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 نمو االئتمان االستهالكي في الكويت 

 

 

الملخص

 

 يشكك    ما. االقتصككاد  المح ك من جزءا   ويعد االسككتكي     اإلنفاق إنعاش عناصكك  أهم أحد االسككتكي   االئتمان يشكك   •

 .السيولة وإدا ة المخاط  تنويع نحو  افدا ويعتب  البنوك ف  الق وض محفظة من هاما   جزءا   االستكي   االئتمان

 %.34 بنسبة الق وض إجمال  من  بي ا   جزءا   االستكي   االئتمان يمث  ال ويت    المص ف  القطاع ف  •

 ومعدالت السكك ان  النمو: أهمكا من اإلسككتكي   اإلئتمان نمو على مؤث ة عوام  هناك أن اإلحصككائ  التحلي  من ويتضكك  •

 االقتصاد   النمو يعتب   ما. المن  وتوزيع االئتمان سقف زيادة مث  – والسياسات الق ا ات وبعض السيا ات ومبيعات البطالة

 .التالية السنه الى تأثي ه يتأخ  ول ن اإلستكي   اإلئتمان نمو على مؤث 

 .المقسطة الق وض على ليس ول ن االستكي ية   الق وض على  بي  أث  الفائدة وألسعا  •

 .والتضخم الدخ  مستوى العائل    االستكيك الس نية   العقا ات مبيعات مث  بعوام   ثي ا   االستكي   االئتمان يتأث  ال •

 

 

 والق وض االسككتكي ية الق وض الى االسككتكي   االئتمان ينقسككم

 االحتياجات  لتموي  االسككككتكي ية الق وض من  ويتم. المقسككككطة
 التعليم  نفقات لتغطية أو المعم ة االسكتكي ية السكلع مث  الشكخصكية

 خاص بشكك   فتسككتخدم المقسككطة الق وض أما. وغي ها الصككحة أو

 على األف اد الق وض تلك وتسكاعد. ت ميمه أو خاص سك ن لشك اء
 وسككداد الق يب المدى على والخدمات البضككائع مزايا من االسككتفادة

 اإلنفاق  زيادة إلى ذلك ويؤد . محددة زمنية فت ة مدى على قيمتكا

  ما. االقتصكاد  المح ك من أسكاسكيا   جزءا   يشك   الذ  االسكتكي    

 .السيولة وإدا ة المخاط  لتنويع وسيلة توفي  خي  من البنوك يفيد

 

 جزءا   االسكتكي   االئتمان يشك   ال ويت    المصك ف  القطاع وف 

الى   2001ذ ومن 1%.34 بنسكبة أ  الق وض   إجمال  من به يعتد

 سككنو  نمو بمعد  نموا   االسككتكي   االئتمان شكككد   2019نكاية  

 بالق وض أسكككاسككك  بشككك   مدفوعا   ذلك وجاء%. 12.2 م  ب

 أما%. 14.4 م  ب سككنو نمو بمعد  نموا   شكككدت الت  المقسككطة  

 وتتألف %. 4.7 أ  أبطأ   بمعد  ازدادت فقد االسكتكي ية الق وض
 القطاع  موظف  من  بي  بشكك   االسككتكي   اإلئتمان عميء قاعدة

 االسككتكي ية  الق وض من% 60 نسككبته ما إق اض تم وقد 2.العام

  3. ويتيين إلى الس نية الق وض من% 72و

 

 

 
 2020بنك ال ويت الم  ز    ما ف  ديسمب   1
 صندوق النقد الدول   2

 

 

 

 ( 2019-2001اتجاهات االئتمان االستهالكي ) 
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 الق وض محفظة ف  التنويع تحقيق االسككتكي   ئتماناال شككأن من

 فيم ن االسكككتكي   ليئتمان المصكككاحبة المخاط  أما. البنوك لدى
 ف  العمي  حسككاب إلى مباشكك ة   ال اتب تحوي  خي  من تقليصكككا
 الودائع  مبكال  حجز خي  من أو الق ض   بمن  قكام الكذ  البنكك

 الق ض لمبل  سكقف وضكع المخاط  تقلي  ف  يسكاعد  ما. ذلك وغي 

 مخكاط  بكأوزان يتعلق وفيمكا. المقت ض  اتكب مع يتنكاسكككككب بمكا
  أس مبل  وهو الما     أس  فاية معد  احتسككاب بكدف األصككو 
 فكك ن بككالق ض   ليحتفككاظ تجنيبككه البنوك على يجككب الككذ  المككا 

%. 100 بنسكككككبكة مخكاط  بأوزان تحمك  االسكككككتكي يكة الق وض
 الش  ات لق وض المخصصة المخاط  أوزان ف ن بذلك   وبالمقا نة

