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في إطار جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى ترسيخ دعائم االستقرار المالي عبر تحصين القطاع المصرفي 
الذي يمثل عصب النظام المالـي فـي الـدولـة، بحيــث يظــل قـــادراً علــى تــزويــد االقتصــاد بمختلــف الخــدمــات 
ا على رصد التطورات  والمنتجات الماليـة بكفاءة عاليــة دون انقطــاع حتى فــي ظــروف عمــل ضاغطــة، وحـرصً
االقتصادية والمالية وتحليلها من منظـور عــالقة تلك التطورات باالستقـرار المالي، فـي ظـل تداعيــات جائحــة 

ا، يعرض هــذا التقريــر نتائــج المراجعــة الشاملــة التــي  ا ومحليً كورونا على األوضـاع االقتصاديـة والماليـة عالميً
أجراها بنك الكويت المركزي للبيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2020. 
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القواعد  وتدعيم  المصرفي،  القطاع  في  المخاطر  إدارة 
الرأسمالية وتكوين المخصصات االحترازية، وتطبيــق 
مجموعــة معايير بازل والمعروفة بحزمة إصـــالحــات 
تستهدف  متكاملة  كحزمة  جـــاءت  التـــي   (3) بـــازل 
تعـــزيــز متـــانــة مــؤشـــرات الســالمة المالية للبنوك 
على  المحافظة  مقومات  وترسيخ  أوضاعها  وتقوية 
االستقــرار المالـــي مـــن خــالل رفــع نسبة كفاية رأس 
المـــال وتحسيـــن جـــودته وقــــدرته علـــى امتصـــاص 
الصدمــات، مــع تحـــديد هــوامـــش إضافيــة في صورة 
مصـــدات رأسمــاليـــة مختــلفة، إلى جانب ما تضمنته 
على  البنوك  قدرة  لتعزيز  ضوابط  من  السيولة  معايير 
مواجهة ضغوط السيولة وإضفاء مزيد من االستقرار 
مجموعة  إلى  باإلضافة  وذلك  التمويلية،  هياكلها  في 
محاور أخــرى علــى صعيــد تعــزيز الحــوكمة، والحد من 

مخاطر االنكشاف على السوق المالي والعقاري.

حيــث جـــاءت نتـــائج دراسة وتحليــل البيانات الماليــة 
في  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  الكويتية  للبنــوك 
تحــــديات  مـــــن  وبالـــرغـــم   ،2020 ديسمبـــــــر 
المصــرفي  القطــاع  قــوة  لتــؤكد  التشغيليــة،  البيــئة 
األزمــة  ظـل  في  المالية  سالمته  مؤشرات  ومتانة 
وهذا  العالم،  حول  باالقتصادات  تعصــف  التي  الطاحنــة 
التي  المالي  الضغط  اختبارات  نتائج  أيضاً  أكدته  ما 
أظهرت متانة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات 
اختبارات  وهي  ضاغطة  ظروف  في  العمل  على  وقدرته 
آللية  وفقاً  مصممة  سيناريوهات  بحسبانها  أخذت 
التي تم تطويرها مؤخراً من  اختبارات الضغط الجديدة 
تداعيات  ذلك  في  بما  المركزي،  الكويت  بنك  قبل 
الجائحة وانعكاساتها بمختلف االتجاهات المؤثرة على 

مالءة وسيولة القطاع المصرفي وربحيته.

شهــــدت السنـــة المـاضيــــة أزمــــة عــالميــــة غيــــر 
على  وتأثيرها  وعمقها  امتدادها  حيث  من  مسبوقة، 
أزمة  كونها  عن  فضالً  والمالية  االقتصادية  الجوانب 
صحيــة، حيــث شكــلت تــدابير اإلغــالق الصارمة التي 
العرض  جانبي  على  اقتصادية  صدمة  الدول  طبقتها 
والطلــب، وأدت إلــى تــراجــع النمــو االقتصادي ودخول 
نسب  في  وارتفاع  ركود  مرحلة  العالمية  االقتصادات 
البطــالـة ممــا أجبرهــا علــى تدخـل مكـثـف على صعيد 
المركزية  المصارف  استئناف  مع  المالية  السياسات 
تطبيــق سياســات نقــدية تيسيــرية بــأقصـــى مــداها 
لمــواجهــة تداعيـــات تلك األزمــة. ولقــد كــان لبنــك 
الكويت المركزي السبق في تطبيــق سياسات نقدية 
تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية موجهة لتوسيع 
المســاحــة اإلقراضيــة أمــام البنــوك وتعزيز قدراتها 
التمويلية للتصــدي لتداعيــات الجائحــة وانعكاساتها 
فــي  وذلك  والمصــــرفـي،  االقتصــادي  الوضــع  علــى 
إطــار منظــومــة متكــاملة من اإلجراءات التي تشكل 
المصرفي والمالي، ضمن  الحماية للقطاع  سياجاً من 
على  الحفاظ  في  المركزي  بالبنك  المنوطة  المهام 

االستقرار النقدي واالستقرار المالي.

