .طقف %0.8 ةبسنب يلآلا بحسلا ةزھجأ لالخ نم
 تن يك ةباوب لالخ نم تالماعملا ةمیق تققح ،لباقملا
 امب ةنراقم %84 ةبسنب ةریبك ةزفق ةینورتكلإلا تاعوفدملل
 ىوتسم نم ومنلا اذھ نوك مغر 2018 ماع يف %58 ھتبسن
 طاقن ةزھجأو يلآلا فرصلا ةزھجأب ةنراقم ایبسن ضفخنم
 .عیبلا

 عیبلا طاقن لالخ نم تالماعملا ةمیق يف يوقلا ومنلا نأ امك
 ومنلا ؤطابت لظ يف ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوبو
 ریغت ىلإ ىدأ دق يلآلا فرصلا ةزھجأ تالماعم يف
 ةیفرصملا تامدخلا مادختسا يلامجا يف اھنم لك ةمھاسم
 ةزھجأ ةصح تعفترا ،دیدحتلا ھجو ىلعو .ةینورتكلإلا
 %45.2 نم ةنسلا لالخ %46 ىلإ ىرخأ ةرم عیبلا طاقن
 تاعوفدملل تن يك ةباوب ةصح تغلب امك . 2018 ماع يف
 ةقباسلا ةنسلا يف %6.1 نم %10 نم رثكأ ةینورتكلإلا
 ةمیق ةصح تضفخنا ،ىرخأ ةھج نم .)4-5 لكشلا(
 يف %44 ىلإ يلآلا فرصلا ةزھجأ لالخ نم تالماعملا

 تاھجوتلا ریشتو .ةقباسلا ةنسلا يف %48.7 نم 2019 ماع
 عفدلا لئاسو مادختسا دیازت ىلإ عفدلا لئاسو فلتخم نیب
 تالماعم ةمیق تلكش ثیح ةیتاوملاو ةعیرسلا ةینورتكلإلا
 ةینورتكلإلا تاعوفدملل تن يك ةباوبو عیبلا طاقن ةزھجأ
  .يلامجالا نم %56.1 ھتبسن ام ةعمتجم

 ثیح نم ةریبك ةصحب ىظحت ةیقرولا تالماعملا لازت ام
 تالماعملا ددع عجارت مغر ةمیقلا

 ةیقرولا تالماعملا ثیح نم تالماعملا فینصت ىلإ رظنلاب
 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا تالماعم لباقم )تاكیشلا(
 تن يك ةباوب ،عیبلا طاقن ةزھجأ ،يلآلا فرصلا ةزھجأ(
 لازت ام ةیقرولا تالماعملا نإف ،)ةینورتكلإلا تاعوفدملل
 ثیح نم اھعجارت مغر ةمیقلا ثیح نم ةریبك ةبسن لكشت
 تالماعملا تلكش ،2019 ماع لالخو .)5-5 لكشلا( ددعلا
 ھتبسن امب ةنراقم تالماعملا ةمیق نم %55.3 ةیقرولا

 كلذب ةققحم ةینورتكلإلا ةیفرصملا تالماعملل 46.5%
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 تلجسو اذھ .ةقباسلا ةنسلا عم ةنراقم اھتصح يف ةدایز
 ددع يلامجا نم طقف %1.24 ھتبسن ام ةیقرولا تالماعملا
 ءالمعلا نا ىلإ ریشت تاھجوتلا هذھ لكو .تالماعملا
 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا نولضفی
 ةیقرولا تالماعملا لظت نیح يف ةریغصلا تالماعتلل
 ،ةماع ةفصبو .ةعفترملا ةمیقلا تاذ تالماعتلا ىلع ةنمیھم
 جذامنلا لالخ نم ةیراجتلا تالماعملا مظعم ىرجت
 .ةیقرولا

 ةینورتكلإلا ةفریصلل ةیتحتلا ةینبلا تاعسوت رارمتسا

 يف ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا ةدایز تءاج
 ةمظنأل ةیتحتلا ةینبلا يف ظوحلم عسوتب ةموعدم تیوكلا
 عیبلا طاقن ةزھجأ ددع دھش ،2019 ماع لالخو .عفدلا

 ىلع %12.5و %9.1 لدعمب ًاومن يلآلا فرصلا ةزھجأو
 عیب طاقن زاھج 64,990 ىلإ اھددع لصیل بیترتلا

 تدھش امك .)6-5 لكشلا( يلآ فرص زاھج 2,675و
 ًازاھج 5,443 وحن غلبً ایوقً اعسوت عیبلا طاقن ةزھجأ تاكبش
 يذلاو 2018 ماع يف لجسملا ددعلا نم لقأ ھنإ الإ ،ًادیدج
 ةئزجتلا ذفانم يف ةدایزلل ناكو .ًادیدج ًازاھج 8,475 غلب
 .ومنلا اذھ عفد يف ارود قوستلا زكارم حاتتفاو

 ثیح ،يلآلا فرصلا ةزھجأ ددعل ةبسنلاب لاحلا فلتخی ملو
 ماع يف ًادیدج ًازاھج 297 ةفاضإب ةیوق ةدایزلا تناك

 .2018 ماع لالخ ًادیدج ًازاھج 275 ددعب ةنراقم 2019
 فرصلا ةزھجأ نم ةدیدجلا تادحولا ددع ىلإ ةفاضإو
 ءدب عم تامدخلا ةدوجً اضیأ تنسحت ،اھبیكرت مت يتلا يلآلا
 تامدخ مدقت ةیكذ يلآ فرص ةزھجأ حرط يف كونبلا
 عورفلل ءالمعلا ةرایز يعدتست قباسلا يف تناك ةركتبم
 تاقاطبلا رادصإ لجس ،ىرخأ ةھج نم .اھزاجنإل
 )ةینامتئالا تاقاطبلاو مصخلا تاقاطب( ةدیدجلا ةیكیتسالبلا
 يلامجإ لصیل 2019 ماع لالخ %1 لدعمب ًالیئض ًاومن

