


السياسة الرقابية التحوطية

السياسة النقدية

اإلجراءالتاريخ

خفض بمقدار 0.125% فــي أسعار التدخل وعلى جميع آجال هيكل سعر 
الفائــدة حتــى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمـليــات إعـادة الشـراء (الريبو)، 
وسنـــدات بنك الكـــويت المــركـــزي، ونظـام قبــول الــودائع ألجل، وأدوات 

التدخل المباشر، باإلضاـفة إلــى أدوات الدين العام.

مارس - 2020

أكتوبر - 2020

خفـض سعـر الخصـم مــرتين بــواقع  1.25% ليــصـــــل إلــــى 1.5%، وهو 
ا. المستوى األدنى تاريخيً

خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعـادة الشـراء بمقدار %1.0.
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اإلجراءالتاريخ

مارس - 2020

أبريل - 2020
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السمــاح باستخـدام المصـــــدة الرأسمـــالية التحوطية 
(er�capital conservation bu) والبالغة %2.5.

خفـــــض وزن المـخــــاطــــر الخاص بـاالنكشــافــات علـــىالمشــروعـــات 
الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25% بدالً من %75.

رفع الحد األقصــى المتـــاح للتمــــويل ليصبـح 100% بــدالً من %90.

خفض الحـــد األدنى لمعيــــار تغطيــة السيولة ليصبـح 80% بــــدالً مـــن
.%100 

خفــــض الحـــد األدنــى لمعيــار صـافي التمــويــل المستقر ليصبح %80 
بدالً من %100.

خفض الحد األدنـى لنسبــة السيولـة الـرقابية ليصبح 15% بــدالً من %18.

السماح للبنوك الكويتية بعــدم تقــديم البيـــانات المـــالية المـــرحليـــة 
عن الربع األول، علـى أن يتم االستمرار بمــوافــاة بنك الكـــويت المركــزي 
بكافــة البيانـات اإلحصائية والتقــارير المطلـوبة لتنفيذ مهــامه الرقابيــة 

وفقاً للمــواعيــد المحددة سلفاً.
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تعميم إلى جميـع البنــوك الكـــويتية بشــأن تنظيــم شرائهـــا ألسهمها 
أو بيعهـــا أو التصـــرف فيهـــا، بحيـــث تقوم بتقديم بيان بشكل أسبـوعـي 

بدالً من ربع سنوي.

إصــدار تعميــم لمعــالجـــة خســائر تأجيل أقساط القروض االستهالكية 
واإلسكـــانيـــة وأقســـاط البطاقات االئتمانية لكافة العمالء لمـدة ستة 

شهور حسب المعيار الدولـي للتقارير المالية IFRS-9، وفـق مـــا تظهره 
شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على األرباح المحتجزة 
في بنود حقوق الملكية، على أن يتم إعادة بناء المبــالـــغ المستخـــدمــــة 
مـــن األربــاح المحتجــــزة. ولغــرض احتسـاب القـاعـدة الـرأسمـاليـة وفـق 

تعليمـات بــازل (3)، يمكـن للبنوك عـدم االعتــداد بـأثـر معالجــة خسـائر 
تأجيــل األقسـاط علــى النحـو سالف الذكر، وذلك بواقــع 25% لكل سنة 

خالل مهلة أربعة سنــوات تبـــدأ مـــن عـــام 2021 حتــى عام 2024.

إصدار تعميم بشأن ضــوابــط تأجيــل االستحقاقات المتـرتبة على العمالء 
المتضررين لـدى البنـوك والتــي تقضي أساســاً بعدم احتساب فـائدة/ عائـد 

علـــى الفوائد/ العــوائد غير المســددة خـالل فتـرة تأجيــل االستحقاقات.
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أبريل - 2020

رفع الحد األقصى للفجــوة التـراكمية السالبة، لكافــة فــترات االستحقاق 
على النحو  التالي:

 • 7 أيام فأقل من 10% إلى %20
 • شهر فأقل من 20% إلى %30

 • ثالثة أشهر فأقل من 30% إلى %40
 • ستة أشهر فأقل  من 40% إلى %50

 (LTV)زيادة حجــم التمـــويل الممنــوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير
وفق التالي:

 • تمويل شراء أرض فضاء من 50% إلى %60
 • تمويل عقار قائم  من 60% إلى %70
 • تمويل البناء فقط من 70% إلى %80
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تعديل القواعد االستـرشادية بشأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى 
المقـــررة للتركز االئتمـاني/ التمويلــي والقـواعـــد التــي تـؤخذ فــي االعتبـــار 

لدى دراسة طلبات االستثناء لتشمل المشاريع االقتصادية المهمة والتي 
يتــرتب علــى دعمها تحقيــق قيمـــة مضــافـــة لالقتصــاد المحلي.

