
 الباب األول: التعليمات والضوابط االشرافية والرقابية

 . 19-اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كوفيد
( إلى جميع البنوك المحلية بشأأأألت التع الت التج أتجرلى الى التعليمات الرقابية لمواجدة ت اايات أ  ة 488/2021أ/رب ، رب /2تعميم رقم ) (م

 فااروس كورونا المستج  .
32 

 المحـــافـــظ
 1443ربيأأأأأأأأأأأأأأع األول   5 

 2021أكأأأأأأتأأأأأأأأوبأأأأأأأأأأأأأأأأأر  11
 
 

 (488/2120ب أ/رب، ر /2تعميم رقم )
 إلى جميع البنوك المحلية بشأن التعديالت التي ُأجريت على 

 تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجدلمواجهة  التعليمات الرقابية
 
 

 المحترم األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة 
 

 السلم اليكم ورحمة هللا وبركاته ،
 

إدارة بنك الكولى المركزي   جلس قرار بشلت 2020 أبرلل 2 المؤرخ المركزي  الكولى بنك تعميم إلى باإلشارة
( Macroprudential Tools) التحوط الكلج سياسة وأدوات الرقابية التعليمات بعض الى تع الت بإدخال

وذلأأأك تعزلزلا لحز أأأة اإلجراتات التج اتنأأألكأأأا بنأأأك الكولأأأى المركزي فج إ أأأار  واجدأأأة تأأأ اايأأأات جأأأا حأأأة 
فااروس كورونا الى االقتصأأأأأاد المحلج والالاص المصأأأأأرفج فج دولة الكولى ، والتال الى التعميم المؤرخ 

 .  2021بشلت استمرار تم ا  العمل بالح ود المنتتة لتترة إضافية لغاية نداية ديسمبر  2021اونيو  22
 

الب ت  2021أكتوبر  11نتي كم بلت  جلس إدارة بنك الكولى المركزي قرر فج جلسأأأأأأأأأأأأأأته المنعا ة بتارل  
المال ، وإاادتدا لما كانى  المت رج فج سحب حز ة المنتتات الرقابية الناصة بالسيولة و عيار كتاية رأس

%( النأأاب بتاأأ يم الأ ام للمشأأأأأأأأأأأأأأرواأات 25اليأأه قبأأل األ  أة،  ع اإلباأأات الى و ت المنأأا ر المنت  )
 الصغيرة والمتوسلة ، وذلك الى النحو التالج :

 
 
 
 
 



 التعليمات والضوابط االشرافية والرقابيةالباب األول: 
 

 . 19-اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كوفيد
المحلية بشأأأألت التع الت التج أتجرلى الى التعليمات الرقابية لمواجدة ت اايات أ  ة ( إلى جميع البنوك 488/2021رب ، رب أ//2تعميم رقم ) م(

 فااروس كورونا المستج  .
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 المتطلب الرقابي
 تعديل الحدود في 

1/1/2022 
 تعديل الحدود في 

1/1/2023 
 18% إلى 16.5 ن  %16.5% إلى 15 ن  نسبة السيولة الرقابية% 
 100% إلى 90 ن  %90% إلى 80 ن   عيار تغلية السيولة% 
 100% إلى 90 ن  %90% إلى 80 ن   عيار صافج التمولل المستار% 
 :التجوة التراكمية السالبة لسلم االستحااقات   

o :10% إلى 15 ن  %15% إلى 20 ن  سبعة أيام فلقل% 
o  :20% إلى 25 ن  %25إلى % 30 ن  شدر فلقل% 
o :30% إلى 35 ن  %35% إلى 40 ن  ثلثة أشدر فلقل% 
o  :40% إلى 45 ن  %45% إلى 50 ن  ستة أشدر فلقل% 

 90% إلى 95 ن  %95% إلى 100 ن  الح  األقصى المتاح للتمولل% 
  الح  األدنى لمتللبات رأس المال بمتدو ه الشا ل

(CET1+AT1+T2)  13.0% إلى 11.5 ن  %11.5% إلى 10.5 ن% 

o  الح  األدنى لرأس المال األساسج(CET1+AT1)   11.0% إلى 9.5 ن   %9.5% إلى 8.5 ن% 
o  الح  األدنى  ن حاوق المساكمين(CET1)   9.5% إلى 8.0 ن   %8.0% إلى 7.0 ن% 

 
  ع أ يب التحيات.
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