 %83.2 اھنم ،ةقاطب نویلم 4.9 ىلإ تاقاطبلا كلت ددع
  .مصخ تاقاطب

 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا يف ةدایزلل ًارظنو
 اھعورف ددع لیلقت يف كونبلا ضعب تماق ،ءالمعلا لابقإو
 لصیلً اعرف 13 لافقإ 2019 ماع لالخ مت ثیح ،ةیفرصملا

 ددعل لثامم ام دح ىلإ وھو 69ًاعرف 412 ىلإ عورفلا ددع
 ىلعو .)7-5 لكشلا( تاونس ةعبرأ ذنم ةلجسملا عورفلا

 تلفقأ نیح يفً اعرف 12 ةیدیلقتلا كونبلا تلفقأ ،دیدحتلا ھجو
 كونبلا عورف تلظو طقف ًادحاوً اعرف ةیمالسإلا كونبلا
 تقاض ،كلذل ةجیتنو .رییغت نود ددعلا سفنب ةیبنجألا
 لازی ال نكلو ،رثكأ ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیب ةوجفلا

 عورفلا نم ىلعأ )225( ةیدیلقتلا ةیفرصملا عورفلا ددع
                                                             

 14و دحاو يلیثمت بتكمو يسیئر بتكم 23 داعبتسا متو .تیوكلا يف ةیبنجأ كونبلً اعرف 14و يعانصلا تیوكلا كنبلً اعرف كلذ لمشی  69
 .جراخلا يف ةیتیوك كونبلً اعرف
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612019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 تلجسو اذھ .ةقباسلا ةنسلا عم ةنراقم اھتصح يف ةدایز
 ددع يلامجا نم طقف %1.24 ھتبسن ام ةیقرولا تالماعملا
 ءالمعلا نا ىلإ ریشت تاھجوتلا هذھ لكو .تالماعملا
 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا نولضفی
 ةیقرولا تالماعملا لظت نیح يف ةریغصلا تالماعتلل
 ،ةماع ةفصبو .ةعفترملا ةمیقلا تاذ تالماعتلا ىلع ةنمیھم
 جذامنلا لالخ نم ةیراجتلا تالماعملا مظعم ىرجت
 .ةیقرولا

 ةینورتكلإلا ةفریصلل ةیتحتلا ةینبلا تاعسوت رارمتسا

 يف ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا ةدایز تءاج
 ةمظنأل ةیتحتلا ةینبلا يف ظوحلم عسوتب ةموعدم تیوكلا
 عیبلا طاقن ةزھجأ ددع دھش ،2019 ماع لالخو .عفدلا

 ىلع %12.5و %9.1 لدعمب ًاومن يلآلا فرصلا ةزھجأو
 عیب طاقن زاھج 64,990 ىلإ اھددع لصیل بیترتلا

 تدھش امك .)6-5 لكشلا( يلآ فرص زاھج 2,675و
 ًازاھج 5,443 وحن غلبً ایوقً اعسوت عیبلا طاقن ةزھجأ تاكبش
 يذلاو 2018 ماع يف لجسملا ددعلا نم لقأ ھنإ الإ ،ًادیدج
 ةئزجتلا ذفانم يف ةدایزلل ناكو .ًادیدج ًازاھج 8,475 غلب
 .ومنلا اذھ عفد يف ارود قوستلا زكارم حاتتفاو

 ثیح ،يلآلا فرصلا ةزھجأ ددعل ةبسنلاب لاحلا فلتخی ملو
 ماع يف ًادیدج ًازاھج 297 ةفاضإب ةیوق ةدایزلا تناك

 .2018 ماع لالخ ًادیدج ًازاھج 275 ددعب ةنراقم 2019
 فرصلا ةزھجأ نم ةدیدجلا تادحولا ددع ىلإ ةفاضإو
 ءدب عم تامدخلا ةدوجً اضیأ تنسحت ،اھبیكرت مت يتلا يلآلا
 تامدخ مدقت ةیكذ يلآ فرص ةزھجأ حرط يف كونبلا
 عورفلل ءالمعلا ةرایز يعدتست قباسلا يف تناك ةركتبم
 تاقاطبلا رادصإ لجس ،ىرخأ ةھج نم .اھزاجنإل
 )ةینامتئالا تاقاطبلاو مصخلا تاقاطب( ةدیدجلا ةیكیتسالبلا
 يلامجإ لصیل 2019 ماع لالخ %1 لدعمب ًالیئض ًاومن

 %83.2 اھنم ،ةقاطب نویلم 4.9 ىلإ تاقاطبلا كلت ددع
  .مصخ تاقاطب

 ةینورتكلإلا ةیفرصملا تامدخلا مادختسا يف ةدایزلل ًارظنو
 اھعورف ددع لیلقت يف كونبلا ضعب تماق ،ءالمعلا لابقإو
 لصیلً اعرف 13 لافقإ 2019 ماع لالخ مت ثیح ،ةیفرصملا

 ددعل لثامم ام دح ىلإ وھو 69ًاعرف 412 ىلإ عورفلا ددع
 ىلعو .)7-5 لكشلا( تاونس ةعبرأ ذنم ةلجسملا عورفلا

