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  BC(وكلا يداصتقالا ثحابلا ةزئاج 67 ن(زئافلا مركي يزكرملا ت(وكلا كنب

 BC(وكلا يداصتقالا بلاطلا ةزئاجو

 

 ةزئاجو DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا ةزئاجب ن-زئافلا م-ركت لفح يزكرملا ت-و+لا كنب ماقأ

 يزكرملا ت-و+لا كنب ظفاحم RSاعم روضحو ةياعرب كلذو DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا

 عاطقلا يdدايقو ،نورا]لا دمحأ لساب ديسلا ةيفرصملا تاساردلا د]عم ةرادإ سلجم سWئر

 .يزكرملا ت-و+لا كنب stبم hS 2022 ويلوي 5 قفاوملا ءاثالثلا سمأ موي حابص كلذو hSرصملا
 

 صرح ا{|ف دكأ نورا]لا دمحأ لساب يزكرملا ت-و+لا كنب ظفاz} ةمل+ب لفyzا حِتُتفاو

 تالا�}ا Dtش� ةينطولا رداو+لا لي�أتو ميعدتو عي��� ��ع يزكرملا ت-و+لا كنب نامي�و

 كونبلا عم نواعتلاب كنبلا ا]قلطأ DEلا "ةءافك" ةردابم لعلو ،تباثو رمتسم ��ن نم ءزجك

ادكؤم ،روصلا هذ� ىدحإ� ي�أت ةي�-و+لا
ً

 ةزئاجو DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا ةزئاج نأ ��ع 

 ثحبلا عي��� فد{�س� "ةءافك" جمارب ىدحإ ��تع� DEلا DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا

ادفار اونو+يل ن�ي�-و+لا ن�ثحابلاو ن�صرلا �Eلعلا
ً

ام]م 
ً

 hS قاوسألاو تاسسؤملا ر-وطت 

ادكؤم ،sEطولا داصتقالاو
ً

 تاونسلا hS زئاو�yا هذ� ر-وطت ��ع يزكرملا ت-و+لا كنب S¡س 

اروضح �£كأ ن�ثحابلاو ثاحبألا نو+تل ةمداقلا
ً

ا��ثأتو 
ً

 hS لومأملا ا�رودو م{¦احبأ لالخ نم 

اديشم ،RSاملاو hSرصملا عاطقلا ر-وطتب ما]سالا
ً

 ةمدقتملا ةيملعلا ثاحبألل §�متملا ىوتسملاب 

 ��ع ن-زئاyzا م-ركتل ماعلا اذ� انعفد يذلا رمألا ،مامت�الا نم د-زمل انعفدت DEلاو زئاو�©ل

 .ةمدقملا ثاحبألا ةيم�ألو م�دو]�y انم ريدقتك ن�تزئا�yا الك hS ثلاثلاو يªاثلا يزكرملا
 

 ،ةيثحبلا م�دو]جب رارمتسالاب م{لاطو ن-زئافلل ةئن{�لا ھتمل� hS نورا]لا ظفاz}ا مدقو

ادكؤم
ً

 تاعاطقلا ھجاوت DEلا ةديد�yا تالوحتلا لبقتسملا hS م{¦احبأ لانت نأ ةرورض ��ع 

 دوق-و سوملم ا���ثأت حبصأ DEلاو ايجولونكتلا ��ع دمتع� DEلاو ةيفرصملاو ةيداصتقالا

اد-زم ھعم بلطتي يذلا رمألا ،ل+ش�لاو ��غتلا نم د-زمل لامعألا جذامن
ً

 ثحبلا نم 

 تاسسؤملا ��ع يداصتقالا هرثأو ²Sانملا ��غتلا اياضقب قلعتي اميف رمألا كلذك ،ر-وطتلاو

  .تالا�}ا نم ا���غو تايداصتقالاو
 



 

2 
 Central Bank of Kuwait - Internal    يلخاد - يزكرملا تيوكلا كنب  

 ام ن�تزئا�yا نأ S¶افرلا بوقع´ .د.أ ةيفرصملا تاساردلا د]عم ماع ريدم دكأ ھبناج نمو

الإ ام�
ّ

 كونبلاو يزكرملا ت-و+لا كنب ا�ان¸تي DEلا تاردابملا نم ةعوم�} ىرخأ ةفاضإ 

 رداو+لا ر-وطت �Rإ ةيمارلا ةيجيتا�¹سالا نمض ةيفرصملا تاساردلا د]عم ةرادإب ةي�-و+لا

 ىوتسملا ةعيفر جما��لا نم ددع نمضتت DEلا "ةءافك" ةردابم لالخ نم ا]لي�أتو ةينطولا

 ةزئاجو DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا ةزئاج ا{¼مو ت-و+لا ءانبأ نم حئارشلا فلتº} ة]جوملا