مايو - 2020

يوليو - 2020



الصيـانـة المستمرة ألجهزة السحب اآللــــي وتغـــذيتهـــا باألوراق النقديــة 
الكافية لتلبية احتيـاجــات الجمهـــور دون أي انقطاع.

مــواصـــلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويالت المالية الداخلية والخارجية.

ضـمــان استمرارية خدمــات البنـــوك عبر القنوات اإللكترونية ونقاط البيع 
ومطالبتها باستحداث قنوات وأدوات تقنية جديدة.

االستمــرار فــي تقـــــديم الخــدمات المصـــرفيـــة للشــركــات التجــاريـــة 
الموردة للسلع األساسية والمرتبطة باألمن الغذائي واحتياجـات المجتمع، 

لضمان تلبية تلك االحتيــاجــات علــى نحو طبيعي.

اســـتمـــــرار مـــــراكـــــــــز االتصـــــال(Call Centers) لــــدى البنــــوك فـــــي 
العمل والرد على جميع استفســارات العمالء.

رفع حــد عمليــات الـــدفع عــن بعد (TAP) من 10 إلى 25 دينار كويتــي.

وقــف الرســوم علــى أجهـــزة نـقاط البـيــــع والسحـــب اآللــــي والقنــــــوات 
اإللكترونية لمدة ستة أشهر. 

مارس - 2020

االستقرار المالي

اإلجراءالتاريخ

استمـرار بنك الكويـت المركزي بأداء مهامـــه المــــرتبطـــة بالعمليــــات 
الرئيسية واإلجـــراءات األمـنية ونظم الدفـــــع والتســــويـــة والمقــاصــــة 

اإللكترونيـة للشيكــات خـــالل فترة اإلجازة المقـررة مــن قبـــل مجلـــس 
الوزراء الموقر.

الجاهزية العالية لبنك الكـــويت المـــركـــزي لضمـان استمـــرار تقــــديــم 
الخدمــات المالية للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات تـوفيـر النـقد للبنــوك 
علــــى مــدار الساعة، إضافــة إلــــى فتح قنـــوات االتصال لتقديم ما يلـــزم 

للبنوك من دعم ومساندة لالستمرار فــي أداء أعمالها.

عقد بنك الكويت المركزي إجتماعات متكررة مع أعضاء الجهاز التنفيذي 
للبنــــوك المحليـــــة بشأن اإلجراءات الواجــب إتخاذهـــا للمحــافظة على 

االستقـــرار المـــالي فــي هذه الظروف االستثنائية.

تعميــــم إلى جمـيع البنوك المحـلية بشأن تفعيـــــل خــــطط الطــــوارئ  
واستمـراريـــة األعمـــال ومـــواجهـــة األزمات بشكل عاجل.

مطــالبـــة البنــوك بمواصلة تقـديـم الخدمات الماليــــة للجمهـــــور دون 
انقطاع، وتوفير جميـع الوسـائل لتنفيــذ هذه العمليات على النحو المعتاد 

من سرعة وكفاءة وأمان، ويشمل ذلك عمليات سحـب وإيداع النقد.
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مطــالبة البنوك بمـراجعة المحفظة االئتمـانيــة لكل عميل علـــى حــدة، 
ومراجعــة المحفظــة االستثمـــارية وإجراء اخــتبــارات ضغـــط مالــي بنــاء 

على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة.

تعميم إلــى جميع البنوك المحليـة بـشأن المتابعة األسبوعـية لتطـورات 
التمـــــويــــــل المقـــــــــدم لألفـــراد والمشروعات الصـغيرة والمتوسطة 

والكيانات االقتصـــــاديــة المتضررة مــــن تداعيـــــات أزمـــــــة فـــايــــروس 
كورونا (COVID-19)، والممنوح وفق الضوابط المعتمدة من مجلـس 

الوزراء الموقر.

يوليو - 2020

مارس - 2020

االستقرار المالي

اإلجراءالتاريخ
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تأجيـل االستحقــاقــات المترتبة على المتضررين لمدة سـتة أشهـر دون 
تطبيق أي رسوم جزائية.  

إلزام البنـوك باالمتنــاع عــن البيــــع أو التنفيذ على الضمـانات المرهـــونة 
مقــابــل القــروض وعمليات التمويل المقدمة للعمــالء لحين استــقرار 

األسواق وتحسن األوضاع االقتصادية. 