تخطي  من  المصرفي  القطاع  وحدات  تمكنت  وقد 
ثمـــرة  ذلك  ويعـــد  بنجاح،  األزمة  من  األولـــى  السنـــة 
لجهـــود بنـــك الكـــويت المــركزي الحثيثة علـى مــدار 
العقــد الماضي، في مجال اإلشراف والرقـابــة القـــائمة 
وحــدات  أوضـاع  تعزيز  في  االستبـــاقي  نهجـــه  علــى 
الجهــاز المصـــرفي والمالي في البالد ضمــن منظومة 
مــن  المالــي  االستقرار  ترسيخ  إلى  موجهة  رقابية 
الــرقــابــة الجــزئية باإلضافة إلى  خــالل تطبيــق أدوات 
أدوات التحوط الكلي التي تستهدف الحد من المخاطر 
النظامية والمحافظة على االستقرار المالي. ومن أبرز 
التحوط  التي انصبت عليها سياسات وأدوات  المحاور 
الكلـــي خـــالل السنـــوات المــاضيــة -وذلك فــي إطـــار 
جودة  رفع  مستقبلية-  ونظرة  استباقية  إجراءات 

بنك الكويت المركزي يواجه تداعيات الجائحة على 
البيئة التشغيلية للبــنوك بمنظــــومــــة متكــاملـــة 

من اإلجــراءات تتجاوز 30 إجراء.

رغـم األزمــة الطــاحنـــة التــي تعصـف باالقتصادات 
حول العالم، نتائج دراسة البيـــانات الماليــة للبنـوك 

الكويتية تؤكد متانتها.

حصنت سياسات التحوط الكلي على مدار العقد 
الماضي القطاع المصـرفي فــي مواجهــة األزمــات، 
عبر رفع جــودة إدارة المخاطــر، وتــدعيم القــواعــد 
الرأسمــاليــة وتكــوين المخصصـــات االحتــرازيـــة، 

وتطبيق مجموعة معايير بازل 3.
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مؤشرات سالمة مالية متينة 
لدى القطاع المصرفي

واصلـــت البنوك الكــــويتية المحــــافظة علـــى قــــوة 
مـــؤشرات الســـالمة المالية لديها على صعيد معايير 
ديسمبر  نهاية  فــفي  والسيــولة،  المـال  رأس  كفايـة 
2020 بلـغ معدل كفـــاية رأس المـــال 19.0%، وهــو 
أعلــى بكثيــر مــن متطــلبات الحدود الدنيا لتعليمات 
مــن  وأعلـــى   %13 والبالغة  المركـــزي  الكـــويت  بنك 
متطلبـــات لجنـــة بـــازل للـــرقابة المصـــرفية البالغة 
10.5%. وبالرغم من أن بنك الكويت المركزي سمح 
البنوك  للبنوك باستخدام المصدات التحوطية إال أن 
استطـــاعــت مواصلـــة النشـــاط دون استخدام هذه 
رأس  كفاية  معيار  قوة  إلى  استناداً  وذلك  المصدات 
المال  رأس  كفاية  نسبة  أن  ويالحظ  بل  لديها.  المال 
(18.5%) في   2019 ارتفاعاً مقارنة بعام  قد سجلت 
الرقابي  رأسمالها  بتعزيز  البنوك  بعض  قيام  ضوء 
وذلك مــن خـــالل طـــرح إصـــدارات فــي أســواق المــال 
الدوليــــة بشــــروط تجــعـــل هـــذه األدوات مــــؤهــــلة 
الحتسابها ضمن قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات 
لجنة بازل للرقابة المصرفية وهو ما يؤكد الثقة التي 

ا. تتمتع بها مصارفنا الوطنية عالميً

تعكسه  ما  ضوء  وفي  السيولة،  نسب  صعيد  وعلى 
المصــرفـــي  القطـــاع  المعاييــــر، فــإن  حـــزمـــة هـــذه 
ال يزال يشهـــد وفـــرة في الســـيولة وعلــى النحو الذي 
تغطية  معيار  ومنها  المؤشرات  من  العديد  تظهره 
 %184.2 المعيار  هذا  نسبة  بلغت  حيث  السيـــولـــة، 
100%. كما بلغ معيار صافي  أدنى بنسبة  مقابل حد 
التمويل المستقر نحو 115.3% وهي أعلى بدورها من 
بلغت  كذلك   ،%100 البالغة  األدنى  الحد  متطلبات 
نسبة  مقابل   %27.5 نحو  الرقابية  السيولة  نسبة 

حدها األدنى %18.

