
أ  -   تعليمات رقم )2/رب أ/2003/146( في شأن ترشيد وتنظيم السياسة
التمويلية لدى البنوك اإلسالمية.

ب -  تعليمــات رقــم )2/رب أ/2003/98( فــي شأن عمليات التمويل التـي
تقدمها البنوك اإلسالمية لعمليات المتاجرة في األسهم في سوق الكويت 

لألوراق المالية. 

ج -   تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99( فـي شأن الضوابط والقواعـد التـي
يتعـين علـى البنـوك اإلسالميــة االلتــزام بهــا بالنسبة لعمليات التمويل 

التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها.

د  -   تعليمات رقم )2/رب أ/2003/106( فـي شأن تقديم التمويـل بالدينـار
الكويتي لغير المقيم. 

هـ    -     تعليمات رقـم )2/رب أ/2003/136( في شـأن عمليات التمويل المقـدمــة
لتنفيـذ أعمال ومشروعات خـارج دولة الكويت.

و    -   تعليمات بشأن وضع حد أقصى قـدره 80٪  لنسبـة محفظـة التمويـل إلـى
الودائع.

ز      -     تعليمـــات رقــم )2/رب، رب أ/2007/211( في شـأن تعديــل أسلــــوب
احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع. 

ح   -        تعميم رقم )2/رب ، رب أ /2008/224( في شأن رفع الحد األقصى المقرر
لنسبة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع من 80٪ إلى ٪85.
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ط  -  تعميـم رقــم )2/رب، رب أ/2008/227( في شـأن التعامــالت الماليــة
للبنوك مع شركات االستثمار.

ي  -  تعميــم بشـأن األسس العامـة الواجـب العمـل بهـا لـدى تقديـم التمويــل
البنوك  قبل  من  المحلية  االستثمار  أوضاع شركات  لمعالجة  المطلوب 

الكويتية، وذلك ضمن برنامج مساندة شركات االستثمار المحلية. 

ك  -  تعميـم رقـم )2/رب أ/2008/231( إلى كافـة البنوك اإلسالمية بشـأن
التأكيـد على ضرورة تخفيـض معـدل العـائـد علـى تمـويـل العمـالء بمـا 

يتماشى مع تخفيض سعر الخصم. 

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

م   -  تعميــم رقــم )2/رب، رب أ/2008/233( بشـأن توجيـه البنـوك نحــو
تعـزيـز الضمانـات المقدمـة مـن العمـالء مقابـل التسهيـالت االئتمانـية/ 

عمليات التمويل.

ن  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/235( بشأن تكليف مدققي الحسابات
الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات 

المالية، وتقديم تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة.

س -  تعميـم رقـم )2/ رب أ/2008/236( بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة
البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك 
بما يتماشى مع قرار البنـك المركزي فـي شأن تخفيـض سعـر الخصـم 

اعتباراً مـن تاريخ 2008/10/8.



ع  -  تعميــم رقــم )2/رب،رب أ /2009/239( بشـأن التأكيـد علـى البنـوك 
بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عمالئها من المؤسسات والشركات بغرض 
أو  تأسيسها  عقود  بموجب  بها  مصرح  غير  نشاطات  في  استخدامه 

نظمها األساسية. 

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

هذا الشأن.

ص - تعمـيــم رقـم )2/رب، رب أ/2011/272( بشـأن إدخال تعديالت على 
التسهيالت  محفظة  صافي  أرصدة  تجاوز  بعدم  الخاصة  التعليمات 
االئتمانية )عمليات التمويل( عن نسبة 85٪ من أرصدة الودائع الخاصة 

والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

ق  -  تعمـيــم رقــم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميع البنوك الكويتيـة 
بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك 
بصورة  العمالء  ولحساب  لحسابها  المالية  المشتقات  في  التعامل  في 
نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي 

تمارسه البنوك في هذا الشأن.

ر  -  تعمـيــم رقــم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميـع البنوك المحليـة
)ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.

ش - تعمـيم رقـم )2/رب أ/2012/296( بشأن إدخال تعديل على الضوابط
والقواعد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات 

التمويل التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها.



ت -  تعميم بشـأن قيام بعض البنوك اإلسالمية بطـرح منتج تمويـل عقـاري
لألفـراد للسكــن الخـاص بخـالف الممنـوح وفـقــاً لتعليـمــات التمـويــل 

االستهالكي والمقسط.

ث -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن
ضوابط التمويـل الممنوح للعمالء األفـراد بغـرض شـراء و/أو تطوير 

العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.

خ  -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2014/321( بشأن
تطوير  و/أو  شراء  بغرض  لألفراد  المقدم  للتمويل  الدورية  البيانات 

العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

ذ  -   تعميم رقـم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2014/333( بشـأن
تطوير  و/أو  شراء  بغرض  لألفراد  المقدم  للتمويل  الدورية  البيانات 

العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.

ض - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/201٦/3٦5( إلـى جميـع البـنـوك المحليـة
)ماعدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.

ظ -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2021/4٧٩( إلـى جميـع البـنـوك المحليـة
بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايرس كورونا .



تعليمات رقم )2/رب أ/2003/146(
في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية

لدى البنوك اإلسالمية

من المعلوم أن وضع السياسة التمويلية لدى البنوك اإلسالمية هوأمريقع على عاتق إدارة كل بنك، 
بالبنك،  الشرعية  الرقابة  هيئة  وقرارات  الصلة  ذات  الصادرة  والتعليمات  القوانين  االعتبار  في  أخذاً 
العناصر  بين  المواءمة  يتم  وبحيث  المجال،  هذا  في  المستقرة  المصرفية  واألعراف  القواعد  وكذلك 

المختلفة لعمليات التمويل والعائد المتوقع عنها، وبما يحقق أهداف البنك وخططه المستقبلية.

واستناداً إلى أحكام المادتين رقمي )71( و )97( من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد 
بنك  إدارة  فقد أصدر مجلس  له،  المعدلة  والقوانين  المصرفية  المهنة  المركزي وتنظيم  الكويت  وبنك 
الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2003/11/3 التعليمات التالية في شأن ترشيد وتنظيم السياسة 
الكويت  بنك  لدى  المسجلة  البنوك اإلسالمية  كافة  يتعين على  والتي  البنوك اإلسالمية،  لدى  التمويلية 

المركزي االلتزام بها في هذا المجال.

أواًل   :  تتناول السياسة التمويلية نشاط البنك في مجال االستثمار والتمويل للعمالء باستخدام الصيغ التي 
تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء كانت في صورة نقدية يقدم فيها البنك أموااًل لتنفيذها 
مباشرة للعميل )كالمشاركة والمضاربة وهي من صيغ استثمار األموال مع العمالء(، أو في 
صورة أصول )كالمرابحة واإلجارة التمويلية (، أوكانت في صورة غير نقدية مما يرتب التزاماً 

عرضياً على البنوك كخطابات الضمان والكفاالت واالعتمادات المستندية والقبوالت. 

ثانياً : يتعين على البنوك اإلسالمية العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واإللتزام بالفتاوي والقرارات 
التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية بالبنك بشأن كافة عمليات االستثمار والتمويل التي تتم مع 

العمالء.

ثالثاً  :  يراعى بشأن عمليات االستثمار والتمويل للعمالء ما يلي:

1( أن يبــرم بشــأن هــذه العمليــات عقــود أو اتفاقيــات مكتــوبة بــين البنــك والعميــل طالـب
االستثمار أو التمويل.

العقــود تتضمــن  أن  يـراعـى  اإلسالميـة،  والتمويـل  االستثمـار  طبيعـة صيـغ  بمـراعــاة   )2
تحـديـداً لبدايــة العملية ونهايتها، حيث يجب على البنوك اإلسالمية عدم الدخول في عمليات
ن البنك من إدارة أصوله والتزاماته وأوضاع  استثمار أو تمويل غير محددة األجل، بما يمكِّ

السيولة لديه بالشكل المتطلب.
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3( أن تتضمــن العـقـود تحديــد الغــرض المقــدم مــن أجلــه االستثمـار أو التمـويـل وبحيــث
يلتـزم بــه كل من البنك والعميل، وهو ما يسري على كافة أنواع عمليات االستثمار والتمويل 
للعميل )كالمشاركة،  التمويل مباشرة   تقديم  يتم فيها  التي  البنوك اإلسالمية سواء  المقدم من 
والمضاربة(، أو التي يقوم فيها البنك بتملك أصول أواًل )كالمرابحة لآلمر بالشراء، واإلجارة 

التمويلية(.

4( يجب النص صراحة  في العقود المبرمة مع العمالء على أنه في حالة عدم التزام العميل بأي من
شروط منح التمويل خالل فترة تنفيذ العملية بما في ذلك استخدام األموال المقدمة لالستثمار 
وللبنك  األداء  التمويل حال  أو  االستثمار  يعتبر  أجله،  الممنوحة من  الغرض  في  التمويل  أو 
التي تظل األصول محل  للعمليات  الفور. وبالنسبة  الالزمة لتحصيله على  اتخاذ اإلجراءات 
هذه العمليات ملك البنك )كاإلجارة  التمويلية( أن يتم النص على حق البنك في استرجاع هذه 

األصول وإلزام العميل بتعويض البنك عن أية خسائر يتحملها من جراء ذلك.

5( بالنسبة لعمليات التمويل التي تتطلب قيام البنك بتملك أصول لغرض تنفيذها بناًء على طلب العميل،
كما في حاالت المرابحة لآلمر بالشراء أو اإلجارة التمويلية، أو تلك التي تقتضي تحمل البنك 
اللتزامات أو تكاليف قبل إتمام العملية، أن يتم تطبيق قاعدة “ اإللزام بالوعد”، بحيث يلتزم 
العميل بتعويض البنك عن أية تكاليف أو خسائر يتحملها نتيجة عدم التزام العميل بإتمام العملية 
بعد تنفيذ البنك اللتزامه تنفيذاً صحيحاً بموجب االتفاقيات المبدئية، وأن يتم النص على ذلك 
التي يستغرق تنفيذها بعض األجل  العمليات  النهائية عن  العقود  في هذه االتفاقيات وكذا في 

)كاإلجارة التمويلية واالستصناع(.

6( يراعى تضـمين عقـود عملـيات االستثمـار والتمويـل بنـداً يتعهـد فيـه العميـل باإلفصـاح عن األطراف
المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً )وفقاً للتعريف الوارد في التعليمات الصادرة في شأن الحد 
األقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي(، ودون أن يتطرق ذلك إلى دائنية 
أو مديونية هذه األطراف، وبحيث يتحمل البنك مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي 
أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسئولية ما إذا كانت األطراف التي أفصح عنها العميل 

تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز التمويلي طبقاً للتعليمات المشار إليها.

رابعاً  :  يتعـين وضـع سياسة تمويلية مكتوبة ومعتمدة من مجـلس إدارة البنك يتوافـر بشأنها القواعد
واألسس التالية كحد أدنى:

أ(    طلبات الحصول على االستثمار أو التمويل )منح - تجديد - زيادة (.

يجب أن يكون النظر في منح االستثمار أو التمويل أو تجديده أو زيادته، وبمراعاة طبيعة صيغ 
االستثمار والتمويل المطلوبة، بناًء على نماذج موقعة من العميل تستوفي كافة البيانات األساسية،
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مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء 
بيانات هذه النماذج. ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية كحد أدنى :

-  حجم االستثمار أو التمويل المطلوب والصيغة المطلوبة.

