
10 -  التعليـمــات الصــادرة بــشــأن تـرشيــد وتنظيـم السياســة
االئتمانيــة لــدى البنـــوك 

أ   -  تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .

ب  -  تعـمـيـم بــشــأن تعزيــز تعليـمــات بـنــك الكـويـت المـركـزي بتاريـخ
1982/5/8 في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .

ج   -  تعليـمــات رقــم )رم ب/1993/105( فـي شــأن ترشيـــد وتنظيــم
السياســة االئتمانيــة لــدى البنــوك )يتــم العـمــل بـهــا اعتبـاراً مـن

. )1994/1/2

د   -  زيــادة نسبــة القـــروض المحــددة األجــل بـمـا ال تـقــل عــن 75٪ مــن
محفظة التسهيالت االئتمانية النقدية بالدينار الكويتي .

هـ -  تعليـمــات رقـــم )2/رب/1997/13( بأن تـكـون كـافــة الـقــروض
الشخصيــة في صــورة قــروض محــددة األجــل، باستثنـاء قـروض 

الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية .

تعليمـات رقـم )2/رب/1997/21( بضـرورة تحديــد الغـرض مـن و  - 
التسهيــالت في العـقــود المبرمـة مـع العـمـالء، وضـرورة التأكــد مـن

استخدام التسهيالت االئتمانية في األغراض المقررة لها .

التعليمـــات رقــــم )2/رب/1997/27( الخـاصــــة بالتسهيــــالت ز   - 
في  المتاجـرة  عمليـات  لتمويل  البنوك  تقدمهــا  التي  االئتمانيـة 

األوراق المالية وغيرها من األغراض األخرى .

تعميم رقــم )2/رب/1998/63( بـشـأن وقــف قيـام البنـوك بمنح  ح  - 
مالية أوراق  شراء  عمليات  تمويل  بغرض  ائتمانية  تسهيالت     

      باستخدام أموال عمالئها في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير .



ط    -  تعميــم رقــم )2/رب/1999/69( في شأن التسهيالت االئتمانية
في  األسهم  في  المتاجـرة  عمليات  لتمويل  البنـوك  تقدمهـا  التي 
التجاريــة  للبنــوك  السـمـاح   [ الماليـة  لألوراق  الكـويت  سـوق 
التي  والضوابط  )المارجن(  الهامش  تسهيالت  تقديـم  باستئنــاف 

يتعين االلتزام بها في هذا الخصوص [ .

ي    -  تعـمـيـم بـشأن موافـــاة البنــك المـركـزي ببيانـات تفصيليــة عـن
         التسهيالت الموجهة ألغراض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم

        المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .

ك    -  تعميـم بـشـأن ضـرورة التــزام البنــوك بالتحقـق مـن الغـرض مـن
التسهيـالت االئتمانيـة المقـدمـة للعـمالء عنـد المنح، خاصـة تلك 
المقدمة بالعمالت األجنبية، ومتابعة العمالء في هذا الخصوص .

ل    -  تعليمـات بـشـأن تحديــد سعـر الفائدة على التسهيـالت االئتمانيـة
 بموجب العقود التي يتم إبرامها مع العمالء في هذا الخصوص .

م       -   تعـمـيـم بـشـأن مــوافــاة البنـــك المـركــزي ببيانــات تفصيليــة عـن
التسهيـالت الموجهـة ألغراض تمويـل عمليـات المتاجرة في األسهـم
المدرجـة في سـوق الكويت لألوراق الماليـة وذلك بشكل شهـري 

بداًل من موافاتنا بها بشكل أسبوعي .

ن    -  تعميـم بـشـأن ضـرورة التـزام البنـوك بكـل دقــة بدراسـة الغـرض
من التسهيـالت االئتمانيـة المقدمـة للعمـالء عند المنح، خاصة تلك 
المـقـدمـة بالعـمـالت األجنبيـة، ومتابعـة العـمـالء باستخدامهـا في 

الغرض الممنوح من أجله .



س  -  تعميم بشأن التسهيالت االئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات
خارج دولة الكويت .

ع     -  تعليمـات بــشــأن أال تـتـجـاوز نسبــة أرصـدة مـحـفـظـة التسهيـالت
االئتمانية عن 80٪ من أرصدة الودائع .

ف   -  تـعمـيـم رقـم )2/رب، رب أ/2007/211( بـشـأن تـعـديـل أسلـوب
احتساب نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع .

ص -  تعـميم رقم )2/رب، رب أ/2008/224( بشأن رفع الحد األقصى 
       المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع من

      80٪ إلى ٪85 .

ق    -  تـعـمــيـم رقــــم )2/رب، رب أ/2008/227( بــشــأن التعـامــالت
المالية للبنوك مع شركات االستثمار .

ر     -  تعميم بشأن األسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل
المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية من قبل البنوك
الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية .

ش  -  تعميـم رقـــم )2/رب/2008/230( إلـى جميـع البنـوك التقليدية
بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض 

بما يتماشى مع تخفيض سعر الخصم .

الرقابية النسب  بعض  اإلعفاءات على  بعض  تقرير  بشأن  تعميم   - ت  
في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار

المحلية .



ث    -  تعميــم رقــم )2/رب، رب أ/2008/233( بـشـأن توجيـه البنـوك
نـحـو تعزيـز الضمانـات المقـدمـة مـن العمـالء مقابـل التسهيـالت 

االئتمانية/عمليات التمويل .

خ     -  تعميــم رقــم )2/رب، رب أ/2008/235( بـشـأن تكليـف مـدققـي
الحسابات الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل 
في المشتقات المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية 

السنوية المدققة .

ذ      -  تعـمـيم رقــم )2/رب/2008/236( بـشـأن التأكيـد على ضرورة
مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار الفائدة على 
القروض وذلك بما يتماشى مع قرار بنك الكويت المركزي في شأن 

تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ  2008/10/8 .

ض  -  تعمــيـم رقــم )2/رب/2009/238( إلى جميـع البنـوك التقليدية
بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على 

القروض .

ظ     -  تعمـيـم رقــــم )2/رب، رب أ/2009/239( بـشـأن التـأكـيــد على
المؤسسات  من  عمالئها  إلى  تمويل  بمنح  قيامها  بعدم  البنوك 
والشركات بغرض إستخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب 

عقود تأسيسها أو نظمها األساسية .

غ     -  تعمـيـم رقــــم )2/رب، رب أ/2009/252( بـشـأن تكليف مدققي
الحسابات الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل 
في المشتقات المالية ، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية 
السنوية المدققة كما في ديسمبر 2009 مقارنة بما تضمنه تقرير 
مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر 2008 من 

مالحظات في هذا الشأن .



أ-أ    -  تعـميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272( بـشأن إدخال تعديالت 
محفظة  صافـي  أرصدة  تجاوز  بعدم  الخاصة  التعليمات  على       
من  نسبة ٪85  عـن  التمويل(  )عمليات  االئتمانية  التسهـيالت         
              أرصدة الودائع الخاصة والحكـومـية وودائـع المؤسسات المالية . 

ب-ب -  تعـمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميـع البنـــوك
الكويتيـة بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حـول 
تدقيـق نشاط البنـوك في التعامل في المشتقـات الماليـة لحسابها 
ولحساب العمـالء بصورة نصف سنويـة مع تضمين هذا التعميم 
التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن .

ج-ج  -  تعـمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميــع البنـــوك
المتاح  األقصى  الحد  بشأن  الصناعي(  البنك  عدا  )ما  المحليـة 

لمنح التمويل .

د-د     -   تعـميم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( 
              بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء و/أو
         تطويـر العقــارات الواقعـة في مناطق السكـن الخـاص والسكن

          النموذجي.

هـ-هـ  -  تعـميم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2014/321(  
         بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم لألفراد بغرض شراء و/أو
         تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

و-و    -   تعـميم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2014/333( 
            بشأن البيانات الدورية للتمويل المقدم لألفراد بغرض شراء و/أو
         تطويـر العقــارات الواقعـة في مناطق السكـن الخـاص والسكن

          النموذجي.



ز-ز - تعـمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2016/365( إلى جميــع البنـــوك
المحليـة )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح 

التمويل .

البنوك جميع  إلى  أ/2021/479(  رب  رب،   /2( رقم  تعميم  ح-ح- 
المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن 
إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة 

فايروس كورونا



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 15 رجــب 1402 هـ
الموافق :  8  مايــــو 1982 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ *

باإلشارة إلى كتابنـا إليكم بتاريـخ 1982/4/21، والمرسل مثلـه إلى جميـع البنــوك التجاريـة المحليـة،
كثيــر  يذهـب  والتي  المصرفيــة،  االئتمانيــة  التسهيـالت  في  التوسـع  مـن  بالحــد  مطالبتهــا  شــأن  في 

منهــا إلـى تمويل تجارة األسهم والعقار، كما بينا في كتابنا سالف الذكر .

وبالنـظـر إلى قيـام البنــوك بمنـح تسهيـالت ائتمانيــة للعـمـالء مقابـل شيكــات مستقبليــة التاريــخ، وذلك
كمــا تبين مــن البيانـــات التي طلبهــا البنــك المركــزي من البنــوك مـؤخـراً بخصوص ما قدمتــه مـن 

تسهيـالت ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية التاريخ .

فإن البنـــك المـركــزي يطلب مـن البنـــوك االمتنـاع عــن منـح تسهيـالت ائتمانيــة مقابـل شيكـات 
الشيكـات في منـح تسهيـالت  الصـور على هذه  التاريــخ، وعــدم االعتمـاد بأي صـورة مـن  مستقبليـة 

ائتمانيـة للعمـالء، وذلك لعدة اعتبارات .

:  إن الشيــك طبقــاً ألحكـام المـادة )532( من قانــون التجـارة الكويتي يعتبــر أداة وفـاء فـقـط، أواًل    
ويكـون مستحــق الوفــاء بمجــرد االطــالع عليـــه، وكـل بيــان مخالــف لذلـك يعتبــر كـأن 
لـم يـكـن. وإذا قـــدم الشيـك للوفـاء قبل اليـوم المبين فيه كتاريـخ إلصداره، وجب وفـاؤه في 
يجب  عامـة  للشيكات  بالنسبـة  البنـوك  عـمـل  فإن  األحكـام  هـذه  إلى  واستنـاداً  تقديمـه.  يـوم 
بتحصيـل  البنــك  وقيام  عليهـا،  مسحوبـة  شيكـات  مـن  إليها  يقدم  بما  الوفاء  على  يقتصر  أن 

الشيكـات المـقـدمـة إليـه مـن عمالئـه والتي هي مسحوبة على بنوك أخرى .

:  إن قيــام البنــوك باالعتـمــاد بـأي صــورة مــن الصــور على الشيكــات مستقبليـــة التاريــخ  ثانياً  
األوســـاط  لــدى  انطباعــاً  يوجـــد  أن  شأنــه  مـن  للعــمـالء،  ائتمانيــة  تسهـيـالت  مـنــح  في 
أو  الشيكـات،  بخـصم  تــقــوم  الكويتيــــة  البنـــوك  بأن  الخـارج  أو  الـداخــل  في  الماليــــة 
تعتبرهـا ضمانـاً لما تـقـدمــه مـن تسهيـالت ائتمانيـــة. وهــذا االنطباع من شأنه أن يشكك في 

سالمة العمل المصرفي في الكويت .
*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
أ  -  تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
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ائتمانيـــة تسهيــالت  منــح  في  التاريــخ  مستقبليـــة  الشيكــات  على  البنــوك  اعتمـاد  إن   : ثالثاً  
للعـمـالء يعتبـرعنصراً مشجعاً على الزيـادة في حجـم التسهيـالت االئتمانيـة لألغراض غير 
بيـع  عمليـات  عـن  الناتـج  الشيكـات  مـن  النــوع  هـذا  حـجـم  بسبب ضخامـة  وذلك  المنتجـة، 
المـدد في األسـهـم والعـقـار. وهـذا التوسـع في التسهيـالت االئتمانيـة سوف تكون له عواقبه 
غير المحمـودة على النشـاط االقتصـادي عامة، وعلى السيولة لدى الجهاز المصرفي بصفة 

خاصة . 

تسهيالت  منح  عن  البنـوك  امتنـاع  على ضرورة  يؤكـد  المركزي  البنك  فإن  أسباب،  من  تقدم  ولما 
ائتمانيـة مقابـل شيكات مستقبليــة التاريـخ، وعــدم االعتمـاد بأي صورة مـن الصور على هـذه الشيكـات 

عنـد اتخـاذ البنوك لقراراتها بمنح تسهيالت ائتمانية للعمالء .

ويسرى أثر هذه التعليمات على القروض المقدمة إلى عمالء مصرفكم اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                المحــــــافـــظ     

             حمـزة عبـاس حسـين

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
أ  -  تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 7 مـحــــــــــرم 1410 هـ
الموافق : 8 أغـســطــــس 1989 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

» تعميم إلى كافة البنوك المحلية «

الحظ بنـك الكويت المركـزي أن بعض البنوك المحليـة، وهي في مجال تقديم التسهيالت االئتمانيـة، 
بدأت تطلب موخـراً مـن بـعـض العمـالء تقديـم شيكات مؤجلـة التاريـخ. والحقاً لكتاب البنـك المركـزي 
المـؤرخ 1982/5/8 في شأن ضرورة امتنـاع البنـوك عـن منح تسهيالت ائتمانية مقابل شيكات مستقبلية 
لقراراتها  البنوك  اتخاذ  عند  الشيكات  هـذه  على  الصـور  من  صـورة  بأي  االعتماد  وعـدم  التاريخ، 
السياسة  ترشيـد وتنظيـم  المركـزي في شأن  البنك  لتعليمات  للعمالء، والحقاً  االئتمانية  التسهيالت  بمنح 
االئتمانيـة للبنوك المطبقة اعتباراً من 1980/1/1، يود البنك المركزي أن يسترعي انتباه مصرفكم إلى 

ما يلي :-

1(  أن يـكون المعـيار األساسي لقـرار مـنح التسهيالت االئتمانيـة مستنــداً إلى ما يجريـــه مصرفكـم مـن
 دراسات ائتمانية تبرر منح هذه التسهيالت سواء من حيث حجمها أو شروطها .

التاريخ مستقبلية  شيكات  مقابـل  العمالء  إلى  ائتمانيـة  تسهيالت  منح  عـن  البنـوك  امتناع  2( ضـرورة 
صادرة من هؤالء أو من كفالئهم، وسواء كان الهدف من طلب هذه الشيكات هو من منظور الضمان 

أو كمستند إضافي إلثبات المديونية .

3(  أن يتـم إبرام عـقـود فيما بين مصرفكم والعمالء المقترضين وفـقـاً لما تتطلبه أصول العمل المصـرفي
السليـــم في هـــذا الـشـأن. وأنــه إذا ما رغـب مـصرفـكـم في الحـصــول على مستنـــدات إضافيــــة 
حـفـظ  مـراعــاة  مـع   » األمـر  سنـدات   « على  الحصـول  بإمكانكـم  فإنــه  المديونيــة،  إلثبـــات 
حـق العميــل مـن الناحيـــة القانونية كنتيجة لقيام مصرفكم أيضاً بإبرام عقود مديونية مع هؤالء 

العمالء .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ب  -  تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ 1982/5/8 في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
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ونرجو من مصرفكم االلتزام بهذه التعليمات لما فيه صالح العمل المصرفي في الكويت .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           

المـــحافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ب  -  تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ 1982/5/8 في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 15 رجــب 1414 هـ
الموافق : 28 ديسمبـر 1993 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة       المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات رقم )رم ب/1993/105( في شأن
ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك*

بتاريـخ  انعقـد  الذي  اجتماعـه  في  قــرر  قــد  المركـزي  البنــك  إدارة  مجلـس  أن  اإلفــادة  أود 
1993/12/25إصدار تعليمات رقم )رم ب/93/105(، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى 

البنوك .

نرفـق لكم مـع هـذا الكتـاب نسخـًة مـن هـذه التعليمـات للعمـل بهـا اعتبـاراً من 1994/1/2، ويتعين 
البنك  موافاة  التعليمات  هذه  في  العامة  القواعد  من   )10( البند  في  جاء  ما  إلى  استناداً  مصرفكم  على 
أقصاه  موعد  في  وذلك  عليها،  الالزمة  التعديالت  إجراء  بعد  لمصرفكم  االئتمانية  بالسياسة  المركزي 

شهرين من تاريخ هذا الكتاب .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           

المـــحافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .
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تعليمات رقم )رم ب/1993/105(
في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك *

في االعتبــار  أخــذاً  بنــك  يـقـع على عاتــق كـل  أمـر  السياســة االئتمانيــة  المعلـوم أن وضـع  مـن 
القوانين والتعليمـات الصادرة ذات الصلـة، وكذلك القواعـد واألعراف االئتمانيـة المستقـرة، وبحيث يتـم 
العمليـة،  تلك  من  المتوقـع  والعائــد  االئتمانيــة  بالعمليـة  تحيـط  التي  المختلفـة  العناصر  بين  المواءمـة 

وذلك بما يحقـق أهـداف البنك وخططه المستقبلية .

واستنـاداً إلى ما جــاء في المـادة )15( مـن القانـون رقـم 32 لسنــة 1968 في شـأن النـقــد وبنـك 
سياسة  توجيه  على  بالعمل  المركزي  البنك  أغراض  بشأن  المصرفية  المهنة  وتنظيم  المركزي  الكويـت 
االئتمان بما يساعد على التقدم االقتصادي واالجتماعي وزيادة الدخل القومي، وما جاء في المادة )71( 
أو  االئتمانية  سياسته  لتحقيق  يراها ضرورية  التي  بالتعليمات  البنوك  يزود  أن  المركزي  للبنك  أن  من 
المركزي إصدار  البنك  إدارة  فقد قرر مجلس  المصرفي على وجه سليم،  العمل  لتأمين سير  أو  النقدية 

التعليمات التالية في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك:

أواًل  :  استمرار العمل بما جاء بالتعليمات المبلغة إلى البنـوك بتاريخ 29 ديسمبـر 1979 وتعديالتها بشأن
 ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية، وبوجه خاص ما يلي :

1(  أالَّ تقل نسبة القـروض المحـددة األجـل والقـروض المقـدمة في صـورة خـصم أوراق تجاريـة
بالدينار  المحررة  النقدية  التسهيالت  إجمالي  من   )1(٪60 عن  الكويتي  بالدينار  المحررة 

الكويتي .

2(  يجب أن تكون التسهيالت االئتمانية النقدية المحـررة بعمالت أجنبيـة - وبما ال يقـل عن نسبـة 
90٪ منهـا - في صورة قـروض محـددة األجـل، وقـروض مـقـدمة في صـورة خـصم أوراق 

تجارية .

3(  يقصد بالقروض محددة األجل)2(: تلك القروض التي تتوافر بشأنها األمور التالية :

أ  (  أن يبـرم في شأن هـذه القـروض عـقـود أو اتفاقيات مكتـوبة بين البنك المقرض والعميل

 المقترض .

ب(  أن يتضمن عقـد أو اتفاقيـة القرض تحديداً لميعاد أو مواعيد تقديم القرض، وتحديداً لميعاد 
أو مواعيد سداده .

)1(  تم زيادة النسبة بموجب التعميم الصادر في 1996/12/5 لتصبح 75٪ وعلى أن تلتزم البنوك بالنسبة الجديدة خالل فترة ال تتجاوز 1997/6/30 .
)2(  صدر التعميم رقـم )2/رب/1997/13( الصادر في 1997/4/10 الذي ألـزم البنـوك بأن تكـون كافـة القـروض الشخصية في صـورة قـروض محـددة

     األجـل باستثناء قروض الهامش المقدمة لشراء أوراق مالية .
*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .
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ج(  أن يتضمن عقد أو اتفاقية القرض تحديد الغرض المقـدم من أجله القـرض، وبحيث يلتزم 
به كل من البنك والعميل .

بمثابة قـروض محـددة التجارية  المقدمة بموجب خـصم األوراق  االئتمانية  التسهيالت  تعتبر   )4
بالنشاطات  علم  على  البنـوك  تكـون  أن  شريطـة  النظام،  هـذا  تطبيـق  مجـال  في  األجـل 

االقتصاديـة التي نتجت عنها األوراق التجارية المخصومة لديها .

ثانياً :  يـجـب عـلى مجلـس إدارة كـل بنك - اتساقـاً مع واجباتـه ومسئولياتـه تجـاه كـل مـن المودعيـن
تحــقــق  للعــمـالء  منحهــا  يـتـم  التي  االئتمانيـــة  التسهيـالت  أن  مـن  يتأكــد  أن   - والمساهمين 

األهــداف األساسية التالية :

-  المحافظة على أموال المودعين مـن خالل تقليل المخاطر المتعلقـة بالتسهيالت االئتمانية التي
يتم منحها، وذلك بالتحديد المناسب لحجم التسهيل الذي يتم منحه، ووضع الشروط االئتمانية 

المناسبة للمنح، وغير ذلك من االعتبارات .

-  تعظيم الربحية بالنسبة للمساهمين، من خالل منح التسهيالت االئتمانية بأسعار فائدة مناسبة .