استطاعت البنوك مواصلة النشاط دون استخدام 
مصـداتها التحــوطية، وتمكنت مـن زيــادة نسبـــة 
كفــــايــة رأس الـمــال، وتعـــزيز قــــوة رأسمــالهـــا 

الرقابي.

وفــرة فــي السيــولة تمكـــن القطــاع المصــــرفـي 
مــــن ممارســة النشــاط بأريحية.
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االقتصادي  الوضع  على  الجائحة  تداعيات  من  بالرغم 
على  المحافظة  استطاعت  البنوك  أن  إال  والمصرفي، 
ما  إلى  مستندة  أصولها،  لجودة  عالية  مستويـــات 
تتمتـــع بــه مــن مؤشـــرات السـالمة المالية، واجتازت 
ا غيــر يسيــر، أكـــد قوة القطـاع المصرفي على  اختبــارً
البنـاء  عمليــــة  ذلك  يدعـــم  الصدمــات،  مـــواجهـــة 
شطب  متطلبـات  لمواجهة  للمخصصات  المستمر 
الديون المتعثرة، ومواصلة تكوين هذه المخصصات 
أوضاعها  ويزيد  للبنوك  المالية  المصدات  يقوي  بما 
كافة  إلى  خدماتها  تقديم  على  قدرتها  ويعزز  متانة 
نحو  على  عالية،  بكفاءة  الوطني  االقتصاد  قطاعات 

متوازن يراعي مصالح جميع األطراف المعنية.

وعلـــى سبيـــل اإليضـــاح بلغت المخصصات المكونة 
نحو  الدخل  قوائم  على  والمحملة  القروض  مقابل 
في  الزيادة  أن  إال   ،2020 عام  في  دينار  مليون   852
إجمالي أرصــدة المخصصـــات المتــوافرة لدى البنوك 
بلغـــت نحـــو 403 مليـــون دينار، حيـــث استخـــدمـت 

البنوك الرصيد المتبقي في شطب ديون متعثرة.

والتي  المنتظمة،  غير  القروض  نسبة  صعيد  وعلى 
حاالت  بسبب  مؤثراً  ارتفاعاً  تسجل  أن  يمكن  كان 
دولة  في  سواء  االقتصادي،  النشاط  وتراجع  اإلغالق 
التي  البلدان  ومنها  األخرى،  العالم  دول  أو  الكويت 
إال  الوطنيـة،  لمصـارفنا  خارجي  تواجــد  فيهــا  يوجــد 
أنها ارتفعـــت من 1.5% في عام 2019 إلى 2.0% في 
عــــــــام 2020 بـواقـــــع 0.5% فحســــــب، وال شـــــك 
غيـــر  أزمـــة  قـــوة  بمقيـــاس  طفيفـة  ارتفاعات  أنهــا 
مسبوقــــة بانعكـــاساتها وتداعيـــاتها. وبالتــالي فـإن 
متـــدنيـــة  مستــويات  عنـــد  التـــزال  النــسبــة  هـــذه 
تاريخياً وتعطـــي المزيد مــن الثقة في قـــوة قطــاعنا 
المصـــرفي وقــدرته علـــى مواصلــة االنطــالق. وبذات 
المنتظمة  غير  للقروض  التغطية  نسبة  فإن  االتجاه 
(المخصصات المتوافرة إلى القروض غير المنتظمة) 
التراجع  هذا  وجاء   ،%222 إلى   %271 من  تراجعت  قد 
ا نتيجة استخدام المخصصات في الغرض الذي  أساسً
كـــونت مـــن أجلــه. ومـــــع ذلك فــــإن هــــذه النسبـــة 
التزال قـــوية وتعــزز جـــودة هـــذه األصـــول، وتشكل 
مصـــدات إضافية متينــة لمواجهة أي تعثــر محتمــل 

في المديونيات في حال استمرار الجائحة.

البنوك تحافظ على جودة أصولها 

استخدمت المخصصات التي كونت علـى مــدار 
العقـــــد المـــاضــي لشطــــب الــديــون الرديئــة 

والمحـــافظـــة علــى ميزانيات رشيقة للبنوك.

لــم تشهـد نسبـــة القـــروض غيــر المنتظمة 
سـوى ارتفـاعـات طفيفــة، وهـي مـاتزال عند 

مستويات متدنية تاريخيًا.