-  الغرض من الحصول على االستثمار أو التمويل.

-  مصادر و/أو أسلوب سداد االستثمار أو التمويل.

-  البيانات األساسية للعميل )الشكل القانوني - عنوان المركز الرئيسي - طبيعة النشاط ... الخ(. 

-  البنـوك والمؤسسـات الماليـة األخرى التي يتعامل معها العميل وحجم التسهيالت و/أو عمليات
االستثمار أو التمويل التي حصل عليها منها.

-  بيان تفصيلي بالضمانات الممكن تقديمها )العينية والشخصية(.

-  يرفـق بالنموذج البيانات المالية للعميل، وتشمل مركز مالي حديث وبيان بالتدفقات النقدية عن
التمويل  فترة  المتوقعة عن  والخارجة  الداخلة  التدفقات  تفصيل  به  موضحاً  قادمة  نشاط  فترة 
المطلوب. كما يرفق بالنموذج بالنسبة لألشخاص االعتباريين ميزانيتين مدققتين آلخر سنتين 
ماليتين وبيان بالتدفقات النقدية خالل السنتين، على أن يستثنى من ذلك الشركات التي لم تُصدر 

ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها.

ب(   الدراسة المعدة بشأن االستثمار أو التمويل المطلوب من البنك اإلسالمي:

يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة االستثمار أو التمويل، وبمراعاة طبيعة صيغ االستثمار 
والتمويل المقدمة، في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة تفصح عن جدوى االستثمار أو التمويل، 

بحيث يراعى فيها ما يلي:

-   دراسة مستفيضة للمركـز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلى حقيقـة الوضع المالي له،
مع تحليل نتائج النشـاط والحصـول على بيانات تفصيلية بشأن بنود اإليرادات والمصروفات 
وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على درجة مالءة العميل، ومدى قدرته على 

الوفاء بالتزاماته في األجل المحدد.

-  دراسة الغـرض المطلـوب مـن أجله االستثمـار أو التمويـل، بحيث يتماشى نـوع وحجم وعملة
االستثمار أو التمويل مع الغرض المقرر تمويله أو االستثمار فيه، وأن يتفق الغرض مع السياسة 
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بالعمالت  للعميل  يقدم مباشرة  الذي  التمويل  أو  بالنسبة لالستثمار  للبنك)1(. ويراعى  العامة 
األجنبية دراسة مدى الحاجة للعمالت األجنبية التي يطلبها العميل لتمويل النشاط، مع ضرورة 

التأكد من توفر مصادر للسداد بتلك العمالت.

-   أهمية إيالء العناية الكافية بسمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أية مشاكل قد تواجهه 
خالل ممارسة هذا النشاط، أخذاً في االعتبار ضرورة المواءمة بين حجم نشاط العميل وقدرته 
على إدارة هذا النشاط تجنباً ألوضاع المغاالة في المتاجرة وآثارها السلبية على العميل ومن 

ثم على البنك.

-   أن تتضمن الدراسة البيانات األساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على االستثمار أو 
التمويل، وما أسفر عنه االستعالم الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب االستثمار 
والتمويل الممنوح للعميل من الجهاز المصرفي والمالي مع موارده الذاتية وإمكانياته بوجه 

عام.

-  بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، سواء مقابل االلتزامات والمستحقات المترتبة
على العمليات و/أو لضمان عدم التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقاً لطبيعة عمليات 
الضمانات بمراعاة االستعانة بجهات متخصصة  لتلك  تقييم حديث  االستثمار والتمويل، مع 

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 العميل توقيعها أو تقديمها.

جــ( متابعة العملية التي تم تمويلها:

أخذاً في االعتبار طبيعة عمليات االستثمار والتمويل، يتعين على البنك اإلسالمي مراعاة ما يلي:- 

-  وضع نظام لمتابعة عمليات االستثمار والتمويل المقدمة للعمالء بصفة دورية، وفقاً لطبيعة هذه
العمليات، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الجهة التي أعدت الدراسة وبين القائمين على 

المتابعة.

-  أن يتضمن نظام المتابعة المطبق في البنك كافة األمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة
سداد  أو  التمويل  أو  االستثمار  العملية سواء الستخدام  والحركة على حسابات  له  الصادرة 
الدفعات والمبالغ المستحقة، والتأكد من أنه تم استخدام االستثمار أو التمويل الممنوح للعميل، 

خاصة بالعمالت األجنبية، في الغرض الممنوح من أجله.

-  يجب أن يتم مراجعة كافة عمليات االستثمار والتمويل الممنوحة للعميل بصفة دورية، ويراعى

)1(  تم تأكيد هذا البند بموجب التعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/239( والصادر بتاريخ 2009/3/9 والمدرج في البند )ع( من هذا الفصل.  
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في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي من خالل بيانات مالية حديثة، وإعادة تقييم 
الضمانات القائمة، وعدم تجديد االستثمار أو التمويل الممنوح للعميل و/أو إبرام عمليات جديدة 

تلقائياً.

-  يتعين التقيد بالحدود المقررة للعمالء، وأن يكون التجاوز على حسابات العمليات في إطار السلطات
المخولة بالتجاوز، وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة، وبحيث يتم سداده خالل فترة قصيرة. وفي 
حالة عدم التزام العميل، بدون سبب مقبول، بسداد التجاوز خالل هذه الفترة ال يسمح له بالتجاوز 

مرة أخرى.

د( قـواعـد عـامـة :

1( ينبغي إيالء أهمية قصوى لدى اختيار مسئولي عمليات االستثمار والتمويل للعمالء الذين يتوجب
أن تتوفر فيهم الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص.

2(  يتعين على البنك اإلسالمي أن يراعي، بالقدر الكافي، المواءمة بين مصادر األموال واستخداماتها
 خاصة من حيث األجل، وذلك بما يكفل تالفي حدوث فجوات تمويلية تؤثر سلباً على أوضاع 

السيولة لدى البنك.

3( أن يضع البنك نظاماً للصالحيات التمويلية يشتمل على تشكيل اللجان المختلفة، وتحديد واضح
إليها  التي يعهد  ودقيق لنظام عملها وللصالحيات المخولة لها ولمختلف المستويات اإلدارية 
تقرير منح استثمار أو تمويل للعمالء، ووضع ضوابط لمعالجة االستثناءات من هذه الصالحيات 

والتجاوزات التي تحدث على حسابات العمليات / العمالء.

4( يتعين على البنك عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة االستثمار أو التمويل الممنوح للعميل القيام بما
يلي:

أ  (  األخذ بعين االعتبار البيانات التي يعدها قطاع الرقابة بالبنك المركزي والتي تتعلق ببيانات مركزية
 المخاطر.

ب( إجراء استعالمات عن العمالء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة خالل فترة سريان
االستثمار أو التمويل الممنوح للوقوف على تطور عناصر منح االستثمار أو التمويل خاصة ما 

يتعلق بالسمعة والقدرة على إدارة النشاط.

5( يجب أال تكون الكفاالت الشخصية هي العنصـر األساسي في منح أو تجديد أو زيادة االستثمار
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جدوى  توضح  متكاملة  دراسة  ضوء  في  ذلك  يكون  أن  يجب  حيث  للعميل،  الممنوح  التمويل  أو 
االستثمار أو التمويل الممنوح، أخذاً في االعتبار سالمة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر لسداد 
الدفعات والمبالغ التي تستحق للبنك وفقاً للعقود وفي مواعيدها المقررة، والضمانات المقدمة، وغير 

ذلك من اعتبارات.

6( يجب العمـل على تقليل المخاطر التمويلية )مخاطر االئتمان، المخاطر المالية ...( التي قد يتعرض لها
البنك إلى أدنى حد ممكن من خالل ما يلي:

أ  ( تـوزيع المخاطر علـى قاعـدة عريضـة مـن العمالء، أخـذاً فـي االعتبـار التعليمـات الصـادرة عـن البنـك
المركزي بشأن الحد األقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي.

ب( تنويع محفظة االستثمار والتمويل للعمالء وأنواع العمليات وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط
االقتصادي، ووضع حدود قصوى ألنواع عمليات االستثمار والتمويل المختلفة في ضوء السياسة 

العامة للبنك وأهدافه، وبمراعاة ما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن.

ج( وضع حـدود قصـوى للمخـاطر المتعلقة باالستثمـار والتمويل الخارجـي للعمالء، أخـذاً فـي االعتبار
طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حده.

7( يتعين أن يقوم البنك باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من التزام مختلف المستويات اإلدارية بتنفيذ
السياسة التمويلية الموضوعة بكل دقة. كما يجب أن يقوم البنك بما يلي:

أ  ( مراجعة السياسة التمويلية على فترات دورية، وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء السياسة
البنك  تعليمات صادرة عن  أية  االعتبار  في  أخذاً  السوق  في  والمستجدات  للبنك والظروف  العامة 

المركزي في هذا الشأن.

ب( مـوافاة البنك المـركزي بالسياسة التمويلية للبنك، وكذلك بأية تعديالت مستقبلية يتم إجراؤها على
تلك السياسة.

8( أهميـة اتخـاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل الدقة التامة لدى قيام البنوك بتبويب عمليات االستثمار
والتمويل وفق األنشطة االقتصادية، ووفق الغرض الممنوحة من أجله، بحيث تعكس البيانات المقدمة 

للبنك المركزي التبويب الصحيح لعمليات االستثمار والتمويل الممنوحة لعمالئها.     
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خامساً  :  يـراعى الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقاً قبل طرح أي صيغة من صيغ  االستثمار
والتمويل اإلسالمية األخرى بخالف ما تضمنه بيان المركز المالي للبنوك اإلسالمية المقرر 
من البنك المركزي )المشاركات - المضاربات - المرابحات - المساومات - االستصناع - 
اإلجارة التمويلية (، وبمراعاة أن يكون قد تم إقرار الصيغة المقترحة من قبل هيئة الرقابة 

الشرعية بالبنك وذلك قبل التقدم للبنك المركزي.

سادساً  :  يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبالغها. 
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تعليمات رقم )2/رب أ/2003/98(
في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك اإلسالمية لعمليات

المتاجرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية )*(

أواًل   : ضوابط خاصة بعمليات التمويل المقدمة من البنوك اإلسالمية لغرض شراء األوراق المالية:

المقدمة لغرض شراء أوراق  التمويل - بكافة أشكالها -  البنوك معاملة عمليات  يتعـين علـى   - 1
ماليـة، بذات األسس والقواعد التي تخضع لها عمليات التمويل المقدمة ألغراض أخرى وااللتزام 
الكامل بما تضمنته التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك اإلسالمية.

لشراء المقدمة  التمويل  عمليات  مقابل  عليها  الحصول  يتم  التي  الضمانات  تنويع  ضرورة   -  2
األوراق المالية، وعدم االعتماد فقط على رهن األسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك 

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

3 -   أن يكون الحجم األقصى لعمليات التمويل المستخدمة في المتاجرة في األسهم فـي سوق الكويت
لألوراق المالية ما ال يزيد عن 10٪ من إجمالي المحفظة التمويلية المقدمة للعمالء المقيمين أو 
25٪ من رأس مال البنك بمفهومه الشامل )وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن معيار 

كفاية رأس المال لدى البنوك اإلسالمية( أيهما أقل.