 تلفقأ نیح يفً اعرف 12 ةیدیلقتلا كونبلا تلفقأ ،دیدحتلا ھجو
 كونبلا عورف تلظو طقف ًادحاوً اعرف ةیمالسإلا كونبلا
 تقاض ،كلذل ةجیتنو .رییغت نود ددعلا سفنب ةیبنجألا
 لازی ال نكلو ،رثكأ ةیدیلقتلاو ةیمالسإلا كونبلا نیب ةوجفلا

 عورفلا نم ىلعأ )225( ةیدیلقتلا ةیفرصملا عورفلا ددع
                                                             

 14و دحاو يلیثمت بتكمو يسیئر بتكم 23 داعبتسا متو .تیوكلا يف ةیبنجأ كونبلً اعرف 14و يعانصلا تیوكلا كنبلً اعرف كلذ لمشی  69
 .جراخلا يف ةیتیوك كونبلً اعرف
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 ربكألا ةصحلا سكعی امم )172( ةیمالسإلا ةیفرصملا
 .يلحملا يلاملا عاطقلا يف ةیدیلقتلا كونبلل

  كونبلا نیب ةیوستلا تالماعم ةمیق يفاعت

 ماظن لیغشتب 2004 ماع ذنم يزكرملا تیوكلا كنب موقی
 مساب فورعملاو ،تاعوفدملل ةیلامجإلا ةینآلا ةیوستلا
 نیكراشملا نیب امیف تاعوفدملا ةیوستل يلآلا تیوكلا ماظن"
 ةریبكلا تاعوفدملا ةیوستب ماظنلا موقی ثیح ،"بساك -
 ةضفخنملا تالماعملا نم ةریبك ةعومجم ىلا ةفاضإلاب
 ،تایوستلا لیكو رودب يزكرملا تیوكلا كنب موقیو .ةمیقلا

 دادسل رطاخملا نم ةیلاخ لئاسو ریفوتب موقی ثیح
 كونبلا نیب تالیوحتلا ذیفنتو ،ةمیقلا ةیلاع تاعوفدملا
 "بساك" ماظن موقی ،ھسفن مسالا نم حضتی امكو .ةكراشملا
 اھب ظفتحی يتلا تاباسحلا نیب ينآ لكشب تاعوفدملا ةیوستب
 لكل يزكرملا تیوكلا كنب ررقیو .يزكرملا تیوكلا كنب
 ةفلتخم ًادودح "بساك" ماظن يف نیكراشملا نم كراشم
 ًادانتسا( مویلا لالخ ةلویسلا معدل فوشكملا ىلع بحسلل
 دودحلا هذھ حاتتو .)كنبلا اھمدقی يتلا تانامضلا ىلإ
 يف ،طقف تقؤملا يئاھنلا دعوملاو مویلا لوأ نیب نیكراشملل

 ةداعإ متی تقؤملا يئاھنلا دعوملا يف ىصقألا غلبملا نأ نیح
  .يلاتلا لمعلا موی ةیادب يفً ایئاقلت هدیدحت

 لالخ نم ةلماعم نویلم 3.8 ذیفنت 2019 ماع لالخ مت دقو
 ماع نع %25.6 ةبسنب ةدایز كلذب ًالجسم "بساك" ماظن

 ةروصب تایوستلا ددع عافترا دوعیو ،)8-5 لكشلا( 2018
 ثیح نمو .ةضفخنملا ةمیقلا تاذ تالماعملا ىلإ ةیسیئر
 نم اھذیفنت مت يتلا ةیوستلا تالماعم ةمیق تغلب دقف ،ةمیقلا

 ومن لدعمب يتیوك رانید رایلم 333 بساك ماظن لالخ
 .ةقباسلا ةنسلا يف %10 ةبسنب ضافخناب ةنراقم 27.6%

 ماظن تالماعم قفدتل ينایب ریوصت )9-5 لكشلا( نیبی
 نیب اھذیفنت مت يتلا ةیئانثلا تالماعملا رھظی ثیح ،بساك
 دیدحت متیو .2019 ربمسید يف امك بساك ماظن يكراشم
 نم نینثا يأ نیب ةیئانثلا تاعوفدملا قفدت قفو طباورلا
 تالماعملا ةمیق مھسلا ضرع سكعی ثیح ،نیكراشملا
 تالماعملا قفدت هاجتا مھسألا نیبت امك ،نیتطقن نیب ةذفنملا
 .رخآل كراشم نم

 عفدلا تاسسؤم بساك ماظن ةكبش فشكت ،كلذ نع ًالضف
 يف زكرتلا حضتی امك .ةكبشلا يف ةیبسنلا اھتیمھأو ةیسیئرلا

 ةمیق يلامجإ نم %26 نأ ثیح تاعوفدملا ةكبش
 ىلإ دوعی بساك ماظن يف نیكراشملا لك نیب تالماعملا
 يتلا تاروطتلاو تازكرتلا هذھ نإ .دحاو يسیئر كراشم
 نع ًالضف لكك تاعوفدملا قفدت ةكبش ىلع أرطت
 بویع يأ فشكل بثك نع اھتبقارم متی ىرخألا تارشؤملا
 .ماظنلا يف رطاخم وأ
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  70رضاحلا فواخمو يضاملا ءاطخأ :فارشإلاو ةباقرلا

 ،ةداعسلاو يلاعملا باحصأ

 ،میركلا روضحلا ةداسلاو تادیسلا

 ،ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا

 نمحرلا دبع روتكدلا يلاعمل لیزجلا ركشلاب ھجوتأو ،میقلا ىدتنملا اذھ يف ىرخأ ةرم مویلا مكب يقتلأ نأ يندعسیل ھنإ
 .میركلا عمجلا اذھ مامأ ثدحتلل يل ھتوعد ىلع يدیمحلا