 نسبـــــــة المخصصــات  نسبة القروض المتعثـرة 
المتوافــرة إلــى القروض 

المتعثرة 

%222

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%62
%73

%95

%135

%164

%205

%237

%230

%254

%271

%222

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%9.0

%7.3

%5.2

%3.6
%2.9

%2.4
%2.2

%1.9
%1.6

%1.5

%2.0

%2
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المركزي  الكويت  بنك  اتخذها  التي  اإلجراءات  انعكست 
على صعيــد السياســات النقــدية التيسيـــرية والسياسات 
المصرفي  االئتمان  نمو  لتعزيز  بدورها  الموجهة  الرقابية 
وتنشيط الحـــركة االقتصادية في مواجهة تداعيات جائحة 
كورونا، فــي مواصلة نمو التسهيالت االئتمانية بمعدالت 
خالل  لألسواق  اإلغالق  فترات  من  بالرغم  وذلك  إيجابية 
العام. ففــي نهاية شهر ديسمبر 2020 بلغ رصيد صافي 
التسهيـــالت االئتمانية على المستوى المجمع نحو 51.8 
مليار دينار مسجالً بذلك زيادة قدرها 2.1 مليار دينار عن 
ديسمبر 2019 وبنسبة نمو 4.3%. ويالحظ أن هذا النمو 
 2020 مارس  منذ  واضحاً  بدا  االئتمانية  التسهيالت  في 
المركزي  الكويت  بنك  قرارات  شهد  الذي  الشهر  وهو 
تخفيـــض سعــر الخصـــم إلى 1.5% وهـــو المستوى األدنى 

تاريخياً.

العالم  دول  اقتصادات  لمعظم  بالنسبة  الحال  هو  كما 
األخرى، ألقت الجائحــة بتداعيــاتها علـــى البيئة التشغيلية 
للقطاع المصـــرفي في الكــويت، األمــر الذي واجهت معه 
تراجع  عليها  ترتب  الربحيـــة  صعيد  على  تحديات  البنوك 
 2019 964 مليـــون دينار في عام  أرباحها من  في صافي 
إلى 495 مليـــون دينــار فـــي عـــام 2020، بتراجع بنسبة 

 .%48.7
وجـــديــر بالذكــر أن التـــراجع فـــي صافــي األرباح تأثر بتراجع 
فــــي اإليـــرادات التشغيلـــية وذلك باإلضــــافة إلى تـــدعيم 
المخصصــــات أخــــذاً فــــي االعتبــــار تـــداعيـــات الجــــائحــة 
وانعكاســـاتهـــا علـــى الوضع االقتصادي وكذلك استمرار 
الضبابية وعدم اليقين تجاه مسار التعافي في ضوء تتابع 
عمليات  من  يتبعها  قد  وما  اإلصابات  من  جديدة  موجات 
المالية  القدرات  ضعف  على  ذلك  وتبعات  لألسواق  إغالق 
للعمالء في خدمة مديونياتهم وما قد يلزم من تكوين 
مخصصــات لمواجهة أي حاالت تعثر محتملة أو أي تراجع 
في قيــم األصـــول االستثماريـــة. وجدير بالذكر أن مبادرة 
االستهالكية  القروض  أقساط  بتأجيل  الكويتية  البنوك 
واإلسكانية وبطاقات االئتمان كان لها أثرها أيضاً في تراجع 

الربحية.

االئتمان المصرفي يواصل النمو 
بمعدالت إيجابية

ربحية جيدة رغم تحديات 
قاسية 

تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم إلــى
1.5% وهـــو المستـــوى األدنـــى تاريخياً، ترافـــق 

معه زيــادة فـي رصيد التسهيالت االئتمانية.

واصلــت البنوك ربحيتــها رغــم تداعيــات إغـــالق 
األسواق وضعــف قــدرة العمـــالء علـــى خــــدمة 
مـــديونياتهـــــم، وتــأجيـــل أقـســــــاط القـــــروض 
االستـــهالكـية واإلسكانية وبطاقات االئتمان. 

نتائج 
دراسة البيانات المــاليــة 
للبنوك الكويتيــة 
2 0 20 لعـــــام

معدل النمو السنوي المـركــب خــالل العشــر 
سنوات الماضية

%6.0
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ال شك أن تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد قد شكلت 
البنوك  أوضاع  لمتانة  الصعوبة  بالغ  ا  حقيقيً ا  اختبارً
المحلية وقدرتها على تقديم خدماتها دون انقطاع تحت 
القطاع  قدرة  إلى  االطمئنان  من  ولمزيد  الظروف،  أصعب 
المصرفي علــى مواجهــة الصــدمـــات في المستقبل،فقد 
بناءً  ضغط  اختبارات  بإجراء  المركزي  الكويت  بنك  قام 
أفضل  وفق  مؤخراً  تطويرها  تم  التي  الجديدة  اآللية  على 
ا من المتغيــــرات المالية  األســـاليب، والتـــي تــراعـــي عـــددً
ثالثـــة  علــى  بناءً  وذلك  والجزئية،  الكلية  واالقتصادية 
ويتمثّل  قادمة،  سنوات  ثالث  فترة  تغطي  سينـــاريوهات 
القطاعات  أي من  األول في صدمة يتعرض لها  السيناريو 
يتناول  فيما  منفرد.  بشكل  الحقيقية  االقتصادية 
عدة  لها  تتعرض  أوسع  صدمة  تبني  الثاني  السيناريـــو 
الثالث  السيناريو  أما  الحقيقي،  االقتصــاد  في  قطاعات 
فيقوم على افتراض أزمة عالمية واسعة االنتشار مبعثها 
وما  كورونا  فايروس  إصابات  من  جديـــدة  موجـات  ظهور 
يترتـــب علـــى ذلك مـــن إغالقــات أوسع وتوقف لألنشطة 