ويستثنى من تلك النسبة عمليات التمويل المقدمة من البنوك اإلسالمية بغرض تمويل عمليات 
شراء األسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو االكتتاب العام.

ويراعى في هذا الخصوص االلتزام بما سيرد في البند التالي رقم )4( من هذه التعليمات.

 4 -  يتعين على البنوك ، لدى تقديم عمليات تمويل في إطار برنامج الخصخصة، االلتزام باألسس
البنوك لدى  التمويلية  السياسة  وتنظيم  بترشيد  الخاصة  التعليمات  في  الواردة  والقواعد 
اإلسالمية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب 
من أجله تلك العمليات، وتحديد حجم التمويل المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق 
السماح وعدم  العميل،  أوضاع  دراسة  عنه  تسفر  لما  وفقاً  وذلك  السداد،  ومصادر  العمليات 

بتجاوز الحد المصرح به.

)*( تعليمات صادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2003/6/15.
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على أن يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى التمويل الممنوح، على 
أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى االقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

5 -  يحظـر علـى البنـوك استخدام أموال العمالء في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير، وذلك في تقديم
تمويل لعمليات المتاجرة في األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية.  

ثانياً :   يتعين موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن عمليات التمويل الموجهة ألغراض المتاجرة في األسهم
المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وفقاً للنموذج المرفق، وذلك بشكل شهري، على أن يتم 

تقديم تلك البيانات خالل خمسة أيام عمل من التاريخ المتخذ كأساس إلعداد البيان.

ثالثاً  :  يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من  تاريخ إبالغها.
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بنـــك الكويـــت المركـــزي
قـطـــــــاع الــرقـــــابــــــة 

إدارة الرقـابـة المكـتبـيــة
ف المكتبــي

قســم اإلشـرا
ض تمويل عمليات المتاجرة

بيان بعمليات التمويل الموجهة ألغرا
في األسهم المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

كما في ......../......./........... 

م
الــبـــيـــــــــــان

صيد الممنوح
الر

صيـد المستـخدم
الر

ضمانات المتوفـرة
ال

عــدد العمـــالء
النـوع

القيمة السوقية

-1
ت

مرابحا

-2
ت

ضاربا
م

-3
ت

مشاركا

-4
* صيغ تمويل أخرى 

-5
مجموع )4+3+2+1(

-6
صة

صخ
ت الخ

ت التمويل المقدمة لتمويل عمليا
عمليا

-7
اإلجمالي )6+5(

ف د.ك      )وفقاً آلخر بيان ربع سنوي مبلّغ للبنك المركزي - يحدد التاريخ(
س مــــال الــبــــنـــك بــمـــفــهـــومـــــه الشـــامــــل ................ أل

8-      رأ
ف د.ك

س المــال بـمـــفــهـــــــومـــه الشــامــــل ................ أل
         25٪ مـــن رأ

ف د.ك
9-      إجمالي محفظة التمويل المقدمة للعمالء المقيمين كما في .../.../......  ................ أل

ف د.ك
          10٪ مـــــن إجــمــــالـــي تـلــــك المـــحــــفـــــظــــة  ................ أل

ت التمويل
 10-      حدود التمويل المسموح بها : النسبة األقل )10٪ من عمليا

ف د.ك
س مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل( ............... أل

          المقدمة للمقيمين أو 25٪ من رأ

* يحــدد نــوعــهـــــا.

ف الدنانير(
)المبالغ بآال

)بيان شهري(

اسم البنك : )بنوك اسالمية(
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ج  -  تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99( في شأن الضوابط والقواعـد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها

 ألعضاء مجالس إداراتها.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99(
في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين على البنوك

اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل
التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها )*(

مقـــدمــــة :

أخذاً في االعتبار ما جاء في المادة )69( من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت 
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وما جاء في التعليمات الصادرة عن بنك الكويت 
التعليمات  تضمنته  ما  وكذا  اإلسالمية  البنوك  لدى  التمويلية  السياسة  وتنظيم  ترشيد  شأن  في  المركزي 

الصادرة في شأن الحد األقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي.

فإن هذه الضوابط والقواعد، والتي تأتي تماشياً مع التوجيهات الرقابية العالمية في شأن تنظيم تمويل 
البنوك ألعضاء مجالس إداراتها، تهدف إلى التحقق من أن التمويل الذي يتم منحه ألعضاء مجلس اإلدارة 
ال يترتب عليه مخاطر غير عادية، تنعكس سلباً على الوضع المالي للبنك، وأنه لم يتم منحهم أية مزايا 

تفضيلية بحكم مراكزهم.  

أواًل    : مجال تطبيق هذه التعليمات :

تسري هذه التعليمات على كافة أشكال التمويل التي تمنح لعضو مجلس إدارة البنك أو ألية أطراف 
مترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، سواء كان هذا االرتباط عن طريق الملكية المشتركة أو اإلدارة 
الحد  المركزي في شأن  البنك  الصادرة عن  التعليمات  الذي جاء في  النحو  المشتركة، وذلك على 

األقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي.

ثانياً : المقصود بعمليات التمويل :

يقصد بعمليات التمويل في مجال تطبيق هذه التعليمات : عمليات التمويل التي يتم منحها  من المركز 
الرئيسي للبنك وفروعه الداخلية والخارجية والشركات التابعة، والتي تشمل ما يلي:-

1( عمليات التمويل النقدية

وهي العمليات التي يقدم فيها البنك أموااًل لتنفيذها، سواء مباشرة للعميل )كالمشاركة والمضاربة( 

أو في صورة أصول )كالمرابحة واإلجارة التمويلية(.

)*( تعليمات صادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2003/6/15.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ج  -  تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99( في شأن الضوابط والقواعـد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها

 ألعضاء مجالس إداراتها.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

2( عمليات التمويل غير النقدية

وهي العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على البنك، وتشمل :

 االعتمادات المستندية .	 

 خطابات الضمان والكفاالت .	 

 القـــــــبــــــــــوالت .	 

 أية التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة. 	 

ثالثـاً :  الشروط الواجب توافرها في التمويل الممنوح ألعضاء مجلس اإلدارة:

1( أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية  العامة للبنك لمجلس إدارته لمنح التمويل ألعضاء مجلس

اإلدارة، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة )69( من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

2( أن يتم منح أو تجديد أو زيادة التمويل لعضو مجلس اإلدارة، وبمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة،
بموافقة من مجلس إدارة البنك بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع أعضاء المجلس، وال يجوز لمجلس 

اإلدارة أن يفوض صالحيته في هذا الشأن ألي من اللجان المنبثقة منه أو ألي سلطة أخرى.

3( االلتزام بالحدود القصوى المقررة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن الحد األقصى
لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي.

4( بمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة والتزامات العميل بموجبها، يتعين الحصول على ضمانات 
كافية مقابل التمويل الذي يتم منحه، مع مراعاة  ما يلي:-

أ  -  بالنسبة لعمليات التمويل النقدية :

أو  نقدية  بالكامل بضمانات  يتم منحها مغطاة  التي  النقدية  التمويل  يجب أن تكون عمليات 
عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر 
المحتملة نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقاً لألصول المصرفية المتعارف عليها. 

وال يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة عمليات التمويل االستهالكي وغيرها من عمليات 
التمويل الشخصي المقسط وبطاقات االئتمان المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة، شريطة توافر 

راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو)1(.

ب- عمليات التمويل غير النقدية :

يتعين أن يتم تحديد الهوامش )التأمينات النقدية( التي يحصل عليها البنك من قيمة عمليات التمويـل 
غيـر النقديـة وفقـــاً لألصـول المصرفيـة المتعـارف عليها والمتبع مـع باقـي عمـالء البنـك،  

)1( تم إضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم )2/رب أ/2012/296( المؤرخ 2012/12/26  والمدرج في البند )ش( من هذا الفصل.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ج  -  تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99( في شأن الضوابط والقواعـد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها

 ألعضاء مجالس إداراتها.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

مع مراعاة ما يلي :-

أال تقل هذه الهوامش عن 100٪ من قيمة خطابات الضمان أو الكفاالت الصادرة لضمان أي 	 
عمليات تمويل يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.

العرضية 	  وااللتزامات  الكفاالت  أو  الضمان  خطابات  وباقـي  المستندية  لالعتمادات  بالنسبة 
األخرى، يتعين الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث ال يكون هناك أية معاملة تفضيلية 

ألي من أعضاء مجلس اإلدارة عن باقي عمالء البنك.

5( مراعاة تحديد العائد على التمويل الممنوح ألعضاء مجلس اإلدارة، وفقاً لما هو متبع بالنسبة
لسائر العمالء ودون تمييز.

6( يراعى االلتزام بكل دقة لـدى منـح التمويـل لعضـو مجلـس اإلدارة بمـا جاء بالتعليمات الصـادرة عـن
البنك المركزي، بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك اإلسالمية، وبوجه خاص ما 
يتعلق بضرورة إعداد دراسة متكاملة، وأن توضح تلك الدراسة حقيقة األوضاع المالية للعميل، 
والغرض من التمويل، وأية بيانات أخرى ذات عالقة بالتمويل، وكذلك ما تضمنته تلك  التعليمات 
التقييم  المتخصصة إلجراء  بالجهات  االستعانة  مراعاة  مع  للضمانات،  تقييم حديث  إجراء  من 

الالزم لألصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

رابعـــاً :  يتعين على مجلس إدارة البنك إحاطة الجمعية العامة له، مـن خالل التقرير السنوي المصاحب
للحسابات الختامية، بأرصدة عمليات التمويل المقدمة ألعضائه في نهاية السنة المالية، موضحاً 

عدد العمالء، وحجم عمليات التمويل النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها.

خامساً :  يتعين على البنك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي )وفقاً للجدول المرفق( بأرصدة كافة
به  موضحاً  مقابلها،  القائمة  والضمانات  إدارته  مجلس  ألعضاء  الممنوحة  التمويل  عمليات 
اإلجراءات التي اتخذها البنك الستيفاء العجز في هذه الضمانات - إن وجد - بما يتماشى مع هذه 

التعليمات، على أن يكون ذلك البيان معتمداً من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

سادساً :   يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبالغها. 
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ج  -  تعليمات رقم )2/رب أ/2003/99( في شأن الضوابط والقواعـد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها

 ألعضاء مجالس إداراتها.

بنـــك الكويـــت المركـــزي
قـطـــــــاع الــرقـــــابــــــة 

إدارة الرقـابـة المكـتبـيــة
ف المكتبي(

)قسم اإلشرا
بيــان عمـلـيــات التـمـويــل الممـنــوحـــة

س إدارة البنك كما في .........................
ألعضاء مجل

ف
ضـو واألطـرا

الرقـم السـري للع

ذات العــالقـــة

تاريخ

المنـح

عمليات تمويل نقدية
عمليات تمويل غير نقدية

تاريـخ

االستحقاق

ضمانات القائمة 
ال

مالحظات
صرح به

م
مستخدم

صرح به
م

مستخدم
نــوع

قيـمــة

ضو :
أوال    :  الرقم السري للع

ت العالقة :
ف ذا

3( 2(1(ثانياً : األطرا

..................    

