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 بيان صحفي لبنك الكويت املركزي

 

يف إطار متابعة بنك الكويت املركزي املستمرة ألوضاع القطاع املصريف، وحرصه الدائم على تعزيز االستقرار 
يف مواجهة تداعيات أزمة كوروان، ومتكينه ا إىل ترسيخ متانة القطاع املصريف واالستقرار املايل، وسعي   النقدي

حمافظ بنك الكويت  ستوى الوطين، عقدجهود التعايف االقتصادي على امل يف إجناح أكرب دوراملسامهة بمن 
إدارات البنوك الكويتية للتباحث حول  مع رؤساء جمالسا اجتماع  الدكتور حممد يوسف اهلاشل املركزي 

 .والتطلعات املستقبليةاألوضاع الراهنة 

االلتزام ابلنهج التحوطي والسياسات أن لبنك الكويت املركزي، أشار إىل صحفي جاء ذلك يف بيان 
قد أدت إىل تعزيز متانة  ،، وتعاون البنوك يف هذا الشأناحلصيفة ملواجهة خمتلف التداعيات والظروف

مما  له مواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة، تالقطاع املصريف الكوييت على مدى العقد املاضي وهيأ
وعلى مستوى اءات على مستوى السياسة النقدية، اختاذ إجر إىل  من املبادرة بنك الكويت املركزي مّكن

مساحة إقراضية واسعة متكنها من منح مزيد من التمويل للكياانت موفر ا للبنوك ، الرقابيةالسياسة 
القيام ابلدور املنوط به يف التعامل مع األزمة واملسامهة بدور  صريفاملعلى القطاع بذلك يسهل لاالقتصادية، 

 إجيايب يف جهود محاية االقتصاد الوطين وتعافيه بعد األزمة. 

تعليماته الصادرة وأتيت اخلطوات اليت اختذها بنك الكويت املركزي لتخفيف املتطلبات الرقابية مبا يتوافق مع 
( 3بشأن تطبيق معايري كفاية رأس املال )ابزل  2014يونيو  24 إىل مجيع البنوك الكويتية يف اتريخ

اليت تضمنت السماح للبنوك يف احلاالت االستثنائية االستفادة من املصدات الرأمسالية متطلبات السيولة، و 
ن للبنك املركزي يف هذه احلاالت أن يضع إو   -د موافقة بنك الكويت املركزيبع–التحوطية بشكل مؤقت 

معايري جلنة ابزل للرقابة املصرفية اليت تتيح كما يتوافق ذلك مع   ح.القيود فيما يتعلق بتوزيع األراببعض 
% 2.5، واليت نصت على أنه "عند اخنفاض املصدة التحوطية دون التحوطيةالرأمسالية املصدات  استخدام

  .دة التحوطية"توزيع األرابح الرأمسالية وذلك إلعادة بناء املصتطبق قيود تلقائية على 
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على مسامهيها، يف حال عدم جلوئها أو أسهم املنحة توزيع األرابح النقدية  ابستطاعة البنوكالبيان أن  وأكد
توجيهات قد هذه الأن كما أشار البيان إىل   .للكفاية الرأمسالية الستفادة من ختفيف املتطلبات الرقابيةإىل ا
ا من احلاجة إىل املبادرة ابختاذ تدابري استباقية ملواجهة انطالق  و  مبكر مراعاة  ملبدأ الشفافية يف وقت تجاء

يتسق مع وذلك الزمين وعمق آاثرها االقتصادية،  يف ظل انعدام اليقني حول مداها زمة احلاليةتداعيات األ
 أصدر حيثزل للرقابة املصرفية، يف هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدويل وجلنة اب ةعامليال اتتوجهال

، ومن بني جلهات اخلاضعة لرقابتهاامماثلة إىل توجيهات ة االقتصادات املتقدمالبنوك املركزية يف عديد من 
  .بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة البنك املركزي األورويبتلك الدول 

بنك الكويت متانة القطاع املصريف وقدرته على ختطي األزمة، كما سيواصل واختتم البيان ابلتأكيد على 
املركزي رقابته اللصيقة للقطاع املصريف واستمراره يف هنج تعزيز االستقرار النقدي واالستقرار املايل يف دولة 

 الكويت.
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