االقتصادية.

وأسفرت أشد نتائج هذه السيناريوهــات عــن مرونة جيدة 
للقطـــاع المصــرفي الكـــويتي حيث حافـــظ على متـوسط 
 ،2023 11.4% في نهـــاية عام  كفــاية رأســماليــة يبلـــغ 
وهـــو مستـــوى مـــرتفـــع نسبــيـاً أخــذاً فــي الحسبان شدة 
السيناريوهــات المطبقـــة ويفـــوق متطلبـــات لجنة بازل 
لمعيـــار كفـــاية رأس المـــال والتـــي يصـــل حدها األدنى إلى 

.%10.5

إن بنك الكــويت المركـــزي مستمـــر في رقابته اللصيقة 
المتوازن،  التحوط  يراعي  نحو  على  المصرفي،  للقطاع 
بكفاءة  خدماتها  تقديم  على  قادرة  البنوك  تبقى  بحيث 
االقتصـــاد  قطـــاعــات  لمختلـــف  انقطــاع  ودون  عـــــالية 
الوطنـــي، إذ لم تـــزل األزمـــة قائمــة ومن المبكــــر القول 
إال  للمستقبـــل  بإيجـــابيـــة  ننظـــر  أننـــا  ومع  بتخطيها. 
االقتصادية  األوضــاع  لمتـابعة  يقظيــن  سنظـــل  أننا 
مــن  بســــالم  العبور  نستطيـــع  حتـــى  والمصـــرفية 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تعزيز  في  ونستمر  األزمة، 
المــالي، وهما شرطان أساسيان – وإن كانا غير كــافيين - 
بنك  يعيد  المستدام،ولذا  االقتصادي  االستقرار  لتحقيق 
اإلسراع  أهمية  على  التـــأكيـــد  مجدداً   المركزي   الكويت 
في تنفيذ اإلصالح الشامل لالختالالت المتشعبة في بنية 
دون  المبادرة  وضرورة  هيكله،  في  المتجذرة  اقتصادنا، 
تباطؤ إلى منازلة التحدي ال مناوشة نتائجه، ومعالجة الداء 
النفط  عائد  على  االتكال  فمادام  أعراضه،  تسكيـن  ال 
، مــع غيـاب  الً مستمــراً، واختــالل دعائــم االقتصــاد متـأصّ
اإليرادات غير  المــؤثــرة لتنميـــة  التصحيحيــــة  اإلجراءات 
النفطيـــة واحتـــواء نمــو المصروفات الجارية، فإن أوضاع 
المالي  العجز  وطأة  تحت  ستبقى  للدولة  العامة  الموازنة 
المتراكــم، ولــذا فمــن األهميـــة بمكــان التصــدي لهذه 
التحديات قبل أن تستفحل، حتى ننجح في استدامة الرخاء 
وتطوير االقتصــاد الوطنـــي صوناً لحقـــوق أجيـــال الحاضر 

والمستقبل.

اختبارات ضغط متحوطة تجتازها 
البنوك بنجاح 

نتائج 
دراسة البيانات المــاليــة 
للبنوك الكويتيــة 
2 0 20 لعـــــام

ما يزال الوقت مبكرًا على إعالن نهاية األزمة مما 
يتطــلــب مواصــلـة اليقظـــة والتحـــوط المتــــزن 

وتــعاون األطـــــراف المعنية كافة.

يؤكد بنك الكويت المركزي –مجدداً- على أهمية 
اإلسراع في تنفيــذ اإلصــالح الهيكلــي الشامـــل 

الستـدامة الرفـــاه للجميع.

نتائج االختبارات تؤكد مــرونة القطـــاع المصرفي 
وقدرته على مواصلة خدمـــاته دون انقطــاع في 

ظل ظروف ضاغطـة.