أبريل - 2020

مايو - 2020

يونيو - 2020
طور بنك الكويت المركــزي وبالتنسيـــق مـــع جهة استشــــارية عالميـــة 
متخصصة اختبارات ضغط جديدة بنـــاءً علـى سيناريوهات تم تصميمهــا 

لتأخـذ باالعتبار تداعيات الجائحة.

مطــالبــة البنــــــوك بتـــــزويـــد بنـــك الكويت الـمركزي بحصـة الميـزانيــة 
العـامة للــدولة مــن كلفـــة التمويل المقــــدم لألفــــراد والمشـــروعـــات 
الصغيــرة والمتوسطـــة والكيــانـــات االقتصادية المـــتضررة من تداعيـات 
أزمة فايروس كــورونا (COVID-19) (الفـــوائـــد والعــوائد) علــى نحـو ربـــع 
سنوي، وعلــى أن يكـــون مـراجعاً مـن قبـــــــل مراقبـــي حســــابات البنـــوك 

الخــــارجييــن ومـــوقــع مـــن الرئيس التنفيذي. 



١٤.٨

المسؤولية االجتماعية

اإلجراءالتاريخ

35فبراير - 2020
توجيه البنـــوك باإلضافـة إلى شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة 
(كــي-نت) لتــوفيـــر معقمات تتــاح للعـامــة عنــد أجهــزة السحــــب اآللـي 

ونقاط البيع.

لضمـــان خلـــو األوراق النقـــديــة من فايروس كورونا، حرص بنك الكـــويت 
المــــركــــزي علــى اإلحتفاظ باألوراق النقدية في صناديق معزولة ومحكمة
اإلغــالق لفتـــرة أربعـــة أســـابيع قبل ضخها مره أخرى للسوق، كمــا يقـوم 
بشكــل مستمـــر بتعقيم الخزنـة وأجهــزة العــد والفــرز واستالم األمــوال 

وتسـليمها بمــا يضمن ســالمة كل من مــوظفـي البنك والجمهور.

توجيه البنوك نحو تقــديم التعـويض المالــــي والمعنــــوي لكــل العامليـن 
فـي القطــاع المصـــرفي خــالل فتـــرة اإلغالق.

إنشــــاء صنـــــدوق دعـــم الجهــــــود الحكـــــومـية لمكافحــة فـــايـــروس 
كورونا المستجـد بقيمــة 10 مليون دينار كـــويتي وبتمويــل مــن البنــوك 

الكويتية.

توجيه البنوك نحو المحـافظة علــى نسبة العمــالة الـوطنية وزيادتها.

إطالق مبــادرة "عـيـديتي" اإللكتـرونية بالتعـــــاون مــــــع البنـــوك المحليـــة 
و(كــــي-نت) لتقــــديم خــــدمة تتيح للجمهور إرســال واستخدام العيدية 

إلكترونياً. 

مارس - 2020

مايو - 2020
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تطــــوير دليـــل إرشـــــادي شــــامـــل لبروتوكوالت عودة األعمال فــي مقر 
بنك الكــويت المــركـــزي، واإلشـــراف علــى إعـــداد دليـل ممـــــاثل يشمــل 
بروتوكـــوالت عــــودة األعمـــال فـــــي مقـــرات البنـــوك وفـــروعهـــا وذلك 

بالتعاون مع جهة استشارية عالمية.

إصــــدار تعميـــم لكـــافـــة الجهــــات الخـاضعـــة لرقـــابة بنــك الكـــويـــت 
 Kuwait Mobile IDالمــركــزي التخــاذ الالزم فـــي شـــأن اعتمـــاد تطبيـــق

(هويتي) الصادر عـن الهيئـــة العـامــة للمعلومات المدنية. 

اسـتمرار معهد الدراسات المصـرفية بــإشـــراف بنـــك الكـويت المركـــزي 
وبالتعـــاون مــع البنـــوك الكــــويتيـــة بتقديم برنـامـج "كفـــــاءة" لتـأهيـــل 
وتدريـب الكويتييــن حـــديثي التخـــرج للعمـــــــل فــــي القطــاع المصـــرفـي 
عبـــــــر المنــصــــات اإللكــــتـــرونيــــة وبــــاستخــدام الطــــرق الحــــديثــــــة

(e-Learning) وتدريب المشاركيـن عــن بعـــد تماشيــاً مع االشتــراطــات 

الصحيـــة.

يونيو - 2020

يوليو - 2020

سبتمبر - 2020






