
لشراء  املعدلة  التعليمات  بشأن  )2/رس/1999/75(  رقم  تعميم 
بشأن  إصدارها  السابق  التعليمات  وإلغاء  ألسهمها،  االستثمار  شركات 
شراء  لدى  اتباعها  يتعني  التي  احملاسبية  واملعاجلة  والضوابط  األسس 

شركات االستثمار ألسهمها.

للبنك  تقرير  تقدمي  مراعاة  بشأن  )2/رس/1997/55(  رقم  تعميم 
بأسهمها  الشركة  احتفاظ  مببررات  املالية  السنة  نهاية  في  املركزي 
املشتراة، والطلب من الشركات التي ترغب في شراء أسهمها تقدمي دراسة 
متكاملة توضح أهمية قيامها بشراء أسهمها، واآلثار املترتبة على عمليات 

الشراء.

أسهم  وبيع  شراء  حول  ببيانات  املركزي  البنك  تزويد  بشأن  تعميم 
الشركات اخلاضعة للرقابة.

3 - األسس والضوابط اخلاصة بشراء شركات االستثمار 
اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ألسهمها

 أ   -

ب -

ج -
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احملــافـــظ
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احملترم، األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلىكافة شركات اإلستثمار
)2/رس/1999/75(

1999/12/14 أود اإلفادة بأن مجلس إداة بنك الكويت املركزي قد اعتمد في اجتماعه املنعقد بتاريخ 
هذه  من  نسخة  هذا  مع  لكم  وأرفق  ألسهمها،  االستثمار  وشركات  البنوك  شراء  شأن  في  املعدلة  التعليمات   
السابق  التعليمات  وإلغاء  صدورها،  تاريخ  من  اعتباراً  بها  االلتزام  شركتكم  على  يتعني  والتي  التعليمات، 
إصدارها في هذا الشأن بتاريخي 1988/5/3 و 1989/1/21، وكذا أية تعليمات أخرى سبق صدورها 

وتتعارض مع ما ورد بهذه التعليمات.

التعليمات، والتنسيق هذا، ويتعني على شركتكم موافاة مراقبي احلسابات اخلارجيني بنسخة من هذه 
 معهم بشأن تطبيقها.

مع أطيـــب التمنيــــــات ،،،

احملافـــظ          

سالم عبد العزيز الصباح
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التاريخ :   7  رمضــــان 1420 هـ
املوافــق :  15  ديسمبر 1999 م

تعليمات رقم )2/رس/1999/75(
إلىكافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار

في شأن شراء البنوك وشركات االستثمار أسهمها

سبق أن أصدر بنك الكويت املركزي في مايو 1988، ويناير 1989 تعليماته للبنوك وشركات االستثمار 
أي منها  قيام  املركزي على  الكويت  بنك  اتباعها للحصول على موافقة  التي يتعني  بشأن األسس والضوابط 

بشراء أسهمه، وكذا املعاجلات احملاسبية التي يتعني تطبيقها، وأسلوب اإلفصاح عن ذلك بالبيانات املالية.

التجارة  وزير  قرار  أحكام  ملضمون  العام  اإلطار  مع  والضوابط  األسس  تلك  تتسق  أن  مراعاة  مت  ولقد 
والصناعة رقم )10( لسنة 1987، بشأن تنظيم شراء الشركة املساهمة ألسهمها وكيفية استخدام األسهم 

املشتراة والتصرف فيها، واملعدل بالقرار الوزاري رقم )11( لسنة 1988.

القرار أحكام  بعض  بتعديل   ،1999 لسنة   )273( رقم  والصناعة  التجارة  وزير  قرار  صدر  وقد  هذا، 
 الوزاري رقم )10( سالف الذكر، حيث قضى هذا القرار بعدم جواز إجراء توزيعات نقدية لألرباح على ما 
متلكه الشركة من أسهمها اخلاصة، وكذلك اإللتزام مبا تقضي به املعايير احملاسبية الدولية بشأن الكيفية التي 
تتم بها معاجلة كافة املعامالت التي تتم على أسهم الشركة املشتراة، وكذا طريقة إدراجها واإلفصاح عنها في 

البيانات املالية للشركة.