صدمة في أي من القطاعات
االقتصادية الحقيقية بشكل 

منفرد

أزمة عالمية واسعة 
االنتشار

صدمة في عدة قطاعات من 
االقتصاد الحقيقي

سيناريوهات مطبقة

كفاية رأسمالية 
عالية حتـى في ظــل 
أشد السينــاريوهـــات الفعلي

تحت الضغط األشد

الحد األدنى وفقاً للجنة بازل

%19.0 %11.4 %10.5

معيار كفاية رأس المال وفق السيناريو األشد

نتائـــج
 السيناريو 
األشــــــــــد
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اإلجراءالتاريخالفئة

الخطوات والتدابير التي قام بها 
بنك الكويت المركزي للحد من أثر فايروس 

COVID-19 كورونا

السياسة 
النقدية

خفـض سعـر الخصـم مــرتين بــواقع 1.25 نقطة مئوية 
ا. ليصـــل إلى 1.5%، وهو المستوى األدنى تاريخيً

خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعـادة الشراء بنقطة 
مئـوية كاملة.

خفض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل وعلى جميع 
آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك 
عمليات إعادة الشراء (الريبـو)، وسنـدات بنك الكـويت 

المـركــزي، ونظــام قبــول الودائع ألجل، وأدوات التدخل 
المباشر، باإلضافة إلى أدوات الدين العام.

اإلفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية 
(er�Capital Conservation bu) والبالغة %2.5.

خفض وزن المـخاطر الخاص باالنكشافات على
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25% بدالً 

من %75.
رفع الحد األقصى المتاح للتمويل ليصبح 100% بدالً 

من %90.
خفض الحـد األدنى لمعيــار تغطيــة السيــولة ليصبــح

 80% بــدالً من %100.
خفــض الحــد األدنــى لمعيــار صــافي التمــويل المستقــر 

ليصبــح 80% بدالً من %100.
خفض الحد األدنى لنسبة السيــولــة الرقابيــة ليصبــح

 15% بــدالً من %18.
رفــع الحــد األقصــى للفجــوة التـراكمية الســالبة، لكــافة 

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

زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقـار أو تكلفـة
التطـوير  (LTV) وفق التالي:

     • تمويل شراء أرض فضاء               من 50% إلى %60
     • تمويل عقار قائم             من 60% إلى %70
     • تمويل البناء فقط             من 70% إلى %80

السياسة 
الرقابية 

التحوطية

تعميـم  إلى جميـع البنـوك المحليـة بشـأن عدم تقـديم 
البيانات المالية المرحلية عـن الــربــع األول، علــى أن يتم 
االستمرار بموافاة بنك الكويت المركزي بكافة البيانات 
اإلحصائية والتقارير المطلوبة لتنفيـذ مهــامــه الرقابية 

وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً.

مارس - 2020

مارس - 2020

أكتوبر - 2020

أبريل - 2020
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الخطوات والتدابير التي قام بها 
بنك الكويت المركزي للحد من أثر فايروس 

COVID-19 كورونا

التاريخالفئة

تعديل القواعد االسترشادية بشأن استثناء أي عميل مـن 
الحـدود القصـوى المقــررة للتــركــز االئتمــاني/ التمــويلــي 
والقـواعـد التــي تـؤخــذ فــي االعتبــار لــدى دراســة طلبـــات 
االستثنــاء لتشمــل المشــاريع االقتصـادية المهمة والتـي 
يتـرتـب علــى دعمهــا تحقيــق قيمــة مضــافـــة لالقتصــاد 

المحلي.

إصدار تعميم لمعالجة خســائــر تأجيــل أقسـاط القروض 
االستهالكيـة واإلسكانية وأقساط البطاقــات االئتمانيــة 
لكافة العمالء لمـدة ستـة شـهـور حسـب المعيار الدولـي 
للتقــاريــر المــاليــة IFRS-9، وفــق مـا تظهــره شهـــادة 
مــدققــي الحســابـات الخـارجيين، وذلك خصماً على األرباح 
المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن يتم إعادة بناء 
المبــالغ المستخــدمـة مــن األربــاح المحتجــزة. ولغــرض 
احــتسـاب القـاعـدة الـرأسمـاليـة وفــق تعليمـات بـازل (3)، 
يمكـن للبنـوك عـدم االعتــداد بـأثـر معالجة خسائر تأجيل 
األقسـاط علـى النحـو سالف الذكر، وذلك بواقع 25% لكل 
سنة خالل مهلة أربعة سنوات تبدأ مــن عــام 2021 حتـى 

عام 2024.
إصدار تعميم بشأن ضوابط تأجيل االستحقاقات المترتبة 
علــى العمالء المتضررين لدى البنوك والتـي تقضـي أساساً 

بعــدم احتســاب فـائــدة/عــائـد علـــى الفــوائد/ العـوائد غيــر 
المســددة خـالل فتـرة تأجيــل االستحقاقات.

