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 التنفيذي المــديــر
 

 1441ذو القعـــــــدة  14
 2020يولـيـــــــــــــــــــــو   5

 

 (461/2020ب أ/رب ، ر /2تعميم رقم )
 إلى جميع البنوك الكويتية

 
 المحترم  السيد الرئيس التنفيذي

 

 وبعد،تحية طيبة 
 

في ضــــــــوء براســــــــة البيانات المقدمة من البنوك الكويتية حول األثر الناتج عن قرار البنوك بشــــــــأن 
تأجيل أقساط القروض االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات االئتمانية لكافة العمالء لمدة ستة شهور، 

بشــــأن كيفيــــة للبنوك ات الخارجييــــن وبناًء على المناقشات التي تمت مع الرؤساء التنفيذيين ومدققي الحساب
 . IFRS –9معالجــــة تأجيــــل األقســــــاط حســــب المعيــار الدولــــي للتقاريــــر الماليــــة 

 

 نفيدكم بأنه يتعين على مصرفكم االلتزام بما يلي:
 

ـــــــاط معالجة خسائر  (1 ـــة تأجيل أقساط القروض االستهالكية واإلسكانية وأقسـ ــــ ـــافـ ــــ ـــــــات االئتمانية لكـ البطاقـ
، وفق ما تظهره شهابة IFRS – 9المعيــار الدولي للتقارير الماليــة حسب  العمــالء لمــدة ستــة شهــور

خصـــــــمًا على األرباج المحتجنة في بنوب حقوي الملكية، على أن مدققي الحســـــــابات الخارجيين، وذلك 
 رباج المحتجنة. يتم إعابة بناء المبالغ المستخدمة من األ

 

( لدى إعداب البيانات الخاصـــــة بالضـــــوابط 3لغرض احتســـــاب القاعدة الرأســـــمالية وفق تعليمات بازل ) (2
 معالجة خســـــــــــــائر تأجيل األقســـــــــــــاط على الرقابية ذات العالقة، يمكن لمصـــــــــــــرفكم عدر االعتداب بأثر

حتى  2021تبدأ من عار % لكل سنة خالل مهلة أربعة سنوات 25النحو سالف الذكر ، وذلك بواقع 
 . 2024عار 

 

موافاتنا بشـــهابة من مدققي الحســـابات الخارجيين توضـــن األثر الناتج عن تأجيل األقســـاط، وذلك رفق  (3
 .30/6/2020البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 
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هــة الظرو  هــذا وفي إطــار تــداعيــات أزمــة فــايروس كورونــا المســــــــــــــتجــد والتي تتطلــب الحــاجــة إلى مواج
الضـــا طة الحالية على نحو فعال وانتهاي ســـياســـات تحوطية حصـــيفة، وما تاظهره نتائج اختبارات الضـــغط 

 في مختلفة صــــــــدمات مواجهةفي ظل هذه األزمة  ير المســــــــبوقة عن مدى قدرة القطاي المصــــــــرفي على 
، فإن والجنئية الكلية االقتصابية السيناريوهات من واسعة مجموعة وفق والسيولة والسوي  االئتمان مخاطر

األمر يتطلب اســتمرار النهج المتحوط بتكوين المخصــصــات اإلحترازية، بما يعنز متانة ماشــرات الســالمة 
المالية للبنوك، وبحيث تظل قابرة على ممارســة بورها الفاعل في تقديم الخدمات المصــرفية والمالية وخدمة 

 نقطاي.االقتصاب الوطني بكافة قطاعاته بون ا
 

 مع أطيب التحيات.
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