شراء شأن  في  معدلة  تعليمات  إصدار  املركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  قرر  فقد  ذلك،  ضوء  وفي 
محل  لتحل  ومتجانسة  متكاملة  صورة  في  تصدر  أن  روعي  والتي  ألسهمها،  االستثمار  وشركات  البنوك 

التعليمات السابق إصدارها في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي :

2

التعليمات السابق إصدارها بشأن األسس والضوابط  التعليمات املعدلة لشراء شركات االستثمار ألسهمها، وإلغاء          أ- تعميم رقم )2/رس/1999/75( بشأن 
واملعاجلة احملاسبية التي يتعني اتباعها لدى شراء شركات االستثمار ألسهمها.



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

3-األسس والضوابط اخلاصة بشراء شركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ألسهمها.

القسم األول

األسس والضوابط التي يتعني على البنوك وشركات االستثمار اتباعها
للحصول على موافقة البنك املركزي لقيامها بشراء أسهمها

أوالً     :  احلد األقصى اجلائز للبنوك وشركات اإلستثمار القيام بشرائها من أسهمها :

 )10( رقم  الوزاري  القرار  وأحكام  التجارية،  الشركات  قانون  من  مكرر   )115( املادة  ألحكام  وفقاً 
 )273( رقم  الوزاري  بالقرار  وكذا   ،1988 لسنة   )11( رقم  الوزاري  بالقرار  املعدل   ،1987 لسنة 
لسنة 1999، فإنه يجوز للبنوك وشركات اإلستثمار شراء ما ال يجاوز 10٪ من عدد أسهمها بقيمتها 
السوقية، على أال يزيد حجم املبالغ املستخدمة في التمويل عن مجموع أرصدة االحتياطيات املكونة 

من توزيعات صافي الربح، واألرباح املرحلة، وعالوة اإلصدار.

من  جلزء  متلكها  فترة  طول  بها  االلتزام  االستثمار  وشركات  البنوك  على  يتعني  التي  الشروط    : ثانياً 
أسهمها :

صافي  توزيعات  من  املكونة  االحتياطيات  من  مبلغ  جتميد  االستثمار  وشركات  البنوك  على  يتعني 
قابل  غير  واعتباره  املشتراة،  األسهم  تكلفة  قيمة  يساوي  اإلصدار،  وعالوة  املرحلة  واألرباح  الربح 
للتوزيع، وذلك طول فترة متلك هذه األسهم، ويقتصر استخدام هذا املبلغ املجمد ملواجهة أي مخاطر 
قد تنجم عن بيع هذه األسهم - على النحو الذي سيرد فيما بعد - وذلك دون املساس برأس املال أو 

بنتائج األعمال.

ثالثاً   :  مصادر متويل عمليات شراء البنوك وشركات االستثمار ألسهمها:

ألسهمها،  االستثمار  وشركات  البنوك  شراء  عملية  لتمويل  كمصدر  املال  رأس  استخدام  يجوز  ال 
ويترك حتديد مصادر التمويل التي يتم استخدامها لهذا الغرض للبنوك وشركات االستثمار ووفقاً 
لظروف كل منها، على أن يتم إخطار بنك الكويت املركزي مبصادر التمويل التي ُيقترح استخدامها في 
عملية الشراء، حيث تخضع هذه املصادر املقترحة لدراسة بنك الكويت املركزي، على أالّ يقوم أي  من 
البنوك وشركات االستثمار باستخدام تلك املصادر في هذا الشراء إال بعد احلصول على موافقة بنك 

الكويت املركزي املسبقة في هذا الشأن.

رابعاً  :  اإلجراءات التي يتعني اتباعها للحصول على موافقة بنك الكويت املركزي في هذا اخلصوص:

يتعني على البنوك وشركات االستثمار في حالة رغبتها في شراء أسهمها التقدم بطلب لبنك الكويت
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املركزي يتضمن البيانات اآلتية :

1 - عدد األسهم املطلوب شراؤها.

2 - احلد األقصى للمبلغ املستخدم في عملية متويل الشراء .

3 - مصادر متويل الشراء املقترحة، ومدى االعتماد على كل مصدر من هذه املصادر.

4 - املبررات التي تدعم وجهة نظر البنك أو شركة االستثمار بشأن مصادر التمويل املقترحة.

القيام بشراء هذه األسهم واآلثار  أهمية  إليه دراسة متكاملة توضح مدى  املشار  بالطلب  أن يرفق  على 
املترتبة على ذلك.