 على اعتمادا   عالية   نسككككبة وه % 150 إلى% 20 من تت اوح

 المختلفة  الفت ات ف ن ذلك   إلى وباإلضككافة 4.األصككو  جودة د جة

 إلى 1 من تت اوح الت ) االسكككتكي   االئتمان مجا  ف  للق وض

 اسككت اتيجيات  البنوك وتتبنى. السككيولة إدا ة ف  تسككاهم( سككنة 15

 االسكت اتيجيات  إحدى وتتمث . االسكتكي   االئتمان لتنشكيط مختلفة
 من غي ها أو الم افآت ونقاط النقد  االسكككت داد من  ف  الشكككائعة

 تع ض  ما. االئتمانية البطاقات اسككتخدام عند الت ويجية الع وض

 من% 30 بسكككداد قاموا الذ  للعميء الق ض تجديد خيا  البنوك

.األولية ق وضكم

 

 أثر جائحة كورونا

 

 و ونا  وما صككاحبكا من حاالت اإلغيق  على اإلنفاق االسككتكي    وبالتال  على االئتمان االسككتكي    ف ما أث ت جائحة  
 % 03 0  استق  نمو االئتمان االستكي   منذ بداية السنة وحتى تا يخه عند معد  2020ف  يونيو  

 
 ئتمان للمستكل ين  وفيما يل  أمثلة على ذلك:واتخذ القطاع المص ف  ف  ال ويت العديد من اإلج اءات لتحسين توف  اال

 السماح بتأجي  سداد أقساط الق وض  •

 تخفيض أسعا  الفائدة  •

 تسكي  فت  الحسابات والتقدم بطلبات للق وض أو بطاقات االئتمان عب  اإلنت نت  •
 

  مسكتفيدا  ف  ذلك 2019ف    % سكنويا  8 4% سكنويا  مقا نة  بنسكبة  8 6بنسكبة    2020وا تفع نمو االئتمان االسكتكي   لسكنة  
  بل  النمو ف  اإلئتمكان  2021 مكا ف  فب اي       2020بتلكك اإلج اءات وانتككاء اإلغيق ف  النصكككككف الثكان  من سكككككنكة  

  2020% نمو سنو  ف  فب اي   6 4مقا نة مع  % سنويا4 7اإلستكي    

 

 

 

 االستهالكي لالئتمان الرئيسية الدوافع

 

 

 من مجموعة منكا االسكككتكي     االئتمان ف  عوام  عدة تؤث  قد

 تم وقد. د اسكتكا تم الت  والسكياسكات الق ا ات وبعض عوام  10
 تلك من و   االسككتكي   االئتمان على إحصككائية د اسككه تطبيق
 وغي هما  البطالة   معد  االقتصككاد    النمو مث  العشكك ة   العوام 

. االسككتكي   االئتمان على العوام  تلك أث  على للحصككو  وذلك
 من تمتكد التحليك  يغطيككا الت  الزمنيكة الفت ة فك ن عكام   وبشككككك ك 

 . 2019 إلى 2001

 

 :االستكي   االئتمان نمو على  بي  أث  التالية وللعوام 
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 السيارات مبيعات -1

 التقليكديكة  البنوك من ل ك   بي  ب واج السكككككيكا ات تمويك  حظ 
 السكيا ات  ق وض مباد ة ذلك على ومثا  السكواء   على واإلسكيمية

 دقو. التجا ية العيمات مع بال بط الخاصككة والع وض فوائد دون
 نمو على  بي  أث  لكا الت  السكيا ات مبيعات بيانات ف  ذلك انع س

 .االستكي   االئتمان

 

 البطالة معدل -2

 االسكككتكي    االئتمان نمو على  بي  احصكككائ  أث  البطالة لمعد 
 ليئتمكان المؤهلين عكدد قك   لمكا البطكالكة   ا تفعكت  لمكا بحيكث

 .االستكي  
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 السكاني النمو -3

 ف  التوسكع على  بي  أث  السكنوات بم و  السك ان عدد لزيادة  ان

 بين اال تباط من عالية د جة هناك أن  ما. االسكككتكي   االئتمان

 .االستكي   االئتمان ونمو المواطنين من الس ان ف  الزيادة

 

 االقتصادي النمو -4

  ف   وذلك  االسكتكي      االئتمان  نمو على  بي   أث   االقتصكاد   للنمو
  االسكتكي    االئتمان شككد  المثا     سكبي  فعلى   لل صكد  التالية  السكنة
  المحل   الناتج ف   النمو أعقاب ف     2012 ف %  7 18  بواقع نموا  