 ،میركلا روضحلا

 نم تاونس دعب ھیلإ انلصو امو ةباقرلاب قلعتت امھالوأ ،ةیمھألا يتغلاب نیتطقن لوانتأ نأ ربنملا اذھ نم دوأ
 ةباقرلا مومھ يھ ةیناثلاو ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا انل اھتفشك يتلا روصقلا ھجوأ ةجلاعمل ةیباقرلا تاحالصإلا

 .ةیلبقتسملا فارشإلاو

 يضاملا ءاطخأ ةجلاعم

 تاحالصإلا نم تاونسلا هذھ لك دعب اذام :يلاتلا لاؤسلا حرطأ ًالوأ ينوعد ،ًالیصفت عوضوملا اذھ لوانتأ نأ لبقو
  ؟ةیباقرلا

 ناك ،2009 ماع يف ًادیدحتو ،يملاعلا داصتقالاب ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تفصع نأ ذنم نامزلا نم دقع ّرم دقل
 ،ىدملاو ةأشنلا ثیح نم اھعون نم ةدیرف سییاقملا لكب دعت يتلا ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا مامأ حنرتی يملاعلا داصتقالا
 ًاقبطف ،ىدملا ثیح نم امأ .دیدحتلا ھجو ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ،ةمدقتملا لودلا يف تناك ةمزألا هذھ ةاونف

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %25 ھتبسن ام ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا رئاسخ تغلب ،يلودلا تایوستلا كنب ثاحبأل
 .جاتنإلا ضافخناو ةلاطبلا تالدعم عافترال ةیعامتجالا فیلاكتلا نع مكیھان ،يملاعلا

 ام لقأ كرحت يف ،يلاملا ماظنلاب تقاحأ يتلا رطاخملاو بقاوعلا ةھجاومل ملاعلا ةداق كرحت ،ةمزألا هذھ رثإ ىلعو
 .ةیراجتلا تانحاشملاو ةیموقلا تاھاجتالا يمانت عباط ھیلع بلغی يذلا مویلا انعضوب ةنراقم يئانثتسا ھنإ ھنع لاقی
 تالالتخالا ةھجاومب ،يفرصملا فارشإلاو ةباقرلا هاجت انبولسأ يف يرذج لوحت ىلإ ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تدأ امك
 .ةقباسلا ةیباقرلا ةینبلا ةیافك مدع يف ةلثمتملا

 فعضو لاملا سأر ةیافك مدع حضاولا نم ناك دقف ً،ابعص روصقلا ھجوأو تالالتخالا هذھ ىلع فرعتلا نكی مل
 كونبلا تدافتسا امیف .طرفملا يلاملا عفرلا ءاوتحال ةیئاقولا ریبادتلاو تادصملا بایغ ًاءوس رمألا داز امو ،ھتدوج
 ماظنلل اھیف تببست يتلا رطاخملا ةفلك لمحتت نأ نود قوسلا يف اھتوق نم اھطوقس نود اھمجح لاح يتلا ىربكلا
 ةیبابض ةیؤرلا تناكو ،قوسلا تاریغت وأ لیومتلا ثیح نم ءاوس ،ةلویسلاب ةصاخ ریبادت كانھ نكت مل امك .ھتمرب
 يف ایلج ناك دق للخلا نإ ،لوقلا ةصالخ .يلكیھلا وأ ينمزلا دعبلا ثیح نم ةیماظنلا رطاخملا ءاوتحا دوھجل ةبسنلاب
  .ًالیصفتو ًةلمج ةیمیظنتلا دعاوقلا لك

 رارقتسا نأ داقتعالا داس ذإ ،يئزجلا طوحتلا ىلع رصتقت يفرصملا فارشإلا ةعیبط تناك ،كلذ لك ىلع ةوالعو
 يف ةذخآلا ةیماظنلا رطاخملا لھاجت ىلإ ىدأ امم ،لكك ماظنلا رارقتساب لیفك ةدح ىلع الك يلاملا ماظنلا تادحو
 .يمانتلا

                                                             
 ىوتسملا يلاع رشع عبارلا يونسلا عامتجالا يف ،لشاھلا فسوی دمحم روتكدلا ،يزكرملا تیوكلا كنب ظفاحم يلاعمل ةیسیئرلا ةملكلا  70

 يبرعلا دقنلا قودنصو يلاملا رارقتسالا دھعم عم ةكراشملاب ةیفرصملا ةباقرلل لزاب ةنجل ھمظنت يذلاو ،ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل
 .2019 ربمسید 11 خیراتب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ،يبظ وبأ يف دقعنملاو

 1-5 قفرملا



632019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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  70رضاحلا فواخمو يضاملا ءاطخأ :فارشإلاو ةباقرلا

 ،ةداعسلاو يلاعملا باحصأ

 ،میركلا روضحلا ةداسلاو تادیسلا

 ،ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا

 نمحرلا دبع روتكدلا يلاعمل لیزجلا ركشلاب ھجوتأو ،میقلا ىدتنملا اذھ يف ىرخأ ةرم مویلا مكب يقتلأ نأ يندعسیل ھنإ
 .میركلا عمجلا اذھ مامأ ثدحتلل يل ھتوعد ىلع يدیمحلا

 ،میركلا روضحلا

 نم تاونس دعب ھیلإ انلصو امو ةباقرلاب قلعتت امھالوأ ،ةیمھألا يتغلاب نیتطقن لوانتأ نأ ربنملا اذھ نم دوأ
 ةباقرلا مومھ يھ ةیناثلاو ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا انل اھتفشك يتلا روصقلا ھجوأ ةجلاعمل ةیباقرلا تاحالصإلا