ومــع مراعــاة ما تـقــدم، فيجـب أن تكـون السياسـة االئتمانيـة للبنــك مكتوبـة ومعتمـدة مـن مجلـس 
إدارة البنك، وأن يتوافر بشأنها القواعد واألسس التالية، كحد أدنى :

أ  (  طلبات الحصول على االئتمان )منح - تجديد - زيادة(

يجب أن يكـون النظـر في منح تسهيـالت ائتمانيـة أو تجديدهـا أو زيـادة الحـدود المصرح بهـا بنـاًء 
على نـمـاذج تستوفي كافــة البيانـات األساسيــة، مــع توضيح المستنـدات التي يتعيـن على العميـل 
يتضمن  أن  ويجب  النماذج.  هذه  بيانات  استيفاء  في  الدقة  مراعاة  أهمية  على  والتأكيـد  تقديمهـا، 

النموذج البيانات التالية كحد أدنى :

-  حجم االئتمان المطلوب ونوعه .

-  الغرض من الحصول على االئتمان بالتفصيل .

-  مصادر السداد .

-  البيانات األساسية للعميل )شكل قانوني - عنوان المركز الرئيسي - طبيعة نشاط العميل .... الخ( .

حصل التي  التسهيالت  وحجم  العميل،  معها  يتعامل  التي  األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك   -
عليها .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .
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-  ممتلكات العميل، وبيان تفصيلي بالضمانات المقدمة )العينية والشخصية( .

-  يرفـق بالنمـوذج البيانات الماليـة للعميل؛ وتشمل مركـزاً مالياً حديثاً وبياناً بالتدفقات النقدية عن
فتـرة  عن  المتوقعـة  والخارجـة  الواردة  التدفقـات  تفصيل  به  موضحـاً  قادمـة،  نشـاط  فتـرة 
ميزانيتين  آخر  االعتبارية،  لألشخاص  بالنسبة  أيضاً،  بالنموذج  يرفق  كما  المطلوب.  التسهيـل 

مدققتين، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها .

ب -  الدراســة االئتمانيـــة

متكاملة،  ائتمانية  دراسة  ضوء  في  االئتمانية  التسهيالت  زيادة  أو  تجديد  أو  منح  يكون  أن  يجب 
يراعى فيها ما يلي :

-  دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفـقـات النقـديـة للعميـل للوصول إلى حقيقـة الوضع المالي
 لـه، مـع تحليـل نتائـج النشاط والحصول على بيانات تفصيليـة بشأن بنـود اإليـرادات والمصروفـات 
قـدرتــه  ومــدى  العميـل،  مـالءة  على  الوقـــوف  بـهــدف  وذلك  العميـل؛  مـع  التعامـل  وسابقــة 
على إدارة نشاطـه، واستيعـاب أية مشاكل تواجهه خالل ممارسة هذا النشاط، وكذلك مدى قدرتـه 

على الوفـاء بالتزاماته في األجل المحدد للسداد .

الحصول طلب  في  جاءت  التي  العميل  عـن  األساسية  البيانات  االئتمانيـة  الدراسـة  تتضمن  أن    -
تناسب  مـدى  بشأن  والرأي  العميـل،  عـن  تـم  الذي  االستعــالم  عنـه  أسفـر  وما  االئتمـان،  على 
مـــوارد  مـــع  المصرفـي،  الجهــاز  مــن  لــه  الممنوحـــة  والتسهيــالت  العميـل  أعـمـال  حجـم 

العميــل الذاتيـــة وإمكانياتــــه بوجـه عـام .

-  بيـان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، وإجراء تقييـم حديث لتلك الضمانات، مع
مراعاة االستعانة بالجهات المعتمدة إلجراء التقييم الالزم لألصول التي تتطلب طبيعتها ذلك .

-  أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط
المنح المستندات التي يجب على العمالء توقيعها أو تقديمها .

ج -  متابعة التسهيالت االئتمانية الممنوحة

أن على  دورية،  بصفة  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  لمتابعة  نظام  وضع  البنـك  على  يتعين    -
يراعى في هـذا النظـام الفصـل بين الجهــة التي أعـدت الدراسـة االئتمانية، والقائمين على متابعة 

التسهيالت الممنوحة .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .
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-  أن يتضمـن نـظام متـابعـة التسهيـالت اإلئتمانيـة كـافـة األمـور المتعلقـة بـمـدى استيفــاء العميـل
تـم  قــد  أنـه  العميــل، والتأكــد مـن  اإلئتمانيــة، والحركــة على حسابـات  الموافـقـــة  لـشـــروط 

استخـــدام التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة في األغراض التي منحت من أجلها.

-  يـجب أن يتم مراجعـة التسهـيالت اإلئتمـانيـة الممنوحـة لـلعميـل بصفـة دوريـة، ويراعى فـي هـذا 
الـشـأن الوقــوف على تطــورات الوضع المالي للعميـل مـن خالل بيانات ماليـة حديثـة، وإعــادة 

تقييم الضمانات القائمة، وعدم التجديد التلقائي للتسهيالت اإلئتمانية الممنوحة.

-  يتعين التقيـد بالحـدود الممنوحـة للعـمالء، خاصة فيما يتعـلق بتسهيالت السحـب على المكشـوف،
الحدود  أضيق  وفي  بالتجاوز  المخولة  السلطات  إطار  في  الحسابات  على  التجاوز  يكون  وأن 
وبصفة مؤقتـة، وبحيث يتـم سـداده خـالل فترة قصيـرة. وفي حالة عدم إلتزام العميل، بدون سبب 

مقبول، بسداد التجاوز خالل هذه الفترة، ال يسمح له بالتجاوز مرة أخرى.

-  يجب النص في عـقـود التسهيالت اإلئتمانيـة على أنـه في حالة عــدم إلتـزام العميـل باستيفـاء أي
اإلجراءات  إتخاذ  ويتم   ، األداء  حال  التسهيل  يعتبـر  اإلئتمانيـة،  التسهيـالت  منـح  شـروط  من 
الالزمـة لتحصيله على الفور، وأن يلتزم البنك بكل دقة بتنفيذ النصوص الواردة في هذه العقود.

د (  قــواعـــد عامــــة :

1(  أهمية اختيار مسئولي اإلئتمان من بين العناصر التي تتوافـر فيها الخبرة والقـدرة على القيام
بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.

2(  يتعين على البنك أن يراعي، بقـدر اإلمكان ، المواءمـة بين مصادر األموال واستخداماتها خاصة
المالي  الوضع  تؤثر سلباً على  تمويلية  يكفل تالفي حدوث فجوات  بما  األجل، وذلك  من حيث 

للبنك.

3(  أن يـضع البنـك نظامـاً للصالحيات اإلئتمانيـة؛ يشتمل على تشكيـل اللجـان اإلئتمانيــة المختلفــة،
ولمختلـف  لـهـا،  المخولــة  اإلئتمانيـــة  وللصالحيــات  عملهـا  لنظـام  ودقيــق  واضح  وتحديـد 
هـذه  تحديـد  لـدى  يراعـى  وأن  اإلئتمـان.  منـح  تقريـر  إليهـا  يعهـد  التي  اإلداريــة  المستويـات 
الصالحيـات التفرقـة بين اإلئتـمـان الممنــوح محليــاً واإلئتـمـان الممنـــوح خارجيــاً، ونوعيــة 
اإلئتـمـان الممنــوح، وتوزيـعـــه على قـطاعــات النـشاط اإلقتصادي، ووضع ضوابــط لمعالجــة 

اإلستثنـاءات مـن هــذه الصالحيــات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العمالء.

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .
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4(  يتعين على البنك عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة القيام بما يلي:

أ   (  األخـذ بعين اإلعتبـار البيانـات التي تعدها إدارة الرقابـة بالبنـك المـركـزي، والتي تتعلـق
ببيانـات مركزية المخاطر.

ب (  إجـراء استعالمـات عـن العــمـالء، مع القيـام بتجديدهـا على فتـرات دوريـة مناسبـة خـالل
فتـرة سريان التسهيالت الممنوحة.

5(  أهميـة دراسـة الغـرض المطلوب مـن أجلـه التسهيـل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التسهيل
مع الغرض المقرر تمويله، وأن يتفق هذا الغرض مع السياسة العامة للبنك.)1(

يجب أن تتناسب آجال التسهـيالت اإلئتمانـيـة الممنوحـة مع الـغـرض الممـنوح مـن أجـله هــذه   )   6
التسهيـالت، وبحيث يتـم مطالبـة العميل في نهايـة أجل التسهيل بالسـداد، مع عدم القيام بالتجديد 

الممنوحة. للتسهيالت اإلئتمانية  التلقائي 

7 (  يجب أالَّ تكون الكفاالت الشخصيـة هي العنصر األساسي في منـح أو تجديـد أو زيـادة التسهيالت
توضح  متكاملـة  إئتمانيــة  دراسـة  ضـوء  في  ذلك  يكـون  أن  يجـب  حيث  للعميـل،  اإلئتمانيـة 
للعميـل،  المالـي  المـركــز  سـالمـــة  اإلعتبـــار  في  أخـــذاً  الممنــــوح،  التسهيــل  جــدوى 

وتوافـر مـصادر للسـداد، والضمانات المقدمة مقابل التسهيالت، وغير ذلك من اإلعتبارات.

8(  يجب معاملة الـقروض الشخصية الممنوحة للعـمالء بذات األســس والضوابط التي تخضع لها
األنواع المختلفة لإلئتمان.

9(  يجب العمـل على تقليل المخاطر اإلئتمانية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حـد ممكن من
 خالل ما يلي:

(   توزيع المخاطر اإلئتمانية على قاعدة عريضة من العمالء، أخذاً في اإلعتبار التعليمات أ   
الصادرة من البنك المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز اإلئتماني.

ب   (   تنويع محفظة التسهيالت اإلئتمانية، وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط اإلقتصادي.

ج  (   وضع حـدود قصوى للمخاطـر المتعلقـة باإلئتمـان الخارجي، أخـذاً في اإلعتبـار طبيعـة 
المخاطـر التي تتعلق بكل دولة على حدة.

)1( تم تأكيد هذا البند بموجب التعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/239( والصادر بتاريخ 2009/3/9 .

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .

10



10(  يتعين أن يقـوم البنـك باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة للتأكـد من التزام مختلف المستويات اإلدارية بتنفيذ
السياسة االئتمانية الموضوعة بكل دقة، كما يجب أن يقوم البنك بما يلي :

مراجعـة السياسـة االئتمانيـة، على فترات دورية، وإجراء التعديالت الالزمة عليها في أ     ( 
في  أخــذاً  السـوق،  في  والمستجــدات  والظـــروف  للبنـــك  العـامــة  السياســة  ضوء 

االعتبــار أيـة تعليمـات صادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .

عليها، الالزمة  التعديالت  إجراء  بعد  للبنك  االئتمانية  بالسياسة  المركزي  البـنك  ب (  موافـاة 
تلك  على  إجراؤها  يتم  مستقبلية  تعديالت  بأية  وكذلك  التعليمات،  هذه  في  جاء  لما  وفقاً 

السياسة .

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج   -  تعليمات رقم )ر م ب/1993/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك )يتم العمل بها اعتباراً من 1994/1/2( .

11



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ :  24 رجـــب 1417 هـ
الموافق :  5   ديسمبــر 1996 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

زيادة نسبة القروض المحددة األجل*

باإلشارة إلى كتابنا إليكـم المــؤرخ 1993/12/28 بخـصـوص التعليـمـات رقـــم )رم ب/93/105( 
الصادرة عن البنك المركزي، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك .

االئتـمــان  تـوجيـــه  وهـي  التعليـمــات،  تلـك  مـن  المـرجـــوة  األهـــداف  تحـقـيـــق  نـطـاق  وفي 
االقتصاديـــة  القطـاعـــات  وتـشجـيــع  االقتـصـادي  النــمـــو  مصلحـــة  فيـــه  مـا  إلـى  المصرفـي 
االقتصاديـة  النشاطات  في  التوسع  مـن  والحد  االقتصاديـة،  التنمـيـــة  عـمليــات  في  الفعاليـــة  ذات 
بتاريخ 1996/12/1،  المنعقدة  المركزي بجلسته  الكويت  إدارة بنك  المنتجـة، فقد قرر مجلس  غير 
رفع نسبة الحد األدنى للقروض المحددة األجل، والقروض المقدمة في صورة خصم أوراق تجارية 
بداًل  الكويتي،  بالدينار  المحررة  النقدية  التسهيالت  إجمالي  من  إلى ٪75  الكويتي  بالدينار  المحررة 
المحلية  البنوك  لدى  االئتمانية  السياسة  وتنظيم  ترشيد  لتعليمات  وفقاً  به  معمول  هو  كما   ٪60 من 
تتجاوز  فترة ال  الجديدة خالل  النسبة  بتحقيق  البنوك  تلتزم  أن  الصادرة في 1993/12/28، وعلى 

. 1997/6/30

القروض  نسبة  لزيادة  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  على مصرفكم  يتوجب  فإنه  تقدم،  ما  على  وبناًء 
المحددة األجل لتبلغ حتى 1997/6/30، إلى ما ال يقل عن 75٪ من إجمالي ما يقدمه مصرفكم إلى 

جميع عمالئه من تسهيالت ائتمانية نقدية محررة بالدينار الكويتي .

*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
د   -  زيادة نسبة القروض المحددة األجل بما ال تقل عن 75٪ من محفظة التسهيالت االئتمانية النقدية بالدينار الكويتي .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

ومـن الجديـر بالذكـر، أنه يتعين على مصرفكم االستمـرار في تطبيـق األحكـام األخـرى المنصوص 
عليهـا في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك الصادرة في 1993/12/28 .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           

                المحــــــافـــظ      

           سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
د   -  زيادة نسبة القروض المحددة األجل بما ال تقل عن 75٪ من محفظة التسهيالت االئتمانية النقدية بالدينار الكويتي .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ :  3   ذي الحجة 1417 هـ
الموافق :  10 إبريـــــــل 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـــــــم )2/رب/1997/13(

باإلشارة إلـى كتابنا المؤرخ 1993/12/28، بخـصوص التعليمات رقـم )رم ب/93/105( الصـادرة
عـن البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانيـة للبنوك، وإلى كتابنا المـؤرخ 1996/12/5 
يــقــل  ال  مـا  إلـى   ،1997/6/30 حتـى  لتبلــغ  األجــل  المحـــددة  القــــروض  نسبـــة  زيـــادة  بــشـأن 
نقديـة محررة  ائتمانيـة  إلى جميع عمالئـه من تسهيالت  يقـدمــه مصرفكـم  عــن 75٪ مـن إجمالـي ما 

بالدينـار الكويتي .

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1997/4/9 أن تكون كافة القروض
المقدمة  الهامش  قروض  باستثناء  األجل،  محددة  قروض  صورة  في  مصرفكم  من  المقدمة  الشخصية 
لشراء أوراق مالية، على أن يتم إدراجهـا ضمن قــروض األوراق الماليــة. وبالتالي، يتعين أن تكون 

كافـة القــروض المدرجة تحت بندي شراء منازل، وأخرى محددة األجل .

وعليه، يتعين على مصرفكم االلتزام بهذه التعليمات فوراً ألية تسهيالت شخصية جديدة أو تسهيالت
تتضمنـه  لما  بالنسبـة  الكتاب  هـذا  تاريـخ  مـن  سنـة  تتجـاوز  ال  فتـرة  وخـالل  تجديدهـا،  يتم  شخصيــة 

أرصدة القروض الشخصية من تسهيالت سحب على المكشوف في الوقت الحالي .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                المحــــــافـــظ      

           سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
هـ  -  تعليمـات رقـم )2/رب/1997/13( بأن تكون كافـة القـروض الشخصية في صورة قروض محددة األجل، باستثناء قروض الهامش المقدمة 

        لشراء أوراق ماليـــة .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
8  محـــرم 1417 هـ التاريـخ :  
الموافق :  15 مايـــــو 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـــــــم )2/رب/1997/21(

باإلشارة إلـى كتابنا المؤرخ 1993/12/28، بخـصوص التعليمات رقـم )رم ب/93/105( الصادرة
عــن البـنك المركـزي في شأن تـرشيـد وتنظيم السيـاسـة االئتمانيـــة للبنوك، وإلـى كتابـيـنا المـؤرخيـن 

1996/12/5 و 1997/4/10 بشأن القروض محددة األجل والقروض الشخصية .

البنــوك المحليـة بتحديـد الغــرض مـن التسهيـالت االئتمانيـة  التـزام  أود اإلفـادة بأنـه لوحـظ عــدم 
متابعــة  على  البنـــوك  قـــدرة  عـــدم  إلى  يــؤدي  الـذي  األمــر  وهـو  المنـح،  عند  للعمالء  المقدمـة 
لما  وفـقــاً  أجلهــا،  من  المقـدمــة  األغــراض  في  االئتمانيـــة  التسهيــالت  لـهــذه  العـمـالء  استـخـــدام 

تقضي به التعليـمات الصـادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك .

تحديــد  مـن  للتحـقــق  الالزمــة  اإلجـــراءات  اتـخــاذ  ضــرورة  مصرفـكــم  علـى  يتعيـن  وعليــه، 
التسهيالت االئتمانية في  المبرمة مع العمالء، والتأكد من استخدام  العقود  التسهيالت في  الـغـرض مـن 
األغراض المقررة لهـا، وذلك وفـق ما تقضي بـه الفـقـرة )ج( من البنـد )3( مـن أواًل مـن التعليمـات 

رقـم )رم ب/93/105( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                        المحــــــافـــظ      

           سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
و  -  تعليمـات رقـم )2/رب/1997/21( بضرورة تحديــد الغــرض مـن التسهيـالت في العـقـود المبرمــة مـع الـعمـالء، وضرورة التأكـد مـن استخـدام 

       التسهيـالت االئتمانية في األغراض المقررة لها .
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المـــحافـــظ            
التاريـخ : 20 محــرم  1418 هـ
الموافق :  27 مايــــــو 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـــــــم )2/رب/1997/27(

الـدوري  اجتماعــه  في  اعتـمــد  قـد  المـركــزي  الكـويـت  بنـــك  إدارة  مـجـلــس  بأن  اإلفــادة  أود 
لتمويل  البنوك  تقدمها  التي  االئتمانية  بالتسهيالت  الخاصة  التعليمات   ،1997/5/26 بتاريـخ  المنعـقــد 

عمليات المتاجرة في األوراق المالية، وغيرها من األغراض األخرى .

من  إعتباراً  بها  االلتزام  يتعين على مصرفكم  والتي  التعليمات،  هذه  نسخة من  هذا،  مع  لكم  وأرفق 
تاريخ صدورها .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                المحــــــافـــظ      

           سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز  -  التعليمـات رقـم )2/رب/1997/27( الخاصة بالتسهيالت االئتمانيـة التي تقدمهـا البنـوك لتمويل عمليـات المتاجـرة في األوراق المالية وغيرها 

        من األغراض األخــــرى .
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تعليمات رقم )2/رب/97/27(
في شأن التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات

المتاجرة في األوراق المالية، وغيرها من األغراض األخرى

أواًل  :  ضوابط خاصة بالتسهيالت االئتمانية المقدمة
مـن البنــوك لغــرض شـــراء األوراق الماليـة :

تمويل لغرض  المقدمة   - أشكالها  بكافـة   - االئتمانيـة  التسهيـالت  معاملـة  البنـوك  على  يتعين   )1
االئتمانيــة  التسهيـالت  لهـا  تخـضع  التي  والقـواعــد  األسـس  بذات  ماليـة،  أوراق  شراء 
بتاريخ  للبنوك  المبلغة  التعليمات  تضمنته  بما  الكامل  وااللتزام  أخرى  ألغــراض  المقـدمـة 

1993/12/28، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك المحلية .

المتاجـرة في لتمويـل عمليات   - - في كافة صورها  ائتمانية جـديدة  أية تسهيالت  2( وقف منح 
األسهـم في سـوق الكويت لألوراق المالية )سحـب على المكـشـوف، تسهيالت هامـش، قروض 
مباشـرة(، واتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتخفـيـض األرصـدة المستخدمـة مـن تلك التسهيــالت، 
والقائمة وقـت صـدور هـذه التعليمات، ليكـون الحجـم األقصى للتسهيالت المستخدمـة لتمويل 
المقدمة للعمالء  النشاط ما اليزيـد عن 10٪ من إجمالي المحفظـة االئتمانيـة  النـوع من  هذا 
المقيمين أو 25٪ من رأس مال البنـك بمفهومه الشامل )وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة 
بـشأن كفايـة رأس المال( أيهمـا أقـل، بحيـث يتـم الوصول إلى تلـك النسبـة في موعـد غايتــه 

نهـايــــة عــــام 1997 .

وعلى البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي برامـج زمنيـة محددة لتخفيض أرصدة تلك التسهيالت 
القائمة لديها وقت صدور هذه التعليمات للوصول إلى تلك النسبة .

شـراء  عمليـات  تمويل  بغـرض  البنوك  مـن  المقـدمـة  التسهيالت  النسبـة  تلـك  مـن  ويستثنى 
االكتتـاب  أو  المزايـدة  طريـق  عـن  سـواء  الخصخصة  برنامـج  إطـار  في  تتم  التي  األسهم 

الـعـام. ويراعى في هذا الخصوص االلتزام بما سيرد في البند رقم )5( من هذه التعليمات .

3(  التوقـف تماماً عـن تـقـديـم تسهيالت الهامش )المارجن( وإلغاء الحـدود غير المستخدمة، وقـت
صـدور هـذه التعليمـات، ووضع برنامـج زمني لتحصيل أرصدة المديونيات القائمة بموجب 

هذه التسهيالت، بصفة تدريجية بحيث يتم سدادها بالكامل في تواريخ استحقاقها .)1(

)1(  تم السمـاح للبنـوك باستئناف تقديـم تسهيالت الهامـش )المارجن( بموجب التعميم رقم )2/رب/1999/69( الصادر في 1999/2/8 وذلك وفقاً للقواعد
      التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز  -  التعليمـات رقـم )2/رب/1997/27( الخاصة بالتسهيالت االئتمانيـة التي تقدمهـا البنـوك لتمويل عمليـات المتاجـرة في األوراق المالية وغيرها 

        من األغراض األخــــرى .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

4( ضرورة تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل التسهيالت المقدمة لشراء األوراق 
المالية، وعـدم االعتماد فـقط على رهـن األسهـم التي يتـم تمويل شرائها، وإعـادة تقييـم تلك 

الضمانات بصفة مستمرة للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد .

5( يتعين على البنوك، لدى تقديم تسهيالت ائتمانية لتمويل العمليات التي تتم في إطار برنامج
وتنظيــم  بترشيــد  الخاصة  التعليمات  في  الـواردة  والقواعـد  باألسس  االلتـزام  الخصخصـة، 
دراسـة  إعــداد  بأهمية  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  المحليــة،  البنــوك  لدى  االئتمانيــة  السياســة 
وتحديـد  التسهيالت،  تلك  أجله  من  المطلوب  الغـرض  ومتكاملـة، ووضوح  شاملـة  ائتمانيــة 
التسهيالت ومصادر  استحقـاق  المنح، وأجل  لدى  الدقـة  المطلوب على وجـه  االئتمـان  حجم 
الحد  بتجاوز  السماح  وعدم  للعميل،  االئتمانية  الدراسة  عنه  تسفر  لما  وفقـاً  وذلك  السـداد، 

المصرح به .

على أن يراعى بالنسبـة للعمليات التي تـتـم عـن طريق المزايـدة التأكـد مـن جـدوى االئتـمان 
الممنـوح، على أسـاس دراسـة يقدمهـا العميـل توضح الجـدوى االقتصادية من شرائه لحصة 

كبيرة في شركة معينة .

ثانيـاً :  التسهيالت االئتمانيـة المقدمـة ألغراض
 أخرى بخالف تمويل شراء أوراق ماليـة

في 1993/12/28  للبنوك  المبلغـة  بالتعليمات  الواردة  الدنيا  بالحـدود  التام  االلتـزام  أهميـة   )1
في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك المحلية .

2(  أهميـة االلتـزام بأسس منـح االئتمان السليمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الغرض من االئتمان
في  للعميـل،  الفعليـة  االحتياجـات  وفــق  المطلـوب  االئتمـان  حـجـم  وتحديـد  المنـح  عنــد 
إطـار حاجـة النشـاط الذي يتـم تمويلـه، وذلك في ضـوء ما تسفر عنــه الدراســة االئتمانيــة 
المالـي  المـركــز  سالمـــة  االعتبــار  في  أخــذاً  الممنــوح،  التسهـيـل  لجدوى  المتكاملـة 
من  ذلك  وغير  التسهيالت  مقابل  المقدمة  والضمانات  الســداد  مصـادر  وتوافــر  للعميــل، 

اعتبارات .

3(  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تضمن عـدم استخـدام العمالء للتسهيالت المقـدمة لهم
في غير األغـراض المخصصة لها، وإجراء المتابعة المستمرة للعمالء في هـذا الشأن، 
ويتم االتفاق بين البنك والعميل، عـند االرتباط على التسهيالت، أن التسهيل يعتبـر حال 
األداء إذا ما ثبت للبنـك استخدام العميل له في غير الغـرض الممنوح من أجله، ويتعين 

على البنك في هذه الحالــة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيله على الفور .

4(  أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل الدقـة التامة لدى قيام البنوك بتبويـب التسهيـالت 
10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .

ز  -  التعليمـات رقـم )2/رب/1997/27( الخاصة بالتسهيالت االئتمانيـة التي تقدمهـا البنـوك لتمويل عمليـات المتاجـرة في األوراق المالية وغيرها 
        من األغراض األخــــرى .
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االئتمانيــة وفـق القطاعــات االقتصاديــة، ووفـق الـغـرض الممنــوح والمستخـدم مـن أجلـه، بحيث 
الممنوحــة  االئتمانيــة  للتسهيـالت  الصحيـح  التبويـب  المـركــزي،  للبنــك  المـقـدمـة  البيانـات  تـعـكـس 

لعمالئها .

ثالثاً  :  العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .

صدرت في 1997/5/26 .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز  -  التعليمـات رقـم )2/رب/1997/27( الخاصة بالتسهيالت االئتمانيـة التي تقدمهـا البنـوك لتمويل عمليـات المتاجـرة في األوراق المالية وغيرها 

        من األغراض األخــــرى .
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               نائب المحافـظ    
التاريخ :  17 جمادي اآلخرة 1419 هـ
الموافق :  8  أكــتــوبـــــــــر 1998 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـــــــم )2/رب/1998/63(

باإلشـارة إلى التعليمـات رقـــم )2/رب/1997/27( الصـادرة بتاريـــخ 1997/5/27، بشأن وقـف 
منح أية تسهيالت ائتمانية جديدة بغرض تمويل شراء أوراق مالية .

تسهيالت  بتقديم  المركزي  البنك  لرقابة  الخاضعة  الوحدات  بعض  قيام  لوحظ  قد  بأنه  اإلحاطة  أود 
ائتمانية بغرض تمويل شراء أوراق مالية مستخدمة في ذلك أموال عمالئها في إطار إدارة محافظ الغير .

ائتمانية  إليها بشأن وقف منح تسهيالت  المشار  التعليمات  التوضيح بأن  فإنه يجدر  وفي ضوء ذلك، 
لهذا  تقديمها  يتم  التي  التسهيالت  تلك  على  أيضاً  تنسحب  مالية  أوراق  شراء  عمليات  تمويل  بغرض 
الغرض من أموال العمالء في إطار قيام الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بإدارة أموال الغير .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

               نائب المحافـظ      

            د. نبيل أحمد المناعي

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
تعميم رقـم )2/رب/1998/63( بشأن وقـف قيام البنـوك بمنح تسهيالت إئتمانيــة بغرض تمويـل عمليات شراء أوراق ماليـة باستخـدام أمـوال  ح -  

       عمالئهـا في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير .
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المـــحافـــظ            
التاريخ : 22 شـــــــوال 1419 هـ
الموافق :  8  فبرايــــــر 1999 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك التجارية
رقـــــــم )2/رب/1999/69(

بتاريـخ  المنعقـد  اجتماعــه  في  قـرر  قـد  المركـزي  الكويت  بنـك  إدارة  مجلس  بأن  اإلفـادة  أود 
1999/2/7، السماح للبنـوك التجاريـة باستئناف تقديم تسهيالت الهامـش )المارجـن( إلى جانب القـروض 
والتسهيـالت االئتمانيــة األخـرى التي تقدمهـا للعمـالء لتمويـل عمليـات المتاجـرة في األسهـم في سـوق 
للبنــوك في هـذا الخـصوص بـمـوجـب  الكويـت لألوراق الماليــة، وذلـك في إطـار الحــدود المـقـررة 
للعمالء  المقدمـة  االئتمانيـة  المحفظـة  إجمالـي  مـن   ٪10(  1997/5/26 بتاريــخ  الصـادرة  التعليمـات 

المقيمين أو 25٪ مـن رأس مـال البنـك بمفهومه الشامل أيهما أقل( .

بنـك  إدارة  مجلـس  أقـرها  التي  )2/رب/1999/69(  رقـم  التعليمات  مـن  نسخــة  هذا  مع  ونرفق 
الكـويت المركزي في شأن التسهيالت االئتمانيـة التي تقدمها البنـوك لتمويل عمليات المتاجـرة في األسهم 

في سـوق الكويت لألوراق المالية، والتي يتعين اإللتزام بها إعتباراً من تاريخه .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                         المحــــــافـــظ      

           سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ط -  تعميم رقــم )2/رب/1999/69( في شأن التسهيالت االئتمانيـة التي تقدمها البنوك لتمويـل عمليـات المتاجـرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق  

       الماليـة ] السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيالت الهامش )المارجن( والضوابط التي يتعين االلتزام بها في هذا الخصوص [ .
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تعليمات رقم )2/رب/1999/69(
في شأن التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل

عمليات المتاجرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية

أواًل     :  يُسمح للبنـوك التجارية استئناف تـقـديـم تسهـيالت الهــامــش )المارجــن( إلى جانب الـقــروض
والتسهيالت االئتمانية األخرى التي تقدمهــا للعـمـالء لتمويل عمليات المتاجرة في األسهـم في 
للبنوك في هـذا الخصوص  المقـررة  الحـدود  المالية، وذلك في إطار  الكويت لألوراق  سـوق 
بموجب التعليمات رقم )2/رب/1997/27( الصادرة بتاريخ 1997/5/26 فـي شأن التسهـيالت 
االئتمانية التي تقدمهـا البنوك لتمويل عمليات المتاجـرة في األسهـم في سـوق الكويـت لألوراق 
المالية، وغيرها من األغراض األخرى )10٪ من إجمالي المحفظة االئتمانية المقدمة للعمالء 

المقيمين أو 25٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل( .

ثانياً  :  يتعين على البنوك االلتزام - كحـد أدنى - بالضوابط التالية، وذلك لـدى القيام بتـقـديم تـمويل
          للعمالء في صورة تسهيالت الهامش )المارجن( :

1(  أن يتـم دراسـة الـوضع االئتماني للعميــل بــغــض النظـر عـن الضمانـات المـقـدمـة منـه،
بتاريــخ 1993/12/28 في شأن  للبنـوك  المبلغة  التعليمات  الواردة في  وااللتزام باألسس 
ترشيـد وتنظيم السياسـة االئتمانيـة لدى البنوك المحلية، على أنه يتعين عدم منح أية قروض 
هامش إال بعـد قيام البنـك بوضع سياسـة ائتمانيـة واضحة في هذا الخصوص تكون معتمدة 

من مجلـس إدارته، ويتم تقديمها إلى بنك الكويت المركزي .

2(  أن يكون الهامش المقدم من العميل في صورة أموال نقدية و/أو أوراق مالية مدرجة في
سوق الكويت لألوراق المالية وتتوافر فيها الشروط التي يفرضها البنك .

3(  أن ال يزيد مقدار التمويل )القرض( المقدم من البنك عـن 200٪ من مقدار الهامش المقدم
من العميل )األموال النقدية و/أو إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية المقدمة مـن العميل 

عند بدء تقديم التمويل( .

4(  أن ال تزيد مدة القرض عن سنة قابلة للتجديد بناًء على دراسة ائتمانية جديدة للعميل .

5(  يلتزم البنك بإعـداد قائمة باألسهـم المدرجـة في سـوق الكويت لألوراق المالية والتي يُسمـح
بالتعامـل عليهـا في إطار المحافـظ المالية المكونـة للعمالء الذين حصلوا على تسهيالت 
الهامـش، وذلك سواء بالنسبة لألوراق المالية المقدمة منهم عند بدء تقديـم التمويـل أو 

بالنسبـة لألوراق المالية التي يتم التعامل عليها أثناء إدارة المحفظة .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ط -  تعميم رقــم )2/رب/1999/69( في شأن التسهيالت االئتمانيـة التي تقدمها البنوك لتمويـل عمليـات المتاجـرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق  

       الماليـة ] السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيالت الهامش )المارجن( والضوابط التي يتعين االلتزام بها في هذا الخصوص [ .

22



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

جوانب  مراعاة  المذكورة  القائمة  تتضمنها  التي  األسهم  اختيار  لدى  البنك  على  ويتعين 
السيولة )معدل دوران السهم(، والربحية لألسهم المختارة، وكذلك سالمة األوضاع المالية 

للشركات التي يتم اختيار أسهمها .

6(  يقوم البنك بتكوين وإدارة محفظـة لألوراق الماليـة )من قائمـة األسهم التي يعدها البنـك(،
وذلك بالنيابة عـن العميل ولحسابه، ووفـقـاً للشـروط التي يتم االتفاق عليهـا بين الطرفين. 
المحفظة،  على  تتم  التي  المعامالت  بكافة  الخاصة  بالمستندات  باالحتفاظ  البنك  ويلتزم 
المعلومات،  تلك  فيها  تثبت   - البنك  عــن سجالت  مستقلة   - بسجالت  االحتفاظ  وكذلك 
ويكون للعميل الحق في اإلطالع عليها. ويتم موافاة العميل ببيانات وتقارير دورية عن 

وضع المحفظة وأدائها وتقييمها وأية معلومات أخرى في هذا الخصوص .

عدم مراعاة  يتعين  بحيث  يومية،  بصفة  للمحفظة  السوقية  القيمة  بمتابعة  البنك  يقوم    )7
وفي  للعميل.  المقدم  القرض  قيمة  من   ٪125 نسبة  عن  لها  السوقية  القيمة  انخفاض 
حالة انخفاض تلك النسبة يلتزم العميل بتقديم أموال نقدية و/أو أوراق مالية مقبولة من 
العقد  بإنهاء  البنك  يقوم  بذلك  التزامه  عدم  حالة  وفي  المذكورة.  للنسبة  للوصول  البنك 
العميل  على  القائمة  االلتزامات  لسداد  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  العميل  مع  المبرم 
بموجب القرض الممنوح له سواء بتسييل المحفظة أو إستدخالها، مع مراعاة اإلجراءات 

والقواعد القانونية الالزمة في هـذا الشأن .

8(  يراعى االلتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن القواعـد التي تنظم إدارة مـحافظ الغير.
مراعاة  مع  المحفظة،  إدارة  في  والفنية  المهنية  األصول  مراعاة  البنك  على  يتعين  كما 
عدم السماح بتجاوز  االستثمار في أسهم جهة واحدة مـن األسهم المقبولة مـن البنك عن 

25٪ من القيمة السوقية للمحفظة .

9(  يشترط في أي من البنوك التي تقوم بتقديم تسهيالت الهامش أن يتوافر لديه القدرات الفنية 
والتقنية التي تكفل له إدارة محافظ األوراق المالية .

ثالثاً  :   يعمل بهـذه التعليمـات اعتبـاراً من تاريـخ إبالغها ويلغى كل ما يتعارض معها من تعليمات
سابقة صدرت في هذا الشأن .

صدرت في 1999/2/8

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ط -  تعميم رقــم )2/رب/1999/69( في شأن التسهيالت االئتمانيـة التي تقدمها البنوك لتمويـل عمليـات المتاجـرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق  

       الماليـة ] السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم تسهيالت الهامش )المارجن( والضوابط التي يتعين االلتزام بها في هذا الخصوص [ .
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المــــديـــر              
التاريخ : 12 ذو القعدة  1419  هـ

الموافــق : 28 فبـرايــــــــــر 1999 م

السيد / المدير العام     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم )2/رب/1997/27( الصادرة بتاريخ 1997/5/26
والتعليمات رقم )2/رب/1999/69( الصادرة بتاريخ 1999/2/8 في شأن التسهيالت االئتمانية التي 

تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية .

نود اإلفادة بأنه يتعين على مصرفكم موافاتنا ببيانات تفصيلية للتسهيالت الموجهـة ألغـراض تمويل 
للنموذج المرفق، وذلك  عمليات المتاجرة في األسهم المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وفقاً 
بشكل أسبوعي)1( اعتباراً من األسبوع المنتهي في 1999/2/11 على أن يتم تقديم تلك البيانات في بداية 
أول يوم عمل من كل أسبوع يلي األسبوع المقدم عنه البيان، وذلك بداًل من النموذج اليومي الذي كان 

يتم موافاتنا به في هذا الشأن .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

                                                                                                                                                      

                           مدير إدارة الرقابة    

                إبراهيم علي القاضي

)1(  تم تعديل دورية تقديم البيان لتصبح بشكل شهري بداًل من أسبوعي وذلك اعتباراً من 2001/10/31 بموجب التعميم الصادر في 2001/10/23 .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ي  -  تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيالت الموجهة ألغراض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم المدرجة في سوق 

         الكويت لألوراق الماليـــــة .
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ي  -  تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيالت الموجهة ألغراض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم المدرجة في سوق 

         الكويت لألوراق الماليـــــة .
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بنك الكويت المركزي
ض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم المدرجة

ض الموجهة ألغرا
إدارة  الرقـابة                                              بيان بالقرو

قسم الرقابة المكتبية                                                                 في سوق الكويت لألوراق المالية                                                      ) بيان أسبوعي (

                                                                                             كما في      /        /

ف ديناركويتي 
                                                                                                                                                          المبالغ باألل

إسـم البنــك  :    

م
البـيــــــــــــــــــــــــان

ض مــحـــــــددة األجــــــــــــــل
قــــــــــــرو

ف
ب على المكشو

ت السح
تسهيال

ش )المــارجـــــن(
ض الهـامــــــ

قـــــــرو

ت غيـر نـقـديــة( &
ض غـيــر مبـاشــرة )تسهيال

قــــرو

اإلجـــمـــالـــــــــــــــــــــي )1 + 2 + 3 + 4(

ض المقدمة لتمويل عمليات الخصخصة واإلكتتاب
التسهيالت والقرو

اإلجــــمــــالـــــــــــــــــــــــــي الـكــلـــــــي )5 + 6(

1234567

صيد الممنوح
الر

صيد المستخدم
الر

عـــدد الـعـمـــالء
النــــــوع

القيمة السوقية

ضمانات المتوافرة
ال

ف د.ك  )وفقـاً آلخـر بيـان ربـع سنـوي مبلغ للبنــك المـركـزي - يحـدد التاريـخ(
س مـــال البنـــك بمفهومــه الشــامـــل : ............................  أل

8   -  رأ

ف د.ك
س المال بمفهومه الشامل : ............................  أل

25٪ من رأ

9   -  إجمالي المحفظة اإلئتمانية المقدمة للعمالء المقيمين كما في     /       / 

ف د.ك
10٪ مــن إجـمـالـــــــــي تلــك المـحـفـظــــــة : ............................  أل

ت المقدمة
ض المسموح بها :  النسبة األقل ) 10٪ من التسهيال

10-  حدود اإلقترا
ف د.ك

              ............................  أل
 

 
 

 
 

 
                          

س مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل (
للمقيمين أو 25٪ من رأ

)*(  يحدد نوعها
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المـــحافـــظ            
التاريـخ : 6  شعبـــــان 1420 هـ
الموافق :  14 نوفمبــــر 1999 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

باإلشارة إلى كتابنـا المـؤرخ 1993/12/28 بخصـوص التعليمـات رقـم )رم ب/93/105( الصـادرة 
المحليــة،  للبنـــوك  االئتمانيـــة  السياســة  وتنظيــم  ترشيـــد  شـأن  في  المــركـزي  الكويـت  بنـــك  عـن 
وإلى كتابينـا المؤرخين 1996/3/24، 1997/5/15 بتعزيز االلتزام بهذه التعليمات خاصة فيما يتعلق 

بالغرض من التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء .

وإزاء ما لوحـظ من توجه بعض العـمـالء المقيمين إلى الحصول على تسهيـالت بالعـمـالت األجنبيـة 
دون وجـود حاجـة حقيقية لديهم لهذه العمالت، سوى االستفــادة مـن فروقـات أسعـار الفائـدة أو استخـدام 

هـذا األسلوب ألغراض المضاربة .

إليهـا مـع  المشار  كتبنـا  بالتعليمات موضوع  دقـة  بكل  المحليـة  البنـوك  التـزام  فنؤكـد على ضرورة 
بالعمالت  خاصة  المنح،  عند  للعمالء  المقدمة  االئتمانية  التسهيالت  من  الغرض  دراسة  التركيـزعلى 
األجنبية، ومتابعة التـزام العمالء باستخدامهـا في الغـرض الممنـوح من أجلـه، وبحيث يشمل ذلك دراسة 
مدى حاجة العميل للعمالت األجنبية التي يطلبها لتمويل أنشطته واالستخدام الفعلي لها في هذا التمويل، 

إضافة إلى ضرورة تأكد البنوك المحلية من توفر مصادر للسداد بتلك العمالت .

االئتمانيـة  التسهيـالت  تصنيف  بضرورة  دقــة  بكل  االلتـزام  على ضرورة  نؤكـد  اإلطار  ذات  وفي 
المقدمـة للعمالء، وفقاً للغرض المذكور في عقود التسهيالت المبرمة مع هؤالء العمالء .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                 المحــــــافـــظ      

                     سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
بالعمالت المقدمة  تلك  المنح، خاصة  للعمالء عند  المقدمة  االئتمانيـة  التسهيالت  الغرض من  بالتحقق من  البنوك  التـزام  تعميـم بشأن ضرورة    - ك 

       األجنبيـة، ومتابعـة العمالء في هذا الخصوص .
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المـــحافـــظ            
التاريـخ : 14 رمضان 1420 هـ
الموافق :  22 ديسمبـر 1999 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

يقضي  بنداً  البنوك وعمالئها  بين  المبرمـة  االئتمانيـة  التسهيـالت  عقـود  تضمين  من  لوحظ  ما  إزاء 
ومع  العقود.  تلك  سريان  مدة  طوال  تشاء  وقت  أي  في  بالزيادة  الفائدة  سعر  تعديل  في  البنوك  بأحقية 
األخذ باإلعتبار أهمية استقرار المراكز القانونية والمصالح االقتصادية لطرفي عقد التسهيالت االئتمانية 
)البنك، العميل(، وبما يحافظ على سالمة أوضاع االئتمان المصرفي، ونظراً ألن الفائدة المتفق عليها، 
تحقق  التي  العناصر  أهم  من  اإلئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  للحصول  إقتصادية  تكلفة  بإعتبارها 
التوازن بين طرفي عقد التسهيالت اإلئتمانية لحظة إبرامه وطوال مدة سريانه، ومن ثم فإن تعديل سعر 
الفائدة وتغييره عن ذلك الذي تم التعاقد على أساسه قد يؤدي إلى ُغبن للدائن أو للمدين، وعلى ما يتضمنه 

ذلك من عدم إستقرار المعامالت .