االستقرار 
المالي

استمرار بنك الكـويـت المركـزي بأداء مهامـه المرتبطـة 
بالعمليــات الـرئيسيـة واإلجـراءات األمـنيـة ونظــم الـدفع 
والتســويـة والمقاصـة اإللكترونية للشيكات خالل فتــرة 

اإلجـازة المقـررة مـن قبـل مجلـس الوزراء الموقر.
جهـوزيـة بنـك الكـويت المـركزي العالية لضمان استمرار 
تقــديـم الخدمـات الماليـة األساسية الالزمــة للجمهـــور، 
ويشمـل ذلك إجـراءات تـوفيـر النـقــد للبنــوك علــى مــدار 
الساعة، إضـافة إلـى فتح قنـوات االتصـال لتقـديم ما يلزم 
للبنـوك مـن دعــم ومساندة لالستمرار فـي أداء أعمالها.

عقد بنك الكويت المركـزي إجتمـاعات متكررة مع أعضاء 
الجهـــاز التنفيــــذي للبنـــوك المحليـــة بشـــأن اإلجــراءات 
الواجــب إتخاذهـــا للمحــافظة علـى االستقـــرار المـــالي في 

هذه الظروف االستثنائية.

السياسة 
الرقابية 

التحوطية

مايو - 2020

يوليو - 2020

مارس - 2020

اإلجراء

أبريل - 2020

تعميم إلى جميع البنوك الكـويتية بشـأن تنظيــم شرائهـا 
ألسهمهــا أو بيعها أو التصرف فيهـا، بحيث تقوم بتقديم 

بيان بشكل أسبـوعـي بدالً من ربع سنوي.
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الخطوات والتدابير التي قام بها 
بنك الكويت المركزي للحد من أثر فايروس 

COVID-19 كورونا

التاريخالفئة

أبريل - 2020
مطــالبــة البنـــوك بمـراجعـة المحفظـــة االئتمـانيـة لكــل 
عميل على حدة، ومراجعة المحفظة االستثمارية وإجــراء 
اختبارات ضغـــط مالــي بنــاء علـــى سينــاريوهـــات جـــديدة 

تتماشى مع انعكاسات الجائحة.

تعميــم إلى جــميــع البنــوك المحليــة بـشــأن المتـــابعــــة 
األسبـــــوعـيـــــة لتطـــــورات التمــويــل المقــــدم لألفــــراد 
والمشــــروعــــات الصـغيــــرة والمتـــوسطـــــة والكيـــانـات 

االقتصـــاديــة المتضـــررة مـــن تــداعيـات أزمــــة فايـــروس 
كــــورونا (COVID-19)، والــممــنــــوح وفـــق الضـــــوابــــط 

المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر.

االستقرار 
المالي

مايو - 2020

مارس - 2020

اإلجراء

تعميــــم إلـــــى جمـيــــع البنــــوك المحـليـــة بشأن تفعيل 
خطط الطــوارئ  واستمــراريـة األعمال ومواجهة األزمات 

بشكل عاجل.
مطــالبـــة البنــوك بمـواصلــة تقــديــم الخدمــات المالية 

األسـاسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميــع الوسائل 
لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة واألمان المعتاد، 

ويشمـل ذلك عمليــات سحـب وإيداع النقد.
الصيــانـة المستمــرة ألجهـــزة السحــــب اآللــي وتغذيتها 
باألوراق النقدية الكافيـة لتلبيــة احتياجات الجمهور دون 

أي انقطاع.
مــواصــلة صــرف الشيكـــات وتنفيـــذ التحــويالت المالية 

الــداخليــة والخارجية.
ضـمـــان استمـــراريــــة خــدمـــات البنـــوك عبــــر القنـوات 

اإللكترونية ونقاط البيع.
االستمرار في تقـديم الخــدمــات المصــرفيــة للشــركات 
التجــاريــة المـوردة للسلـع األساسيـة والمرتبطة باألمـن 
الغــــذائي واحتيــــــاجــات المجتمــــع، لضمـــان تلبيـــة تـلك 

االحتياجات على نحو طبيعي.
استمــرار مراكــز االتصــال (Call Centers) لدى البنـوك 

في العمـل والرد على جميع استفسارات العمالء.
رفع حــد عمليــات الـــدفـــع عــن بعــد (TAP) مـــن 10 إلـى

25 دينار كـويتــي.

وقــف الرســوم علــى أجهــزة نـقــاط البـيـع والسحب اآللـي 
والقنـوات اإللكترونية لمدة ستة أشهر.

تأجيـل االستحقـاقــات المتــرتبة علــى المتضـرريــن لمدة 
سـتة أشهـر دون تطبيق أي رسوم جزائية.  