مجموع )ثانياً(

) اإلجمالي )أوال + ثانياً

ف الدنانير(
)المبالغ بآال

اسم البنك : )بنوك اسالمية(



تعليمـــات رقـــــم )2/رب أ/2003/106(
بشــأن تقديــم البنــوك اإلسالميــة المحليــة
عمليات تمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم

يسمح للبنوك اإلسالمية المحلية بتقديم تمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم وفقاً لصيغ التمويل اإلسالمية، 
دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وذلك لتمويل العقود المسندة إلى جهات غير مقيمة التي 
ال تتجاوز قيمتها 40 مليون دينار كويتي، وبشرط أال يتجاوز هذا التمويل 70٪ من القيمة اإلجمالية لكل عقد.
وبالنسبة للعقود أو التمويل الذي يتجاوز تلك الحدود، فيتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة 

بشأنها.

هذا، ويتطلب األمر ضرورة مراعاة الشروط التالية بالنسبة لكافة عمليات التمويل بالدينار الكويتي، التي 
تقدمها البنوك لعمالئها غير المقيمين:

1( تقتصـر عمليات التمويل المقدمة بالدينار الكويتي لغير المقيم على العقود المحررة بالدينار الكويتي 
والمسندة من جهات حكومية في دولة الكويت.

يتم تمويلها عقود حقيقية، واالحتفاظ  التي  العقود  التحقق من أن  التمويل،  البنك مقدم  ويتعين على 
بصورة من هذه العقود.

2( يكون التمويل المقدم لهذه الحاالت لكل عقد على حدة، وال يتم من خالل منح حدود تمويلية عامة
للعمالء.

3( يتم إجراء حوالة حق للبنك مقدم التمويل عن كافة الدفعات التي ترد على قوة العقد المقدم له التمويل.
 ويراعى أن تستخدم هذه الدفعات في سداد التمويل الممنوح، بما يتناسب مع شروط المنح.

4( يجوز للبنك القيام بعمليات تحويل التمويل الممنوح بالدينار الكويتي إلى عمالت أجنبية بحيث يقتصر
ذلك على المكون غير المحلي فقط من العقد.

وسوف يسمح البنك المركزي بتغطية عمليات تحويل التمويل النقدي الممنوح بالدينار الكويتي إلى 
عمالت أجنبية، وذلك بما ال يتجاوز 50٪ من قيمة العقد، بحيث يقع على عاتق البنك تمويل الباقي 

من مصادره الذاتية.
   

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
د  - تعليمات رقم )2/رب أ/2003/106( فـي شأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم. 
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



5(  يتعـين على البـنك إخطـار إدارة العمليـات األجنبيـة بالبنـك المركزي فـوراً عن كل تمويل يتم منحه للعميل
هذا  يتضمن  بحيث   - المركزي  البنك  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  يتطلب  وال   - المقيم  غير 

اإلخطار المعلومات التالية :

*    اسم الجهة المسندة للمشروع.
*    اسم الجهة المقدم إليها التمويل.

*    حجم العقد الممول، وجدول الدفعات.
*    صيغة التمويل المتبعة والحدود الممنوحة.

كما يتعين إخطار اإلدارة المذكورة بتطورات سداد التمويل المقدم لكل من هذه الحاالت. أما بالنسبة للعقود
التي تزيد قيمتها عن 40 مليون دينار كويتي، أو التي تزيد عن الحدود القصوى المقررة، فإنه يتعين تضمين 
والبيانات  المعلومات  كافة   - حالة على حدة  لكل   - المسبقة  المركزي  البنك  موافقة  الحصول على  طلب 

المتعلقة بالحالة المطلوب لها الموافقة، وترسل هذه الطلبات لقطاع الرقابة.

6(  يجوز للبنك إصدار خطابات ضمان أولية بالدينار الكويتي لعمالئه غير المقيمين تكون مطلوبة لدخول
هؤالء العمالء في مناقصات تطرحها الجهات المحلية.

7(   مـن المعلوم أن قرار منح التمويل مـن مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمـل أية مخاطر قـد تنجم
عـن تلـك العمليـات، بمـا فـي ذلك تلـك الحـاالت التـي يتـم الحصـول علـى مـوافقة البنـك المركـزي 

المسبقـة بشأنها.

ويتعين على البنك في مثل هذه الحاالت مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويذكر 
في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : الحد األقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك 

اإلسالمي، وتعليمات ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك اإلسالمية.

2003/11/10
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
د  - تعليمات رقم )2/رب أ/2003/106( فـي شأن تقديم التمويل بالدينار الكويتي لغير المقيم. 



المحــافـــظ
التاريــخ : 15  رمضان  1424 هـ
الموافـق : 10  نوفمبــر  2003 م

تعليمات رقم )2/رب أ/2003/136(
إلـى كافــة البنــوك اإلسالميــة

 

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ
أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت

يترتب عليها من احتماالت لوجود فرص سانحة  الراهنة وما  في ضوء تطورات األوضاع اإلقليمية 
لوحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي للقيام بدور في تنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت 
وذلك من خالل تقديم التمويل المطلوب للعمالء سواء المقيمين أو غير المقيمين، فإن بنك الكويت المركزي 

يرى أهمية التأكيد على ما يلي :

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

العقود.

2- أن عمليات التمويل التي يجوز للبنوك اإلسالمية تقديمها بالدينار الكويتي لغير المقيمين يجب أن تقتصر 
الكويتي والمسندة من جهات حكومية في دولة  بالدينار  المحررة  العقود  لتمويل  المقدمة  تلك  على 
التمويل  تقديم  بشأن  الصادرة  التعليمات  التي تضمنتها  الشروط والضوابط  وذلك مع مراعاة  الكويت 

بالدينار الكويتي لغير المقيم.

3- يتعين على البنوك اإلسالمية لدى قيامها بتقديم عمليات تمويل لعمالئها المقيمين وغير المقيمين لتنفيذ
بالتعليمات  الواردة  الدنيا  بالحدود  التام  االلتزام  الكويت، مراعاة ضرورة  أعمال ومشروعات خارج 
هذا  في  اإلشارة  وتجدر  اإلسالمية.  البنوك  لدى  التمويلية  السياسة  وتنظيم  ترشيد  شأن  في  الصادرة 

الخصوص إلى ما يلي:

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
هـ  - تعليمات رقم )2/رب أ/2003/136( في شأن عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

17

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



أ(       أهمية االلتزام باألسس السليمة لمنح التمويل، وخاصًة فيما يتعلق بتحديد الغرض من التمويل عند المنح، 
ومراعاة أن يتماشى نوع وحجم وعملة التمويل المطلوب مع االحتياجات الفعلية للعميل وفي حدود 

العقد الذي يتم تمويله، ومتابعة االستخدام الفعلي له في الغرض المقدم من أجله.

هذا وبصفة عامة فإنه يجب مراعاة إجراء دراسة ائتمانية متكاملة لجدوى التمويل المقدم. مع األخذ 
في االعتبار سالمة المركز المالي للعميل وتوافر مصادر السداد والضمانات المقدمة وغير ذلك من 

اعتبارات.

ب(   العمل على تقليل المخاطر التمويلية التي قد يتعرض لها البنك إلى أدنى حد ممكن من خالل توزيع 
قطاعات  مختلف  على  وتوزيعها  التمويل  محفظة  تنويع  العمالء،  من  قاعدة عريضة  على  المخاطر 
النشاط االقتصادي، وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي أخذاً في االعتبار طبيعة 

المخاطر التي تتعلق بكل دولة.

وإدخال  دورية  بصفة  للبنك  التمويلية  السياسة  مراجعة  يتعين  أنه  الخصوص  هذا  في  المعلوم  ومن 
إطار  في  وذلك  بها  المعمول  والصالحيات  بالحدود  يتعلق  فيما  سيما  ال  عليها  المناسبة  التعديالت 

التوجهات االستيراتيجية للبنك والمتغيرات المحيطة بالنشاط.

كما يجدر التنويه بأن قرار منح التمويل هو مسئولية البنك المعني، ويقع على عاتقه تحمل أية مخاطر قد 
تنجم عن ذلك التمويل. ويتعين على البنك مراعاة الضوابط الرقابية األخرى الصادرة من البنك المركزي، 
ويذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال وليس الحصر : معيار كفاية رأس المال، الحد األقصى لمقدار 

التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي.

         
ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ  

سالم عبدالعزيز الصباح
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
هـ  - تعليمات رقم )2/رب أ/2003/136( في شأن عمليات التمويل المقدمة لتنفيذ أعمال ومشروعات خارج دولة الكويت.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



المحــافـــظ
التاريخ : 28 رمضان  1425 هـ

الموافــق :11  نوفمبـــر  2004 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

أود اإلفادة بأنه في إطار تنظيم نشاط االئتمان والتمويل المقدم من البنوك المحلية، فقد تقرر وضع حد 
أقصى قدره 80٪ )1( لنسبة محفظة التمويل إلى الودائع، يتم احتسابها)2()3( وفقاً للموضح بالبيان المرفق.

مراعاة  مع  النسبة،  لهذه  المذكور  األقصى  الحد  تجاوز  بعدم  االلتزام  مراعاة  مصرفكم  على  ويتعين 
تزويدنا بالبيان المرفق بشكل شهري اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر 2004، وذلك خالل ثالثة أيام عمل 

من نهاية الشهر)4(.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

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 )ح( من هذا الفصل.

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

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

هذا الفصل.

االنتقالية الفترة  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  التطبيق  حيز  التمويل  لمنح  المتاح  األقصى  للحد  المعدلة  التعليمات  وإدخال  التعليمات  بهذه  العمل  إيقاف  تم   )4(

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 )ر( من هذا الفصل.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
و  -  تعليمات بشأن وضع حد أقصى قـدره 80٪  لنسبة محفظـة التمويـل إلى الودائع.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
و  -  تعليمات بشأن وضع حد أقصى قـدره 80٪  لنسبة محفظـة التمويـل إلى الودائع.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

بنـــك الكويـــت المركـــزي
قـطـــــــاع الــرقـــــابــــــة 

إدارة الرقـابـة المكـتبـيــة
قســم اإلشــراف المكتبـي

نسبة صافي محفظة التمويل إلى الودائع
كما في نهاية شهر  ..............

ألف ديناربيـــــــــــــــــــــــــــــان

محفظة التمويل :
أ   - عمليات االستثمار والتمويل للعمالء
        )بند ف من بيان المركز المالي(.

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

1- مجموع محفظة التمويل )أ+ب(

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

      )بند ح/1/أ، ب(.
ب - اإليرادات المؤجلة

      )ضمن المطلوبات األخرى بند ط(.

)..................... (

)..................... (
) .....................(2- مجمــوع )أ+ب(

3- صافي محفظة التمويل )2-1(

الودائــع   :
أ   - ودائع حكومية )بند ج(.

ب - ودائع القطاع الخاص )بند د(.
ج - ودائع أخرى )بند هـ(.

4- إجمالي الودائع )أ+ب+ج(

5- نسبة صافي محفظة التمويل إلى إجمالي الودائع )4�3(



المحــافـــظ
التاريـــخ : 26 رمضان  1428 هـ
الموافــق : 8   أكتوبـــر 2007 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2007/211(
 إلـــى كافـــة البنــــوك المحليــــة

العاملة وفق الشريعة  التقليدية بتاريخ 2004/7/15 والبنوك  للبنوك  التعليمات الصادرة  باإلشارة إلى 
اإلسـالميـة الغـراء بتـاريـخ 2004/11/11 بـشـأن اإللـتـزام بـعـدم تجـاوز نسبـة أرصـدة محفظـة التسهيالت 
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.