تبرمها مع عمالئها،  التي  التسهيالت  المذكور من عقود  البند  إلغاء  البنوك  كافة  يتعين على  فإنه  لذا 
أو  العقود،  هذه  سريان  فترة  طوال  ثابت  فائدة  سعر  بتطبيق  يقضي  آخر  ببند  عنه  يستعاض  أن  على 
بتطبيق سعر فائدة متغير - إرتفاعاً وإنخفاضاً - وفقاً ألسعار الفائدة السارية في السوق، وعلى أن يترك 
موافقة  استيفاء  أهمية  مع  الفائدة،  سعر  تطبيق  في  إليهما  المشار  األسلوبين  أحد  إختيار  البنوك  لعمالء 
المركزي في شأن  الكويت  بنك  إدارة  بما ال يخالف قرار مجلس  العمالء في هذا الخصوص، كل ذلك 
تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة االتفاقية، والذي يكون ساري المفعول عند إبرام عقد التسهيالت .

هذا ويتعين على البنوك تنفيذ هذه التعليمات إبتداًء من تاريخه، وذلك عند منح أو تجديد أو إعادة جدولة أية 
قروض أو تسهيالت إئتمانية للعمالء. أما بالنسبة لعقود القروض والتسهيالت االئتمانية القائمة فإنه يتعين 
عدم رفع سعر الفائدة عليها طوال فترة سريان تلك العقود، إال إذا تضمنت تلك العقود تطبيق سعر فائدة 
متغير، ففي هذه الحالة يتعين تغيير سعر الفائدة إرتفاعاً وإنخفاضاً وفقاً لسعر الفائدة الساري في السوق .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                 المحــــــافـــظ      

             سالم عبدالعزيز الصباح
*  أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ل -  تعليمات بشأن تحديد سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية بموجب العقود التي يتم إبرامها مع العمالء في هذا الخصوص .
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المــــديـــر              
التاريـخ : 7   شعبان  1422  هـ

الموافق : 23 أكتوبـر 2001 م

السيد / المدير العام     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

"تعميم إلى كافة البنوك المحلية"

باإلشارة إلى كـتـابنـا المؤرخ 1999/2/28 والـذي يشيـر إلى تعليمات بنـك الكـويــت المـركــزي رقـم
)2/رب/1997/27( الصادرة بتاريخ 1997/5/26 والتعليمات رقـم )2/رب/1999/69( الصادرة بتاريخ 
1999/2/8 في شأن التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في األسهم في سوق 

الكويت لألوراق المالية .

وحيث يشير التعميـم إلى ضرورة موافـاة بنـك الكـويت المركـزي ببيانات تفصيليـة للتسهيالت الموجهـة 
ألغــراض تمويــل عمليــات المتاجـرة في األسهم المدرجـة في سوق الكويت لألوراق المالية وفقـاً للنموذج 

المرفـق مع كتابنا سالف الذكر، وذلك بشكل أسبوعي .

نـود اإلفــادة بأنـه يتعين على مصرفكم تـقـديـم البيانـات المشار إليهـا سلفـاً وذلك بشكل شهـري اعتباراً من 
2001/10/31 وذلك بداًل من موافاتنا بها أسبوعياً .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

           مدير إدارة الرقابة    

إبراهيم علي القاضي          

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
م   -  تعميم بشأن موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن التسهيالت الموجهة ألغراض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم المدرجة في سوق 

         الكويت لألوراق الماليـــــة وذلك بشكل شهري بداًل من موافاتنا بها بشكل أسبوعي .
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المـــحافـــظ            
التاريـخ : 28 رمضان 1423 هـ
الموافق :  3  ديسمبـر 2002 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

"تعميم إلى كافة البنوك المحلية"

الكويـت  بنـك  عـن  الصادرة  ب/93/105(  )رم  رقـم  التعليمـات  مـن  )د/5(  البنــد  إلى  باإلشـارة 
والـذي  المحليــة،  للبنــوك  االئتمانيــة  السياسـة  ترشيــد  شـأن  في   1993/12/28 بتاريـخ  المركـزي 
يقضي بضـرورة دراسة الغـرض المطلوب من أجلـه التسهيـل االئتماني بحيث يتماشى نـوعــه وحجـمــه 

وعملتــه مـع الـغــرض المقرر تمويله .

وإزاء التصاعد الملحوظ في حجم التسهيالت االئتمانيـة المقدمـة للعمالء المقيمين بالعمالت األجنبيـة 
لدى معظم البنوك المحلية خالل العشرة أشهر المنقضية من عام 2002، فإننا نؤكد على ضرورة التزام 
البنوك المحلية بكل دقة بالتعليمات المشار إليها وذلك بدراسة الغرض من التسهيالت االئتمانية المقدمة 
التزام العمالء باستخدامها في الغرض الممنوح  للعمالء عند المنح، خاصًة بالعمالت األجنبية، ومتابعة 
أنشطته  لتمويل  يطلبها  التي  األجنبية  للعمالت  العميل  حاجة  مدى  دراسة  ذلك  يشمل  وبحيث  أجله،  من 
واالستخدام الفعلي لها في هذا التمويل، إضافًة إلى ضرورة تأكد البنوك المحلية من توفر مصادر للسداد 

بتلك العمالت وهو األمر الذي سبق وأن تم تعزيزه بموجب كتابنا المؤرخ 1999/11/14 .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                       المحــــــافـــظ      

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ن  -  تعميـم بشأن ضرورة التـزام البنـوك بكل دقـة بدراسة الـغـرض مـن التسهيالت االئتمانيـة المـقـدمـة للعمالء عنـد المنح، خاصة تلك المقدمـة 

        بالعـمـالت األجنبيـة، ومتابعة العمالء باستخدامها في الغرض الممنوح من أجله .
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                                نائب المحافـظ    
التاريـخ :  13 ربيع األول 1424 هـ
الموافق :   14 مايــــــــــو 2003 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

"تعميم إلى كافة البنوك المحلية بشأن التسهيالت االئتمانية
المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت"

في ضوء تطورات األوضاع اإلقليمية الراهنة وما يترتب عليها من احتماالت لوجود فرص سانحة 
دولـة  خـارج  ومشروعات  أعمال  تنفيـذ  في  بـدور  للقيام  الكويتي  والمالي  المصرفي  الجهـاز  لوحدات 
بنـك  فإن  المقيمين،  غير  أو  المقيمين  سواء  للعمالء  المطلوب  التمويل  تقديم  خـالل  من  وذلك  الكويت 

الكويت المـركـزي يرى أهمية التأكيد على ما يلي :

1-  أخذاً في االعتبار أن عقود تلك المشروعات واألعمال التي سيتم تنفيذها في الخارج سوف تـكون
األجنبية  العمالت  بذات  الغرض  لهذا  المقـدم  التمويل  يكون  أن  الطبيعي  من  فإنه  أجنبية،  بعمالت 

المحررة بها تلك العقود .

يجب  المقيمين  لغيـر  الكويتي  بالدينار  تـقـديمها  المحلية  للبنوك  يجوز  التي  االئتمانية  التسهيالت  أن    -2
جهـات  من  والمسندة  الكويتي  بالدينار  المحـررة  العـقـود  لتمويـل  المقـدمـة  تلك  على  تقتصر  أن 
حكوميـة في دولة الكويت وذلك مع مراعاة الشروط والضوابط التي تضمنتها التعليمات المصدرة 

بتاريخ 1995/5/2 في هذا الخصوص .

المقيمين وغير  المقيمين  لعمالئها  ائتمانية  تسهيالت  بتقديم  قيامها  لدى  المحلية  البنوك  على  يتعين    -3
الواردة    الدنيا  بالحدود  التام  االلتزام  ضرورة  مراعاة  الكويت،  خارج  ومشروعات  أعمال  لتنفيذ 
البنوك  لدى  االئتمانية  السياسة  وتنظيم  ترشيـد  شأن  في  ب/1993/105(  )رم  رقـــم  بالتعليمات 

والتعاميـم الصادرة في هذا الشأن. ويجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي :

أ ( أهميـة االلتزام بأسس منح االئتمان السليمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الغرض مـن االئتمـان
الفعلية  المطلوب مـع االحتياجـات  االئتمان  يتماشى نوع وحجم وعملة  أن  المنح، ومراعاة  عند 
المقدم من  الغرض  له في  الفعلي  تمويله، ومتابعة االستخدام  يتم  الذي  العقد  للعميـل وفي حدود 

أجله .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
س  -  تعميم بشأن التسهيالت االئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت .
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هـذا وبصفـة عامـة فإنه يجب مراعـاة إجراء دراسـة ائتمانيــة متكاملـة لجـدوى االئتمـان المـقـدم. 
والضمانـات  السـداد  وتوافـر مصادر  للعميـل  المالي  المـركـز  االعتبـار سالمـة  في  األخـذ  مـع 

المقدمـة وغير ذلك من اعتبارات .

ب(  العمل على تقليل المخاطر االئتمانية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خالل
توزيع المخاطر االئتمانيـة على قاعـدة عريضة من العمالء، تنويع محفظة التسهيالت االئتمانية 
وتوزيعها على مختلـف قطاعـات النشـاط االقتصـادي، وضع حـدود قصوى للمخاطـر المتعلقـة 

باالئتمـان الخارجي أخذاً في االعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة .

ومن المعلوم في هذا الخصوص أنه يتعين مراجعة السياسة االئتمانية للبنك بصفة دورية وإدخال 
بهـا وذلك في  المعمول  بالحـدود والصالحيـات  يتعلق  فيما  المناسبـة عليهـا ال سيما  التعديـالت 

إطار التوجهات االستراتيجية للبنك والمتغيرات المحيطة بالنشاط .

عاتقـه  على  ويـقـع  المعني،  البنــك  مسئوليــة  هـو  التسهيـالت  منـح  قــرار  بأن  التنويــه  يجـدر  كمـا 
الرقابيـة  الضوابـط  مراعـاة  البنــك  على  ويتعين  التسهيـالت.  تلك  عن  تنجم  قـد  مخاطـر  أيـة  تحمـل 
وليـس  المثــال  سبيــل  على  الخـصوص  هـذا  في  ويـذكـر  المركـزي،  البـنـك  مـن  الصادرة  األخـرى 

الحـصر: كـفـايــة رأس المــال، التـركـــزاالئتماني .  

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                                        نائب المحافـظ      

                                                     د. نبيل أحمد المناعي

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
س  -  تعميم بشأن التسهيالت االئتمانية المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت .
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                                    نائب المحافـظ    
التاريخ :  3   جمادي األول 1425 هـ
الموافق : 15 يـولـيــــــــــــو 2004 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

بأال  لإللتزام  مصرفكم  جانب  من  اتخاذها  المزمع  اإلجراءات  بشأن  معكم  اجتماعنا  إلى  باإلشارة 
تتجاوزنسبة محفظة التسهيالت االئتمانية عن 80٪)1( من الودائع .

نحيطكم علماً بأنه يتعين على مصرفكم اإللتزام بعدم تجاوز)2()3( الحـد األقصى المقرر لتلك النسبـة، 
مع مراعـاة تزويدنا بالبيـان المرفـق - بشكل شهـري - اعتبـاراً من نهايـة يونيــو 2004، وذلك خالل 

ثالثـة أيام عمل من نهاية كل شهر .)4(

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           نائب المحافـظ      

               د. نبيل أحمد المناعي

)1(  تم رفع الحد األقصى إلى )85٪( وفقاً للتعميم رقم )2/رب, رب أ/2008/224( المؤرخ 2008/10/8 والمدرج في البند )ص( من هذا الفصل .

)2(  تم تعديل أسلوب احتساب هذه النسبة وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2007/211( المؤرخ 2007/10/8 والمدرج في البند )ف( من هذا الفصل .

)3(  تم إدخال بعض التـعـديالت على النسبة المشار إليها وفـقـاً للتعميم رقـم )2/رب، رب أ/2011/272( المؤرخ 2011/5/10 والمدرج في البند )أ-أ(
      من هـذا الفصل .

)4(  تم إيقاف العمـل بهـذه التعليمات وإدخال التعليمات المعـدلـة للحـد األقصى المتـاح لمنح التمويل حيـز التطبيـق اعتباراً من تاريخ انتهاء الـفترة االنتقاليـة
      في2012/5/10 لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من 2012/5/11 وذلك وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( المؤرخ 2012/5/8 والمدرج 

      في البند )ج-ج( من هذا الفصل .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
تعليمات بشأن أال تتجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيالت االئتمانية عن 80٪ من أرصدة الودائع . ع  -  
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ع  -  تعليمات بشأن أال تتجاوز نسبة أرصدة محفظة التسهيالت االئتمانية عن 80٪ من أرصدة الودائع .
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بـنــك الكويـت المـركـزي
       قطـاع الرقـابـة                                              

إدارة الـرقـابـــــة المكتبـيـــــة                                                                            
صافي محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع*

ف المكتبي                                                     نسبة 
قسم اإلشرا

                                                                                              كما في نهاية      /        /

                                                                                                                                                 
بنـــك  :  ............................................................... 

البـيــــــــــــــــــــــــان
ف دينـــــــــار

باأللـــــــــ

ب التعميم المؤرخ 2004/2/17 .
*     يستبدل بالجدول الذي يتم موافاتنا به بموج

. B.S's ت الــ
**  تتطابق تلك البنود مع تلك المقابلة لها في بيانا

ت االئتمانية :
محفظة التسهيال

-  العمالء **
-  المؤسسات المالية **

1-  إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية

ت المتوافرة
صا

ص
2-  المخ

ت(
صا

ص
ت االئتمانية )بعد المخ

صافي محفظة التسهيال
  -3

4-  إجمالي الودائع

ت( إلى الـودائــع بـمـا فيهــا 
صا

صـ
ت الماليــة )بـعـد المخـ

ت بـمـا فيهــا المؤسـسـا
صافـي محفظـــة التسهيـال

5-  نسبـــة 
ت الماليـــة

     المـؤسسـا

الودائــــــع :
صة **

-  الودائع الخا
-  الودائع الحكومية **

-  ودائع المؤسسات المالية **
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المـــحافـــظ            
التاريخ : 26 رمضان 1428 هـ
الموافق :  8  أكتوبــر 2007 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2007/211(
إلى كافة البنوك المحلية

باإلشارة إلى التعليمات الصادرة للبنـوك التقليديـة بتاريخ 2004/7/15 والبنـوك العاملة وفـق الشريعة 
التسهيالت  محفظة  أرصدة  نسبة  تجاوز  بعدم  اإللتزام  بشأن   2004/11/11 بتاريخ  الغراء  اإلسالمية 
االئتمانية / التمويل عن 80٪)1()2( من أرصدة الودائع، والتي يتم موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات 

الخاصة بها بشكل شهري وفقاً للنموذج المعد في هذا الخصوص .

أكتوبـر  شهر  نهايـة  مـن  اعتباراً  المذكـورة  النسبـة  احتساب  على مصرفكم  يتعين  بأنه  اإلفـادة  نـود 
2007 على أساس المتوسط اليومي لألرصدة خالل الشهر وليس على أساس األرصدة في نهاية الشهر 

المعد عنه النسبة .

شهري، وذلك في موعد  المرفـق بشكل  للنموذج  المذكورة وفقاً  النسبة  ببيانات  يتم تزويدنا  أن  على 
البيـان  بـهـذا  يتم تزويدنـا  أن  البيـان، مع مراعـاة  المعد عنـه  الشهـر  نهايـة  أيـام عمل من  غايته ثالثـة 

عـن الفتـرات ربع السنوية مدققاً من مراقبي حسابات مصرفكم .)3(

المكتبية على  الرقابة  المعنيين لديكم فإنه يمكنهـم اإلتصال بإدارة  وفي حال وجود أي استفسار لدى 
هاتفي رقمي 22972840، 22972152 .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                       المحــــــافـــظ      

             سالم عبدالعزيز الصباح
)1(  تم رفع الحد األقصى إلى )85٪( وفقاً للتعميم رقم )2/رب, رب أ/2008/224( المؤرخ 2008/10/8 والمدرج في البند )ص( من هذا الفصل .

)2(  تم إدخال بعض التعديالت على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272( المؤرخ 2011/5/10 والمدرج في البند )أ-أ( من هذا الفصل .
)3( تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدلة للحد األقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة االنتقالية في
البند المؤرخ 2012/5/8 والمدرج في  للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283(  التطبيق اعتباراً من 2012/5/11 وذلك وفقاً      2012/5/10 لتصبح واجبة 

     )ج-ج( من هذا الفصل .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ف  -  تعميـم رقم )2/رب، رب أ/2007/211( بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع .
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) النموذج المستخدم للبنوك التقليدية (
بنـك الكويـت المركـزي
قـــطــــاع الـرقــابــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم اإلشراف المكتبي

نسبة صافي محفظة التسهيالت اإلئتمانية إلى الودائع*
عن شــهــر   ....................................

بنك :  ..........................................

*  تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي لألرصدة بسطاً ومقاماً .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ف  -  تعميـم رقم )2/رب، رب أ/2007/211( بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع .
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البيــــــــــــــــــان

محفظة التسهيالت اإلئتمانية

-  العمالء 
-  المؤسسات المالية

الودائـــــــع :

-  الودائع الخاصة 
-  الودائع الحكومية

-  ودائع المؤسسات المالية

1(  إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية

2(  المخصصات المتوافرة

3(  صافي محفظة التسهيالت اإلئتمانية )2-1(

4(  إجمالي الودائع

5(  النسبة )3÷4(

باأللــــف دينــــار



) النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية (
بنـك الكويـت المركـزي
قـــطــــاع الـرقــابــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم اإلشراف المكتبي

نسبة صافي محفظة التمويل إلى الودائع*
عن شــهــر   ........................

بنك :  ........................................

*  تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي لألرصدة بسطاً ومقاماً .

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ف  -  تعميـم رقم )2/رب، رب أ/2007/211( بشأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع .
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البيــــــــــــــــــان

محفظــة التمويــــل
أ   -  عمليات اإلستثماروالتمويل للعمالء

) بند ف من بيان المركز المالي (

يخصم :
أ   -  المخصصات المحددة والعامة المتوافرة )بخالف ما يخص البنوك(

) بند ح/1/ أ،ب (

الودائـــع :
أ   -  ودائع حكومية )بند ج(

ب-  توظيفات استثمارية لدى المؤسسات المالية )بخالف البنوك(
) بند س/2/ب و ج (

ب-  اإليرادات المؤجلة
) ضمن المطلوبات األخرى بند ط (

ب-  ودائع للقطاع الخاص )بند د(
ج -  ودائع للمؤسسات المالية )بند ب/1/ب، ج و 2/ب، ج(

د  -  ودائع أخرى )بند هـ(

1(  مجموع محفظة التمويل )أ + ب(

2(  مجموع )أ + ب(

4(  إجمالي الودائع

3(  صافي محفظة التمويل )2-1(

3(  النسبة ) 3 ÷ 4 (

باأللــــف دينــــار



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ : 9 شــــوال 1429 هـ
الموافق : 8 أكتوبـــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقـم )2/رب، رب أ/2008/224(
إلى كافة البنوك المحلية

أحكام  العاملة وفق  بتاريخ 2004/7/15 وللبنوك  التقليدية  للبنوك  الصادرة  التعليمات  إلى  باإلشـارة 
الشريعة اإلسالمية الغراء بتاريخ 2004/11/11، والمعدلة بتاريخ 2007/10/8، بشأن االلتزام بعدم 
تجاوز المتوسط اليومي ألرصدة محفظة التسهيالت االئتمانية/ التمويل عن 80٪)1( من المتوسط اليومي 

ألرصدة الودائع خالل الشهر المعد عنه تلك النسبة .

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/10/8 رفع 
الحد األقصى المقرر للنسبة المشار إليها إلى ٪85)2()3( .

الكويت  لبنـك  تقدم  التي  الشهريـة  البيانات  إعداد  لدى  تقدم  ما  مراعاة  مصرفكم  على  ويتعين  هذا 
المركـزي بشأن النسبة المذكورة اعتباراً من بيانات شهر أكتوبر 2008)4( .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح
)1(  وفقاً للتعميم المؤرخ 2008/10/19 المدرج بالبند )ق( من هذا الفصل بشأن التعامالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار، فإنه على البنوك أن تأخذ

      باالعتبار لدى تعاملها مع العمالء توسيع مساحة اإلقراض أمام البنوك، نتيجة لرفع الحد األقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80٪ إلى ٪85 .

)2(  وفـقـاً للتعميم المؤرخ 2008/11/17 والمدرج في البند )ت( من هذا الفصل، فـقـد أشـار إلى قـرار مجلـس إدارة بنـك الكويت المـركـزي في إطار تنفيـذ 
      برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية على استبعـاد التمويل الـقـدم لشركات االستثمار من بسط هذه النسبة واستبعاد ودائع المؤسسات الحكومية 

     وشبه الحكومية من مقام النسبة .

)3(  تم إدخال بعض التعديالت على النسبة المشار إليها وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/272( المؤرخ 2011/5/10 والمدرج في البند )أ-أ( من هذا الفصل .

