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قرار وزاري رقم ()٤٠
بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية
لدى بنك الكويت المركزي
وزيــــر الماليـــة
بعد االطالع على المواد ( )٦٠و ( )٦١و ( )٦٣و ( )٨٩و ( )٩٠و ( )٩١من القانون رقم  ٣٢لسنة
 ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم  ٣٠لسنة
“ ٢٠٠٣بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إلى الباب الثالث من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية”.
وبنا ًء على اقتراح مجلس إدارة بنك الكويت المركزي :
قـــــــــــــرر
مـــــــــادة ()١
يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك اإلسالمية ،تقيد فيه البيانات اآلتية :
 )١اســـم البنـــك.
 )٢رقم التسجيل وتاريخه.
 )٣الشكل القانوني للبنك.
 )٤تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في دولة الكويت بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية).
 )٥رأس المــــال :
أ ـ المصرح به.
ب  -المدفــــــوع.
ج  -المال المخصص للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية).
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 )6صكوك التمويل :
أ ـ المصرح بإصدارها.
ب ـ المصدرة.
 )٧االحتياطيات :
أ ـ القانوني.
ب ـ االختياري.
ج  -احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية).
د  -احتياطيات أخرى.
 )٨عنـوان المركـز الرئيسـي (أو عنـوان المركز المشرف على العمـل في الكويت بالنسبة لفـروع البنـوك
اإلسالمية األجنبية).
 )٩الفــــروع :
أ ـ في الكويت.
ب ـ في الخارج (بالنسبة للبنوك اإلسالمية الكويتية).
 )١٠أسمـاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيـذي (أو أسمـاء المسئولين عن اإلدارة في
فروع البنوك اإلسالمية األجنبية في الكويت).
 )١١أسماء مراقبي الحسابات.
 )١٢أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 )١٣رقم وتاريخ قرار وزير المالية بتسجيل البنك.
 )١٤أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل.
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مـــــــــادة ()٢
يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لذلك إلى محافظ بنك الكويت المركزي ،وقبل مباشرة أي بنك
إسالمي جديد لنشاطه ،ويرفق بطلب التسجيل المستندات اآلتية :
أ ) بالنسبة للبنوك الجديدة :
 - ١صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك بعد التوثيق.
 - ٢صورة من محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية التي تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة.
 - ٣أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 ٤ـ أي مستندات أخرى أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي.
ب ) بالنسبة للبنوك القائمة وقت صدور هذه الالئحة :
 - ١صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس البنك والنظام األساسي للبنك.
 - ٢صورة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنتين الماليتين السابقتين ،مرفقاً بها شهادة
وتقرير مراقبي الحسابات.
 - ٣صورة من محضر جلسة آخر جمعية عامة ،تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
الحاليين ،وصورة من القرار الصادر بتعيين رئيس الجهاز التنفيذي الحالي.
 - ٤أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 - ٥أي مستندات أخرى أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي.
ج ) بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية :
 - ١تعهد من المركز الرئيسي للبنك اإلسالمي األجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين
وكافة االلتزامات األخرى التي قد تستحق على الفرع.
 - ٢ما يفيد تحويل الحد األدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في الكويت.
 - ٣صورة من القرار الصادر بتعيين المدير المسئول عن إدارة الفرع في الكويت.
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 - 4أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 - ٣أي مستندات أو تعهدات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي.
مـــــــــادة ()٣
يجب أن تدون البيانات في السجل بشكل واضح ،وبدون إختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط .ويقوم
بنك الكويت المركزي بإخطار البنك طالب التسجيل كتابة بما يفيد قيده في السجل.
مـــــــــادة ()4
يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد التأسيس للبنك ،أو نظامه األساسي ،أو البيانات المشار إليها
في المادة األولى من هذه الالئحة إلى محافظ بنك الكويت المركزي على النموذج المعد لذلك ،وترفق به
المستندات الدالة على هذا التعديل.
ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي في شأن طلب التعديل.
مـــــــــادة ()٥
يؤشر في السجل بكل تغيير أو تعديل للبيانات المقيدة في السجل ،مع ذكر تاريخ التغيير أو التعديل
والمستند المؤيد لذلك.
مـــــــــادة ()٦
بعد نفاذ قرار وزير المالية بشطب أحد البنوك من السجل طبقاً ألحكام المادة ( )٦٣من القانون رقم ٣٢
لسنة  ١٩٦٨المشار إليه ،يجري شطب البيانات المقيدة في السجل ،ويشار في السجل إلى تاريخ الشطب
وسببه.
مـــــــــادة ()٧
تنشر في الجريدة الرسمية أي بيانات يتم قيدها في السجل ،وكذلك أي تعديل يتم على هذه البيانات.
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مـــــــــادة ()٨
يعمل بهذا القرار من تاريح صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
محمود عبدالخالق النوري