نود اإلفادة بأنه يتعين على مصرفكم احتساب النسبة المذكورة اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر 2007 على 
أساس المتوسط اليومي لألرصدة خالل الشهر وليس على أساس األرصدة في نهاية الشهر المعد عنه النسبة.

على أن يتم تزويدنا ببيانات النسبة المذكورة وفقاً للنموذج المرفق بشكل شهري، وذلك في موعد غايته 
ثالثة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه البيان، مع مراعاة أن يتم تزويدنا بهذا البيان عن الفترات ربع 

السنوية مدققاً من مراقبي حسابات مصرفكم)3(.

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

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ  

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 )ح( 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 )ص( 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
للتعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( المؤرخ 2012/5/8  في2012/5/10 لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من 2012/5/11 وذلك وفقاً 

والمدرج في البند )ر( من هذا الفصل.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ز  - تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2007/211( في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

21

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



22

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ز  - تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2007/211( في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

بنــك الكويـت المركـزي
قـطـــــاع الــرقــــابــــة 
إدارة الرقابـة المكتبـيـة
قسم اإلشـراف المكتبـي

نسبة صافي محفظة التسهيالت اإلئتمانية
إلى الودائع )*( عن شهر  ..............

باأللف دينارالبيـــــــــــــــــــــــــــــان

محفظة التسهيالت اإلئتمانية :

-  العمالء.

-  المؤسسات المالية.

1- إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية

2- المخصصات المتوافرة

3- صافي محفظة التسهيالت اإلئتمانية )2-1(

الودائـــع   :

أ   - الودائع الخاصة

ب - الودائع الحكومية

ج - ودائع المؤسسات المالية

4- إجمالي الودائع

5- النسبة )4�3(

)*( تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي لألرصدة بسطاً ومقاماً.

) النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(

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



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ز  - تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2007/211( في شأن تعديل أسلوب احتساب نسبة محفظة التمويل إلى الودائع.
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بنــك الكويـت المركـزي
قـطـــــاع الــرقــــابــــة 
إدارة الرقابـة المكتبـيـة
قسم اإلشـراف المكتبـي

نسبة صافي محفظة التمويل إلى
 الودائع )*( عن شهر  ..............

باأللف دينارالبيـــــــــــــــــــــــــــــان

محفظة التمويل :
أ   - عمليات االستثمار والتمويل للعمالء
        )بند ف من بيان المركز المالي(.

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

1- مجموع محفظة التمويل )أ+ب(

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

        )بند ح/1/أ، ب(.
ب  - اإليرادات المؤجلة

        )ضمن المطلوبات األخرى بند ط(.

)..................... (

)..................... (

) .....................(2- مجمــوع )أ+ب(

3- صافي محفظة التمويل )2-1(

الودائـــع   :
أ    - ودائع حكومية )بند ج(.

ب  - ودائع القطاع الخاص )بند د(.
ج   - ودائع المؤسسات المالية )بند ب/1/ب،ج و2/ب،ج(.

د   - ودائع أخرى )بند هـ(.

4- إجمالي الودائع

5- النسبة

 )*( تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومي لألرصدة بسطاً ومقاماً.

) النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(

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



المحــافـــظ
التاريـــخ : 9 شــــــــوال  1429 هـ
الموافــق : 8  أكتوبـــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،
تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2008/224(

 إلــى كافــة البنــوك المحليـــة

العاملة وفق أحكام  بتاريخ 2004/7/15 ، وللبنوك  التقليدية  للبنوك  التعليمات الصادرة  إلى  باإلشارة 
الشريعة اإلسالمية الغراء بتاريخ 2004/11/11 ، والمعدلة بتاريخ 2007/10/8 ، بشأن اإللتزام 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 
الحداألقصى المقرر للنسبة المشار إليها إلى ٪85)2()3(.

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

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

البنوك على  فإنه  االستثمار،  شركات  مع  للبنوك  المالية  التعامالت  بشأن  الفصل  هذا  من  )ط(  البند  في  المدرج   2008/10/19 المؤرخ  للتعميم  وفقاً    )1(
أن تأخذ باالعتبار لدى تعاملها مع العمالء توسيع مساحة اإلقراض أمام البنوك، نتيجة لرفع الحد األقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80٪ إلى ٪85. 

تنفيذ المركزي في إطار  الكويت  بنك  إدارة  إلى موافقة مجلس  فقد أشار  الفصل،  البند )ل( من هذا  المدرج في  المؤرخ 2008/11/17  للتعميم  )2(  وفقاً  
برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار على استبعاد التمويل المقدم 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/2011/272( المؤرخ 2011/5/10 والمدرج في البند )ص( من
هذا الفصل.

االنتقالية الفترة  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  التطبيق  حيز  التمويل  لمنح  المتاح  األقصى  للحد  المعدلة  التعليمات  وإدخال  التعليمات  بهذه  العمل  إيقاف  تم   )4(
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 )ر( من هذا الفصل.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ح  -  تعميم رقم )2/رب ، رب أ /2008/224( في شأن رفع الحد األقصى المقرر لنسبة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع من 80٪ إلى ٪85.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



المحــافـــظ
التاريـــخ : 20 شـــــــوال  1429 هـ
الموافــق : 19 أكتوبــــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2008/227(
 إلــى كافـــة البنـــوك المحليـــة

باإلشارة إلى اإلجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ 2008/10/15 مع السادة رؤساء مجالس 
إدارات البنوك، والذي تم خالله مناقشة التعامالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار. 

نود أن نؤكد على بعض الجوانب من عمليات البنوك التي تم مناقشتها خالل اإلجتماع وإعطاء البنوك 
توجيهات بشأنها، وكما يلي:

1(  مراعــاة البنـوك ألهمية عـدم قطـع خطوط االئتمان الحاليـة الممنوحـة لشركـات االستثمـار، وتجديـد هـذه
التسهيالت لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل اإلضافي الالزم لمن يستحق من هذه الشركات وذلك 

بناًء على الدراسات االئتمانية التي تقوم بها البنوك.

2( عدم قيام البنوك ببيع األسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيالت المقدمة للعمالء، بما في ذلك
تتخذها  التي  واإلجراءات  الحالية  والظروف  األوضاع  طبيعة  باالعتبار  أخذاً  االستثمار،  شركات 
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 البنود )س(، )ق(، )ر(، في الباب الثالث
من هذا الدليل والخاص بالبيانات واإلحصاءات الدورية للبنوك اإلسالمية. 

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ط  - تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/227( في شأن التعامـالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار.
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



3(  على البنوك مراعـاة أن تنعكس مجمـوعة القـرارات التي اتخذهـا البنك المركزي بتاريخ 2008/10/8 
في تعامالت هذه البنوك مع العمالء. ومن ذلك المبادرة إلى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على 
بواقع  الخصم  سعر  تخفيض  في ضوء  وذلك  االستثمار،  شركات  ذلك  في  بما  للعمالء،  القروض 
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.
    

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 
سالم عبدالعزيز الصباح
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ط  - تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/227( في شأن التعامـالت المالية للبنوك مع شركات االستثمار.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



المحــافـــظ
التاريـــخ : 8  ذو القعــــدة  1429 هـ
الموافــق : 6  نوفمبـــــــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميـم إلى كافـة البنـوك الكويتية )1( 

في إطار التنسيق الذي تم مع البنوك الكويتية من خالل اتحاد مصارف الكويت بشأن برنامج مساندة 
شركات االستثمار المحلية، وما تم التوصل إليه في هذا الخصوص من قيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل  
لشركات االستثمار المحلية، نرفق مع هذا األسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب 

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

هذا ويتعين على مصرفكم إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بما يتم التوصل إليه بشأن معالجة أوضاع 
التمويل لكل  بالبرنامج الزمني الخاص بتقديم  كل شركة استثمار في هذا الخصوص، بحيث يتم موافاتنا 

شركة استثمار. كما يتعين موافاتنا ببيانات أسبوعية عن هذه العمليات وفقاً للنموذجين المرفقين.

ويؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة التعامل مع هذه األسس بالسرية الواجبة وقصر تداولها على 
المختصين بمصرفكم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

)1( تم تقرير بعض اإلعفاءات من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار وفقاً 
للتعميم المؤرخ 2008/11/17 والمدرج في البند )ل( من هذا الفصل.

)2( تم استبعاد التمويـل المقـدم لشركات االستثمار في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية، وودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية
وشبه الحكومية 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 )ر( من هذا الفصل.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ي -  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.
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



األسس العامة لتقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع

شركات االستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية

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

)2(  يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة أو البنك الذي يليه بوظيفة البنك المدير للتمويل المقدم
الدائنة وأي من البنوك الكويتية  للشركة، على أن يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية 

األخرى الراغبة في المشاركة.

)3(  يتم استخدام التمويل في سداد االلتزامات القائمة على الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية األجنبية،
وال يشمل ذلك االلتزامات القائمة على الشركات التابعة للشركة، يلي ذلك االلتزامات على الشركة تجاه 

صناديق االستثمار المحلية، ويكون الدفع للجهات الدائنة مباشرًة من قبل البنك المدير.

)4(   يتم التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة يقبلها البنك المدير، مع مراعاة التدفقات النقدية الداخلة
للشركة.

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

)6(  تقوم الشركة والبنك المدير بالتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية األجنبية للتوصل إلى التسويات
المناسبة.

)7(   تلتزم شركات االستثمار بعدم االقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل، وكذلك بعدم رهن أي
من أصولها الحرة )غير المرهونة( إال بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير.

2008/11/6
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ي -  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.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ي -  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.
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

التمويل المقدم من البنوك الكويتية
في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار

كما في     /     /     

تاريخ االستحقاقتاريخ المنحالتمــويــــلاسـم الشركةم
بالعمالتبالدينار

المديـر العـام

»القيمة باأللف دينار«اسم البنك  :
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ي -  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.

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

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

كما في     /     /     

تاريخ االستحقاقتاريخ اإليداعمبالغ الودائعاسـم الجهة المودعةم
بالعمالتبالدينار

المديـر العـام

»القيمة باأللف دينار«اسم البنك  :



المحــافـــظ

التاريـخ : 13  ذو القعــــدة  1429 هـ
الموافق : 11  نوفمبــــــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميـم رقـم )2/رب أ/2008/231( 
إلى البنوك المحلية اإلسالمية

باإلشارة إلى االجتماع الذي عقد في بنك الكويت المركزي بتاريخ  2008/10/15 مع السادة 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.

نود إفادتكم بأن بنك الكويت المركزي قد الحظ أن البنوك اإلسالمية بدأت تقوم مؤخراً بتمويل العمالء 
بمعدالت عائد أعلى مما كانت عليه قبل قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم.

هذا ويود بنك الكويت المركزي أن يؤكد على هذه البنوك ضرورة األخذ بعين االعتبار طبيعة المرحلة 
انعكاسات  مواجهة  بشأن  األخرى  الحكومية  والجهات  المركزي  البنك  اتخذها  التي  واإلجراءات  الحالية، 
األزمة المالية العالمية على الوضع المالي واإلقتصادي في البالد، ومن ضمنها قرارات البنك المركزي 

بشأن تخفيض سعر الخصم.  