إلزام البنوك باالمتناع عـن البيع أو التنفيـذ على الضمانات 
المرهونة مقابل القروض وعمليات التمــويــل المقــدمة 
للعمـــالء لحيـــن استــقــرار األســــواق وتحســــن األوضــاع 

االقتصادية. 
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الخطوات والتدابير التي قام بها 
بنك الكويت المركزي للحد من أثر فايروس 

COVID-19 كورونا

اإلجراءالتاريخالفئة

يونيو - 2020

يونيو - 2020

أجرى بنك الكويت المركزي من جانبه وبالتنسيق مع جهة
 استشارية عـالميــة متخصصــة اختبــارات ضغط بناءً علـى 
سينــاريوهــات تـــم تصميمها لتأخــذ باالعتبــار تــداعيـــات 

الجائحة.

تــعميـــم بشــأن ضـــوابـــط التمـــويـــل المقـــــدم لألفــــراد 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات االقتصادية 
المـــتضـــــررة مــن تداعيــــات أزمــــة فـــايـــروس كــــورونـــا 
(COVID-19) التـي اعـتمـدها مجلـس الــوزراء، حـيــث تــم 

مطــالبـة البنــوك بتــزويـد بنـك الكـويت المـركـزي بحصـــة 
الميـزانية العـامة للــدولة مــن كلفـــة التمـــويل (الفـــوائـــد 
والعــوائد) علــى نحــو ربـع سنــوي، وعلــى أن يكــون مـراجعــاً 
مــن قبـل مـراقبــي حســـابات البنـوك الخــارجييـن ومــوقـــع 

مــن الرئيس التنفيذي. 

االستقرار 
المالي

المسؤولية 
االجتماعية

فبراير - 2020
توجيه البنــوك باإلضافة إلــى شركــة الخدمـــات المصرفية 
األليـــة المشتــــركـــة (كــي-نت) لتــوفيـــر معقمــات تتــــاح 

للعامــة عنــد أجهــزه السحب اآللي ونقاط البيع.

ال يقوم بنك الكويت المركزي بإعـادة ضـخ األوراق النقدية 
الواردة إليـه إال بعــد االحتفـــاظ بهـــا في صنـــاديق معـــزولة 
ومحكمة اإلغالق لمــدة أربعــة أســابيع علــى األقــل، وذلك 
لضمـان خلـوها من الـفايروسـات عنـد إعـــادة ضخهـا، كمـا 
يقـــوم بشكــل مستمـــر بتعقيــم الخــزنـة وأجهــزة العـــد 
والفرز واستالم األموال وتسليمها بمـا يضمن سالمة كل 

مـن موظفي البنك والجمهور.
توجيه البنوك نحو تقديم التعويض المالي والمعنوي لكـل 

العامليـن في القطاع المصرفي خالل فترة اإلجازة.
إنشاء صنــدوق دعـــم المجهـــود الحكـــومــــي لمكافحــة 
فايروس كورونا المستجد بقيمة 10 مليون دينار كــويتي 

وبتمــويــل مــن البنوك الكويتية.
توجيه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية 

وزيادتها.
إطالق مبادرة "عيـديتي" اإللكتــرونية بالتعــاون مع البنـوك 
المحليــة و(كـــي-نت) لتقـــديم خــــدمة تتيـــح للجمهــور 

إرســال واستخـدام العيدية إلكترونياً. 

مارس - 2020

يونيو - 2020
إطالق دليل إرشادي شامل لبروتــوكوالت عــودة األعمــال 
فــي مقــر بنك الكـويت المــركــزي، واإلشــراف علــى إعــداد 
دليـل ممـــاثل يشمــل بروتوكـــوالت عــودة األعمـــال فـــي 

مقرات البنوك وفروعها.
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الخطوات والتدابير التي قام بها 
بنك الكويت المركزي للحد من أثر فايروس 

COVID-19 كورونا

التاريخالفئة

المسؤولية 
االجتماعية

اسـتمـــرار معهـــد الدراســات المصــرفية بــإشـــراف بنــك 
الكويت المركزي وبالتعاون مع البنـوك الكويتيــة بتقديم 
برنامـج "كفــــاءة" للتأهيـــل وتــدريب الكــويتييــن حــديثي 
التخــرج للعمـــل في القطــاع المصـــرفي عبــــر المنصــــات 
 (E-Learning) اإللكترونية وباستخدام الطرق الحــديثة
وتدريب المشــاركيــن عــن بعــد تماشيــاً مع االشتــراطات 

الصحيــة الراهنة.

يوليو - 2020

سبتمبر - 2020

اإلجراء

إصــدار تعميم لكــافــة الجهــات الخاضعــة لــرقــابة بنــك 
الكويت المركزي التخاذ الالزم فــي شــأن اعتمــاد تطبيــق
Kuwait Mobile ID (هويتي) الصادر عن الهيئة العامة 

للمعلومات المدنية. 
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