  ليصككككك    تبكاطكأ  أنكه  إال   2011  ف %  6 9  بواقع  الحقيق   اإلجمكال 
  المحل   النكاتج  إجمكال   ف   النمو  أعقكاب  ف   2016  ف %  6 6  إلى

  2015 ف %  6 0  بواقع  الحقيق 

 والسياسات القرارات -5

 من االسككتكي ية الق وض سككقف بزيادة الم  ز  ال ويت بنك قام

 عن ونتج. 2018 نوفمب  ف . ك.د 25,000 إلى. ك.د 15,000

 أمثلة  هناك و انت. االئتمان على الحصكككو  ف   بي  ا تفاع ذلك

( 2011) من  توزيع مث  الماضككك  ف  الدولة من  كذه من  على

  كان وبينمكا(. 2013) المواطنين بعض عن الق وض وإسكككككقكاط
 عن التناز  ف ن االسككتكي     االئتمان على  بي  أث  المن  لتوزيع

 .االستكي   االئتمان على  بي  أث  له ي ن لم العام الدين

 

 نمو زيادة عناصكك  أحد عام بشكك   يعتب  الفائدة أسككعا  تخفيض إن

 ي ون ال ويت   ف  االسككتكي   االئتمان نمو سككياق وف . االئتمان
 تؤث  ال ول نكا االسككتكي ية الق وض على  بي  أث  الفائدة ألسككعا 

 مدة بسكبب الف ق هذا منشكأ ي ون وقد. المقسكطة الق وض على  ثي ا  

 الق وض على الفكائكدة سكككككع . التمويك  إعكادة وشككككك وط الق ض
 بتغي  تسكككعي ه يعاد وال الق ض مدة بداية ف  يثبت االسكككتكي ية

 أ ث  ت ون بالتال  األج    قصكي ة ق وضكا   باعتبا ها الفائدة   أسكعا 

  وإعادة  الق ض  سككككداد  يتم  بحيث  الفائدة أسككككعا   لتغي ات ع ضككككة  
  المقسككطة   للق وض  بالنسككبة  أما   الفائدة سككع   إنخفاض  عند  التموي 
  فك ن  سكككككنوات    5   ك   م ة    يتم  أن  يم ن  التسكككككعي   إعكادة  أن  و غم
  التمويك    إعكادة  خيكا   ويكأت    المكائكة  ف   2  يتجكاوز  ال  أن  يجكب  التغيي 

  سكداد  القائم    الق ض من%  30 سكداد  وجوب  مث   بشك وط  مصكحوبا  
  إعادة  ي ون  بذلك   إلخ  االسكككككتحقكاق    مواعيكد  ف   المب  ة  األقسكككككاط
  األق    قيمتكا إلى  نظ ا    االسككتكي ية  الق وض  حالة ف   أعلى  التموي 
  نسبيا  التموي   إعادة  وسكولة

 

 عوامل أخرى -6

 ف  النمو على تؤث  بأنكا اإلحصكائية الد اسكة تثبت لم عوام  هناك
 و الدخ  مسكتوى للعائيت   الصك ف معد  مث  اإلسكتكي   اإلئتمان

 .التضخم

 

 تؤث  بأنكا اإلحصائية الد اسة تثبت لم الس ن  العقا  مبيعات و ذلك
 بشكك   المقسككطة الق وض أو عام بشكك   االسككتكي   االئتمان على

 السكك ن   العقا  أسككعا  ف  ال بي  الف ق إلى ذلك يعزى وقد. خاص

. ك.د 70,000 وهو المقسكطة   للق وض به مسكموح مبل  وأقصكى

 وقد. النفط أسكعا  بتقلبات  ثي ا   االسكتكي   االئتمان نمو يتأث  وال

 .ال ويت ف  عام بش   المستق ة الدخ  مستويات إلى ذلك يعزى

 

 الخالصة

 فت  إعكادة ج اء الطلكب إنتعكاش أن يبكدو القصكككككي    المكدى على
 االئتمان  ف  النمو تعزيز إلى سكككيؤد  اللقاحات وتقديم االقتصكككاد

 االئتمان  نمو على بظيلكا تلق  الت  المخاط  أما. االسكككككتكي  
 واالنخفاض   و ونا جائحة تكديدات اسككتم ا  فتشككم  االسككتكي  

 اإلق اض  ف  الحذ  واألسلوب الوافدين مغاد ة بسبب االستكيك ف 
 واحتما  الق وض اسككت داد عملية ضككعف حالة ف  البنوك قب  من

 .النفط أسعا  مستويات انخفاض حالة ف  الح وم  اإلنفاق إنخفاض

 