الكويت في  ٦ :شـوال  ١٤٢٤هـ
المـوافــــق  ٣٠ :نوفمبر  ٢٠٠٣م
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بنـك الكويـت المركـزي
قـطـــــاع الرقـــابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
اإلشــارة :
التـاريــخ :
طلب تسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
سعادة محافظ بنك الكويت المركزي المحترم ،،
تحية طيبة وبعد ،
ً
عمال بأحكام المادة رقم ( )٨٩من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والمادة رقم ( )٢من الالئحة الخاصة بنظام سجل البنوك
بهذا الطلب راجياً اتخاذ الالزم نحو تسجيله
					
اإلسالمية ،يتقدم بنك
في سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت المركزي وذلك وفقاً لما يلي :
 )١اسم البنك :
 )٢الشكل القانوني للبنك :
 )٣تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية) :
 )٤رأس المال :
 المصرح به : المدفـــــوع : )٥صكوك التمويل :
 المصرح بإصدارها : المـــصـــــــــــــدرة : الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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 )٦االحتياطيات :
 القانوني وعالوة اإلصدار : االختـيـــــــــــــــــــــــاري :ـ احتياطي مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية) :

 أخـــــــــــــــــــــــــــــــرى : )٧عنوان المركـز الرئيسي (أو عنوان المركز المشرف علـى العمل فـي الكويت بالنسبة لفـروع البنوك
اإلسالمية األجنبية) :

 )٨عــدد الفـروع :
 في الكويت : في الخارج :(يرفق كشف بأسماء جميع الفروع في الكويت وفي الخارج)
 )٩أسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن اإلدارة
في فروع البنوك اإلسالمية األجنبية في الكويت ) :
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 )10أسماء مراقبي الحسابات :

 )١١أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :

 )١٢رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل :

ونرفق طية المستندات المؤيدة للبيانات سالفة الذكر.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

									

المرفقات :

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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بنـك الكويـت المركـزي
قـطـــــاع الرقـــابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
اإلشــارة :
التـاريــخ :
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك اإلسالمية
سعادة محافظ بنك الكويت المركزي المحترم ،،
تحية طيبة وبعد ،
ً
عمال بأحكام المادة رقم ( )٦١من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والمادة رقم ( )٤من الالئحة الخاصة بنظام سجل البنوك
بهذا الطلب راجياً اتخاذ الالزم للتأشير في
					
اإلسالمية ،يتقدم بنك
سجل البنوك اإلسالمية بالتعديالت اآلتية على البيانات المقيدة في السجل.

ونرفق طية المستندات الدالة على التعديالت للبيانات سالفة الذكر.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									
المرفقات :
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إجراءات التسجيل
في سجل البنوك اإلسالمية

رقم
الصفحة

المــوضـــــــــوع

جميع الصفحات

اسم البنك

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك.

جميع الصفحات

رقم التسجيل وتاريخه

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك.

١

الشكل القانوني للبنك

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك.

٢

3

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

تاريـخ التأسيس أو تاريـخ  )١تاريخ التأسيس هو تاريخ إعالن تأسيس البنك نهائياً من
مباشـرة العمل فـي الكويت
قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنك.
بالنسبــة لفــروع البنـــوك
 )٢يتم القيد فيها عند تسجيل البنك وعند مباشرة نشاطه.
اإلسـالمـيــة األجــنبــــيـــة
 )٣ال يتم أي تغيير في هذه الصفحة طول عمر البنك.
رأس المـــــــــــــال

 )١يتم قيد أول رأس مال ابتدأ به البنك عند تسجيله .
 )٢يتم التعديل طبقاً للخطوات التالية :
أ) لـدى اعتماد البيانـات المالية الختاميـة للبنك فـي نهايـة
كل سنة مالية من قبل كل من البنك المركزي والجمعية
العامة للبنك المعني :
ـ يتقـدم البنـك بطلـب تعديـل بيـانات في سجل البنـوك
اإلسالمية بقيمة الزيادة في االحتياطيات بما تم
تغذيته لها من حساب توزيع األرباح والخسائر
الخاص بالعام ،وفي حالة إجراء توزيعات على
المساهمين بأسهم منحة ،يتقدم البنك بطلب تعديل
بيانات في سجل البنوك اإلسالمية لزيادة رأس المال
بقيمة أسهم المنحة.
ـ يسـار فـي اتخـاذ اإلجراءات الخاصـة بالتعديـل فـي
سجل البنوك سواء فيما يتعلق بتعديل االحتياطيات أو
رأس المال نتيجة إجراء توزيعات في صورة أسهم
المنحة ،وذلك بالعرض على المحافظ .وال يجوز أن
يعمل بهذه التعديالت إال بعد التأشير بها في سجل
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“تابع” إجراءات التسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
رقم
الصفحة

