


مكونات النظام المصرفي في دولة الكويت

:النظام المصرفي في دولة الكويت يتكون من 

:بنوك حكومية  -1
:ثالثة بنوك 

المركزي ➢
االئتمان الكويتي التسليف واالدخار سابقا ➢

الصناعي➢



مكونات النظام المصرفي في دولة الكويت
بنوك متخصصة -2

بنوك تجاريه. 3

:سبعة بنوك  

الوطني ➢

الخليج➢

التجاري➢

برقان➢

بنك الكويت الدولي➢

األهلي➢

ربة     وبنك ➢



مكونات النظام المصرفي في دولة الكويت

بنوك إسالمية . 4

:ثالثة بنوك 

بيت التمويل الكويتي-

البنك األهلي المتحد -

بوبيانبنك -



أهمية التمويل اإلسالمي بدولة الكويت

: تتسم البنوك اإلسالمية بالكويت ب

ق األداء المتميز واإلقبال الشديد عليها مما جعلها تتفو➢

بجدارة على البنوك التقليدية 

يئة تم إنشاء فروع خاصة بالمعامالت اإلسالمية حيث إن ب➢

الكويت  المجتمعية تشجع عمل البنوك اإلسالمية

تهيمن الكويت على خامس حصة من أصول الصناعة ➢

المالية اإلسالمية

تهيمن الكويت على سادس أكبر حصة من الصناديق ➢

اإلسالمية على الصعيد العالمي



معامالت التمويل اإلسالمي

بيع المرابحة -1

المشاركة 2

المضاربة -3

االستصناع-4

بيع السلم -5

وعد بالتملك االجارة-6

البيع بالتقسيط بالتورقالتمويل -7



مصادر بيانات البنوك اإلسالمية
باإلدارة المركزية لإلحصاء 

ات تساهم البحوث االقتصادية على توفير البيانات والمعلوم➢
للبنوك األساسية المطلوبة باستخدام استمارات إحصائية متخصصة

شركات التامين بالعمولةواالستثماروالصيرفةوشركات 

والمؤسسات المالية المساعدة

يقوم قسم الخدمات المالية والبنوك بإصدار نشرة ➢
نوي متخصصة،وهذه النشرة يتم جمع بياناتها من خالل المسح الس
للمنشآت العاملة في دولة الكويت على عينة مختارة من حصر

، 2000منشآت عام 

 Revويستخدم في المراجعة والترميز التصنيف الدولي الموحد➢
لألنشطة االقتصادية  3



المسوح االقتصادية

:حسب قانون اإلحصاء لدولة الكويت

بهااإلشراف على على أعمال اإلحصاءات التي تقوم ➢
األقسام المختصة بذلك في كافة الوزارات واإلدارات 

والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها

سيقها المعلومات اإلحصائية وتنبتحيينتقوم أيضا اإلدارة ➢
شر تحليلها والعمل بواسطة أجهزة اإلعالم المختلفة على نو
إذاعة البيانات والدراسات اإلحصائية بما يحقق أهداف و

التنمية االقتصادية واالجتماعية



استعماالت بيانات القطاع المالي 

مخرجات القطاع المالي تدخل في حساب الناتج المحلي 

اإلجمالي وتركيب جداول الحسابات القومية وجداول 

ك في الحسابات القومية وخاصة مخرجات البنوالمدخالت

من خالل الخدمة المحتسبة



نماذج من المخرجات