)4(  تـم إيقـاف العمل بهـذه التعليمات وإدخـال التعليـمات المعدلة للحـد األقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة اإلنتقالية في
     2012/5/10 لتصبح واجبـة التطبيـق اعتبـاراً مـن 2012/5/11 وذلك وفـقـاً للتعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2012/283( المــؤرخ 2012/5/8 والمـدرج

      في البنـد )ج-ج( مـن هـذا الفصل .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/224( بشأن رفع الحد األقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع من 80٪ إلى 

. ٪85          

37



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 20 شـــوال 1429 هـ
الموافق :  19 أكتوبر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقـم )2/رب، رب أ/2008/227(
إلى كافة البنوك المحلية

باإلشارة إلى اإلجتـماع الـذي عـقـد في البنك المركـزي بتاريخ 2008/10/15 مـع الـسـادة رؤسـاء 
مجالس إدارات البنوك، والذي تم خالله مناقشة التعامالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار .

تـم مناقشتها خـالل اإلجتمـاع وإعطاء  التي  البنـوك  الجوانب من عمليـات  أن نؤكد على بعض  نود 
البنـوك توجيهات بشأنها، وكما يلي :

1(  مراعـاة البنـوك ألهميـة عـدم قطع خطـوط االئتمـان الحاليـة الممنوحـة لشركـات االستثمار، وتجديـد
هـذه التسهيالت لفتــرات مناسبــة، مع تقديـم التمويـل اإلضافي الالزم لمن يستحق مـن هـذه الشركـات 

وذلك بناًء على الدراسات االئتمانية التي تقوم بها البنوك .

2(  عـدم قيام البنـوك ببيع األسهم المرهونـة لديها مقابل القروض والتسهيالت المقدمة للعمالء، بما في
ذلك شركات االستثمار، أخذاً باإلعتبار طبيعة األوضاع والظروف الحالية واإلجراءات التي تتخذها 
السوق  أوضاع  على  العالمية  المالية  األزمة  انعكاسات  تقليص  أجل  من  المركزي  والبنك  الدولة 
المحلي. وسيتم إيقاف عمليات اإليداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية األخرى مع البنك 
الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. هذا وعلى البنوك تزويد بنك الكويت المركزي يومياً بكشف 
يبين حصيلة بيع أي أسهم مرتهنة تم بيعها)1(، وذلك اعتباراً من تاريخ 2008/9/25، وبحيث يظهر 

هذا البيان المبلغ اليومي لقيمة بيع هذه األسهم .

)1(  صدرت التعاميم الخاصة بدورية تقديم هذا الكشف المؤرخة 2010/1/25 و 2013/10/22 و 2014/5/1 والمدرجة في الباب الثالث من هذا الدليل 
     والخاص بالبيانات واالحصاءات التي تقدمها البنوك المحلية للبنك المركزي بصفة دورية.

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ق  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/227( بشأن التعامالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار .
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3(  عـلى البنـوك مراعـاة أن تنعكس مجموعـة القـرارات التي اتخذها البنـك المـركـزي بتاريخ 2008/10/8
الفائدة  سـعر  بتخفيض  البنـوك  قيـام  إلى  المبادرة  ذلك  ومن  العمالء.  مع  البنـوك  هـذه  تعامالت  في 
على القروض للعمالء، بما في ذلك شركات االستثمار، وذلك في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 
1٫25٪، وكذلك أن تأخذ البنوك باإلعتبار أيضاً توسيع مساحة اإلقراض أمام البنوك نتيجة لرفع الحد 
األقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80٪ إلى 85٪، وزيادة نسبة النمو في االئتمان المصرفي، 

باإلضافة إلى السماح للبنوك بإدخال العقارات ضمن مخففات المخاطر االئتمانية .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           

المحــــــافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ق  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/227( بشأن التعامالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 8 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق :  6 نوفمـبــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك الكويتية)1(

في إطار التنسيق الذي تم مع البنوك الكويتية من خالل اتحاد مصارف الكويت بشأن برنامج مساندة 
شركـات االستثمـار المحليــة، وما تـم التـوصل إليــه في هـذا الخصـوص مـن قـيــام البنـــوك الكويتيــة 
تقديم  لدى  بها  العمل  الواجب  العامة  األسس  هذا  مع  نرفق  المحلية،  االستثمار  لشركات  التمويل  بتقديـم 

التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية.)2(

معالجة  بشأن  إليه  التوصل  يتم  بما  علماً  المركزي  الكويت  بنك  إحاطة  مصرفكم  على  ويتعين  هذا 
بتقـديم  الخاص  الزمني  بالبرنامج  موافاتنا  يتم  بحيث  الخصوص،  هـذا  في  استثمار  شركة  كل  أوضاع 
للنموذجين  وفـقاً  العمليات  هـذه  عن  أسبوعية  ببيانات  موافاتنا  يتعين  كما  استثمار.  شركة  لكل  التمويل 

المرفقين .

ويؤكـد بنـك الكويت المركـزي على ضـرورة التعامــل مـع هـذه األسـس بالسريــة الواجبـة وقـصر 
تداولهـا على المختصين بمصرفكم .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                          المحــــــافـــظ      

                                              سالم عبدالعزيز الصباح

)1(  تم تقرير بـعـض االعفـاءات مـن النسب الرقابيــة المقــررة بالنسبــة للبنــوك الكويتيــة المشاركــة في تنفـيــذ برنامـج معالجـة أوضاع شركـات االستثمـار وفقـاً 

     للتعميم المــؤرخ 2008/11/17 والمدرج في البند )ت( من هذا الفصل .

)2(  تـم استبعاد التمويـل المقـدم لشركـات االستثمـار في إطار برنامـج معالجـة أوضاع شركـات االستثمار المحليـة، وودائع الهيئات والمؤسسات الحكوميـة وشبـه 
      الحكوميـة في إطار هذا البرنامج من الحد األقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( المؤرخ 2012/5/8 والمدرج في البند

      )ج-ج( من هذا الفصل .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ر   -  تعميـم بشأن األسـس العامـة الواجب العمل بهـا لدى تقديم التمويـل المطلوب لمعالجـة أوضاع شركات االستثمار المحليـة من قبل البنوك الكويتيـة،

        وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

األسس العامة لتقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع
شركات االستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية

لدى شركات االستثمار ذات السيولة  لمعالجة مشاكل  الالزم  التمويل  بتقديم  الكويتية  البنـوك  تـقـوم    )1(
      المالءة الجيدة .

)2(  يـقـوم البنـك صاحب أكبـر مديونيـة على الشركة أو البنـك الذي يليـه بوظيفـة البنك المدير للتمويل
المقـدم للشركـة، على أن يتم تقديـم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنـة وأي مـن البنـوك 

الكويتيـة األخرى الراغبة في المشاركة .

المالية  والمؤسسات  البنوك  تجاه  الشركة  على  القائمة  االلتزامات  سداد  في  التمويل  استخدام  يتـم   )3(
األجنبية، وال يشمل ذلك االلتزامات القائمة على الشركات التابعة للشركة، يلي ذلك االلتزامات على 
الشركـة تجاه صناديق االستثمار المحلية، ويكون الدفع للجهات الدائنة مباشرًة من قبل البنك المدير .

التدفـقـات المـديـر، مـع مـراعـاة  البنك  يقبلها  التمويـل مقابل ضمانات كافية ذات نوعيــة جيـدة  يتم   )4(
النقديــة الداخلية للشركة .

التي البيانات والمعلومات  بتقديم كافة  التمويل  الراغبـة في الحصول على  تلتـزم شركات االستثمار   )5(
يطلبها البنك المدير .

)6( تـقـوم الشركـة والبنـك المديــر بالتـفـاوض مع البنــوك والمـؤسسـات الماليـة األجنبيـة للتوصل إلى
التسويـات المناسبة .

)7(  تلتـزم شركات االستثمـار بـعـدم االقتـراض من أي جهـة أخرى طوال فترة التمويل، وكذلك بعـدم
 رهـن أي من أصولها الحرة )غير المرهونة( إال بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير .

 2008/11/6

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ر   -  تعميـم بشأن األسـس العامـة الواجب العمل بهـا لدى تقديم التمويـل المطلوب لمعالجـة أوضاع شركات االستثمار المحليـة من قبل البنوك الكويتيـة،

        وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية .
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التمويل المقدم من البنوك الكويتية
في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار

كما في     /      /

اسم البنك :                                                                                                                              "القيمة باأللف دينار"

                المـديـــر الـعـــام  

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ر   -  تعميـم بشأن األسـس العامـة الواجب العمل بهـا لدى تقديم التمويـل المطلوب لمعالجـة أوضاع شركات االستثمار المحليـة من قبل البنوك الكويتيـة،

        وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية .
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تاريخ االستحقاقتاريخ المنحاسم الشركةم
التمويـل

بالعمالتبالدينـار



إيداعات الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية
في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار

كما في     /      /

اسم البنك :                                                                                                                              "القيمة باأللف دينار"

               المـديـــر الـعـــام  

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ر   -  تعميـم بشأن األسـس العامـة الواجب العمل بهـا لدى تقديم التمويـل المطلوب لمعالجـة أوضاع شركات االستثمار المحليـة من قبل البنوك الكويتيـة،

        وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية .
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تاريخ االستحقاقتاريخ اإليداعاسم الجهة المودعةم مبالغ الودائع
بالعمالتبالدينـار



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 11 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق :  9  نوفمبـــــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقـم )2/رب/2008/230(
إلى جميع البنوك المحلية التقليدية

باإلشارة إلى اإلجتماع الـذي عـقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ 2008/10/15 مع الـسادة رؤساء 
مجالس إدارات البنوك، وإلى التعميم الصادر بتاريخ 2008/10/19 حول التأكيد على بعض الجوانب 
التي تم إعطاء توجيهات بشأنها خالل االجتماع، والتي من ضمنها توجيه البنوك إلى مراعاة أن تنعكس 
قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم في تعامالت البنوك مع العمالء، من خالل قيام هذه 

البنوك بالمبادرة إلى تخفيض سعر الفائدة على القروض للعمالء، بما في ذلك شركات االستثمار .

نـود إفادتكم بأن بنك الكويت المركزي قد الحظ أن بعض البنـوك بدأت تقوم مؤخراً برفع أسعار الفائدة
الفائدة على قروض  بإجراء أي تخفيض في أسعار  تقوم  أو ال  المقدمة لبعض عمالئها،  القروض  على 
العمالء، وذلك بإعتبار أن معدالت أسعار الفائدة المطبقة على تلك القروض والتسهيالت ال تزال ضمن 

الحد األقصى لسعر الفائدة الذي يحدده قرار هيكل سعر الفائدة الصادر في هذا الشأن .

هذا ويود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على البنوك ضرورة األخذ بعين االعتبار طبيعة المرحلة 
الحالية، واإلجراءات التي اتخذها البنك المركزي والجهات الحكومية األخرى بشأن مواجهة انعكاسات 
األزمة المالية العالمية على الوضع المالي واالقتصادي في البالد، ومن ضمنها قرارات البنك المركزي 
بشأن تخفيض أسعار الخصم بحيث تقوم البنوك من جانبها بإجراء تخفيضات موازية في أسعار الفائدة 

على القروض .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ش  -  تعميم رقم )2/رب/2008/230( إلى جميع البنـوك التقليدية بشأن التأكيـد على ضرورة تخفيض أسعـار الفائـدة على القروض بما يتماشى مع 

         تخفيض سعر الخصم .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

توجهـات  باالعتبـار  تأخـذ  أن  البنــوك  مـن  المركـزي  الكويت  بنـك  يأمـل  تـقـدم،  ما  ضـوء  وفي 
أسعــار  تخفيـض  إلى  والمبــادرة  الخـصم،  أسعــار  تخفيـض  وراء  من  المـركــزي  البنــك  وأهـداف 
يمثـل  القــروض  الفائــدة على  القـروض والتسهيـالت وذلـك انطالقـاً أيضاً مـن أن سقـف  الفائـدة على 

الحـدود القـصـوى التي يمكــن تطبيقها في ضوء درجة المخاطر االئتمانية للعمالء .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ                 

              سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ش  -  تعميم رقم )2/رب/2008/230( إلى جميع البنـوك التقليدية بشأن التأكيـد على ضرورة تخفيض أسعـار الفائـدة على القروض بما يتماشى مع 

         تخفيض سعر الخصم .

45



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ : 19 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 17 نوفمبــــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى جميع البنوك الكويتية

باإلشـارة إلى التعميم المـؤرخ 2008/11/6 بشأن برنامـج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحليـة
من خالل قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل الالزم لشركات االستثمار المحلية ذات المالءة الجيدة والتي 

تواجه مشكلة في السيولة، وذلك وفقاً لألسس العامة المرفقة بالتعميم المشار إليه .

نـود اإلفـادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافـق بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 2008/11/16
تنفيذ  في  المشاركة  الكويتية  للبنوك  بالنسبة  المقررة  الرقابية  النسب  من  التالية  االعفاءات  تقرير  على 

برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار، وذلك لحين االنتهاء من البرنامج .

1-  استبعاد التمويل المقـدم بعد تاريخ هذا الكتاب لشركـات االستثمـار في إطار معالجـة أوضـاع شركات
مع  والتمويـل  االستثمـار  )عمليـات  االئتمانيــة  التسهيالت  نسبــة  بسط  من  المحليـة  االستثمـار 
العمالء( إلى الودائع، مع استبعاد ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة في 

إطار هذا البرنامج من مقام النسبة .

2-  استبعاد التـمويـل الجـديـد المـقــدم لشركـات االستثـمـار في إطـار برنامـج معالجـة أوضاع شركـات
االستثمار المحلية من احتساب نسبة النمو المقررة في المحفظة االئتمانية )التمويلية( .

3-  اإلعفاء من تكوين المخصص العـام )بنسبة 1٪( بالنسبة للتمويل الجديد المقـدم لشركات االستثمارفي
إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ت  -  تعميـم بشأن تقرير بعض اإلعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بالنسبـة  التركز  حـد   [ )التمويلي(  االئتماني  التركـز  تعليمـات  في  المقـررة  للحـدود  وبالنسبـة  هـذا 
التعليمات  في  المقررة  اإلجراءات  اتباع  البنوك  على  فيتعين   ،] الكبيرة  التركزات  حد  الواحد،  للعميـل 
والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر 
إليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ما تضمنته األسس العامة 

المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ت  -  تعميـم بشأن تقرير بعض اإلعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 3 ذو الحجة 1429 هـ
الموافق :  1 ديسمبــــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/233(
إلى جميع البنوك المحلية

باإلشــارة إلى االجتماع الذي عقد في بنـك الكويـت المركـزي بتاريخ 2008/11/18 مع السادة رؤساء
مجالس إدارات البنوك، والذي تم خالله توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العمالء مقابل 
االجتماع  خالل  توجيهاته  على  يؤكد  أن  المركزي  البنك  يود  التمويل،  عمليات  االئتمانية/  التسهيالت 
المذكور من حيث ضرورة قيام البنوك، وبشكل هادىء وسريع، بالتواصل مع هؤالء العمالء وحثهم على 
تقديم الضمانات أو تعزيز الضمانات القائمة، وبغض النظر عن سالمة المراكز المالية لهؤالء العمالء 
أو انتظام تسهيالتهم االئتمانية، وذلك من منطلق أهمية هذه الضمانات في تحسين جودة محفظة القروض 
والعمليات التمويلية، وبحيث يكون واضحاً أيضاً لدى العمالء بأن طلب هذه الضمانات ال يعكس تشدداً 
في سياسات اإلقراض لدى البنوك وإنما هو في إطار سير العمل في الجهاز المصرفي بشكل سليم وبما 

يؤدي إلى مزيد من توطيد العالقات المصرفية بين البنوك وعمالئها .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                           

المحــــــافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ث  -  تعميـم رقم )2/رب، رب أ/2008/233( بشأن توجيه البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العمالء مقابل التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 17 ذو الحجة 1429 هـ
الموافق :  15 ديسمبــــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/235(
إلى جميع البنوك المحلية

مدققـي  تكليـف  على مصرفكم  فإن  للبنــوك،  السنويــة  الماليــة  البيانــات  تدقـيــق  عمليــة  إطـار  في 
لحسابه  المالية  المشتقات  في  التعامل  في  البنك  لنشاط  خاص  تدقيق  إلجراء  الخارجيين  البنك  حسابـات 
ولحساب العمالء، وبحيث تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية 
وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، باإلضافة إلى نتائج الوضع القائم لهذه 

المعامالت كما في نهاية ديسمبر 2008 .

مـع  مرفقـاً  إليـه  المـشـار  للنشاط  الخارجيين  الحسابـات  مدققـي  بتقرير  تزويدنـا  مصرفكم  وعلى 
إليه سوف  المشار  التدقيق  تقرير  تقديم  في  تأخير  أي  أن  مراعاة  مع  المدققة،  السنوية  المالية  البيانـات 

يترتب عليه تأخير اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ                 

             سالم عبدالعزيز الصباح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
خ  -  تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2008/235( بشأن تكليف مدقـقي الحسابـات الخارجيين إلجـراء تدقيـق خاص لنشاط البنـك في التعامـل في المشتـقات

       الماليـة، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ : 17 ذو الحجة 1429 هـ
الموافق : 15 ديسمبــــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب/2008/236(
إلى جميع البنوك التقليدية

السـادة  مع   2008/10/15 بتاريخ  المركـزي  الكويت  بنـك  في  عقد  الذي  االجتماع  إلى  باإلشارة 
بتاريخ 2008/10/19  المحلية  البنوك  كافة  إلى  الموجه  التعميم  وإلى  البنوك،  إدارات  رؤسـاء مجالس 
حول التأكيد على توجيهات البنك المركزي خالل االجتماع بشأن ضرورة أن تنعكس مجموعة القرارات 
التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ 2008/10/8 في تعامالت البنوك مع العمالء، والتي من ضمنها قيام 

البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع )٪1٫25( .

والحقـاً لتعميم البنــك المـركــزي إلى البنــوك التقليديـة بتاريـخ 2008/11/9، حــول التأكيـد على 
إجــراء تخفيض في سعر الفائدة على القروض، نظراً لما الحظه البنك المركزي من عدم استجابة بعض 

البنوك لقرار تخفيض سعر الخصم .

نــود إفادتكـم، بأن بنــك الكـويت المـركـزي ال يــزال يتلقى شكـاوي مـن العـمـالء يتبين منهـا عـدم 
الفائدة على القروض، بما يتماشى  التخفيض المطلوب في أسعار  بالقيام بإجراء  البنوك  استجابـة بعض 

مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ذ   -  تـعـميـم رقـــم )2/رب/2008/236( بــشـأن التأكيــد على ضـرورة مبــادرة البنـــوك بإجــراء التخفيـض المطلـوب في أسـعـار الفائـدة على

        القــروض وذلك بمـا يتماشى مـع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ 2008/10/8 .
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وحيث أنه من الواضح أن التخفيض في أسعار الفائدة على القروض، يقابله تخفيض في تكلفة األموال 
لدى هذه البنوك، من خالل تخفيض مقابل في معدالت أسعار الفائدة على ودائع العمالء، لذلك فإن البنك 
المركزي ليود أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تبادر البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في أسعار 
الفائدة على القروض وذلك بما يتماشى مع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً 

من تاريخ  2008/10/8 .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ذ   -  تـعـميـم رقـــم )2/رب/2008/236( بــشـأن التأكيــد على ضـرورة مبــادرة البنـــوك بإجــراء التخفيـض المطلـوب في أسـعـار الفائـدة على

        القــروض وذلك بمـا يتماشى مـع قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ 2008/10/8 .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ : 10 صـفـــر 1430 هـ
الموافق : 5  فبرايـــر 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب/2009/238(
إلى جميع البنوك التقليدية

في إطار متابعة بنك الكويت المركزي ألثر التغييرات في سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، 
لوحظ أن البنوك، وخالل فترات اإلتجاه الصعودي في سعر الخصم، كانت تطبق أسعار فائدة متغيرة على 
القروض التي تمنحها للعمالء، وبما يسمح للبنوك برفع سعر الفائدة على هذه القروض مع أي ارتفاعات 

تحدث الحقاً على سعر الخصم.

وفي اتجاه معاكس لما تقدم، لوحظ أيضاً أن بعض البنوك، وخالل فترات اإلتجاه الهبوطي في سعر 
الخصم، أصبحت تطبق على القروض التي تمنحها للعمالء أسعار فائدة ثابتة بما ال يسمح لهؤالء العمالء 

اإلستفادة من أي تخفيض قد يطرأ الحقاً على سعر الخصم خالل فترة سريان عقود هذه القروض.

ونظراً ألن هذا التفاوت في سياسات البنوك بشأن تطبيقات سعر الفائدة على القروض، له انعكاسات 
لذلـك،  البنـوك.  قبل  للعمـالء  ذلـك من شكـاوي   في  بمـا  مــع عـمـالئهـا،  البـنـوك  سلبيـة على عـالقـة 
وباستثنـاء القروض اإلستهالكية والقروض المقسطة )اإلسكانية( والتي حددت تعليمات البنك المركزي 

الصادرة بتاريخ 2008/3/24 آلية تحديد أسعار الفائدة عليها، فإنه يتعين على البنوك ما يلي:

1- إستيفاء توقيع العميل على إقرار خاص بقبوله آلية تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيالت،
سواء كان سعر الفائدة ثابتاً أو متغيراً. ومرفق نموذج إقرار توقيع العميل الذي يتعين استخدامه 

من قبل البنوك في هذا الشأن.

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ض   -  تعميـم رقـم )2/رب/2009/238( إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض . 
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2- يتعين على البنوك أن تُبين لعمالئها اآلثار المترتبة، أو التي قد تترتب في حالة اختيار سعر الفائدة
الثابت أو سعر الفائدة المتغير، وعلى النحو الذي يكون واضحاً لدى العميل قبل توقيعه على العقود 

وعلى اإلقرار الخاص بقبوله لسعر الفائدة الذي سوف يطبق.