هذا، وقد حتدد أجل سريان موافقة بنك الكويت املركزي التي تصدر ألي من البنوك وشركات االستثمار 
في  أخذاً  املوافقة،  بهذه  الشركة  أو  البنك  إخطار  تاريخ  من  أشهر  ستة  يتجاوز  ال  مبا  اخلصوص  هذا  في 

االعتبار ما يلي :

1 -  يتعني تقدمي مبررات مقبولة إذا ما تكرر عدم قيام البنك أو الشركة باستخدام احلق في شراء جانب من 
أسهمها خالل سريان أجل املوافقة املشار إليها، وذلك حتى يتسنى النظر في أية طلبات جديدة لتمديد 

أجل سريان هذه املوافقة.

2 -  يتعني تقدمي بيان ربع سنوي يوضح عدد وقيمة األسهم التي مت شراؤها أو  التصرف فيها، وذلك 
خالل مدة أقصاها أسبوع من نهاية  الفترة املعد عنها هذا البيان.

3 -  أن تلتزم البنوك وشركات االستثمار التي استخدمت حقها بشراء جانب من أسهمها، بتقدمي تقرير إلى
 بنك الكويت املركزي في نهاية كل سنة مالية يوضح مبررات استمرار احتفاظها بتلك األسهم، على أن 

يقدم هذا التقرير  خالل عشرة أيام من انتهاء السنة املالية املعد عنها التقرير.
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القسم الثاني

املعاجلة احملاسبية اخلاصة بشراء البنوك وشركات االستثمار
ألسهمها وطريقة إدراجها واإلفصاح عنها في البيانات املالية

التي تتم على املعامالت  الدولية بشأن كيفية معاجلة كافة  يجب االلتزام مبا تقضي به معايير احملاسبة 
أسهم البنك أو الشركة املشتراة، وكذا طريقة إدراجها و اإلفصاح عنها في البيانات املالية، وذلك وفقاً ملا يلي :

أوالً     :  اإلفصاح عن أسهم البنك أو الشركة املشتراة بالبيانات املالية :

أ - في امليزانية العمومية :

 / البنك  »أسهم  يسمى  املساهمني  حقوق  ضمن  مستقل  كبند  األسهم  هذه  شراء  تكلفة  قيمة  تدرج 
الشركة املشتراة«.

ب - اإليضاحات حول البيانات املالية :

يتعني إدراج إيضاح يبني عدد األسهم املشتراة، وتكلفة الشراء، ونسبة ما متثله هذه األسهم إلجمالي 
األسهم املصدرة، والقيمة السوقية للسهم في تاريخ إعداد البيانات املالية.

 ثانياً :  اإلفصاح عن جتميد جزء من اإلحتياطيات املكونة من توزيعات صافي الربح، واألرباح املرحلة،
 وعالوة اإلصدار يساوي قيمة تكلفة األسهم املشتراة :

من  املكونة  اإلحتياطيات  من  جزء  جتميد  عن  املالية  بالبيانات  املرفقة  باإليضاحات  اإلفصاح  يتعني 
املشتراة،  األسهم  تكلفة  يساوي  مبا  اإلصدار،  وعالوة  املرحلة،  واألرباح  الربح،  صافي  توزيعات 

واعتباره غير قابل للتوزيع طوال فترة متلك هذه األسهم.

ثالثاً  :  حصة األسهم املشتراة في توزيعات األرباح النقدية :

ال يجوز إجراء أية توزيعات نقدية لألرباح على أسهم البنك أو الشركة املشتراة.

رابعاً:  حصة األسهم املشتراة في توزيعات أسهم املنحة :

ال تدرج قيمة حصة أسهم البنك أو الشركة املشتراة في توزيعات أسهم املنحة ضمن اإليرادات  بحساب 
األرباح واخلسائر، كما ال تضاف قيمة أسهم املنحة إلى تكلفة شراء تلك األسهم، ويتم تعديل مكونات 
محفظة األسهم املشتراة بعدد أسهم املنحة التي حصل عليها البنك أو الشركة، ومن ثم تنخفض تكلفة 

شراء السهم الواحد.
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خامساً:  معاجلة األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة بيع األسهم املشتراة :

أ  - يتم تعديل مسمى » حساب األرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات أسهم البنك / الشركة املشتراة«
للتعليمات السابقة - ليصبح » حساب األرباح واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم البنك /   - وفقاً 

الشركة املشتراة «.