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

المــوضـــــــــوع

البنوك اإلسالمية وإخطار البنك بذلك.
ب) لـدى زيادة رأس المال عن طريق االكتتاب الجديد:
ـ يتقـدم البنـك بطلب تعديـل بيانات في سجـل البنــوك
اإلسالمية بقيمة الزيادة التي تمت على رأس المال
نتيجة اكتتابات جديدة ،مرفقاً به ما يفيد موافقة
الجمعية العامة غير العادية للبنك على تلك الزيادة،
وما يفيد تحصيل هذه الزيادة بالفعل وتخصيصها
للمساهمين.
ـ يسـار في اتخـاذ اإلجـراءات الخـاصـة بالتعـديـل في
سجل البنوك اإلسالمية وذلك بالعرض على المحافظ.
وال يجوز أن يعمل بهذه التعديالت إال بعد التأشير
بها في سجل البنوك اإلسالمية.
مـالحـظــــة :
ـ أسهم المنحة ال تستدعي إستصدار مرسوم أميري.
ـ أسهم االكتتاب العام تستدعي إستصدار مرسوم أميري.
ج) يتم إستصدار القرارين التاليين من المحافظ:
ـ قـرار بزيـادة احتيـاطيـات البنـك بما تـم تغذيـته مـن
حساب توزيع األرباح والخسائر.
ـ قرار بزيادة رأس مال البنك يتضمن ما يلي:
* أسهم المنحة.
* أسهم االكتتاب العام (إن وجدت).
* زيادة االحتياطي القانوني بعالوة اإلصدار.
 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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الباب األول  :الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية

“تابع” إجراءات التسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
رقم
الصفحة

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

المــوضـــــــــوع

د) إذا كانـت زيادة رأس مال البنك تتضمن اكتتاباً عاماً،
فإن المرسوم األميري ينشر متضمناً أسهم المنحة
وأسهم االكتتاب العام ،وال داعي لنشر قرار المحافظ.
هـ) إذا كانـت زيـادة رأس مـال البنـك بأسهـم منحة فـقـط،
فيلزم نشر قرار المحافظ ،ويتم الكتابة إلى الشئون
اإلدارية مع إرفاق صورة من قرار المحافظ لنشره
في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
و) بعد صدور القرارين السابقين يتم اآلتي :
 )١الكتابة إلى البنك المعني إلخطاره بالتأشير في سجل
البنوك اإلسالمية بزيادة رأس المال ،سواء بأسهم
المنحة أو االكتتاب العام ،على أن يتم التأشير
الفعلي في الصفحة رقم ( )٣الخاصة برأس المال.
 )2الكتابة إلى البنك المعني إلخطاره بالتأشير في سجل
البنوك اإلسالمية بزيادة االحتياطيات بما تم تغذيته
من حساب توزيع األرباح والخسائر ،وكذا عالوة
اإلصدار (إن وجدت) ،على أن يتم التأشير الفعلي
في الصفحة رقم ( )٥الخاصة باالحتياطيات.
4

٥

صكوك التمويل اإلسالمية يتـم استصـدار قـرار المحافـظ بمـا تـم إصداره مـن صكـوك
تمويل باسم البنك ولحسابه.
االحتياطيات

تم شرح تلك اإلجراءات في البند الخاص برأس المال.

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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الباب األول  :الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية

“تابع” إجراءات التسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
رقم
الصفحة
٦

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

المــوضـــــــــوع

عنوان المركز الرئيسي ١ـ يتم القيد عند تسجيل البنك.
٢ـ يتم استصدار قرار المحافظ في حالة تغيير عنوان المركز
الرئيسي للبنك ،ويتم النشر.
٣ـ يتـم التأشيـر الفعلـي في سجل البنـوك اإلسالمية بموجـب
قرار المحافظ ،ويخطر البنك المعني بتمام التأشير.

٧

الفـــــــــروع

 )١بعـد دراسة طلب فتح الفرع ،وفي حالة الموافقة ،تصدر
موافقة مبدئية على فتح الفرع المطلوب ،سارية المفعول
لمـدة سنــة بالنسبـة للفـروع داخـل وخارج دولـة
الكويـت ،وتجدد بطلب من البنك في أحوال تأخر تهيئة
الفرع للعمل.
 )٢عنـد انتهاء البنك مـن تجهيـز مقـر الفرع وتحديد موعـد
افتتاحه وذلك خالل المهلة المقررة من البنك المركزي
المشار إليها ،يتقدم البنك بطلب تعديد بيانات في السجل
على النموذج المخصص بذلك موضحاً موعد افتتاح الفرع
بالتحديد ،وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ االفتتاح،
مرفقاً به ما يفيد الحصول على التراخيص والموافقات
الالزمة من الجهات المختصة .ويتم ما يلي :
أ ) استصـدار قـرار المحـافظ بالتأشيـر فـي سجـل البنوك
اإلسالمية بالفرع المطلوب.
ب) يتم التأشير الفعلي في سجل البنوك اإلسالمية بموجب
قـرار المحافـظ ،ويخطـر البنـك المعنـي بتمام التأشيـر
في السجل.