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ك -  تعميم رقم )2/رب أ/2008/231( إلى كافـة البنوك اإلسالمية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض معدل العائد على تمويل العمالء بما يتماشى مع تخفيض

سعر الخصم. 
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ك -  تعميم رقم )2/رب أ/2008/231( إلى كافة البنوك اإلسالمية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض معدل العائد على تمويل العمالء بما يتماشى مع تخفيض

سعر الخصم. 

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

وفي ضوء ما تقدم، يأمل بنك الكويت المركزي من البنوك اإلسالمية أن تأخذ باالعتبار توجهات وأهداف 
البنك المركزي من وراء تخفيض سعر الخصم، والمبادرة إلى تخفيض معدالت العائد على عمليات التمويل 

للعمالء وذلك بما يتماشى مع التخفيضات التي أجراها البنك المركزي في سعر الخصم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح



المحــافــظ
التاريـــخ :  19  ذوالقعــدة  1429 هـ
الموافــق :  17  نـوفــمبــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى جميع البنوك الكويتية

باإلشارة إلى التعميم المؤرخ 2008/11/6 بشأن برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية 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.

بتاريخ 2008/11/16  المنعقدة  قد وافق بجلسته  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  بأن مجلس  نود اإلفادة 
على تقرير االعفاءات التالية من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج 

معالجة أوضاع شركات االستثمار، وذلك لحين االنتهاء من البرنامج:

1-    استبعاد التمويل المقدم بعد تاريخ هذا الكتاب لشركات االستثمار في إطار معالجة أوضاع شركات
االستثمار المحلية من بسط نسبة التسهيالت االئتمانية )عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء( 
إلى الودائع، مع استبعاد ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة في إطار 

هذا البرنامج من مقام النسبة.

شركات أوضاع  معالجة  برنامج  إطار  في  االستثمار  لشـركات  المقدم  الجديد  التمويل  استبعاد     -2
االستثمار المحلية من احتساب نسبة النمو المقررة في المحفظة االئتمانية )التمويلية(.

3-    اإلعفاء من تكوين المخصص العام )بنسبـة 1٪( بالنسبة للتمويل الجديـد المقدم لشركات االستثمار
في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية.

  

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ل -  تعميم بشأن تقرير بعض اإلعفاءات على بعض النسب الرقابية في إطار تقديم التمويل المطلوب لمعالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية.  
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للعميل  بالنسبة  التركز  حد   [ )التمويلي(  االئتماني  التركز  تعليمات  في  المقررة  للحدود  وبالنسبة  هذا 
الواحد، حد التركزات الكبيرة [، فيتعين على البنوك اتباع اإلجراءات المقررة في التعليمات والتي تقضي 
بالنسبة  إليها  النظر  التجاوز حيث سيتم  المركزي على  البنك  الحصول على موافقة مسبقة من  بضرورة 
لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ماتضمنته األسس العامة المشار إليها من 

مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح
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المحــافــظ
التاريــخ :  3  ذو الحجة  1429 هـ
الموافـق :  1  ديسمبـــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

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

باإلشارة إلى اإلجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ 2008/11/18 مع السادة رؤساء مجالس 
إدارات البنوك، والذي تم خالله توجيه  البنوك نحو تعزيز الضمانات المقدمة من العمالء مقابل التسهيالت 
االئتمانية / عمليات التمويل، يود البنك المركزي أن يؤكد على توجيهاته خالل االجتماع المذكور من حيث 
ضرورة قيام البنوك، وبشكل هادئ 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. 

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
م -  تعميم 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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المحــافــظ
التاريـــخ :  17  ذو الحجة  1429 هـ
الموافــق :  15  ديسمبـــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

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

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، 
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.

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

اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم.  

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ن -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2008/235( بشأن تكليف مدققي الحسابات الخارجيين إلجراء تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، وتقديم

تقرير المدققين مع البيانات المالية السنوية المدققة.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  17  ذو الحجة  1429 هـ
الموافــق :  15  ديسمبـــــر  2008 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

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

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

بتخفيض سعر الفائدة على القروض في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع )٪1.25(.

والحقاً لتعميم البنك المركزي إلى البنوك اإلسالمية بتاريخ 2008/11/11 ، حول التأكيد على إجراء 
تخفيض في معدالت العائد على عمليات التمويل، نظراً لما الحظه البنك المركزي من عدم استجابة بعض 

البنوك لقرار تخفيض سعر الخصم.

نود إفادتكم، بأن بنك الكويت المركزي ال يزال يتلقى شكاوي من العمالء يتبين منها عدم استجابة بعض 
البنوك بالقيام بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على عمليات التمويل، بما يتماشى مع قرار البنك 

المركزي بتخفيض سعر الخصم.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
س -  تعميم رقم )2/ رب أ/2008/236( بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع

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 معدل العائد لعمليات التمويل، يقابله تخفيض في تكلفة األموال 
لدى هذه البنوك، من خالل تخفيض مقابل في معدالت العائد على ودائع العمالء، لذلك فإن البنك المركزي 
ليود أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تبادر البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على 
تاريخ  من  اعتباراً  الخصم  سعر  تخفيض  شأن  في  المركزي  البنك  قرار  مع  يتماشى  بما  وذلك  التمويل 

 .2008/10/8

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
س -  تعميم رقم )2/ رب أ/2008/236( بشأن التأكيد على ضرورة مبادرة البنوك بإجراء التخفيض المطلوب في معدل العائد على التمويل وذلك بما يتماشى مع

قرار البنك المركزي في شأن تخفيض سعر الخصم اعتباراً من تاريخ 2008/10/8.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  12 ربيع األول  1429 هـ
الموافــق :  9   مــــــــارس  2009 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

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 ائتمانية وتمويلية 
نظمها  أو  تأسيسها  بموجب عقود  والشركات  المؤسسات  لهذه  بها  أغراض غير مصرح  في  الستخدامها 
األساسية، ومنح بعض هؤالء العمالء تسهيالت ائتمانية بعملة ال تتناسب مع طبيعة العميل وتدفقاته النقدية 
التي سيتم استخدامها في تسديد هذه االلتزامات، وذلك باإلضافة إلي قيام هذه البنوك بمنح قروض للعمالء 

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

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

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

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

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ع -  تعميم رقم )2/ رب،رب أ/2009/239( بشأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عمالئها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات 

غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها األساسية.

39

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



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.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ع -  تعميم رقـم )2/ رب،رب أ/2009/239( بشـأن التأكيد على البنوك بعدم قيامها بمنح تمويل إلى عمالئها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات 

غير مصرح بها بموجب عقود تأسيسها أو نظمها األساسية.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  27  ذو القـــعدة  1430 هـ
الموافــق :  15  نوفمبــــــــر  2009 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب،رب أ/2009/252(
إلى جميع البنوك المحلية

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، 
وبحيث تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لهذا النشاط من حيث كفاية وفاعلية هذه الضوابط، 
المعامالت كما في نهاية ديسمبر  القائم لهذه  البنك، ونتائج الوضع  التي قد يتعرض لها  وحدود المخاطر 
2009، باإلضافـة إلـى بيــان أوجه التطور فـي كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارســة النشاط، 
مقارنة بمــا تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك الخارجيين عن نهاية ديسمبر 2008 من مالحظات في 

هذا الشأن.

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

اعتماد البيانات المالية السنوية لمصرفكم.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

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

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ف -  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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المحــافــظ
التاريــخ :   7  جمادي اآلخرة  1432 هـ
الموافـق : 10  مـــــايـــــــــــو  2011 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب،رب أ/2011/272(
إلى جميع البنوك المحلية

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- توسيـع قاعـدة البـنود الحاليـة لمصـادر التمويـل الـتي يتـم علـى أساسهــا احتسـاب مبـلـغ الحــد األقصــــى
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.

-  الوائع الحكومية.

-  ودائع المؤسسات المالية.

-  السندات )الصكوك( المصدرة.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ص- تعميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272( بشأن إدخال تعديالت على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )عمليات

التمويل( عن نسبة 85 ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.
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-  القروض )عمليات التمويل( متوسطة وطويلة األجل.

-  شهادات اإليداع المصدرة.

-  اإليداعات من البنوك.

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-  وفقاً للتعديالت سالفة الذكر فإن المتاح لإلقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سوف
يكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفاً لإلقراض لكل بنك على حده، وذلك عوضاً عن نسبة قصوى 
من إجمالي مصادر التمويل )85٪(، حيث يمثل المبلغ المحدد إجمالي ما هو متاح للتوظيف من كل 

مصدر من مصادر التمويل.

4- وعلى النحو الذي تم مناقشته مع ممثلي البنوك خالل االجتماع المذكور فإن بنك الكويت المركزي يود 
األقصى  الحد  مبلغ  احتساب  أساسها  يتم على  التي  التمويل  في مصادر  الزيادة  أن  يؤكد على  أن 
وليس  الموارد  هذه  في  االستقرار  تعزيز عنصر  بهدف  تمثل عمليات حقيقية  أن  يجب  لإلقراض 
في إطار عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع 
العمليات. هذه  مثل  وجود  مدى  من  بالتحقق  المركزي  الكويت  بنك  يقوم  وسوف  اإلقراض.  في 

  

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ص- تعميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272( بشأن إدخال تعديالت على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )عمليات

التمويل( عن نسبة 85 ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.
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النسبة المسموح بتوظيفها كحد أقصىأرصدة الودائع واألدوات المالية المسموح بتوظيفها

75 ٪المـتـبــقـــي علــى استحقـاقـهـا لغــايــة 3 شـهـــور

90 ٪المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة

100 ٪المـتـبــقـــي علــى استحقـاقـهـا أكـثـــر مــن سـنـــة



من تبدأ  سنة  لمدة  انتقالية  فترة  وخالل  مبدئي  بشكل  المعدلـة  التعليمات  هذه  تطبيـق  يتم  كذلك سوف 
 2011/5/10، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية )Parallel Run(. ويتعين على مصرفكم خالل هذه 
الفترة االنتقالية موافاتنا بالبيانات الشهرية لنسبة محفظة التسهيالت االئتمانية )التمويل( إلى 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.  

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ص- تعميم رقم )2/رب، رب أ/2011/272( بشأن إدخال تعديالت على التعليمات الخاصة بعدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية )عمليات

التمويل( عن نسبة 85 ٪ من أرصدة الودائع الخاصة والحكومية وودائع المؤسسات المالية.

44

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



المحــافــظ
التاريـــخ : 30 ربيع األول 1433  هـ
الموافــق : 22  فبرايـــــــر  2012 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب،رب أ/2012/281(
إلى جميع البنوك الكويتية

المشتقات  في  التعامل  في  مصرفكم  نشاط  تدقيق  حول  الخارجيين  الحسابات  مدققي  تقرير  إلى  نشير 
المالية لحسابه ولحساب العمالء، وهو التقرير الذي يقدمه مصرفكم بصورة سنوية مرفقاً مع البيانات المالية 

الختامية.

نود إفادتكم بأنه وفي إطار إجراءات بنك الكويت المركزي بشأن تعزيز رقابته على نشاط المشتقات 
المالية والتحقق من عدم قيام البنوك بأي نشاط مضاربة في هذا الشأن، فإنه يتعين ما يلي:

1( أن تستمـر البنوك المحلية في تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الخاص بتدقيق نشاط البنك
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  بما تضمنه  مقارنة  ديسمبر من كل عام  نهاية  في  كما  المعامالت  لهذه  القائم  الوضع 
السابقة، باإلضافة إلى بيان أوجه التطور في كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارسة النشاط.