السنوات جميع  عن  النقدية  التوزيعات  في  املشتراة  الشركة   / البنك  أسهم  حصة  حتويل  يتم   - ب 
 السابقة حتى عام 1998، واملدرجة في » حساب األرباح واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم البنك 
/ الشركة املشتراة « إلى اإلحتياطي العام ) أو اإلحتياطي االختياري (، بحيث يقتصر رصيد هذا 
احلساب على ما يكون قد حتقق من أرباح نتيجة بيع هذه األسهم، ويتم إدراج رصيد هذا احلساب 

ضمن مجموعة حسابات حقوق املساهمني بامليزانية، وال يعتبر هذا الرصيد قابالً للتوزيع.

األرباح » بحساب  إدراجها  يتم  أرباح،  املشتراة عن حتقيق  األسهم  بيع  ما أسفرت عمليات  إذا   - ج  
 واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم البنك / الشركة املشتراة «.

األرباح  حساب   « على  حتميلها  يتم  األسهم،  هذه  بيع  إعادة  عن  خسائر  أية  حتقيق  حالة  في   - د 
البنك / الشركة املشتراة«. وفي حالة زيادة تلك اخلسائر عن  الناجتة عن بيع أسهم  واخلسائر 
رصيد هذا احلساب، يتم اخلصم بقيمة الزيادة في تلك اخلسائر على حسابات األرباح املرحلة ثم 
االحتياطيات ثم عالوة اإلصدار على الترتيب، والتي سبق جتميد جزء منها يساوي قيمة تكلفة 
شراء هذه األسهم، على أنه في حالة حتقيق أية أرباح  فيما بعد نتيجة بيع األسهم املشتراة، فيتم 
استقطاع جزء من هذه األرباح مساٍو للخسائر التي سبق اخلصم بها على احلسابات املذكورة 
األرباح  االحتياطيات،  اإلصدار،  عالوة  بالترتيب   ( احلسابات  هذه  إلى  أخرى  مرة  ليضاف 

املرحلة(، ويتم معاجلة باقي هذه األرباح وفقاً للفقرة )ج( أعاله.

هـ - في حالة تصفية رصيد األسهم املشتراة وحتقيق أرباح، فيتم حتويل الرصيد الدائن في » حساب 
االحتياطي  أو   ( العام  االحتياطي  إلى   » املشتراة  األسهم  بيع  عن  الناجتة  واخلسائر  األرباح 

االختياري (.

بكافة  العمل  ويلغي  االستثمار،  شركات   / للبنوك  إبالغها  فور  التعليمات  بهذه  العمل  يتم    : سادساً 
التعليمات السابق صدورها في هذا اخلصوص.
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التعليمات السابق إصدارها بشأن األسس والضوابط  التعليمات املعدلة لشراء شركات االستثمار ألسهمها، وإلغاء          أ- تعميم رقم )2/رس/1999/75( بشأن 
واملعاجلة احملاسبية التي يتعني اتباعها لدى شراء شركات االستثمار ألسهمها.



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

3-األسس والضوابط اخلاصة بشراء شركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ألسهمها.

املديـــــر
التاريخ :   22  شعبـــان 1418 هـ
املوافــق :  22  ديسمبر 1997 م

احملترم، السيد / املديـــــر العـــام 

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلىكافة شركات اإلستثمار
رقم )2/رس/1997/55(

التي يتعني 1988/5/5 حول األسس والضوابط  بتاريخ  املركزي  الكويت  إلى تعليمات بنك  باإلشارة 
 على شركات االستثمار اتباعها للحصول على موافقة بنك الكويت املركزي لقيام أي منها بشراء أسهمها وفقاً 

ألحكام القرار الوزاري رقم )10( لسنة 1987 املعدل بالقرار الوزاري رقم )11( لسنة 1988.

