
٢٩ -  تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها
وبني البنـوك واملؤسسـات املاليـة التي تتعـرض ألزمـة 

ماليـة حـادة 



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

1

املـديــر
1٤1٥ هـ : ٨ شـــوال  التاريخ 

مـــارس 1٩٩٥ م املوافـق : ٩ 

األخ / رئيس مجلس اإلدارة            املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات للبنوك بشأن
رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك

واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة *

نرفق لكم تعميم بنـك الكويت املركـزي يف شـأن رصد حجـم املعامـالت املاليـة بني مرصفكم واملؤسسـات
. التي تتعرض ألزمة مالية حادة  العاملية  املالية 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

التنفيذي بالوكالة        املدير 

عيىس محمد العتال

*  إرسل إىل جميع البنوك املحلية .

2٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

2

املحافــظ
1٤1٥ هـ : ٣٠ رمضان  التاريخ 

املوافـق : 1   مــارس 1٩٩٥ م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة            املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

)١(* البنوك املحلية  تعميم إىل 

املاليـة، أوضاعها  يف  تؤثر سلباً  قد  ألزمات،  واآلخر  الحني  بني  العاملية،  املاليـة  املؤسسات  بعض  تتعرض 
وبما يؤدي إىل حدوث تأثريات جانبية قد تنتج من جراء وضع تلك املؤسسات تحت التصفية، أو أية إجراءات 

أخرى تمنعها من سداد كامل التزاماتها تجاه املتعاملني معها .

ونظراً لتشابك العالقـات بني املؤسسات املاليـة املحليـة واألسواق املاليـة العامليـة، وانطالقاً من دور بنـك
الكويت املركزي يف رصد أية آثار قد ترتتب عىل القطاع املرصيف واملايل املحيل، وما قد تتطلبه مثل تلك األمور 
الكويت  بنك  إحاطة  يتعني عىل مرصفكم  فإنه  األخرى،  الرقابية  السلطات  مع  التنسيق  من  أعاله  إليها  املشار 
بأية معامالت مالية تربطكم بأية مؤسسة مالية عاملية، تتعرض ألزمة حادة، وذلك فور وقوع  املركزي علماً 

مثل تلك الحاالت، مع تزويدنا بتقرير شهري يف هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

املحافـظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

*  أرسل إىل جميع البنوك املحلية .
)1(  تم تعديل هذا التعميم بموجب التعميم الصادر يف 2٣/2٠٠1/1٠ .

2٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٣

املـديــر
1٤1٨ هـ : 21 شعبان  التاريخ 

ديسمرب 1٩٩٧ م املوافـق : 21 

السيد / املـديـر العـام            املحـرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

البنوك املحلية تعميم إىل كافة 

عطفـاً عىل تعليمـات بنـك الكويت املركـزي الصـادرة يف 1٩٩٥/٣/1 بشأن رضورة إحاطـة بنـك الكويت
فور  تتعرض ألزمة حادة، وذلك  عاملية  مالية  بأية مؤسسة  تربط مرصفكم  مالية  بأية معامالت  علماً  املركزي 

. الشأن  الحاالت، مع تزويدنا بتقرير شهري يف هذا  وقوع مثل تلك 

يرجى اإلحاطـة أنه إزاء  ما لوحظ من التطورات األخرية يف األسواق املاليـة يف بعض دول رشق آسيـا والتي
تشابك  االعتبار  يف  وأخذاً  مالية.  ملصاعب  الدول  هذه  يف  املالية  واملؤسسات  البنوك  تعرض  عنها  تمخض 
التعليمات  يعزز مضمون  املركزي  الكويت  بنك  فإن  املحلية.  املرصفية  والوحدات  املؤسسات  تلك  العالقات بني 
أو  مرصفية  مؤسسة  بأية  مرصفكم  تربط  مالية  معامالت  بأية  موافاتنا  برضورة  وذلك  إليها،  اإلشارة  سالف 
مالية يف دول جنوب رشق آسيا وتتعرض ألزمة مالية، مع اإلستمرار يف التبليغ عن تطورات تلك الحاالت وفق 
مالية  ألزمة  تتعرض  التي  العاملية  املالية  املؤسسات  مع  مرصفكم  معامالت  بشأن  يعد  الذي  الشهري  التقرير 

. املتبع  النحو  حادة عىل 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

  حمد عبداملحسن املرزوق     

مدير إدارة الرقابة

2٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٤

املـديــر
1٤1٩ هـ : 1٩ جمادي األوىل  التاريخ 
1٩٩٨ م سبتمــــــرب  املوافـق : 1٠ 

السيد / املـديـر العـام            املحـرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

البنوك املحلية)1( تعميم إىل كافة 

الكويت بنـك  إحاطـة  بشأن رضورة   1٩٩٥/٣/1 الصادرة يف  املركـزي  الكويت  بنـك  لتعليمـات  إلحاقـاً 
وذلك حادة  مالية  ألزمات  تتعرض  عاملية  مؤسسات  بأية  مرصفكم  تربط  مالية  معامالت  بأية  علماً  املركزي 

. فور وقوع مثل تلك الحاالت 

يرجى اإلحاطة بأنه إزاء التطـورات األخرية يف جمهوريـة روسيـا االتحاديـة والتي قـد ألقت بظاللهـا عىل
األسواق املاليـة العامليـة، فإن بنك الكويت املركزي يعزز مضمون التعليمات سالف اإلشارة إليهـا، مع التأكيد 

التطورات . الذي قد يتعرض له مرصفكم من جراء تلك  عىل أهمية قياس األثر 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

  مديـر إدارة الرقابـة     

إبراهيم عيل القايض

)1(  تم تعديل هذا التعميم بموجب التعميم الصادر يف 2٣/2٠٠1/1٠ .

2٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٥

املـديــر
1٤22 هـ : ٧   شعبان  التاريخ 

2٠٠1 م أكتوبر  املوافـق : 2٣ 

السيد / املـديـر العـام            املحـرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

البنوك املحلية تعميم إىل كافة 

باإلشـارة إىل كتابنـا املـؤرخ 1٩٩٨/٩/1٠ والذي يشري إىل تعليمـات بنـك الكويت املركـزي الصـادرة يف
بأية  مرصفكم  تربط  مالية  معامالت  بأية  علماً  املركزي  الكويت  بنك  إحاطة  رضورة  بشأن   1٩٩٥/٣/1

الحاالت . مؤسسات عاملية تتعرض ألزمات مالية حادة وذلك فور وقوع مثل تلك 

من تاريخه . اعتباراً  البيانات  التوقف عن إرسال مثل هذه  بأنه يتعني عىل مرصفكم  يرجى اإلحاطة 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

  مديـر إدارة الرقابـة     

إبراهيم عيل القايض

2٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم املعامالت املالية بينها وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية حادة .