 .ةیلبقتسملا فارشإلاو

 يضاملا ءاطخأ ةجلاعم

 تاحالصإلا نم تاونسلا هذھ لك دعب اذام :يلاتلا لاؤسلا حرطأ ًالوأ ينوعد ،ًالیصفت عوضوملا اذھ لوانتأ نأ لبقو
  ؟ةیباقرلا

 ناك ،2009 ماع يف ًادیدحتو ،يملاعلا داصتقالاب ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تفصع نأ ذنم نامزلا نم دقع ّرم دقل
 ،ىدملاو ةأشنلا ثیح نم اھعون نم ةدیرف سییاقملا لكب دعت يتلا ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا مامأ حنرتی يملاعلا داصتقالا
 ًاقبطف ،ىدملا ثیح نم امأ .دیدحتلا ھجو ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ،ةمدقتملا لودلا يف تناك ةمزألا هذھ ةاونف

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %25 ھتبسن ام ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا رئاسخ تغلب ،يلودلا تایوستلا كنب ثاحبأل
 .جاتنإلا ضافخناو ةلاطبلا تالدعم عافترال ةیعامتجالا فیلاكتلا نع مكیھان ،يملاعلا

 ام لقأ كرحت يف ،يلاملا ماظنلاب تقاحأ يتلا رطاخملاو بقاوعلا ةھجاومل ملاعلا ةداق كرحت ،ةمزألا هذھ رثإ ىلعو
 .ةیراجتلا تانحاشملاو ةیموقلا تاھاجتالا يمانت عباط ھیلع بلغی يذلا مویلا انعضوب ةنراقم يئانثتسا ھنإ ھنع لاقی
 تالالتخالا ةھجاومب ،يفرصملا فارشإلاو ةباقرلا هاجت انبولسأ يف يرذج لوحت ىلإ ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تدأ امك
 .ةقباسلا ةیباقرلا ةینبلا ةیافك مدع يف ةلثمتملا

 فعضو لاملا سأر ةیافك مدع حضاولا نم ناك دقف ً،ابعص روصقلا ھجوأو تالالتخالا هذھ ىلع فرعتلا نكی مل
 كونبلا تدافتسا امیف .طرفملا يلاملا عفرلا ءاوتحال ةیئاقولا ریبادتلاو تادصملا بایغ ًاءوس رمألا داز امو ،ھتدوج
 ماظنلل اھیف تببست يتلا رطاخملا ةفلك لمحتت نأ نود قوسلا يف اھتوق نم اھطوقس نود اھمجح لاح يتلا ىربكلا
 ةیبابض ةیؤرلا تناكو ،قوسلا تاریغت وأ لیومتلا ثیح نم ءاوس ،ةلویسلاب ةصاخ ریبادت كانھ نكت مل امك .ھتمرب
 يف ایلج ناك دق للخلا نإ ،لوقلا ةصالخ .يلكیھلا وأ ينمزلا دعبلا ثیح نم ةیماظنلا رطاخملا ءاوتحا دوھجل ةبسنلاب
  .ًالیصفتو ًةلمج ةیمیظنتلا دعاوقلا لك

 رارقتسا نأ داقتعالا داس ذإ ،يئزجلا طوحتلا ىلع رصتقت يفرصملا فارشإلا ةعیبط تناك ،كلذ لك ىلع ةوالعو
 يف ةذخآلا ةیماظنلا رطاخملا لھاجت ىلإ ىدأ امم ،لكك ماظنلا رارقتساب لیفك ةدح ىلع الك يلاملا ماظنلا تادحو
 .يمانتلا

                                                             
 ىوتسملا يلاع رشع عبارلا يونسلا عامتجالا يف ،لشاھلا فسوی دمحم روتكدلا ،يزكرملا تیوكلا كنب ظفاحم يلاعمل ةیسیئرلا ةملكلا  70

 يبرعلا دقنلا قودنصو يلاملا رارقتسالا دھعم عم ةكراشملاب ةیفرصملا ةباقرلل لزاب ةنجل ھمظنت يذلاو ،ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل
 .2019 ربمسید 11 خیراتب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ،يبظ وبأ يف دقعنملاو

 1-5 قفرملا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 بأر ىلع انزیكرت لك بصن نأ انتربجأو يباقرلا انماظن يف تاعدصتلا ىلع اننویع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا تحتف دقل
 رمأل ةمزألا رادھإ نإ" :ةرم تاذ دروفناتس ةعماج يف فورعملا يداصتقالا ،"رمور لوب“ لاق دقل .تاعدصتلا كلت
 ةیزكرملا كونبلا تعطق دقف ،ردھت مل ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا نم ةدافتسملا سوردلا نإف ،ظحلا نسحلو ."عورم
 ةیباقرلا تاحالصإلا ةمزح فقوتت ملو ،ًةناتمو ًارارقتسا رثكأ يلام ماظن ءانب وحنً ةعساوً اطاوشأ ةیباقرلا تاھجلاو
 امیف ةدوجوم نكت مل قاطنلا ةعساو ریبادت تحرط لب ةیلاحلا دعاوقلا لیدعت دنع ةیفرصملا ةباقرلل لزاب ةنجل لبق نم
 .ةیفاك نكت مل اھنأ وأ قبس