2( أن تقوم البنوك، واعتباراً من بداية عام 2012 ، بتزويد بنك الكويت المركزي في نهاية يونيو من كل
المنتدب  العضو  أو  التنفيذي  الجهاز  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  كل  من  موقع  بكتاب  عام 
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 
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.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ق -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل
 في المشتقات  المالية لحسابها ولحساب العمالء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن.
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3( أن تراعي البنوك التي تتعامل بالمشتقات المالية ما أكدته في كتبها الموجهة إلى بنك الكويت المركزي في 
شهر سبتمبر 2011 من حيث عدم قيامها بأي نشاط مضاربة في المشتقات المالية سواء لحسابها أو 
لحساب العمالء، واقتصارتعاملها في األدوات العادية بغرض التحّوط وفي إطار إدارة المخاطر، مع 

وجود تدقيق خارجي لهذه األدوات واإلفصاح عنها.  

4( أن تـستمر البنوك التي ال تتعامل بالمشتقات المالية في تزويد بنك الكويت المركزي بما يفيد عدم وجود
أي تعامل لها في المشتقات المالية، أو تطبيق ما جاء في هذه التعليمات في حالة قيام أي من هذه 

البنوك بالتعامل في تلك األدوات.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

د. محمد يوسف الهاشل

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ق -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/281( إلى جميع البنوك الكويتية بشأن تقديم تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل
 في المشتقات  المالية لحسابها ولحساب العمالء بصورة نصف سنوية مع تضمين هذا التعميم التأكيد على طبيعة النشاط الذي تمارسه البنوك في هذا الشأن.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  17 جمادي اآلخرة   1433  هـ
الموافــق :  8   مـــــــايــــــــــو  2012 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

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

إلصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة االنتقالية المشار إليها.

نفيدكم بأنه في ضوء ما أظهرته البيانات التي قدمتها البنوك بشأن تطبيق التعليمات المعدلة خالل الفترة 
االنتقالية من توجهاً إيجابياً بشأن تطبيق هذه التعليمات من توفير مساحة تمويلية أكبر باإلضافة إلى تحسين 
المواءمة بين استحقاقات األصول والخصوم، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة 

بتاريخ 2012/5/7 )1( اآلتي:

1( إيقاف العمل بالتعليمات الحالية الخاصة بعـدم تجاوز أرصدة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية
المؤسسات  والحكومية وودائع  الخاصة  الودائع  من أرصدة   )2( نسبة ٪85  التمويل( عن  )عمليات 

المالية. 

)1(  تم ادخال تعديالت على تعليمات الحد األقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للتعميم رقم )2 / رب ، رب أ / 365 / 2016( والمدرج في البند
 )ض( من هذا الفصل.

)2(  تم تعديل الحد األقصى للتمويل بموجب التعميم رقم )2 / رب ، رب أ / 365 / 2016( ليصبح 90٪ من مجموع المصادر التمويلية التي 
حددتها تلك التعليمات دون تطبيق نسب متفاوتة وفقاً لفترات االستحقاق مع استبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ر -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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2( أن تدخل التعليمات المعدلة للحد األقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيـق اعتباراً من تاريخ انتهاء
التطبيق اعتباراً من 2012/5/11. ويتعين على  الفترة االنتقالية في 2012/5/10 لتصبح واجبة 
مصرفكم موافاتنا بالبيانات الشهرية للحد األقصى المتاح لمنح التمويل وفقاً للنماذج المرفقة، وذلك في
موعد غايته عشرة أيام عمل من نهاية الشهر المعد عنه تلك النماذج. كما تجدون مرفقاً قرص مدمج 
 .)SV.FRT@CBK.GOV.KW( بالنماذج المشار إليها لموافاتنا بها عن طريق البريد االلكتروني )CD(

االستثمار شركات  أوضاع  معالجة  برنامج  إطار  في  االستثمار  لشركات  المقدم  التمويل  استبعاد   )3
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 
وميدانياً حتى يتحقق من هذه  بمتابعة ذلك عن كثب مكتبياً  المركزي  الكويت  بنك  يقوم  التمويل، وسوف 

العمليات.  

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

د. محمد يوسف الهاشل

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ر -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ر -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

الرصيد كما فيبــيـــــان
2012/01/00

الرصيد كما في
2012/02/00

الرصيد كما في
2012/03/00

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 المركـــزي                     )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(
قـطــــاع الــرقـــابــــة
إدارة الرقابة المكتبـيـة
الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــلقسم اإلشـراف المكتبي

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

جدول رقم )2(
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ر -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.

50

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

الرصيد كما فيبــيـــــان
2012/01/00

الرصيد كما في
2012/02/00

الرصيد كما في
2012/03/00

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 المركـــزي              )النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(                                                                                                                       
قـطـــاع الــرقـــابــــة
إدارة الرقابـة المكتبـيـــة
قسم اإلشـراف المكتبـي

الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويـــــل
على أساس يومي خالل شهر ...........

البنك  : .........................                                                    »القيمة باأللف دينار«

جدول رقم )1(
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

الرصيد القائمبــــــيــــــــــــــــان
نهاية الشهــر 

متوسـط تكلفــة
الرصيد القائم )٪(

أواًل  : الودائع الخاصة :

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

0.00٪0مجمــــــــــوع أواًل 

ثانياً : الودائع الحكومية : 

حسابات التوفير والجارية1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
ودائع ألجل

0.00٪0مجمــــــــــوع ثانياً 

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية : 

حسابات التوفير والجارية1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
ودائع ألجل

0.00٪0مجمــــــــــوع ثالثاً 

رابعاً : اإليداعات من البنوك :

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

0.00٪0مجمــــــــــوع رابعاً 

خامساً : القروض متوسط وطويل األجل : 
1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من  3 شهور حتى سنة

3- المتبقي على استحقاقها أكثر من  3  سنة
0.00٪0مجمــــــــــوع 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  3  سنة

0.00٪0مجمــــــــــوع سادساً 

سابعاً : 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

0.00٪0مجمــــــــــوع سابعاً 

0.00٪0ثامنــاً : مجموع أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً 

بنـك الكويـت المركـــزي       )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(                                                                                                                       
قـطــــاع الــرقـــابــــة

إدارة الرقابــة المكتبـية
قسم اإلشـراف المكتبي

مصادر األموال المتاحة كما في  .................
البنك  : .........................                              »القيمة باأللف دينار«

جدول رقم )2(
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

بنـك الكويـت المركـــزي       )النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(                                                                                                                       
قـطــــاع الــرقـــابــــة
إدارة الرقابـــة المكتبـيـــة
قسم اإلشـراف المكتبي

مصادر األموال المتاحة كما في  ..................
البنك  : .........................                              »القيمة باأللف دينار«

جدول رقم )2(

الرصيد القائمبــــــيــــــــــــــــان
نهاية الشهــر 

متوسـط تكلفــة
الرصيد القائم )٪(

أواًل  : الودائع الخاصة :

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

0.00٪0مجمــــــــــوع أواًل 

ثانياً : الودائع الحكومية : 

حسابات التوفير والجارية1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
ودائع ألجل

0.00٪0مجمــــــــــوع ثانياً 

ثالثاً : ودائع المؤسسات المالية : 

حسابات التوفير والجارية1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية2- المتبقي على استحقاقها أكثر من 3 شهور حتى سنة
ودائع ألجل

حسابات التوفير والجارية3- المتبقي على استحقاقها أكثر من سنة
ودائع ألجل

0.00٪0مجمــــــــــوع ثالثاً 

رابعاً : ودائع أخرى :

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

0.00٪0مجمــــــــــوع رابعاً 

خامساً : اإليداعات من البنوك: 
1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

2- المتبقي على استحقاقها أكثر من  3 شهور حتى سنة

3- المتبقي على استحقاقها أكثر من  3  سنة
0.00٪0مجمــــــــــوع خامساً 

سادساً : عمليات تمويل متوسطة وطويلة األجل : 
1- المتبقي على استحقاقها لغاية 3 شهور

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

0.00٪0مجمــــــــــوع سادساً 

سابعاً : 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

0.00٪0مجمــــــــــوع سابعاً 

ثامناً : 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

مجمــــــــــوع ثامناً
0.00٪0تاسعــاً : مجموع أواًل + ثانياً + ثالثاً + رابعاً + خامساً + سادساً + سابعاً + ثامناً
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الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية

الحد األقصى المتاح لمنح التمويلاليوم

)1(

صافي محفظة التمويل

)بعد المخصصات المحددة والعامة(

)2(

الفائض )أو التجاوز(

)3( = )1( - )2(

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

بنـك الكويـت المركـــزي
قطــــــاع الرقــــابـــــــة                     )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(

إدارة الرقابــة المكتبيـة
الحد األقصى المتاح لمنح التمويلقسم اإلشـراف المكتبـي

عن شهر  ..................
البنك  : .........................                          »القيمة باأللف دينار«

جدول رقم )3(



بنـك الكويـت المركــزي                   )النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(
قــطـــــاع الـرقــــابـــــة
إدارة الرقابــة المكتبيـة
الحد األقصى المتاح لمنح التمويلقسم اإلشـراف المكتبي

عن شهر  ..................
البنك  : .........................                                                               »القيمة باأللف دينار«   

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ر -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2012/283( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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جدول رقم )3(

الحد األقصى المتاح لمنح التمويلاليوم

)1(

صافي محفظة التمويل

)بعد المخصصات المحددة والعامة(

)2(

الفائض )أو التجاوز(

)3( = )1( - )2(

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



المحــافــظ
التاريـــخ :  13  صفـــــــر  1434 هـ
الموافــق :  26  ديسمبــــر  2012 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم )2/رب أ/2012/296(
بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد

التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها
بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/12/25 إدخال 
تعديل على البند )ثالثاً/4/أ( من التعليمات الصادرة بتاريخ 2003/6/15 في شأن الضوابط والقواعد التي 
يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها، 

ليصبح على النحو التالي:

أو عينية مع  نقدية  بالكامل بضمانات  يتم منحها مغطاة  التي  النقدية  التمويل  “يجب أن تكون عمليات 
مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة انخفاض 
قيمة الضمانات، وذلك وفقاً لألصول المصرفية المتعارف عليها. وال يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة 
المقدمة  االئتمان  وبطاقات  المقسط  الشخصي  التمويل  عمليات  من  وغيرها  االستهالكي  التمويل  عمليات 

ألعضاء مجلس اإلدارة، شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو”. 

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

د. محمد يوسف الهاشل

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ش -  تعميم رقم )2/رب أ/2012/296( بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعـد التي يتعين على البنوك اإلسالمية االلتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل

 التي تقدمها ألعضاء مجالس إداراتها.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  25  ذو الحجة   1434  هـ
الموافــق :  30  أكتوبــــــر  2013 م

المحترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

تحية طيبة وبعد،

تعميم إلى جميع البنوك اإلسالمية

في ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك اإلسالمية بطرح منتج تمويل عقاري لألفراد للسكن الخاص،
وذلك خارج إطار تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2008/3/24 بشأن عمليات التمويل 

االستهالكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط )اإلسكانية(.