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ض   -  تعميـم رقـم )2/رب/2009/238( إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض . 
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التاريخ : 10 صفـــر 1430 هـ
الموافق :  5 فبرايـــر 2009 م

إقـــــــرار

أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد راجعت عقود القروض / التسهيالت المبرمة مع مصرفكم، وأطلعت على
وعلى متغير،  فائدة  ثابت/سعر  فائدة  بسعر  التسهيالت  هذه  منحي  على  موافق  وأنني  شروطها،  جميع 

النحو الوارد في العقود.

فائدة سعر  تطبيق  على  المترتبة  اآلثار  للجهالة  نافية  بصورة  لي  بين  قد  مصرفكم  بأن  أقر  كما 
ثابت/سعر فائدة متغير، وهي كما يلي:

الفائدة الحقاً، قد يطرأ على أسعار  انخفاض  أستفيد من أي  لن  فإنني  الثابت،  الفائدة  في حالة سعر 
أثناء سريان العقد / العقود المشار إليها، كما أن البنك لن يقوم بزيادة سعر الفائدة في حالة أي ارتفاع 

قد يطرأ على أسعار الفائدة الحقاً.

والتسهيالت القروض/  على  الفائدة  سعر  رفع  لمصرفكم  يجوز  فإنه  المتغير  الفائدة  سعر  حالة  في 
المشار إليها، أثناء سريان العقد في حالة أي ارتفاع قد يطرأ على أسعار الفائدة الحقاً، كما أنه سيتم
تخفيض سعر الفائدة على تلك القروض والتسهيالت في حالة أي انخفاض قد يطرأ على سعر الفائدة

الحقاً.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

             اإلسم والتوقيع

               الرقـم المدنـي 

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ض   -  تعميـم رقـم )2/رب/2009/238( إلى جميع البنوك التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات سعر الفائدة على القروض . 
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ : 12 ربيع األول 1429 هـ
الموافق : 9 مـــــــــارس 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/239(
إلى كافة البنوك المحلية

في إطار اإلجراءات الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي من خالل الرقابة المكتبية والميدانية،
الحظ أن بعض البنوك المحلية تقوم بمنح عمالئها من المؤسسات والشركات تسهيالت إئتمانية وتمويلية
إلستخدامها في أغراض غير مصرح بها لهذه المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها أو نظمها
العميل نشاط  طبيعة  مع  تتناسب  ال  بعملة  إئتمانية  تسهيالت  العمالء  هؤالء  بعض  ومنح  األساسية، 
البنوك هذه  قيام  إلى  باإلضافة  وذلك  اإللتزامات،  هذه  تسديد  في  استخدامها  سيتم  التي  النقدية  وتدفقاته 

بمنح قروض للعمالء ال يتم استخدامها من قبلهم في الغرض الذي من أجله تم منح هذه القروض.

وحيث أن القرارات اإلئتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك وإجراءاتها في هذا الشأن تنطوي على
لهذه والتمويلية  اإلئتمانية  السياسة  ترشيد  بشأن  المركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  للتعليمات  مخالفة 

البنوك.

لذلك فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة عدم قيام البنوك بمنح أي قروض أو تمويل لعمالئها 
لتلك المؤسسات والشركات  من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها 
بموجب عقود تأسيسها أونظمها األساسية، ومراعاة أن تكون العملة التي يتم بها منح التسهيالت تتناسب 

مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيالت.

وعلى البنوك أيضاً أن تحدد هذا الغرض في عقود التسهيالت التي تبرمها مع العمالء في هذا الشأن،
وأن تتأكد أيضاً من أن ما تقدمه من قروض وتمويل لعمالئها يتم استخدامه في الغرض الذي من أجله

تم منح تلك التسهيالت.

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .

ظ - تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/239( بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عمالئها من المؤسسات والشركات بغرض إستخدامه
      في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أونظمها األساسية .
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المـــحافـــظ            
التاريخ : 27 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 15 نوفـمـبــر 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/252(
إلـى جميـع البنـوك المحليـة

في إطار عملية تدقيق البيانات المالية السنوية للبنوك، فإن على مصرفكم تكليف مدققي حسابات البنك
الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العمالء،
هذه وفاعلية  كفاية  حيث  من  النشاط  لهذا  الداخلية  الرقابة  ضوابط  تقييم  التدقيق  عملية  تغطي  وبحيث 
الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، ونتائج الوضع القائم لهذه المعامالت كما في نهاية
لممارسة الداخلية  الرقابة  وفاعلية ضوابط  كفاية  في  التطور  أوجه  بيان  إلى  باإلضافة  ديسمبر 2009، 
من  2008 ديسمبر  نهاية  عن  الخارجيين  البنك  حسابات  مدققي  تقرير  تضمنه  بما  مقارنة  النشاط، 

مالحظات في هذا الشأن.

البيانات مع  مرفقاً  إليه  المشار  للنشاط  الخارجيين  الحسابات  مدققي  بتقرير  تزويدنا  وعلى مصرفكم 
إليه سوف يترتب  التدقيق المشار  المالية السنوية المدققة)1(، مع مراعاة أن أي تأخير في تقديم تقرير 

عليه تأخير اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم.

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

)1(  تم توضيح محتويات التقرير المطلوب تقديمه وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/281( المؤرخ 2012/2/22 والمدرج في البند )ب-ب( من هذا الفصل .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
غ  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/252( بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات 
         المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة كما في ديسمبر 2009 مقارنة بما تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين 

        عن نهاية ديسمبر 2008 من مالحظات في هذا الشأن .
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المـــحافـــظ            
التاريخ :  7  جمادي اآلخرة 1432 هـ
الموافق :10 مـــايـــــــــــــو 2011 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272(
إلـى جميـع البنـوك المحليـة

في إطار اإلجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة اإلقراضية أمام البنوك المحلية،
ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيالت االئتمانية )عمليات التمويل( والودائع لدى البنوك. 
وفي ضوء االجتماع الذي ُعقد بتاريخ 2011/3/28 مع بعض ممثلي البنوك المحلية والذي تم من خالله 

مناقشة تعديالت مقترح إدخالها على تعليمات نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع .

نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2011/5/9 إدخال بعض
التعديالت على النسبة المشار إليها، تتمثل فيما يلي :

1-  توسيع قاعــدة البنــود الحاليــة لمصــادر التمويــل التي يتــم على أساسهــا احتساب مبلـغ الحــد األقصى
لإلقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات )الصكوك( 
المصدرة، القروض )عمليات التمويل( متوسطة وطويلة األجل، شهادات اإليداع المصدرة، اإليداعات 
من البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر التمويلية التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد 

األقصى لإلقراض كما يلي :

-  ودائع القطاع الخاص .
-  الودائع الحكومية .

-  ودائع المؤسسات المالية .
-  السندات )الصكوك( المصدرة .

-  القروض )عمليات التمويل( متوسطة وطويلة األجل .
-  شهادات اإليداع المصدرة .

-  اإليداعات من البنوك .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
محفظـة أرصـدة صافي  تجـاوز  بــعـــدم  الخاصـة  التعليـمـات  على  تـعــديـالت  إدخــال  بـشأن  أ/2011/272(  )2/رب، رب  رقــم  تعـميـم    - أ-أ  

          التسهيـالت االئتمانيــة )عمليات التمويل( عن نسبة 85٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية .
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2-  أن يكون الحد األقصى لما يمكن إقراضه من أرصدة الودائع واألدوات المالية المشار إليها بحسب الفترة
المتبقية على استحقاقها وبالنسب الموضحة بالجدول التالي :

ويتعين على مصرفكم مراعاة االلتزام بالحد األقصى لما يمكن إقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر .

3-  وفـقـاً للتعديالت سالفـة الذكر فـإن المتاح لإلقراض من صافي مصادر التمويل المختلفـة لـدى البنـوك
بنـك على حـده، وذلك عوضاً عن  سوف يكون في صورة مبلـغ محدد يمثل سقفـاً لإلقـراض لكل 
المحدد إجمالي ما هو متاح  المبلغ  يمثل  التمويل )85٪(، حيث  نسبـة قصوى من إجمالي مصادر 

للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل .

4-  وعلى النحو الذي تم مناقشتـه مع ممثلي البنـوك خـالل االجتماع المذكـور فإن بنك الكويت المركزي 
يود أن يؤكد على أن الزيادة في مصادر التمويل التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد األقصى 
لإلقراض يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر االستقرار في هذه الموارد وليس في 
إطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع في 

اإلقراض. وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بالتحقق من مدى وجود مثل هذه العمليات .

كذلـك سـوف يتـم تطبيـق هــذه التعليـمات المعدلـة بشكل مبدئي وخـالل فتـرة انتقاليـة لمـدة سنـة تبـدأ 
على مصرفكم  ويتعين   .  )Parallel Run( الحالية  التعليمات  مع  بالتوازي  وذلك  مـن 2011/5/10، 
إلى  )التمويل(  االئتمانية  التسهيالت  لنسبة محفظة  الشهرية  بالبيانات  االنتقالية موافاتنا  الفترة  خالل هذه 

الودائع وفق التعليمات الحالية، ووفق التعليمات المعدلة )مرفق نموذجين بالتعليمات المعدلة( .

هذا وسوف يتم إصدار التعليمات في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة االنتقالية المشار إليها، والنظر
في ما يتكشف لنا من مالحظات أثناء التطبيق التجريبي .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
محفظـة أرصـدة صافي  تجـاوز  بــعـــدم  الخاصـة  التعليـمـات  على  تـعــديـالت  إدخــال  بـشأن  أ/2011/272(  )2/رب، رب  رقــم  تعـميـم    - أ-أ  

          التسهيـالت االئتمانيــة )عمليات التمويل( عن نسبة 85٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية .
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المتـبـقــي عـلـى استحقاقهـــا لغايــة 3 شــهــــــور
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

                        نائب المحافـظ    
التاريخ :  30 ربيع األول 1433 هـ
الموافق :  22 فـبـرايـــــر 2012 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/281(
إلـى جميـع البنـوك الكويتية

في  التعامـل  في  مصرفكم  نـشاط  تدقـيـق  حـول  الخارجيين  الحسابـات  مدقـقي  تقريـر  إلى  نشيـر 
المشتقـات المالية لحسابه ولحساب العمالء، وهو التقرير الذي يقدمه مصرفكم بصورة سنوية مرفقاً مع 

البيانات المالية الختامية .

نـشاط  المـركـزي بشأن تعزيـز رقابتـه على  الكويـت  بنــك  بأنـه وفي إطار إجــراءات  إفادتكم  نـود 
المشتقـات المالية والتحقق من عدم قيام البنوك بأي نشاط مضاربة في هذا الشأن، فإنه يتعين ما يلي :

البنك  نشاط  بتدقيق  الخاص  الخارجيين  الحسابات  مدققي  تقرير  تقديم  في  المحلية  البنوك  تستمر  أن   )1
في التعامل في المشتقات المالية لحسابه ولحساب العمالء، والذي يغطي تقييم ضوابط الرقابة الداخلية 
لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، ونتائج 
السنة  تقرير  تضمنه  بما  مقارنة  عام  كل  من  ديسمبر  نهاية  في  كما  المعامالت  لهذه  القائم  الوضع 
السابقة، باإلضافة إلى بيان أوجه التطور في كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارسة النشاط .

2(  أن تقـوم البنــوك، واعتبـاراً من بدايـة عـام 2012، بتزويـد بنـك الكويت المركـزي في نهايـة يونيـو
من كل عام بكتاب موقع من كل من رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي أو العضو المنتدب 
يتضمن بياناً بتعامل البنوك في المشتقات المالية وحدود المخاطر التي قد يتعرض لها البنك بناًء على 
نتائج الوضع القائم، وبيان اإلجراءات التي اتخذها البنك بشأن استيفاء مالحظات مدققي الحسابات 
وتصويب ما قد يكون هناك من أوجه قصور في نظم عمل البنك حول المشتقات المالية تكون قد 
تكشفت لدى هؤالء المدققين، مع التأكيد على توافر ضوابط رقابة داخلية فعالة على تعامل البنوك 
بتلك المشتقات، وتزويدنا بهذا الكتاب خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء 

الفترة المشار إليها .

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ب-ب  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميع البنـوك الكويتيـة بشأن تقديم تقريـر مدققي الحسابات الخارجيين حـول تدقيـق نشاط 
              البنـوك في التعامل في المشتقـات الماليـة لحسابهـا ولحساب العمالء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيـد على طبيعـة النشاط

             الذي تمارسه البنـوك في هذا الشأن .
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3(  أن تراعي البنــوك التي تتعامـل بالمشتقـات الماليــة ما أكدتــه في كتبهـا الموجهـة إلى بنـك الكـويـت 
المالية  المشتقات  قيامها بأي نشاط مضاربة في  المركـزي في شهر سبتمبر 2011 من حيث عدم 
سواء لحسابها أو لحساب العمالء، واقتصار تعاملها في األدوات العادية بغرض التحّوط وفي إطار 

إدارة المخاطر، مع وجود تدقيق خارجي لهذه األدوات واإلفصاح عنها .

4(  أن تستمر البنـوك التي ال تتعامل بالمشتقات الماليـة في تزويـد بنك الكويت المركـزي بما يفيد عـدم 
وجـود أي تعامل لها في المشتقات المالية، أو تطبيق ما جاء في هذه التعليمات في حالة قيام أي من 

هذه البنوك بالتعامل في تلك األدوات .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                 نائب المحافـــظ      

             د. محمد يوسف الهاشل

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ب-ب  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميع البنـوك الكويتيـة بشأن تقديم تقريـر مدققي الحسابات الخارجيين حـول تدقيـق نشاط 
              البنـوك في التعامل في المشتقـات الماليـة لحسابهـا ولحساب العمالء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيـد على طبيعـة النشاط

             الذي تمارسه البنـوك في هذا الشأن .
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المـــحافـــظ            
التاريخ :   17 جمادي اآلخرة 1433 هـ
الموافق :   8  مـــايـــــــــــــو 2012 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283(
إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي(

بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل

باإلشارة إلى تعميـم بنك الكويت المركزي المـؤرخ 2011/5/10 بشأن إدخـال تعديالت على التعليمات
الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )عمليات التمويل( عن نسبة 85٪ من 
أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية، والتي تم تطبيقها بشكل مبدئي خالل فترة 
انتقالية لمدة سنة تبدأ من 2011/5/10، وذلك بالتوازي )Parallel Run( مع التعليمات الحالية تمهيداً 

إلصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة االنتقالية المشار إليها .

نفيـدكـم بأنـه في ضـوء ما أظهرتــه البيانــات التي قدمتهــا البنـوك بشأن تطبيـق التعليمـات المعدلـة خـالل
أكبر باإلضافة  التعليمات من توفير مساحة تمويلية  إيجابياً بشأن تطبيق هذه  الفترة االنتقالية من توجهاً 
إلى تحسين المواءمة بين استحقاقات  األصول والخصوم، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي 

بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/5/7)1( اآلتي :

1(  إيقـاف العمـل بالتعليمـات الحاليــة الخاصـة بـعــدم تجـاوز أرصـدة صافي محفظـة التسهيـالت االئتمانيـة
)عمليات التمويل( عن نسبة 85٪)2( من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية .

تاريخ مـن  اعتباراً  التطبيـق  حيـز  التمويل  لمنح  المتاح  األقصى  للحد  المعدلة  التعليمات  تدخل  أن    )2
انتهاء الفترة االنتقالية في 2012/5/10 لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من 2012/5/11.

للنماذج  وفقاً  التمويل  لمنح  المتاح  األقصى  للحد  الشهرية  بالبيانات  موافاتنا  مصرفكم  على  ويتعين 
كما  النماذج.  تلك  عنه  المعد  الشهر  نهاية  من  عمل  أيام  عشرة  غايته  موعد  في  وذلك  المرفقة، 
تجدون مرفقاً قرص مدمج )CD( بالنماذج المشار إليها لموافاتنا بها عن طريق البريد االلكتروني

. )SV.FRT@CBK.GOV.KW(
)1(  تم ادخال تعديالت على تعليمات الحد األقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2016/365( المؤرخ 2016/3/15 والمدرج في

      البند )ز-ز( من هذا الفصل.

لفترات االستحقاق مع استبعاد ودائع التمويلية دون تطبيق نسب متفاوتة وفقاً  التمويل ليصبح 90٪ من مجموع المصادر  )2( تم تعديل الحد األقصى لمنح 
     البنوك من المصادر التمويلية بموجب التعميم رقم )2/رب، رب أ/2016/365( والمدرج في البند )ز-ز( من هذا الفصل.

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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3(  استبعــاد التـمـويـل المــقـدم لشركــات االستثمــار في إطـار برنامـج مـعـالجــة أوضـاع شركـات االستثمـار
الحد  من  البرنامج  هذا  إطار  في  الحكومية  وشبه  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  وودائع  المحلية، 

األقصى المتاح لمنح التمويل . 

ويؤكد بنك الكويت المركزي أن الزيادة في مصادر األموال التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد 
األقصى المتاح لمنح التمويل يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر االستقرار في هذه 
الموارد وليس في إطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة الموارد المالية لغرض 
التوسع في التمويل، وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بمتابعة ذلك عن كثب مكتبياً وميدانياً حتى 

يتحقق من هذه العمليات .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،

                   المحـافـــــظ      

                                              د. محمد يوسف الهاشل

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .

63

الرصيد كما فيبــيـــــان
2012/00/1

الرصيد كما في
2012/00/2

الرصيد كما في
2012/00/3

الرصيد كما في
-- 

الرصيد كما في  
--

الرصيد كما في 
--

الرصيد كما في 
نهاية الشهر 

أواًل : الودائع الخاصة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100( 

0000000مجمـــــوع أواًل

ثانياً : الودائع الحكومية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع ثانياً

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع ثالثاً

رابعاً : اإليداعات من البنوك :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع رابعاً

خامساً : القروض متوسطة وطويلة األجل :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع خامساً

سادساً : شهادات اإليداع المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع سادساً

سابعاً : السندات المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع سابعاً

0000000ثامناً : أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً

تاسعاً : صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )بعد المخصصات المحددة والعامة(

0000000عاشراً  : الفائض )أو التجاوز ( - ثامناً - تاسعاً

بنـك الكويـت المركــزي                               )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(                                                                                                                 
قـطــــــاع الرقـــــابـــــة                                    جدول رقم )1(

الرقـــابـــة المكتـبـيـــــة
الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــلقسم اإلشـراف المكتبي

على أساس يومي خالل شهر ..........
بنك  : .........................                                                                                                                            »القيمة باأللف دينار«



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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الرصيد كما فيبــيـــــان
2012/00/1

الرصيد كما في
2012/00/2

الرصيد كما في
2012/00/3

الرصيد كما في
-- 

الرصيد كما في  
--

الرصيد كما في 
--

الرصيد كما في 
نهاية الشهر 

أواًل : الودائع القطاع الخاص :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100( 

0000000مجمـــــوع أواًل

ثانياً : الودائع الحكومية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع ثانياً

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع ثالثاً

رابعاً : ودائع أخرى :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع رابعاً

خامساً : اإليداعات من البنوك :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع خامساً

سادساً : عمليات تمويل متوسطة وطويلة األجل:
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع سادساً

سابعاً : شهادات اإليداع المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع سابعاً

ثامناً : الصكوك المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور )٪75(

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة )٪90(
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة )٪100(

0000000مجمـــــوع ثامنـاً

0000000تاسعاً : أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً+ثامناً

عاشراً : صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )بعد المخصصات المحددة والعامة(

0000000الحادي عشر  : الفائض )أو التجاوز ( - تاسعاً - عاشراً

بنـك الكويـت المركــزي                               )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(                                                                                                                 
قـطــــــاع الرقـــــابـــــة                                    جدول رقم )2(

الرقـــابـــة المكتـبـيـــــة
الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــلقسم اإلشـراف المكتبي

على أساس يومي خالل شهر ..........
بنك  : .........................                                                                                                                            »القيمة باأللف دينار«



بنـــك الكويـت المـركــزي                              )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
الـرقـابــــــة قــطــــــــاع 
إدارة الرقابـــة المكتبيــة

قسم اإلشراف المكتبي
مصادر األموال المتاحة كما في ...................................

بنك :  .........................                                                         "القيمة باأللف دينار"

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .

65

متوسط تكلفة الرصيد القائمالرصيد القائم نهاية الشهربـيــــــــــــــــــــــان
)٪( 

أواًل :  الودائع الخاصة :

ثانياً :  الودائع الحكومية :

ثالثاً :  ودائع المؤسسات المالية :

رابعاً :  اإليداعات من البنوك :

مجـمـــــوع أواًل

مجـمـــــوع ثانيــــاً

مجـمـــــوع ثالثـــــاً

مجـمـــــوع رابعـــاً

مجـمـــــوع خامساً 

مجـمـــــوع سادساً 

مجـمـــــوع سابعــــاً 
ثامناً : مجموع أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً

خامساً :  القروض متوسطة وطويلة األجل : 

سادساً :  شهادات اإليداع المصدرة : 

سابعاً :  السندات المصدرة : 

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
محلي
أجنبي

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
محلي
أجنبي

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
محلي
أجنبي

جــــدول )2(

0

0

0

0

0

0

0
0

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00
٪0٫00



بنـــك الكويـت المـركــزي                              )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
الـرقـابــــــة قــطــــــــاع 
إدارة الرقابـــة المكتبيــة

قسم اإلشراف المكتبي
مصادر األموال المتاحة كما في ...................................