 .ھتدوج نیسحتو ھلدعم عفرب لاملا سأر ةیافك ماظن نیسحتو ،ریبك دح ىلإ روصقلا ةجلاعم تمت ،دوھجلا هذھ لضفبو
 ،ةیداصتقالا تابلقتلا دض ةیلاملا تادصملاو ةیطوحتلا ةیلامسأرلا تادصملا نیوكت نأشب تابلطتم تضرف امك
 يفو .ةیماظنلا رطاخملا نم دحلاو ةیلامسأر تادصم ةروص يف ةیفاضإ شماوھ ىلع ةظفاحملل كونبلا ةدعاسمل
 ىدأ دقف ،ةلویسلل ةبسنلاب امأ .لاملا سأر ةیافك رایعم قیبطت معدل يلاملا عفرلا رایعم ایجیردت قبط ،ھتاذ قایسلا
 طوغض ةھجاوم ىلع كونبلا ةردق زیزعت ىلإ رقتسملا لیومتلا ةبسن يفاصو ةلویسلا ةیطغت ةبسن يرایعم قیبطت
 تابلطتم تفیضأ ،ةیماظنلا رطاخملا نم يلكیھلا دعبلا ةھجاوملو .اھیدل لیومتلا لكیھ رارقتسا ةدایزو ،ةلویسلا

 ،نامألا تاكبش نیسحتو عاضوألا ةیوستو شاعنإلا ططخ زیزعت بناج ىلإ ،ةیماظنلا ةیمھألا تاذ كونبلل ةیلامسأر
 .ىرخألا ریبادتلا نم ریثك نع ًالضف اذھ

 تاحالصإلا هذھ ةیافكو ةمءالم ىدم مییقتل ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألل ةلثامم ةمزأ دھشی مل ملاعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 .نمزلا نم دقع لبق ھیلع تناك امم ارارقتسا رثكأ تدغ انكونب نأ ىلع الیلد كانھ نإ الإ ،يلاملا ماظنلا ةناتم زیزعتل

 ةلود نم ةناتملا ةجرد توافت مغر ًادودحم ناك ةیجیلخلا كونبلا ىلع 2014 ماع يف طفنلا راعسأ طوبھ رثأ نإ ىتح
 ةیباقرلا تاحالصإلاب ًةززعم ةوق زكرم نم طفنلا راعسأ عجارت ةبقح تلخد دق انكونب نأ ىلع قفاوت كانھو .ىرخأل
 .ةیطوحتلا

 ،فارشإلا رود أدبیل تقولا ناح ،ھغلبت نأ ةباقرلل نكمی ام ىصقأ اذھو ،ةیمیظنتلا دعاوقلا ةینب تلمتكا نأ دعبو ،نآلاو
 ً.امومع يلاملا رارقتسالا قیقحت وأ ،ينآلاو سلسلا قیبطتلا نامض بعصلا نم نوكیس لاعفلا فارشإلا نودف
 رطاخملا لكب ؤبنتلا نكمی ال ذإ ،يلاملا ماظنلا اھل ضرعتی يتلا رطاخملا فشك يف ةریبك ةیمھأ لاعفلا فارشإللو
 ً.افلس

 بیوصتل ةعرسلاو ةنورملاب مستت نأ ةیفارشإلا تاھجلا ىلع نیعتی ،ةیلاملا ةعانصلا يف ةقحالتملا تاریغتلا لظ يفو
 .ةدیدج رطاخم ةیأل ًةباجتساو ةیفرصملا ةعانصلل ةریغتملا ةعیبطلا عم ىشامتی امب عاضوألا

 ریغتلاو ةیناربیسلا رطاخملا امھ رطاخملا هذھ نم نینثا لوانتی يذلا يتملك نم يناثلا ءزجلا ىلإ لقتنأ ينوعد نآلاو
 .يخانملا

 ةیلاحلا رطاخملا ةھجاوم

 ةیناربیسلا راطخألا ةھجاوم يف ةناتملا نامض

 يفرصملا لمعلا يحاون عیمج ىلع اھلالظب ةیجولونكتلا تاروطتلا يقلت .ةیناربیسلا رطاخملا ةلأسم يف ًالوأ ركفتنل
 دعاسم رود نم ایجولونكتلا رود مظاعت عمو .ءالمعلا عم اھتالماعت يفو ةیلخادلا كونبلا تایلمع يف ًالوحت ثدحتل
 ایجولونكتلا طامنأ نع ةدیدج رطاخم ءوشنل ةیلاع تالامتحا قفألا يف حولت ،كونبلا ةطشنأ لكل ةیساسأ ةصنم ىلإ

 تامدخلاب لالخإلا ىلع عقاولا ضرأ ىلع تالامتحالا هذھ لثم ثودح رثأ رصتقی نلو .ةكباشتملاو راشتنالا ةعساو
 .ھیف ةقثلاو يفرصملا ماظنلا ةناتم دیدھتل كلذ ىدعتیس لب ةیویحلا ةیلاملا

 مدختسم نویلم 70 تانایب قارتخا كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،اھدیقعتو ةیناربیسلا تامجھلا قاطن دعاصت ایلاح دھشن ثیح
 كلذكو ،Equifax ءالمع نم نویلم 134 تانایب ىلع يناربیسلا موجھلاو Target ءالمع نم نامتئالا تاقاطبل
 .Capital One Bank ءالمع نم نویلم 100 نم رثكأ تانایب قارتخا
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 
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 ىلع ةیناربیسلا راطخألا ىلإ رظنی ھنأ تاعاطقلا فلتخم يف يأرلا تاعالطتسا رھظت نأ قبس ام لظ يف بجع الو
 ماع نم يناثلا فصنلل ةیماظنلا رطاخملا لوح ارتلجنإ كنبل عالطتسا راشأ ،لاثملا لیبس ىلعف .ةیروحم فواخم اھنأ