في  تنجم  قد  سلبية  آثار  ألي  وتفادياً  السليم،  الوجه  على  المصرفي  العمل  سير  تأمين  على  وحرصاً 
المستقبل عن مثل هذا النشاط، فإن األمر يتطلب إرجاء قيام البنوك بمنح أي عمليات تمويل في إطار مثل 
هذا المنتج، اعتباراً من تاريخه، وذلك لحين االنتهاء من الدراسة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في 

هذا الخصوص، ومن ثم إخطاركم بقرار بنك الكويت المركزي حيال هذا األمر. 

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحــافــظ 

د. محمد يوسف الهاشل

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ت - تعميم بشأن قيام بعض البنوك اإلسالمية بطرح منتج تمويل عقاري لألفراد للسكن الخاص بخالف الممنوح وفقاً لتعليمات التمويل االستهالكي والمقسط.
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المحــافــظ
التاريـــخ :  8  محــــــــــرم  1435  هـ
الموافــق :  12  نوفمبـــــــــر  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

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

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ث  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء  و/أو تطوير العقارات الواقعة في

مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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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. 

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ث  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء  و/أو تطوير العقارات الواقعة في

مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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ضوابط منح التمويل

يتعين على البنك / الشركة عند منح هذا التمويل االلتزام - كحد أدنى - بالضوابط التالية :

1(   أن يكون منح االئتمان وفقاً لدراسة ائتمانية متكاملة تتناول ما نصت عليه تعليمات بنك الكويت المركزي
في شأن ترشيد السياسة االئتمانية، وبصفة خاصة دراسة ما يلي :

المركز المالي للعميل ودرجة المالءة المالية، وذلك بناًء على سياسات وإجراءات واضحة تشكل	 
مجموعة العناصر الرئيسية التي تحدد الجدارة االئتمانية للعميل وقدرته على السداد.

صافي التدفقت النقدية للعميل أخذاً في االعتبار أية التزامات مالية أخرى عليه تؤثر على هـذه	 
التدفقات. 

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

التاريخ االئتماني للعميل، وبياناته االئتمانية من واقع بيانات شركة شبكة المعلومات االئتمانية	 
)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.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ث  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء  و/أو تطوير العقارات الواقعة في

مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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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

أيهما العقار  تقييم  قيمة  أو  الشراء  أساس سعر  على  السابق  البند  في  المذكورة  العقار  قيمة  تحدد   )6
بأطراف  الصلة  المستقلين من غير ذي  المقيّمين  اثنين من  قبل  التقييم من  يتم  أن  وبمراعاة  أقل، 
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.

-  يتوجب اطالع العميل على آلية تحديد سعـر الفائدة )العائد( واألسعار المرجعية المستخدمة
التغيير،  هذا  وحدود  )العائد(  الفائدة  سعر  تغيير  في  النظر  فيها  يجوز  التي  الحاالت  وكذلـك 
أو  الثابتة  الفائدة  أسعار  تطبيق  على  االطالع  بشأن  العميل  من  موقع  إقرار  على  والحصول 

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.

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ث  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء  و/أو تطوير العقارات الواقعة في

مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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-   حصول العميل على نسخ من العقود المبرمة بشأن منح هذا التمويل .

-     االحتفاظ بنسخ عن كافة المستندات المتعلقة بالعقار بما في ذلك مستندات شراء العقار وتسديد قيمته
والعموالت المتعلقة بأي أطراف أخرى في هذا الشأن  .

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

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

9( يتعين ، وقبل ممارسة هذا النشاط ، وضع سياسة تمويلية متكاملة لهذا النوع من التمويل تُعتمد من
مجلس اإلدارة وتغطي جميع المخاطر المحتملة، وتشمل بشكل خاص الضوابط الالزمة لقياس وإدارة 

تلك المخاطر وتخفيفها إلى حدودها الدنيا، أخذاً باالعتبار جميع ما ورد في هذه التعليمات.

 

2013/11/12 

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ث  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2013/315( بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمالء األفراد بغرض شراء  و/أو تطوير العقارات الواقعة في

مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.

61

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية على البنوك اإلسالمية



المحــافــظ
التاريـــخ :  19  ربيع األول  1435  هـ
الموافــق :  20  ينايـــــــــــر  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  وذلك خالل  نوفمبر 2013  بيانات شهر  من  ابتداًء   )CD( مدمج  ومحملة على قرص 
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”.

)1( صدر 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
تحت رقم )11( في جداول أغراض التمويل والخاص بعمليات التمويل المقدمة لألفراد. 

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
خ - تعميم رقم )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.
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2(  تم إجراء بعض التعديالت على البيانات اإلحصائية )TBS( للبنوك التقليدية، و)IBS( للبنوك اإلسالمية،
المرفق )CD(، حيث يتعين موافاتنا  المدمج  القرص  المواصفات والمحملة على  لوثيقة  وذلك وفقاً 

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 *

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
خ - تعميم رقم )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.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
خ -  تعميم رقم )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.
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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

ف التمويل الموجهة للسكن الخا
بخال

ت المركزي
بنك الكوي

قــطـــاع الرقـــابــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قســـــم اإلئــتـــمــــان

ف دينار كويتي
المبالغ باألل

مرفق رقم )1(

اسم البنك / الشركة :

ض / تمويل.
صل على أكثر من قر

ض على حده 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(.

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
صات

ص
المخ

المتوافرة
عدد

 العمالء *
ض/ 

عدد القرو
عمليات التمويل

صيد
الر

صات
ص

المخ
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



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
خ -  تعميم رقم )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.
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صدة كما في  -- /--/----
ص وفقاً شرائح 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

ف التمويل الموجهة للسكن الخا
بخال

ت المركزي
بنك الكوي

قــطـــاع الرقـــابــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قســـــم اإلئــتـــمــــان

ف دينار كويتي
المبالغ باألل

مرفق رقم )2(

اسم البنك / الشركة :

ض / تمويل.
صل على أكثر من قر

ض على حده 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(.

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
صات

ص
المخ

المتوافرة
عدد

 العمالء *
ض/ 

عدد القرو
عمليات التمويل

صيد
الر

صات
ص

المخ
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 1.000.000 فأكثر

اإلجمالي **
0

0
0

0
0

0
0

0

إجمالي العدد بدون تكرار **
0

0
0



المديـر
التاريـــخ :  24  جمادى اآلخرة  1435  هـ
الموافــق :  24  إبـــريـــــــــــل  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 
التمويل وفقاً لنموذج أ.م )2( التي تقدم لبنك الكويت المركزي عبر خط اإلتصال المباشر )On-Line( بصفة 

شهرية مستقباًل.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية   
وليد محمود العوضي 

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ذ -  تعميـم رقـم )2/رب، رب أ،رس، رس أ، رت، رت أ/2014/333( بشـأن البيانات الدورية للتمويل المقدم لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة

في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
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المحافظ 
التاريـــخ : 6 جمادي اآلخرة 1437هـ
الموافــق : 15 مــــــــارس  2016 م

المحترم األخ / 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 وإدخال تعديالت على تعليمات الحد األقصى 
نسبة 90٪ من  التمويل  لمنح  الحد األقصى  يكون  بتاريخ 2012/5/8 بحيث  الصادرة  التمويل،  لمنح  المتاح 
مجموع المصادر التمويلية التي حددتها تلك التعليمات، دون تطبيق نسب متفاوتة وفقاً لفترات 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 :

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

على عناصر 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. وبهدف هذا 
التمويل  أن  التأكيد على  لديها من خالل  المستقرة  التمويل  لتعزيز مصادر  البنوك  توجيه  إلى  المعيار 
المستقر المتاح لديها كاٍف لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من البنوك في ضوء هيكل المطلوبات 

والموجودات الخاصة بكل بنك.
9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.

ض -  تعميم رقم )2/رب،رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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الثالثة  المستويات  أساس  ابتداًء من شهرأكتوبر 2016 وعلى  المعدلة  بالتعليمات  االلتزام  يتم  أن  ويتعين 
التالية :

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

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

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

المرفقة، مع  للنماذج  التمويل وفقاً  لمنح  المتاح  للحد األقصى  الشهرية  بالبيانات  يتم موافاتنا  وعلى أن 
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

9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ض -  تعميم رقم )2/رب،رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
ض -  تعميم رقم )2/رب،رب أ/2016/365( إلى جميع البنوك المحلية )ما عدا البنك الصناعي( بشأن الحد األقصى المتاح لمنح التمويل.
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بــيـــــان
الرصيد كما في
بداية الشهر

الرصيد كما في
--

الرصيد كما في
--

الرصيد كما في
نهاية الشهر

مجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيم

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 

مجمـــــوع 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

مجمـــــوع 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

مجمـــــوع 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
مجمـــــوع 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

مجمـــــوع 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

مجمـــــوع سادساً

سابعاً : المجموع

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

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

بنـك الكويـت المركـــزي                    )النموذج المستخدم للبنوك التقليدية(                                                                                                                       
قـطــــاع الــرقـــابــــة
إدارة الرقابـة المكتبـيــة
قسم اإلشـراف المكتبـي

الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــل
على أساس يومي خالل شهر ...........

البنك  : .........................                   »المبلغ باأللف دينار«
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بــيـــــان
الرصيد كما في
بداية الشهر

الرصيد كما في
--

الرصيد كما في
--

الرصيد كما في
نهاية الشهر

مجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيممجموعغير مقيممقيم

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 

مجمـــــوع 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

مجمـــــوع 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
مجمـــــوع 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

مجمـــــوع 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
مجمـــــوع خامساً

سادساً : شهادات االيداع 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

مجمـــــوع 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

مجمـــــوع سابعاً 

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

عاشراً : نسبه صافي محفظة التسهيالت إلى مصادر األموال )تاسعاً / ثامناً(

بنـك الكويـت المركـــزي                  )النموذج المستخدم للبنوك اإلسالمية(                                                                                                                       
قـطــــاع الــرقـــابــــة
إدارة الرقابـة المكتبـيــة
قسم اإلشـراف المكتبـي

الحـد األقصـى المتــاح لمنــح التمويــــــــل
على أساس يومي خالل شهر ...........

البنك  : .........................                   »المبلغ باأللف دينار«
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9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
المشاريع إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  تنفيذ  بشأن ضوابط  المحلية  البنوك  جميع  إلى  أ/2021/479(  )2/ رب، رب  رقم  تعميم    - ظ  

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

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



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
المشاريع إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  تنفيذ  بشأن ضوابط  المحلية  البنوك  جميع  إلى  أ/2021/479(  )2/ رب، رب  رقم  تعميم    - ظ  

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.
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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



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
المشاريع إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  تنفيذ  بشأن ضوابط  المحلية  البنوك  جميع  إلى  أ/2021/479(  )2/ رب، رب  رقم  تعميم    - ظ  

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.
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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 .



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
المشاريع إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  تنفيذ  بشأن ضوابط  المحلية  البنوك  جميع  إلى  أ/2021/479(  )2/ رب، رب  رقم  تعميم    - ظ  

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.
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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 .



9 -  تعليمات بشأن نشاط التمويل.
المشاريع إنقاذ  شأن  في  لسنة 2021   2 رقم  القانون  تنفيذ  بشأن ضوابط  المحلية  البنوك  جميع  إلى  أ/2021/479(  )2/ رب، رب  رقم  تعميم    - ظ  
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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 .
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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 . 
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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 .

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
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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 . 
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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 .
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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 . 
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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