نود اإلفادة بضرورة مراعاة ما يلي :

أوالً    : التزام الشركات التي استخدمت حقها بشراء جانب من أسهمها بتقدمي تقرير إلى البنك املركزي، في
 نهاية كل سنة مالية، يوضح مبررات استمرار احتفاظها بتلك األسهم، على أن يقدم هذا التقرير خالل

 عشرة أيام من انتهاء الفترة املعد عنها التقرير. 
على الشركات التي ترغب في شراء جانب من أسهمها االلتزام بتقدمي دراسة متكاملة توضح مدى  : ثانياً  
عليها  يتعني  التي  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  وذلك  عليها،  املترتبة  واآلثار  أسهمها  بشراء  قيامها  أهمية   
اتباعها للحصول على موافقة بنك الكويت املركزي على النحو الوارد بالبند " رابعا " من تعليمات البنك 

املركزي الصادرة في 1988/5/5 في هذا الشأن.

هذا وفي ضوء ما لوحظ من عدم التزام بعض شركات االستثمار التي حتتفظ بجانب من أسهمها مبوافاة 
البنك املركزي ببيان ربع سنوي يوضح عدد األسهم التي مت شراؤها أو التصرف فيها والقيمة التي مت بها ذلك، 
فإننا نؤكد على ضرورة االلتزام بتقدمي البيان املشار إليه خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء الفترة 

املعد عنها البيان.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

           مدير إدارة الرقابة

حمد عبد احملسن املرزوق 

       ب- تعميم رقم )2/رس/1997/55( بشأن مراعاة تقدمي تقرير للبنك املركزي في نهاية السنة املالية مببررات احتفاظ الشركة بأسهمها املشتراة، والطلب من
 الشركات التي ترغب بشراء أسهمها تقدمي دراسة متكاملة توضح أهمية قيامها بشراء أسهمها، واآلثار املترتبة على عمليات الشراء.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

3-األسس والضوابط اخلاصة بشراء شركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ألسهمها.

املديـــــر
التاريخ :   25  ربيع األول 1419 هـ
املوافــق :  19  يوليــــــــــــــــــو 1998 م

احملترم، السيد / املديـــــر العـــام 

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلىكافة شركات اإلستثمار

بتاريخ  االستثمار  شركات  لكافة  والصادر  )2/رس/1997/55(،  رقم  التعميم  إلى  باإلشارة 
على  للحصول  مراعاتها  االستثمار  شركات  على  يتعني  التي  والضوابط  األسس  بشأن   ،1997/12/22
موافقة بنك الكويت املركزي لقيام أي منها بشراء أسهمها وفقاً ألحكام القرار الوزاري رقم )10( لسنة 1987، 

املعدل بالقرار الوزاري رقم )11( لسنة 1988.

األمر وأن  إليه،  اإلشارة  السالف  بالتعميم  ورد  ما  مضمون  يعزز  املركزي  الكويت  بنك  بأن  اإلفادة  نود 
 يتطلب قيام شركتكم بتزويد البنك املركزي ببيانات حول عمليات شراء وبيع أسهمها وفقاً للنموذج املعد لهذا 

الغرض وعلى النحو املرفق، وذلك بشكل ربع سنوي، اعتباراً من نهاية عام 1997.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

             مديـــر إدارة الرقابــة

إبـراهيـــم علي القــاضي 

      ج- تعميم بشأن تزويد البنك املركزي ببيانات حول شراء وبيع أسهم الشركات اخلاضعة للرقابة.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

3-األسس والضوابط اخلاصة بشراء شركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ألسهمها.
      ج- تعميم بشأن تزويد البنك املركزي ببيانات حول شراء وبيع أسهم الشركات اخلاضعة للرقابة.

بيــــان حـــول عمليــــات شــراء وبيـــع أسهــــم الشركــــة
من ...../ ..... / ........  إلى ..... / ..... / .........

         
              

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إســـم الشركـــــة : 

عمليــــات الشــــــراء
عمليــــات البيع

رصيد األسهم املشتراة

تاريـــخ 

املوافقـة

)1(

مصادر التمويل 
املتاحة )2(

تاريـــخ 

الشراء

)3(

تكلفة الشراء لألسهم التي مت 
املوافقة على شرائها )4(

األسهم املشتراة
)5(

جلزء غير 
ا

املستخدم )6(

)4-5ب(

تاريـــخ 

البيع

)7(

األسهم املباعة
)8(

ربـــــــح

خســارة

)9(

عدد

 األسهم 

)5أ - 8أ(

قيمتها 

الشرائية
البنـــد

املبلـــغ
سعر السهم

القيمة اإلجمالية
عدد )أ(

قيمة )ب(
عدد )أ(

قيمة )ب(
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