 ةكلمملا جورخ نع ةئشانلا ةیسایسلا رطاخملا الإ اھقبسی ال ،رطاخملا ربكأ يناثك ةیناربیسلا رطاخملا ىلإ 2018
  .يبوروألا داحتالا نم ةدحتملا

 .ةیلیغشتلا رطاخملا ةھجاومل كونبلا ىدل ةیلامسأرلا تابلطتملا يف ةدیازتملا ةیناربیسلا رطاخملا سكعنت نأ بجی ،كلذل
 سایق بولسأب ةیلاحلا ثالثلا تاینقتلا لادبتساب ةیلیغشتلا رطاخملل اھتیجھنم نم تلدع دق لزاب ةنجل نأ انھ ركذتسنو
 رطاخملا ةھجاومل ةیلامسأرلا ءابعألا ةدایز ىلإ 2022 ریانی يف أدبی يذلا ھقیبطت يدؤی نأ عقوتتو ،طسبم يرایعم
 نأ نكمی ال اننأ مغرو .میدقلا ماظنلا يف يرایعملا بولسألا دمتعت يتلا كونبلا نم ةعومجمل %18 ةبسنب ةیلیغشتلا
 نأ الإ ،ةیناربیسلا رطاخملل كونبلا كاردإ يمانت ىلإ ةیلامسأرلا تابلطتملا يف ةدایزلا كلت عجرت دح يأ ىلإ فرعن
 تناك نإو رثألا ةمیظع ربتعت رطاخملا هذھ نأ انكردأ ام اذإ امیس ال ،حیحصلا هاجتالا يف ةوطخ كش الب كلذ
 .ةضفخنم اھتالامتحا

 كونبلا نیسحت نامض ةیباقرلا تاھجلا ىلع بجوتی ذإ ً.ایفاك نوكی نل طقف لاملا سأر ىلع دامتعالا نإف كلذ عمو
 بلطتیس ،ریدقت لقأ ىلعو .اھنم يفاعتلاو ةیناربیسلا تامجھلل ةباجتسالا ىلع اھتردق زیزعت ربع ةیلیغشتلا اھتناتمل
 ةفاضإلاب ،ةبسانم ٍفاعتو ئراوط ططخ كلذكو عاطقلاو ةیباقرلا تاھجلا نیب ًالاعفً انواعت ةیناربیسلا تامجھلا نم دحلا
 ًایلاح فكعن ،تیوكلا ةلود يفو .ةحیحصلا ةمالسلا تاسراممل ةیلاملا قاوسألا ةینب يف نیكراشملا عیمج ينبت ىلإ

 ًاقحال اھمادختسا نكمی ةصنم يھو ةیناربیسلا رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملل لاعفلا لدابتلل ةروطتم ةصنم قلخ ىلع
 .يمیلقإ قاطن ىلع

 ةنجلو ةیلاملا قاروألا تائیھل ةیلودلا ةمظنملا تاھیجوت نم ةدافتسالا نأشلا اذھب ةینعملا ةیباقرلا تاھجلل نكمی امك
 نیمضتو ،میمصتلا ىلع ةدمتعملا ةناتملا زیزعتل فدھت يتلا (CPMI-IOSCO) قوسلل ةیتحتلا ةینبلاو تاعوفدملا
 يدصتلا ىلع ةبراقملا هذھ دعاستسو .ھمیھافم ةغایص دنع يأ ،ھلحارم لئاوأ يف ةمیلس نامأ تافصاوم ماظنلا
 .ينقتلا اھثرإ ىلع دامتعالا يف كونبلا رارمتسا نع أشنت نأ نكمی يتلا ةلمتحملا ةیناربیسلا رطاخملل

 تاسرامم دیدحت" ىلعً ایلاح يلاملا رارقتسالا سلجم لمعی ،ةیلاملا تاسسؤملل ةیناربیسلا ةناتملا زیزعت يف ةدعاسمللو
 نم ةمزح قالطإل سلجملا ططخیو ."اھنم يفاعتلاو ةیناربیسلا ثداوحلل ةباجتسالا ىلع ةیلاملا تاسسؤملا دعاست
 .ةیناربیسلا رطاخملا ةھجاوم يف ةیلیغشتلا ةناتملا ریوطتل اھب ةناعتسالا يفرصملا عاطقلل نكمی يتلا تاسرامملا

 يخانملا ریغتلا ةھجاوم يف

 نویلم 60 يلاوح رثأت ،ةدحتملا ممألا تاریدقتل اقبطو .مامتھالا غلاب انم بلطتت ةلأسم يناث يخانملا ریغتلا دعیو
 ةلئاھلا اینروفیلاك قئارحل رمدملا رثألا اندھش ،اذھ انماع يفو .2018 ماع يف ةیساق سقط فورظب صخش
 .نابایلاو شیدالغنبو اماھابلاب تفصع يتلا ةرمدملا ریصاعألاو

 لاق امكو .يخانملا ریغتلل اریخأ مھھابتنا ةسایسلا وعضاو ھجو ،ةیضقلا هذھ لامھإ نم تاونس دعبو ظحلا نسحلو
 ةلأسملا هذھ ىقلتل اریخأ ناح دق تقولا نأ ودبیو ."اھناوأ نآ دق ةركف ةوق يھاضی ام كانھ سیل" ،وغوھ روتكیف
 .قحتست يذلا مامتھالا