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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الباب األول  :الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية

“تابع” إجراءات التسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
رقم
الصفحة
٨

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

المــوضـــــــــوع

أسمـاء رئيــس وأعضــاء  )١يتم قيد أسماء أول مجلس إدارة ابتدأ به البنك واسم رئيس
الجهاز التنفيذي أو المدير المسئول في حالة فروع البنوك
مجلــس اإلدارة ورئيـس
اإلسالمية األجنبية.
الجـهــاز التنـفـيــذي ،أو
المــديــر المسئــول (فـي  )٢عنـد تغييـر أعضـاء مجلـس اإلدارة أو تغييـر صفاتهــم
حـالــة فـــروع البــنــوك
(رئيس مجلس أو عضو منتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي
اإلسـالميــة األجنبـيـة)
أو المدير المسئول في حالة فروع البنوك اإلسالمية
األجنبية) يطلب البنك المعني بموجب “طلب تعديل
بيانات في السجل” إجراء التعديل في بيانات السجل.
 )٣يتـم استصدار قرار المحافظ باألسماء الجديدة وصفاتهم
ويتم التأشير في سجل البنوك اإلسالمية بموجب قرار
المحافظ.
 )4ي ُْخ َطر البنك المعني بتمام التأشير في السجل.

٩

أسمـاء مراقبي الحسابات  )١يتم قيد أسماء مراقبي حسابات البنك عند تسجيله.
 )٢عند تغييـر مراقبـي حسابات البنك ،يطلب البنـك المعنـي
بموجب “طلب تعديل بيانات في السجل” إجراء التعديل
باسم المراقب الجديد في بيانات السجل.
 )٣يتم استصدار قرار المحافظ بشطب اسم مراقب الحسابات
القديم والموافقة على االسم الجديد ،ويتم التأشير في سجل
البنوك اإلسالمية بموجب قرار المحافظ.
 )4يخطر البنك المعني بتمام التأشير في السجل باسم المراقب
الجديد.

١٠

رقـم وتـاريـخ قـرار وزير  )1يتم القيد عند تسجيل البنك.
المـاليـة بقـبـول التسجيـل  )٢ال يتم تغيير في هذه الصفحة طول عمر البنك.

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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الباب األول  :الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية

“تابع” إجراءات التسجيل في سجل البنوك اإلسالمية
رقم
الصفحة
١١

اإلجـــــــــــــــــــــراءات

المــوضـــــــــوع

أسـمــاء أعـضـاء هـيـئــة  )١يتم قيد أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عند تسجيل
البنك.
الرقابــة الشرعـيـة
 )٢عنـد التغييـر في أعضـاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك،
يطلب البنك المعني بموجب “طلب تعديل بيانات في
السجل” إجراء التعديل باسم العضو الجديد للهيئة في
بيانات السجل.
 )٣يتـم استصدار قرار المحافظ بشطب العضو القديم والموافقة
على االسم الجديد ،ويتم التأشير في سجل البنوك اإلسالمية
بموجب قرار المحافظ.
 )4ي ُْخ َطر البنك المعني بتمام التأشير في السجل باسم العضو
الجديد.

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.أ  -قرار وزاري رقم ( )٤٠بإصدار الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.
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المحـافـــظ
التاريــخ  ٢ :ذو القعدة  1435هـ
الموافـق  ٢٨ :أغسطس  2014م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقــم (/2رب ،رب أ )2014/٣٣٩/
إلى جميع البنوك الكويتية اإلسالمية
ً
عمال بأحكام المادتين ( )٦٠و ( )٦١من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والبند رقم ( )١٤من المادة رقم ( )١من الالئحة
الخاصة بنظام سجل البنوك ،الصادر بالقرار الوزاري رقم ( )٤٠لسنة .٢٠٠٣
يرجى موافاة بنك الكويت المركزي بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك يتضمن ما يلي بالنسبة
للشركات التابعة والزميلة لمصرفكم ،وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخه:
ـ اسم الشركة والشكل القانوني لها.
 عنوان الشركة (بالداخل  /الخارج). نسبة مساهمة البنك في رأسمال الشركة.ً
مستقبال إلى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير في السجل
هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة التقدم
بأية تعديالت على البيانات المشار إليها في حينها.
مــع أطيـب التمنيات ،،،
المحـافـــظ
د .محمد يوسف الهاشل

 الئحة بنظام سجل البنوك اإلسالمية.ب  -تعميم رقم (/٢رب ،رب أ )٢٠١٤/٣٣٩/بشأن التأشير في سجل البنوك بالشركات التابعة والزميلة.
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