بنك :  .........................                                                         "القيمة باأللف دينار"

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ج-ج  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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متوسط تكلفة الرصيد القائمالرصيد القائم نهاية الشهربـيــــــــــــــــــــــان
)٪( 

أواًل :  الودائع الخاصة :

ثانياً :  الودائع الحكومية :

ثالثاً :  ودائع المؤسسات المالية :

رابعاً :  ودائع أخرى :

خامساً :  اإليداعات من البنوك :

مجـمـــــوع أواًل

مجـمـــــوع ثانيــــاً

مجـمـــــوع ثالثـــــاً

مجـمـــــوع رابعـــاً

مجـمـــــوع خامســــاً

مجـمـــــوع سادســـاً 

مجـمـــــوع سابعـــاً 

مجـمـــــوع ثامنـــاً 
تاسعاً : مجموع أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً + ثامناً

سادساً :  عمليات تمويل متوسطة وطويلة األجل : 

سابعاً :  شهادات اإليداع المصدرة : 

ثامنـــاً :  الصكوك المصدرة : 

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
حسابات التوفير والجارية

ودائع ألجل

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
محلي
أجنبي

2-  المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
محلي
أجنبي

3-  المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
محلي
أجنبي

جــــدول )2(

0

0

0

0

0

0

0

0
0

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00

٪0٫00
٪0٫00



بنـــك الكويـت المـركــزي                              )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
الـرقـابـــــــــة قــطــــــاع 
إدارة الرقابـــة المكتبيــة

قسم اإلشراف المكتبي
الحد األقصى المتاح لمنح التمويل

عن شهر .........................................

بنك :  ..................................                                                         "القيمة باأللف دينار"
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
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جــــدول )3(

اليــــــــــوم

2012/00/1
2012/00/2
2012/00/3
2012/00/4
2012/00/5
2012/00/6
2012/00/7
2012/00/8
2012/00/9
2012/00/10
2012/00/11
2012/00/12
2012/00/13
2012/00/14
2012/00/15
2012/00/16
2012/00/17
2012/00/18
2012/00/19
2012/00/20
2012/00/21
2012/00/22
2012/00/23
2012/00/24
2012/00/25
2012/00/26
2012/00/27
2012/00/28
2012/00/29
2012/00/30
2012/00/31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

الحد األقصى المتاح 
لمنح التمويل

)1(

صافي محفظة التمويل
)بعد المخصصات المحددة 

والعامة(
)2(

الفائض )  أو التجاوز (

)2( - )1( = )3(



بنـــك الكويـت المـركــزي                              )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
الـرقـابـــــــــة قــطــــــاع 
إدارة الرقابـــة المكتبيــة

قسم اإلشراف المكتبي
الحد األقصى المتاح لمنح التمويل

عن شهر .........................................

بنك :  ..................................                                                         "القيمة باأللف دينار"
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
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جــــدول )3(

اليــــــــــوم

2012/00/1
2012/00/2
2012/00/3
2012/00/4
2012/00/5
2012/00/6
2012/00/7
2012/00/8
2012/00/9
2012/00/10
2012/00/11
2012/00/12
2012/00/13
2012/00/14
2012/00/15
2012/00/16
2012/00/17
2012/00/18
2012/00/19
2012/00/20
2012/00/21
2012/00/22
2012/00/23
2012/00/24
2012/00/25
2012/00/26
2012/00/27
2012/00/28
2012/00/29
2012/00/30
2012/00/31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

الحد األقصى المتاح 
لمنح التمويل

)1(

صافي محفظة التمويل
)بعد المخصصات المحددة 

والعامة(
)2(

الفائض )  أو التجاوز (

)2( - )1( = )3(
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المحــافــظ           
التاريـخ :  8   محـــــــرم  1435  هـ
الموافق :  12 نوفمبـــــــر  2013 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس ، رس أ, رت ، رت أ/2013/315(
إلـــى جمـيـع البنــوك وشركــات االستثمــار وشركــات التمويــل بشــأن

 ضوابــط التمويـــل الممنـوح للعمـــالء األفــراد بغـرض شـراء و/أو تطـويـر
 العقــارات الواقـعـــة فــي مناطــق السكــن الخــاص والســكــــن النـمــوذجـــي 

نود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/12 
ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن 

الخاص والسكن النموذجي.)1(

ونرفق لكم نسخة من هذه الضوابط التي يتعين على مصرفكم/شركتكم االلتزام بها اعتباراً من تاريخه، 
في حال رغبتكم في ممارسة هذا النوع من التمويل، مع ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بالسياسة 
التمويلية المتكاملة المعتمدة من مجلس إدارة مصرفكم/شركتكم، وفقاً للضوابط المرفقة، قبل ممارسة هذا 

النشاط. 

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ             

           د. محمد يوسف الهاشل

المقدم  للتمويل  الدورية  البيانات  بشأن   2014/1/20 بتاريخ   )2014/321 أ/  رت   ، رت  أ،  رس  رس،  أ،  رب  )2/رب،  رقم  التعميم  صدر   )1(
لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والمدرج في البند )هـ - هـ( من هذا الفصل.



تعليـــمـــــات بشــــأن
ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد لغرض شراء و/أو 

تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي

مقدمـــــــــــة

في إطار الدور التنظيمي والرقابي لبنك الكويت المركزي على القطاع المصرفي استناداً إلى القانون 
رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته، وبصفة 
وتأمين  التمويل،  اإلستثمار وشركات  البنوك وشركات  لدى  التمويلية  السياسات  بترشيد  يتعلق  ما  خاصة 
سير العمل المصرفي والمالي على وجه سليم، وأخذاً باالعتبار الدور الهام الذي يلعبه التمويل لقطاع عقار 
السكن الخاص المحلي وارتباطه المباشر بمصالح المواطنين من جانب، وما يشكله ذلك التمويل من أهمية 
خاصة ضمن المحفظة التمويلية لوحدات القطاع المصرفي والمالي من جانب آخر، وحرصاً على مواصلة 
مواكبة التعليمات والنظم الرقابية لمستجدات األوضاع في بيئة العمل المصرفي والمالي، واسترشاداً بأفضل 
الممارسات اإلقليمية والدولية في مجال المعايير التنظيمية لمثل هذا النوع من التمويل، قرر مجلس إدارة 
بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/12 إصدار هذه الضوابط بشأن التمويل الممنوح 

للعمالء األفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة بمناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.

وتشكـل هـذه الضوابـط، باإلضافـة إلـى ضوابـط التمويـل الممنـوح في إطار تعليمات بنـك الكويــت 
المركـــزي الصادرة بشأن القروض )عمليات التمويل( االستهالكية والمقسطة، منظومة متكاملة تهدف إلى 
تنظيم تمويل قطاع عقار السكن الخاص المحلي بما يساهم في الحد من مخاطر التمويل على كل من البنوك 
التي  الكلي  التحوط  سياسة  متطلبات  إطار  األفراد،وفي  والعمالء  التمويل  وشركات  االستثمار  وشركات 
ينتهجها بنك الكويت المركزي والتي تستهدف الحد من المخاطر النظامية، وما قد يترتب على تلك المخاطر 

من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.

نطاق التعليمات

تسري هذه التعليمات على التمويل المقدم لألفراد الطبيعيين من قبل جميع البنوك وشركات االستثمار 
وشركات التمويل بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي، 
االستهالكية  التمويل(  )عمليات  القروض  تعليمات  إطار  في  الممنوحة  التمويل  عمليات  على  تسري  وال 

والمقسطة.

ضوابط منح التمويل

يتعين على البنك / الشركة عند منح هذا التمويل االلتزام - كحد أدنى - بالضوابط التالية :
10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .

و/أ شراء  بغرض  األفراد  للعمالء  الممنوح  التمويل  بشأن ضوابط  أ/2013/315(  أ، رت، رت  أ، رس، رس  )2/رب، رب  رقــم  تعـميـم    - د-د 
          تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
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الكويت بنك  تعليمات  تتناول ما نصت عليه  ائتمانية متكاملة  لدراسة  1(   أن يكون منح االئتمان وفقاً 
المركزي في شأن ترشيد السياسة االئتمانية، وبصفة خاصة دراسة ما يلي :

بنــــاًء على سيـاســــات وإجراءات 	  المالية، وذلك  المــالءة  للعميــــل ودرجة  المالــي  المركــز 
واضحـة تشكــل مجموعة العناصر الرئيسية التي تحدد الجدارة االئتمانية للعميل وقدرته على 

السداد.

صافـي التدفقــات النقديـة للعميـل أخذاً فـي االعتبــار أيــة التزامات مالية أخرى عليه تؤثر علـى 	 
هــذه التدفقات. 

دراسة األثر على التدفقات النقدية نتيجة التعرض لسيناريوهات وظروف ضاغطة على األوضاع 	 
المالية للعميل وتأثير ذلك على قدرته على السداد في المواعيد المحددة. 

المعلومات 	  شبكـة  شركـة  بيانـات  واقـع  من  االئتمانيـة  وبياناتـه  للعميـل،  االئتمـاني  التاريـخ 
االئتمانيـة )Ci-Net( ونظام مركزية المخاطر.

2(   التحقق من وجود مصادر كافية لدى العميل من صافي تدفقاته النقدية، بخالف دخل العقار الذي سيتم
تمويله، ويعني ذلك أن ال يكون القرار االئتماني للبنك معتمداً فقط على الدخل من العقار، مع عدم 

األخذ باالعتبار الراتب الشهري للعميل عند احتساب صافي التدفقات.

3(   يتعين أن يتوافر لدى العميل مصادر لتدفقات نقدية صافية، بخالف راتبه الشهري ودخل العقار الذي
يتم تمويله، ال تقل عن 50٪ من االلتزام المستحق على العميل نتيجة هذا التمويل في صورة أقساط 

لسداد خدمة الدين وأصل التمويل.

4(   التحقق من الغرض من التمويل، ومن أنه يأتي في إطار ما تتضمنه هذه الضوابط، ومن أنه يتم استخدام
هذا التمويل في الغرض المحدد من أجله، ويتعين في حالة التطوير العقاري أن يتم صرف دفعات 

التمويل وفقاً لتقدم إنجاز األعمال المنفذة.

5(   أن ال تزيد نسبة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار الذي يتم تمويله، أو تكلفة التطوير في حال تمويل
البناء، عن ما يلي:

حد أقصى ٪50 -  في حالة تمويل شراء أرض فضاء  

حد أقصى ٪60 -  في حالة تمويل عقار قائم   

-  في حالة تمويل البناء فقط            حد أقصى ٪70
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أيهما العقار  تقييم  قيمة  أو  الشراء  السابق على أساس سعر  البند  المذكورة في  العقار  قيمة  6(  تحدد 
التقييم من قبل اثنين من المقيّمين المستقلين من غير ذي الصلة بأطراف   أقل، وبمراعاة أن يتم 
الصفقة، ومن أصحاب الكفاءات المسجلين بسجل المقيّمين لدى وزارة التجارة والصناعة، على أن 
يؤخذ بالتقييم األقل. وبالنسبة لتكلفة البناء، يتعين التحقق من تقديرها من خالل مكاتب متخصصة 

ومعتمدة في هذا المجال.

7(  يراعــى أن يتــم ســداد أصــل التمـويــل والعائـد علـى أقسـاط ربــع سنويــة علـى األقــل خــالل الفتـــرة
التي تتناسب مع الغرض من التمويل وبحد أقصى عشر سنوات، ويجوز في حاالت تطوير العقار أن 
تشمل هذه المدة فترة سماح بحد أقصى سنتين من تاريخ منح التمويل على أن يتم خاللها خدمة الدين. 

8(   يتعين مراعاة األمور التالية عند منح هذا النوع من التمويل:

-     أن يكون إجمالي تكلفة التمويل )الفائدة / قيمة العائد( واضحاً أمام العميل قبل منح التمويل، مع االحتفاظ
بما يثبت اطالع العميل على ذلك.

-     يتـوجـب اطـالع العميـل على آليـة تحديـد سعــر الفائــدة )العائـد( واألسعـار المرجعيــة المستخدمـة 
     وكذلـك الحاالت التي يجوز فيها النظر في تغيير سعر الفائدة )العائد( وحدود هذا التغيير، والحصول 
     على إقرار موقع من العميل بشأن االطالع على تطبيق أسعار الفائدة الثابتة أو المتغيرة وفقاً للتعميم 

     الصادر إلى البنوك التقليدية بتاريخ 2009/2/5.

-     بيان أعباء التمويل على العميل عند مستويات مختلفة لمعدالت الفائدة )العائد( على أن ال تقل عن ثالث
سيناريوهات بأسعار تصاعدية مختلفة.

-    اطالع العميل على الرسوم والعموالت المترتبة على هذا التمويل بما فيها الرسوم والعموالت المستقبلية.

-     حصول العميل على نسخ من العقود المبرمة بشأن منح هذا التمويل .

العقـار شراء  مستندات  ذلك  فـي  بمـا  بالعقـار  المتعلقـة  المستنـدات  كافـة  عـن  بنسـخ  االحتفـاظ     -
     وتسديـد قيمتـه والعموالت المتعلقة بأي أطراف أخرى في هذا الشأن  .

بمراحل وارتباطها  الدفعات  صرف  أسس  يثبت  بما  العقار،  تطوير  تمويل  حال  في   ، االحتفاظ     -
     التطوير.

-     يتعين االحتفاظ بما يثبت اطالع العميل على ما سبق بيانه من بيانات ومعلومات وردت تحت هذا 
      البند )الثامن(.



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
و/أ شراء  بغرض  األفراد  للعمالء  الممنوح  التمويل  بشأن ضوابط  أ/2013/315(  أ، رت، رت  أ، رس، رس  )2/رب، رب  رقــم  تعـميـم    - د-د 
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9(  يتعين ، وقبل ممارسة هذا النشاط ، وضع سياسة تمويلية متكاملة لهذا النوع من التمويل تُعتمد من
لقياس الالزمة  الضوابط  بشكل خاص  وتشمل  المحتملة،  المخاطر  جميع  وتغطي  اإلدارة  مجلس   
 وإدارة تلك المخاطر وتخفيفها إلى حدودها الدنيا، أخذاً باالعتبار جميع ما ورد في هذه التعليمات.

 

2013/11/12 



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
المقدم لألفراد بغرض شراء و/أ للتمويل  الدورية  البيانات  أ/2014/321( بشأن  أ، رت، رت  أ، رس، رس  تعـميـم رقــم )2/رب، رب     - هـ-هـ 
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المحــافــظ           
التاريـخ :  19  ربيع األول  1435  هـ
الموافق :  20  ينايــــــــــر  2014 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس ، رس أ، رت ، رت أ/2014/321(
إلـى كافـة البنـوك المحلية وشركـات االستثمـار وشركات التمويـل بشـأن

البيانات الدورية للتمويل المقدم لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات
 الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي 

باإلشارة إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 2013/11/12 من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن 
ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن 

الخاص والنموذجي.

نود اإلفادة بما يلي:

1(  يتعين موافاتنا بصفة شهرية ببيانات التمويل الموجه لهذا الغرض وفقاً للجدولين المرفقين)1(:

أ   - جدول إجمالي تلك القروض/التمويل موزعة حسب الغرض منها.

ب- جدول إجمالي تلك القروض/التمويل موزعة حسب شرائح األرصدة.

بالبريد  إرسالها  البيانات عن طريق  بتلك  موافاتنا  يتم  أن  ويتعين على مصرفكم/شركتكم مراعاة  هذا 
المحددة  المواعيد  نوفمبر 2013 وذلك خالل  بيانات شهر  ابتداًء من   )CD( ومحملة على قرص مدمج
ببيانات مركزية المخاطر والمعمول بها حالياً، وفي حالة عدم ممارسة مصرفكم/شركتكم لهذا النشاط فيتعين 

موافاتنا أيضاً بتلك الجداول مع كتابة عبارة  “ال يوجد أرصدة”.

التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2014/333( بتاريخ 2014/4/24 بشأن استحداث رمز جديد في نظام مركزية المخاطر )1( صدر 
      تحت رقم )11( في جداول أغراض التمويل والخاص بعمليات التمويل المقدمة لألفراد. 



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
المقدم لألفراد بغرض شراء و/أ للتمويل  الدورية  البيانات  أ/2014/321( بشأن  أ، رت، رت  أ، رس، رس  تعـميـم رقــم )2/رب، رب     - هـ-هـ 
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2(  تم إجراء بعض التعديالت على البيانات اإلحصائية )TBS( للبنوك التقليدية، و)IBS( للبنوك اإلسالمية،
وذلك وفقاً لوثيقة المواصفات والمحملة على القرص المدمج المرفق )CD(، حيث يتعين موافاتنا 

بالبيانات اإلحصائية وفقاً لهذه الوثيقة المعدلة اعتباراً من بيانات شهر نوفمبر 2013.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ             

د. محمد يوسف الهاشل          

.)IBS( لتعديالت وثيقة مواصفات )CD( تم إرفاق *



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
المقدم لألفراد بغرض شراء و/أ للتمويل  الدورية  البيانات  أ/2014/321( بشأن  أ، رت، رت  أ، رس، رس  تعـميـم رقــم )2/رب، رب     - هـ-هـ 
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ض كما في  -- /--/----
ص وفقاً للغر

ض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخا
بيان إجمالي التمويل المقدم للعمالء األفراد لغر

ض /عمليات التمويل االستهالكية والمقسطة
ص وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القرو

بخالف التمويل الموجه للسكن الخا

ض / تمويل.
ض على حدة أو على المستوى اإلجمالي، بحيث ال يتم تكرار العميل الحاصل على أكثر من قر

ض / تمويل سواء لكل غر
*           عدد العمالء الحقيقيين بدون تكرار العميل في حالة حصوله على أكثر من قر

**          تتطابق إجماليات مرفق رقم )1( مع مرفق رقم )2(.

ض
الغر

عدد 
العمالء*

ض/ 
عدد القرو

عمليات التمويل

صيد
الر

انتظام المديونية

بدون فائدة/
عائد

مع فائدة/
عائد

منتظم
غير منتظم

عدد
 العمالء *

ض/ 
عدد القرو

عمليات التمويل
صيد

الر
المخصصات
المتوافرة

عدد
 العمالء *

ض/ 
عدد القرو

عمليات التمويل
صيد

الر
المخصصات

المحددة
المتوافرة

بدون فائدة/عائد
مع فائدة/عائد

بدون فائدة/عائد
مع فائدة/عائد

ضاء
ض ف

تمويل شراء أر

تمويل عقار قائم

تمويل البناء فقط

اإلجمالي **
0

0
0

0
0

0
0

0

إجمالي العدد بدون تكرار **
0

0
0

ت المـركـــزي
بنـك الكويــ

قـــطـــاع الـــرقـــابــــــــة
إدارة الرقابــة المكتـبـيــة
االئـــتـــمـــــان

قـــــســــــم 

ف دينار كويتي
المبالغ باألل

مرفق رقم )1(

اسم البنك / الشركة :



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
المقدم لألفراد بغرض شراء و/أ للتمويل  الدورية  البيانات  أ/2014/321( بشأن  أ، رت، رت  أ، رس، رس  تعـميـم رقــم )2/رب، رب     - هـ-هـ 
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صدة كما في  -- /--/----
ص وفقاً لشرائح األر

ض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخا
بيان إجمالي التمويل المقدم للعمالء األفراد لغر

ض /عمليات التمويل االستهالكية والمقسطة
ص وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القرو

بخالف التمويل الموجه للسكن الخا

ت المـركـــزي
بنـك الكويــ

قـــطـــاع الـــرقـــابــــــــة
إدارة الرقابــة المكتـبـيــة
االئـــتـــمـــــان

قـــــســــــم 

ف دينار كويتي
المبالغ باألل

مرفق رقم )2(

اسم البنك / الشركة :

ض / تمويل.
صل على أكثر من قر

ض على حدة أو على المستوى اإلجمالي، بحيث ال يتم تكرار العميل الحا
ض / تمويل سواء لكل غر

صوله على أكثر من قر
*            عدد العمالء الحقيقيين بدون تكرار العميل في حالة ح
**           تتطابق إجماليات مرفق رقم )1( مع مرفق رقم )2(.

الشرائح
عدد 

العمالء *
ض/ 

عدد القرو
عمليات التمويل

صيد
الر

انتظام المديونية

بدون فائدة/
عائد

مع فائدة/
عائد

منتظم
غير منتظم

عدد
 العمالء *

ض/ 
عدد القرو

عمليات التمويل
صيد

الر
المخصصات
المتوافرة

عدد
 العمالء *

ض/ 
عدد القرو

عمليات التمويل
صيد

الر
المخصصات

المحددة
المتوافرة

بدون فائدة/عائد
مع فائدة/عائد

بدون فائدة/عائد
مع فائدة/عائد

لغاية 100٫000

من 100٫001- 150٫000

من 150٫001- 250٫000

من 250٫001- 500٫000

من 500٫001- 750٫000

من 750٫001- 1٫000٫000

من 1٫000٫001 فأكثر

اإلجمالي **
0

0
0

0
0

0
0

0

إجمالي العدد بدون تكرار **
0

0
0



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
و/أ بغرض شراء  لألفراد  المقدم  للتمويل  الدورية  البيانات  بشأن  أ/2014/333(  أ، رت، رت  أ، رس، رس  )2/رب، رب  رقــم  تعـميـم     - و-و 
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المديـر
التاريـخ :  24  جمادى اآلخرة  1435  هـ
الموافق :  24  إبـريـــــــــــــل  2014 م

المحترم السيد / المدير العام  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس ، رس أ, رت ، رت أ/2014/333(
إلـى كافـة البنـوك المحلية وشركـات االستثمـار وشركات التمويـل بشـأن

البيانات الدورية للتمويل المقدم لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات
 الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي 

بتاريخ  والصادر  أ/2014/321(  رت  رت،  أ،  رس  رس،  أ،  رب  )2/رب،  رقم  بالتعميم  إلحاقاً 
2014/1/20 بشأن البيانات الدورية التي يتعين على البنوك وشركات اإلستثمار وشركات التمويل تقديمها 

حول عمليات التمويل المشار إليها اعتباراً من بيانات شهر نوفمبر 2013.