 .DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا
 

ا��شم زئاو�©ل ميكحتلا نا�y جئاتن ھتمل� S hS¶افرلا نلعأو
ً

 ثحابلا ةزئاج حنم �Rإ 

 ءادألا [\ع يموكXYا قافنإلل رشابملا RSغ رثألا-" نونعملا ثحبلل BC(وكلا يداصتقالا

 بلاطلا ةزئاج امأ ،يرمشلا يزاغ لازن فيان .د نم مدقملا " -ت(وكلا ةلود 67 67رصملا

- " اopحب نع 7\علا ىفطصم ناندع ةمطاف ةلضافلل تحنُم دقف BC(وكلا يداصتقالا

 تاzرشلا لمع قوفت [\ع اRSxثأتو ةيميظنتلا ةنورملا [\ع wCيظنتلا لاملا سأر RSثأت

 ."-19ديفوك ة�Sف لالخ ت(وكلا 67 ةصا|Xا
 

 يªاثلا زكرملا ��ع لصاyzا ثحبلا م-ركت مت DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا ةزئاج ىوتسم ��ع

 "ةيمالسإلا كونبلا hS تا�رشلا ةمكوحو تارادإلا سلاجم hS بناجألا ءاضعألا" نونعملا

 ثحبلا كلذك مركو ،ي��طملا دشار �Sع روتكدلاو ةنيطق رونأ يدجم روتكدلا نم مدقملاو

 ا{�لصو ةي¿يبلا اياضقلا لوح تاروصتلا ليلحت " نونعملاو ثلاثلا زكرملا ��ع لصاyzا

 .ردبلا ديلو ةرون ةلضافلا نم مدقملا "RSاملا عاطقلاب

 

 زكرملا [\ع لصاXYا ثحبلا م(ركت مت DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا ةزئاج ىوتسم ��عو

 رامث�سالا ھجوأ [\ع �7متجم رعذ ا�pلع بت�Sملا ةيبلسلا ثادحألا RSثأت " نونعملا ي�اثلا

 [\ع لصاXYا ثحبلا مركو ،بط�Yا نامثع دمحأ ديسلا نم مدقملاو "م�سألا قاوسأ 67

 :ةماعلا ةيلاملا ءابعألا ليلقتل يداصتقالا لوحتلا راسم " نونعملا ثلاثلا زكرملا

 نم مدقملاو "ت(وكلا ةلود 67 ةكارشلا ع�راشمو رشابملا �Cنجألا رامث�سالا تاددحم

 .يقن ردب حالص ناملس ديسلا
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 يداصتقالا ثحابلا ةزئا�y ةمدقملا ثوحبلل RSامجإلا ددعلا غلب نأب S¶افرلا راشأ امك

اثحب )DE )13-و+لا
ً

ق 
ُ

 ةزئا�y ةمدقملا ثوحبلل RSامجإلا ددعلا غلب امك ،ثاحبأ )10( ا{¼م لب

ق ثاحبأ )DE )10-و+لا يداصتقالا بلاطلا
ُ

 .ثاحبأ  (7)ا{¼م لب
 

 بلاطلا" و "DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا" ي�زئاج نع تنلعأ دق "ةءافك" ةردابم نأ ركذُي

 لالخ نم ةيفرصملا تاساردلا د]عم موقي ثيح ،2021 سطسغأ DE" hS-و+لا يداصتقالا

yا نوؤش ةرادإ ��ع ةصصختم ميكحت نا�yن�تزئا� Ç}لعلا ثحبلا ز-زع�و عي��� فد�E 

 hS ةبلطلاو ةينطولا رداو+لا §�فحت لالخ نم hSرصملاو يداصتقالا نأشلا hS ن�صرلا

أ ��ع ةيثحبلا م{Èاردقو م{Èارا]م ر-وطتل hSرصملا لمعلاب ةلصلا تاذ تالا�}ا
ُ

 ةيملع سس

ا-ونس ناتزئا�yا ماقتو  .RSاملاو hSرصملا لمعلا تالاجم hS ةيلاع
ً

 ةزئاجب زئافلا لصح-و 

 لصحي امك ،DE-و� رانيد فالآ ةرشع ا�ردق ةيلام ةأفا+م ��ع DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا

 رانيد فالآ ةسمخ ا�ردق ةيلام ةأفا+م ��ع DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا ةزئاجب زئافلا

 ةعابط ةزئا�yا لمش� امك ،ام{¼م ل+ل ريدقت ةدا]شو ة-را�ذت ةيد� �Rإ ةفاضإلاب ،DE-و�

اعجرم انو+يل ام�رشªو ن-زئافلا ن�ثحبلا
ً

 اذ� .ة§�متملا ثاحبألا نم ةدافتسالا hS ن�بغارلل 

 ،DE-و+لا ل-ومتلا تWب ،يزكرملا ت-و+لا كنب :نم ءاضعأ نم ميكحتلا ةن�y تل+ش� دقو

 امك ،ةيفرصملا تاساردلا د]عم نع لثمم �Rإ ةفاضإلاب جيلyºا كنب ،sEطولا ت-و+لا كنب

 ةثالثو ،DE-و+لا يداصتقالا ثحابلا ةزئا�y ت-و+لا ةلود جراخ نم ن�مكحُم ةثالث رايتخا مت

 .DE-و+لا يداصتقالا بلاطلا ةزئا�y ت-و+لا ةلود لخاد نم ن�مكحُم

 