 رھاظم يف كلذكو ىرخألا ةیخانملا ثراوكلاو ریصاعألاو تاناضیفلا لثم تامدصلا يف يخانملا ریغتلا رطخ دسجتی
 .رحبلا هایم بوسنم يف رمتسملا عافترالاو ةیدیلجلا لتكلا نابوذو ةدیازتملا ةرارحلا تاجرد لثم ةرمتسملا سقطلا

 لوحتلاب قلعتم رخآلاو يدام امھدحأ ،رطاخملا نم ناعون ةیخانملا تاروطتلا هذھ نع جتنی ،مومعلا ھجو ىلعو
 .يداصتقالا

 نكمی امك .كونبلا تانامضو لوصأب ررضلا قحلی ًاریبكً ایدام ًارطخ ةیخانملا ثراوكلا راركتو دیازت لكشی ثیح
 .لكك يداصتقالا طاشنلاو دارفألا ةایح ىلع رثؤتف ةماعلا ةیتحتلا ةینبلاب رضت نأ ةیعیبطلا ثراوكلل
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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 .نوبركلا ضفخنم داصتقا ىلإ لوحتلل يداصتقالا رثألا يف رطخلا نمكی ،يداصتقالا لوحتلا رطخب قلعتی امیفو
 طبضل ةدیدجلا نیناوقلا رادصإو ماعلا ھجوتلاو يأرلا رییغتو ةئیبلاب ةقیفر ایجولونكت ریوطت لثم لماوعل نكمیو
 ةمیقل نكمی ،كلذل اعبتو .ةئیبلاب ارارضا لقألا عیراشملا وحن يداصتقالا طاشنلا يف ةلقن ثدحت نأ نوبركلا تاثاعبنا
 ھجاوتو .صوصخلا اذھب مھتالیضفتو رطاخملل نیرمثتسملا ةیؤر ریغت عم ضفخنت نأ نوبركلا ةفیثك لوصألا
 لوحتلا اذھ لثمل نكمی ذإ لیوطلا ىدملا ىلع رطخلا اذھ صاخ لكشب ةماعلا تامدخلاو محفلاو زاغلاو طفنلا تاعاطق
 .اھیف فئاظولا ددھیو اھلوصأ ةمیق نم ضفخی نأ

 زیكرت يف اضفخ بلطتیس يخانملا ریغتلا لوح سیراب ةیقافتا فادھأ قیقحت نإف ،ةقاطلل ةیلودلا ةلاكولا ریدقتل اقفوو
 ایملاع ةقاطلا دیلوتو دادما نم %95 حبصی نأو تاءاشنالاو ءانبلا عاطق يف %80 ھتبسن غلبت 2020 لولحب نوبركلا
 لقا ناك نإو – ریبك لوحت اذھ نع جتنیسو .ةیئابرھك ملاعلا يف تابكرملا نم %70 حبصت نأو نوبركلا ضفخنم
 .يلاملا عاطقلا ىلع غلاب رثأ ھل اممً ایملاع داصتقالا ةینب يف – ةعرس

 خانملاب ةطبترملا رطاخملا يف )NGFS( يلاملا ماظنلا ریضختل نیفرشملاو ةیزكرملا كونبلا ةكبش ىرت ببسلا اذھلو
 عاطقلا يمظنمو يفرشمو ةیزكرملا كونبلا تاصاصتخا نمض ةلومشم يلاتلاب يھو ،ةیلاملا رطاخملل ًاردصم
 .رطاخملا هذھ ةھجاوم يف يلاملا ماظنلا ةناتم نامضل

 مسر دنع رابتعالا يف خانملاب ةطبترملا رطاخملا عضول لثمألا لیبسلا دیدحت عاطقلل ةیباقرلا تاھجلا ىلع بجوتی
 نیسحتو حیرص لكشب خانملاب ةطبترملا رطاخملا لمشتل رطاخملا ةفوفصم ةعسوت اذھ بلطتیسو .ةیطوحتلا ھتاسایس
 ارتلجنإ كنب نلعأ دقو .يلاملا عاطقلا ىلع ةیخانملا ثراوكلا ھلكشت يذلا رطخلا ىدم مییقتل ةمدختسملا لیلحتلا تاودأ
 يف لحلا نمكی ،رمألا ةیاھن يفو .ةفلتخم ةیخانم تاھویرانیس قفو طغض تارابتخال كونبلا عاضخا يف أدبیس ھنأ
 ةفاضإ نم الدب يلومش روظنم نم خانملاب ةطبترملا رطاخملا نابسحلا يف ذخأت ةدیدج تاودأب يباقرلا ماظنلا دیوزت
  .رطاخملا ةموظنم ىلإ دیدج دنب

 ماتخلا

 میركلا روضحلا

 ضعبل ةباجتسالا ىلع انتردق لازت ام نكلو ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ھتفشك يذلا للخلا لك ةجلاعم نم انكمت امبرل
 رطاخملا هذھ نیب ةكرتشملا ةمسلاو .ةیخانملا تاریغتلاو ةیناربیسلا رطاخملل ةبسنلاب اذھو ،ةدودحم ةئشانلا رطاخملا

 زیزعتو تامولعملا لدابت يف نمكی رطاخملا هذھ ةھجاومل لیبسلا نإف ،مث نمو .ةددعتملا اھلخادمو عساولا اھرثأ يھ
 .نواعتلا رطأ

 ىلع ریست نأ بجی رطاخملا هذھل انتباجتسا نإف ،دودحلل ةرباعلا تاعاطقلل ةیطختملا رطاخملا ةھجاومل ىعسن انك اذإف
 .ةعرسلاو ةریتولا سفن

  ،مكعامتسا نسح ىلع ًاركش

 .ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلاو
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سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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