نود اإلفادة بأنه قد تم إستحداث رمز جديد في نظام مركزية المخاطر تحت رقم )11( في جداول أغراض 
التمويل والخاص بعمليات التمويل المقدمة لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق 
السكن الخاص والسكن النموذجي. ومن ثم فإن األمر يتطلب من جهتكم موافاتنا بتلك البيانات وفقاً للرمز 
التسهيالت/ عمليات  لبيانات  بالنسبة  ذلك  نوفمبر 2013، ومراعاة  بيانات شهر  من  اعتباراً  المستحدث 
 )On-Line( التي تقدم لبنك الكويت المركزي عبر خط اإلتصال المباشر )التمويل وفقاً لنموذج أ.م )2

بصفة شهرية مستقباًل.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

              مدير إدارة الرقابة المكتبية 

وليد محمود العوضي           



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز- ز  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا بنك الكويت الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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المحــافــظ           
التاريــخ : 6 جمادي اآلخرة 1437هـ
الموافق : 15 مــــــــــارس  2016 م

المحترم األخ الفاضل / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب،رب أ/2016/365(
إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا بنك الكويت الصناعي(

بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل

في إطار مواصلة بنك الكويت المركزي لجهودة المستمرة بشأن مراجعة وتحديث تعليمات ضوابط العمل 
المصرفي، بما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات في المجال التنظيمي واإلشرافي، فقد 
قرر مجلس إدارة بنك الكويت بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 3/ 2016 إدخال تعديالت على تعليمات الحد 
األقصى المتاح لمنح التمويل، الصادرة بتاريخ 2012/5/8 بحيث يكون الحد األقصى لمنح التمويل نسبة 
لفترات  90٪ من مجموع المصادر التمويلية التي حددتها تلك التعليمات، دون تطبيق نسب متفاوتة وفقاً 
االستحقاق. كذلك تم استبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية لغرض احتساب الحد األقصى المتاح لمنح 

التمويل.

ويأتي إدخال هذي التعديالت في ضوء التطورات المصرفية خالل هذه الفترة، بما في ذلك تطبيق معايير 
حزمة إصالحات بازل )3( وما رافق ذلك من اعتبارات استوجبت هذه التعديالت، وذلك على النحو التالي :

الحد األقصى يتـم على أساسها احتساب  التي  البنوك مـن مصادر األموال  إيداعات  1( جاء استبعـاد 
المتاح لمنح التمويل أخذاً باالعتبار الطبيعية المتغيرة لهذه الودائع وتأثير ذلك على درجة استقرارها، 
وهو ما يتماشى أيضاً مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن استبعاد ودائع البنوك من تلك المصادر 
عناصر  على  اإلبقاء  تم  وقد  الودائع.  تلك  استقرار  وعدم  آجال  في ضوء خاصية قصر  التمويلية 

مصادر األموال األخرى المتاحة لمنح التمويل.

2( تطبيـق “معيـار صافي التمويـل المستقر” وهو أحـد المعاييـر التي تضمنتها حزمة إصالحات بازل)3(،
    والذي اعتمده مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/10/25. ويهدف
    هذا المعيار إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها من خالل التأكيد على أن التمويل
   المستقر المتاح لديها كاٍف لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من البنوك في ضوء هيكل المطلوبات

   والموجودات الخاصة بكل بنك.



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز- ز  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا بنك الكويت الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .

80

ويتعين أن يتم االلتزام بالتعليمات المعدلة ابتداًء من شهرأكتوبر 2016 وعلى أساس المستويات الثالثة 
التالية :

البنك وفروعه المحلية )المستوى المحلي(، وتعتبر التعليمات إلزامية لهذا المستوى.	 

البنك وفروعه المحليه واألجنبية )مستوى البنك(، وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.	 

لهذا 	  التعليمات  وتطبق  المجموعة(،  )مستوى  التابعة  وشركاته  واألجنبية  المحلية  وفروعه  البنك 
المستوى لغرض المتابعة.

للنماذج المرفقة، مع  التمويل وفقاً  المتاح لمنح  بالبيانات الشهرية للحد األقصى  وعلى أن يتم موافاتنا 
مراعاة بيان مصادر األموال المتاحة لمنح التمويل وفقاً لما هو “مقيم” و “غير مقيم”، وذلك في موعد غايته 
عشرة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه تلك البيانات. وتجدون مرفقاً قرص مدمج )CD( يتضمن نماذج 

.)SV.FRT@CBK.GOV.KW( البيانات المشار إليها لموافاتنا بها عن طريق البريد اإللكتروني

كذلك سوف يتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة لغرض المتابعة ابتداًء من شهر مايو لغاية شهر سبتمبر 
.)Parallel Run( 2016، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية

ويتعين على مصرفكم خالل الفترة المشار إليها موافاتنا بالبيانات الشهرية وفق التعليمات الحالية، ووفق 
التعليمات المعدلة.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ   

د. محمد يوسف الهاشل



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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الرصيد كما في نهاية شهر الرصيد كما في ......... الرصيد كما في ....... الرصيد كما في بداية شهر
بــيـــــان

المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم

أواًل : الودائع الخاصة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع أواًل

ثانياً : الودائع الحكومية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع ثانياً

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع ثالثاً

رابعاً : القروض متوسطة وطويلة األجل :
)أجل القرض عند المنح ال يقل عن ثالث سنوات(

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع رابعاً

خامساً : شهادات اإليداع المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع خامساً

سادساً : السندات المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع سادساً

سابعاً : اإلجمالي

ثاتمناً : صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )بعد المخصصات المحددة والعامة(

تاسعاً : نسبة صافي محفظة التسهيالت إلى مصادر األموال ) ثامناً / سابعاً (

بنـك الكويـت المركــزي                   )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
                     جدول رقم )1(

قـطــــــاع الرقـــــابـــــة
إدارة الرقابـة المكتـبـية
الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــلقسم اإلشـراف المكتبي

على أساس يومي خالل شهر ..........
بنك  : .........................                                                                                                                            »القيمة باأللف دينار«



10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
ز- ز  -  تعـميـم رقــم )2/رب، رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ماعدا بنك الكويت الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنـك الكويـت المركـــزي               )النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(               
                                    جدول رقم )1(

قـطـــــاع الــرقـــابـــــة
إدارة الرقابة المكتـبـيـة
الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــلقسم اإلشـراف المكتبي

على أساس يومي خالل شهر ...........
بنك  : .........................                                                                                             »القيمة باأللف دينار«

الرصيد كما في نهاية شهر الرصيد كما في ......... الرصيد كما في ....... الرصيد كما في بداية شهر
بــيـــــان

المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم المجموع غير مقيم مقيم

أواًل : الودائع الخاصة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع أواًل

ثانياً : الودائع الحكومية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع ثانياً

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع ثالثاً

رابعاً : ودائع أخرى :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع رابعاً

خامساً : عمليات تمويل متوسطة وطويلة األجل :
)أجل التمويل عند المنح ال يقل عن ثالث سنوات(

1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع خامساً

سادساً : شهادات اإليداع المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع سادساً

سابعاً : الصكوك المصدرة :
1-  المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة

مجموع سابعاً

ثامناً : اإلجمالي

تاسعاً : صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )بعد المخصصات المحددة والعامة(

عاشراً : نسبة صافي محفظة التسهيالت إلى مصادر األموال ) تاسعاً / ثامناً (
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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المحافظ
التاريـخ :  6   رمضان  1442 هـ
الموافق :  18 إبريــــل  2021 م

المحترم األخ الفاضل/ رئيس مجلس اإلدارة    

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479(
إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021

في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

الصغيرة  المشاريع  إنقاذ  شأن  في   2021 لسنة   )2( رقم  القانون  من   )20( المادة  إلى  باإلشارة 
المركزي  البنك  يصدر  بأن  تقضي  التي  كورونا  فايروس  أزمة  تداعيات  من  المتضررة  والمتوسطة 

القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القانون .

بنك  إدارة  مجلس  اعتمدها  التي  إليه  المشار  القانون  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  الضوابط  مرفقاً  تجدون 
الكويت المركزي بتاريخ 2021/4/11 ، والتي يتعين االلتزام بها من تاريخ العمل بالقانون .

مع أطيب التحيات ،،،

المحافظ           

د. محمد يوسف الهاشل



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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قرار رقم )66/ت/2021(
بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 

في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

بنك الكويت المركزي

-   بعد اإلطالع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة 
المصرفية والقوانين المعدلة له .

من المتضررة  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  وعلى    -
 تداعيات أزمة فايروس كورونا .

-  وبناًء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2021/4/11 .

قرر 

مادة أولى

يُعمل بأحكام ضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه ، والمرافقة نصوصها لهذا 
القرار .

مادة ثانية 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

د. محمد يوسف الهاشل         

المحافظ          

         رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 6 رمضان 1442

الموافـق : 18 أبريـل 2021
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 
في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

أواًل

تعــــريفــــات

مادة )1(

في تطبيق أحكام هذه الضوابط ، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة 
قرين كل منها :

البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .

البنك )البنوك( : البنك )البنوك( المحلية .

العمالء المتضررون : العمالء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا 
أزمة  جراء  كلياً  أو  جزئياً  نشاطهم  تضرر  والذين   ، تشغيلية  بكفاءة  يعملون 
الدورية  النفقات  تغطية  على  قدرتهم  عدم  عليه  ترتب  مما  كورونا  فايروس 

التعاقدية األساسية المطلوبة .

المشروعات الناشئة : المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة ولم تستكمل سنتها المالية األولى
حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك وفق أحكام 

القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

التمويـــــــــــــــــــــل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعمالء المتضررين وفقاً 
للقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه .
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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ثانيـاً

آلية منح التمويل وشروطه

مادة )2(

يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى أحد البنوك ، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك 
لهذا الغرض، مع استيفاء متطلبات التقديم التالية :

طلب تمويل رسمي موقع من قبل المخول بالتوقيع .  ●

النتائج التشغيلية خالل الفترة ما قبل القوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعكس   ●
. 2020/3/12

المركز المالي للمشروعات الناشئة ، إن لم تصدر بيانات مالية، يعكس النتائج التشغيلية خالل   ●
الفترة ما قبل 2020/3/12، متضمناً المستندات والعقود المثبتة لبيانات المركز المالي .

واألنظمة  للقوانين  وفقاً  مالية  بيانات  بإصدار  المطالبة  القانونية غير  للكيانات  المالي  المركز   ●
المنظمة لها )مثل أصحاب المهن( ، يعكس النتائج التشغيلية خالل الفترة ما قبل 2020/3/12 .

كشف بالتدفقات النقدية الشهرية المستقبلية المتوقعة .  ●

كشف بالنفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة مثل الرواتب واإليجارات وأي دفعات مستحقة عن  ●
أي التزامات .

. )Ci-Net( تفويض من العميل للبنك لالستعالم من شركة شبكة المعلومات االئتمانية  ●

كشف العمالة الوطنية لدى المنشأة ، صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة تحدد نسبة العمالة  ●
الوطنية في نهاية 2019 ، والنسبة المطلوبة في نهاية 2021 .

أي بيانات أخرى يطلبها البنك لغرض القيام بالدراسة االئتمانية .  ●

ويتعين على البنك إخطار العميل خالل خمسة أيام عمل من استالم طلب التمويل إما باكتمال الطلب 
أو عدم اكتماله ، وفي هذه الحالة األخيرة يجب على البنك تحديد المستندات والبيانات األخرى المطلوب 

تقديمها .
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10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
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مادة )3(

يقوم البنك بإعداد الدراسة االئتمانية الالزمة بشكل متكامل وسريع وتشمل على األقل : التحقق من 
استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، واالستعالم عنه من 

. )Ci-Net( خالل شركة شبكة المعلومات االئتمانية

غير  والكيانات  الناشئة  للمشروعات  المالي  المركز  بيانات  من  للتحقق  الواجبة  العناية  بذل  ويتم 
المطالبة بإصدار بيانات مالية وفقاً للقوانين واألنظمة المنظمة لها .

مادة )4(

يقوم البنك بإخطار العميل بالقرار النهائي الذي تسفر عنه الدراسة االئتمانية لطلب التمويل المقدم 
منه خالل مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المستندات ، على أن يتضمن هذا اإلخطار 
أسباب الرفض في حال رفض الطلب، ويجوز للعميل الذي تم رفض طلبه التقدم بطلب جديد لبنك آخر .

مادة )5(

يحدد البنك حجم التمويل الالزم وفقاً للعجز المالي في التدفقات النقدية للعميل المتضرر، كما يحدد 
البنك فترة السداد وفًقا للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل .

مادة )6(

التدفقات  البنك التمويل على دفعات تتزامن مع االحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في  يقدم 
النقدية الفعلية المتحققة ، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة . ويتعين على البنك التأكد من 

استحقاق هذه الدفعات ، وال يصرف التمويل نقداً للعميل .

مادة )7(

يزود البنك العميل بجدول إحصائي واضح ومبسط يبين قيمة األقساط وعددها ، ومكونات كل قسط 
متضمناً أصل التمويل والفوائد/العوائد التي سيدفعها العميل والجزء الذي ستتحمله الخزانة العامة للدولة 

من تلك الفوائد/العوائد ، وإجمالي المبالغ التي سوف يسددها العميل حتى نهاية أجل التمويل .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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مادة )8(

ال يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 2019/12/31 ويحدد عدم االنتظام 
وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية 
، ويستثنى من ذلك  الناتجة عنها  اإليرادات  التمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة  وعمليات 

العمالء المتضررون أصحاب المشروعات الناشئة .

مادة )9(

يتعين على العميل استخدام التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية 
التعاقدية المطلوبة )مثل الرواتب واإليجارات والصيانة ، وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة( .

في  المتاجرة  أو  المضاربة  التمويل في أغراض  استخدام  العميل  األحوال يحظر على  وفي جميع 
العقارات واألوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيالت االئتمانية القائمة على العميل المقدمة 
من البنوك أو أي من الجهات المانحة األخرى ، أو في أي استخدامات أخرى بخالف ما هو منصوص 

عليه في القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه .

مادة )10(

الفوائد/ أو رسوم أخرى بخالف  أي عموالت  يتقاضى  المديونية وال  إدارة  البنك مسؤولية  يتولى 
العوائد المنصوص عليها في المادة )7( من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه . 



ثالثاً
كلفة التمويل
مادة )11(

يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة/العائد طوال فترة التمويل بحد أقصى 1٪ فوق سعر الخصم 
المعلن من البنك المركزي وقت المنح ، ويوضح الجدول التالي طريقة تحمل الفوائد/العوائد المترتبة 

على الرصيد المتناقص للتمويل وتتوزع كلفة التمويل خالل فترة السداد على النحو التالي :

ويتحمل العميل كافة الفوائد/العوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد .

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

89

الفوائد/العوائد المترتبة على تمويل العمالء المتضررين الفترة

السنة األولى

)فترة السماح  (
تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل

السنة الثانية

)فترة السماح(
تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل

تتحمل الخزانة العامة للدولة )90٪( والعميل )10٪(السنة الثالثة

تتحمل الخزانة العامة للدولة )80٪( والعميل )20٪(السنة الرابعة

يتحملها العميل بالكاملالسنة الخامسة إلى العاشرة



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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مادة )12(

يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي على نحو ربع سنوي بحصة الخزانة العامة للدولة من كلفة 
التمويل )الفوائد/العوائد( وفقاً لما تقضي به المادة )7( من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه وذلك 
خالل عشرة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية ، مدققة من قبل مراقبي حسابات البنوك المانحة ، 

ليقدمها البنك المركزي إلى وزارة المالية . 

رابعاً

الضمان

مادة )13(

تضمن الدولة 80٪ من أصل التمويل المقدم إلى العمالء المتضررين بموجب هذه الضوابط دون 
الفوائد/العوائد خالل األجل المحدد في المادة )6( من القانون رقم 2 لسنة 2021، وبحد أقصى خمسمائة 
مليون دينار كويتي إلجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك ، خالل ستة شهور من تاريخ نشر 

هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به . 

مادة )14(

تقدم البنوك للبنك المركزي - بعد مرور ستة شهور من العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 المشار 
لهذا القانون والضوابط والتعليمات  إليه - جدواًل تفصيلًيا بالتمويالت الجديدة المصروفة للعمالء وفقاً 
قبل مراقبي  مدققة من  تكون  أن  الدولة، على  التي تضمنها  والمبالغ   ، المركزي  البنك  الصادرة عن 
الحسابات الخارجيين . على أن يشتمل التقرير على تحقق مراقبي الحسابات من قيام البنك باالمتثال 

للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا القانون وما ورد في أحكام هذه الضوابط .

مادة )15(

يتعين على البنوك توريد عمولة إصدار الضمان للبنك المركزي خالل ثالثة أيام عمل من نهاية كل 
ربع سنة وفقاً لما تقضي به المادة )10( من القانون رقم 2 لسنة 2021 المشار إليه مصحوباً بشهادة 

مدققة من قبل مراقبي الحسابات تبين صحة احتساب العمولة . 



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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خامساً

التعثر وتفعيل الضمان

مادة )16(

تلتزم البنوك ببذل كل الجهود من أجل تحصيل الدفعات المستحقة من العمالء الحاصلين على التمويل ، 
وفي حال التعثر، يتم اتباع عملية االسترداد التالية :

من نسخ  إرفاق  مع  الدولة  عن  نيابة  المركزي  للبنك  الضمان  تفعيل  طلب  بتقديم  البنك  يقوم   	
اإلجراءات التي قام بها لتحصيل مستحقاته من الجهة الحاصلة على التمويل بما في ذلك رسائل 

التحذير المرسلة للجهة المتعثرة في السداد .

يرفع البنك دعوى قضائية في المحكمة المختصة ضد العمالء المتخلفين عن السداد .  	

يقدم البنك إثبات اإلجراءات القانونية المتخذة بحق العميل المتعثر .  	

مادة )17(

يتولى البنك متابعة التحصيل من العمالء المتعثرين في سداد التمويل واتخاذ اإلجراءات القانونية 
لسنة  القانون رقم 2  أعمال أخرى ينص عليها  بأي  والقيام   ، الخصوص  الالزمة في هذا  والقضائية 

2021 المشار إليه ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

مادة )18(

في حال استرداد أي مبلغ من التمويل المتعثر، تحصل الدولة على نصيبها من المبلغ المسترد بما 
يتماشى مع نسبة تغطية الضمان ، حيث يتم تحويل المبلغ المسترد إلى حساب وزارة المالية لدى البنك 

المركزي خالل فتره أقصاها ثالثة أيام عمل من تاريخ تحصيل المبلغ .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

92

سادساً

قواعد عامة

مادة )19(

تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل ، وتلتزم بنشر هذه الضوابط، وقائمة بالمستندات 
المطلوبة لدراسة طلبات العمالء المتضررين على منصاتها اإللكترونية .

مادة )20(

للعمالء  الخاصة  الطبيعة  مع  تتناسب  لكي  التمويل  منح  إجراءات  تطوير  البنك  على  يتعين 
ويتعين   . المخاطر  تقييم  في  التهاون  عدم  مع   ، القرار  اتخاذ  سرعة  تراعي  بحيث   ، المتضررين 
تغطي  والتي  البنوك  لدى  االئتمانية  السياسة  وتنظيم  ترشيد  تعليمات  به  تقضي  ما  مراعاة 
إجراء  ضرورة  حيث  من  خاصة  وبصفة  االئتمان  منح  بعملية  المتعلقة  والضوابط  األسس  مختلف 
وبصفة   . السداد  ومصادر  النقدية  التدفقات  وتحديد  للعمالء  المالي  للوضع  االئتمانية  الدراسات 

عامة فإن الدراسة االئتمانية والقرار النهائي لمنح التمويل من عدمه هي مسؤولية البنك وحده .

مادة )21(

تلتزم البنوك بتسجيل الطلبات المقدمة من العمالء وبحسب أولوية ورودها ، على أن يتم البت في 
تلك الطلبات وفقاً لهذه الضوابط .

مادة )22(

تقوم البنوك بالتنسيق مع شركة شبكة المعلومات االئتمانية )Ci-Net( إلنشاء قواعد البيانات الالزمة 
لهؤالء العمالء وفق نظام خاص يخدم طبيعة هذا التمويل ، مع مراعاة إثبات تاريخ تقدم العميل بطلب 

الحصول على التمويل ، والجهة المقدم إليها . 



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

10-  التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك .
القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع ح-ح -  تعميم رقم )2/ رب، رب أ/2021/479( إلى جميع البنوك المحلية بشأن ضوابط تنفيذ 
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مادة )23(

يتعين على البنك وقف صرف المبالغ غير المستخدمة من التمويل في حال تبين عدم صحة المستندات 
التي قدمها العميل واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة السترداد المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق 
للقانون رقم 2 لسنة 2021  العامة نتيجة لألفعال المخالفة  التي تحملتها الخزانة  بما في ذلك األعباء 
المشار إليه والضوابط الصادرة عن البنك المركزي . وتتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء 

من كلفة التمويل .

2021/4/18


