
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

 تصريح صحفي
، بنك الكويت فايروس كوروانإثر جناح القطاع املصريف الكوييت يف مواجهة تداعيات 

 املركزي يباشر العودة التدرجيية عن ختفيف املتطلبات الرقابية اليت طبقها ملواجهة اجلائحة
 

 

يف إطار مراجعة بنك الكويت املركزي املستمرة لتعليماته الرقابية، ويف ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية 
العودة  الشروع يفبنك الكويت املركزي  قرر، من أزمة جائحة كوروان للسنة األوىلبنجاح ختطيها بعد 

عرب تعديل بعض  2020يف أبريل  بنكالالتدرجيية عن تدابري ختفيف املتطلبات الرقابية اليت طبقها 
ضمن حزمة ، وذلك (Macroprudential Tools) تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي

 ائحة. اجلستباقية ملواجهة تداعيات الا التدابري
 

ختفيف حممد يوسف اهلاشل أشار فيه إىل أن  .جاء ذلك يف تصريح حملافظ بنك الكويت املركزي د
، انتشار الفايروس هبدف حتصني القطاع املصريف ضد تداعيات الرقابية على البنوك جاءاملتطلبات 

وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره احليوي يف تقدمي االئتمان لقطاعات االقتصاد املختلفة لتمكينها 
 داعيات. تلك التمن مواجهة 

 

صريف على مستوى كفاية رأس املال والسيولة ونوه احملافظ اهلاشل إىل أن املؤشرات اإلجيابية للقطاع امل
والرحبية وجودة األصول، برغم حتدايت البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على جناح اجلهاز املصريف يف ختطي 

بنجاح، وأن السياسة الرقابية احلصيفة اليت دأب بنك الكويت املركزي على من األزمة السنة األوىل 
إىل جانب حزمة التدابري االستباقية اليت طبقها البنك يف مواجهة تطبيقها على مدار العقد املاضي 

اجلائحة قد آتت مثارها على النحو املأمول ومكنت القطاع املصريف من دخول هذه األزمة من موضع 
كما أن بعض البنوك قد حتسنت بعض مؤشرات السالمة املالية لديها عما كانت عليه يف عام   قوة.

النتائج اليت عرضها بنك الكويت املركزي يف ملتقى االستقرار املايل املقام يف وذلك كما بينته  ،2019
يوليو املاضي، وأردف احملافظ ابلقول إن اختبارات الضغط اليت طبقها البنك املركزي على وحدات 

 القطاع املصريف تؤكد متانة أوضاع البنوك يف ظل أكثر السيناريوهات تشدًدا.  
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عن ختفيف املتطلبات الرقابية على مستوى الكويت املركزي ابلعودة التدرجيية ويف ضوء ذلك شرع بنك 
يف الرتاكمية  اتنسبة السيولة الرقابية، ومعيار تغطية السيولة ومعيار صايف التمويل املستقر، والفجو 

طلبات رأس ، واحلد األدىن ملتلتمويلنح اواحلد األقصى املتاح مللسلم االستحقاقات،  نظام السيولة وفًقا
اإلبقاء على وزن املخاطر املخفف مع  وإعادهتا ملا كانت عليه قبل األزمة، املال مبفهومه الشامل،

هبدف دعم  2020املطبقة منذ أبريل % 25لالئتمان املقدم للمشروعات الصغرية واملتوسطة عند نسبة 
ضرار األتعايف هذا القطاع من  تلك املشاريع وتشجيع البنوك على تقدمي االئتمان هلا على حنو يساهم يف

  .اليت حلقت به
 

اهلاشل ابلقول، إن بنك الكويت املركزي مستمر يف متابعة أوضاع القطاع املصريف عن  الدكتورواختتم 
كثب واختاذ اخلطوات الضرورية الالزمة لرتسيخ دعائم االستقرار النقدي واالستقرار املايل وكل ما من 

 سامهة يف منو االقتصاد الوطين. شأنه امل
 
 
 

 املتطلب الرقايب
 تعديل احلدود يف 

1/1/2022 
 تعديل احلدود يف 

1/1/2023 

 18إىل % 16.5من  %16.5إىل % 15من  نسبة السيولة الرقابية% 

 100إىل % 90من  %90إىل % 80من  معيار تغطية السيولة% 

 100إىل % 90من  %90إىل % 80من  معيار صايف التمويل املستقر% 

 اتالفجوة الرتاكمية السالبة لسلم االستحقاق:   
o :15إىل % 20من  سبعة أايم فأقل% %10إىل % 15من    
o  :20إىل % 25من  %25إىل % 30من  شهر فأقل% 
o :30إىل % 35من  %35إىل % 40من  ثالثة أشهر فأقل% 
o  :40إىل % 45من  %45إىل % 50من  ستة أشهر فأقل% 

  90إىل % 95من  %95إىل % 100من  األقصى املتاح للتمويلاحلد% 



- 3 - 
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

 املتطلب الرقايب
 تعديل احلدود يف 

1/1/2022 
 تعديل احلدود يف 

1/1/2023 
  احلد األدىن ملتطلبات رأس املال مبفهومه

 (CET1+AT1+T2)الشامل 
 %13.0إىل % 11.5من   %11.5إىل % 10.5من 

o  احلد األدىن لرأس املال األساسي
(CET1+AT1)   11.0إىل % 9.5من   %9.5إىل % 8.5من% 

o  احلد األدىن من حقوق املسامهني
(CET1)  9.5إىل % 8.0من   %8.0إىل % 7.0من% 
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