بسم الله الرحمن الرحيم

قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الأول ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث الأول يونيو 1998

الب ـ ــاب

الف�صل

2

1

مت �إ�ضافة  :د  -هـ  -و  -ز  -ح

2

3

تـــم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

2

2

تــم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

2

4

تــــم �إ�ضــافــــة  :د  -هـ

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :و  -ز  -ح

2

8

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ  -و

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة  :د  -هـ

2

8

تـــم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

2

10

تـــم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

الب ـ ــاب

الف�صل

الب ـ ــاب

الف�صل

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ط

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ي

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز  -ح  -ط

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ي  -ك  -ل  -م

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة  :ك

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب  -م

التحديث الثالث مار�س 2001

التحديث الثاين مايو 2000

التحديث الرابع �أكتوبر 2001
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قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الأول ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
التحديث اخلام�س نوفمرب 2002

الب ـ ــاب

الف�صل

2

2

مت �إ�ضافة  :ج

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ك  -ل

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ن � -س

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة  :ن

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ

الب ـ ــاب

الف�صل

1

-

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ  -ب

2

4

تــــم �إ�ضــافــــة  :و

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :م

2

8

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب  -ج

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ

التحديث ال�سابع مايو 2004

التحديث ال�ساد�س مايو 2003

الب ـ ــاب

الف�صل

2

1

تـــم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة � :س

الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث الثامن نوفمرب 2004

2

القانون

تــــم �إ�ضــافــــة  :بند )(10

2

2

تــــم �إ�ضــافــــة  :د
وتعديل �صفحات )(10 ، 7 ، 1

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ع  -ف � -ص  -ق

2
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قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الأول ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث التا�سع مايو 2005

الب ـ ــاب

الف�صل

2

2

مت �إ�ضافة  :هـ

2

4

مت �إ�ضافة  :ز
وتعديل �صفحة )(7

2

4

مت تعديل �صفحة )(16

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ث  -خ  -ذ

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ن
وتعديل �صفحة )(39

2

11

مت ا�ستبدال � :أ
وتـم �إلــغـــاء � :أ  -ب  -د

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ر � -ش  -ت

الب ـ ــاب

الف�صل التحديث احلادي ع�شر مايو 2006

الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث الثاين ع�شر مايو 2007

2

3

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب
وتعديل �صفحة )(4

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة � :س  -ع
وتعديل �صفحات ) ، 10 ، 9من � 18إىل (46 ، 23 ، 21

2

4

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة � :ض

التحديث العا�شر دي�سمرب 2005
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قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الأول ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
التحديث الثالث ع�شر نوفمرب 2007

الب ـ ــاب

الف�صل

2

5

تعديل �صفحة )(57

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة  :ع  -ف

الب ـ ــاب

الف�صل التحديث اخلام�س ع�شر نوفمرب 2008

2

1

تــــم �إ�ضــافــــة  :د  -هـ

2

2

تــــم �إ�ضــافــــة  :و
وتعديل ترقيم الف�صل بالكامل

2

4

تعديل �صفحات )(18 ، 7

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة � :ص
وتعديل �صفحات )(59 ، 29 ، 24 ، 1

2

6

تــم �إ�ضـافــة  :ظ� ،أ�-أ ،ب-ب ،ج-ج
وتعديل بند )ظ( �إىل )غ(
وتعديل �صفحات )(52 ، 51

الب ـ ــاب

الف�صل التحديث الرابع ع�شر مايو 2008

2

1

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج
وتعديل �صفحة )(6

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ف

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :غ
وتعديل �صفحة )(1

2

10

تعديل �صفحات )(30 ،25 ،20

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ  -و
وتعديل �صفحات )(23 ،14 ،2

الب ـ ــاب

الف�صل التحديث ال�ساد�س ع�شر نوفمرب 2009
1

تـ ــم �إ�ضــافـ ــة  :هـ  -ز  -ح  -ط وتعديل بند
)هـ( �إىل )و( وتعديل �صفحات )(37 ،25 ،6

2

4

تــــم �إ�ضــافــــة  :ط

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ق  -ر � -ش

2

10

مت �إ�ضافة � :ص ،ق ،ر� ،ش ،ت ،ث ،خ ،ذ
وتعديل �صفحات )(34 ،32 ،31

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :د-د  ،هـ-هـ

2

10

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز
وتعديل �صفحات )(95 ،93 ،91

تــــم �إ�ضــافــــة � :ض  -ظ  -غ
وتعديل �صفحة )(10

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح  -ط  -ي  -ك  -ل
وتعديل �صفحة )(116

2
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قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الأول ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
التحديث ال�سابع ع�شر مايو 2010

الب ـ ــاب

الف�صل

2

1

تعديل �صفحة )(25

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :و  -و

2

11

تــــم �إ�ضــافــــة  :م  -ن

التحديث التا�سع ع�شر مايو 2013

الب ـ ــاب

الف�صل

2

1

تــــم �إ�ضــافــــة  :ي
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

4

تــــم �إ�ضــافــــة  :ي
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

5

تــــم �إ�ضــافــــة  :ت  -ث
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

6

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز-ز
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

10

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ�-أ ،ب-ب ،ج-ج

2

11

وا�ستبدال الف�صل بالكامل

الإ�ص ــدار العـ�شــرون
ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013

تــــم �إ�ضــافــــة � :س
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
البــاب األول
الئحة بنظام سجل البنوك
أ  -قرار وزاري رقم ( )39بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .

2003/11/30

ب  -تعميم بشأن التوقف عن إصدار شهادة للبنوك املسجلة
لدى بنك الكويت املركزي .

2004/1/5

الباب الثاني
القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
أوال ً  :القـانــــون .
مــوجـــز بأحكــام البـــاب الثـــالث مـن القـــانــون رقــم
 32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم
املهنة املصرفية ،وبعض القرارات الوزارية واألحكام ذات
العالقـــة .
ثانيا ً  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية .
 )1نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه :
أ  -تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك
املركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء
البنوك ألغراض اقتصادية .

1996/3/24

ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

2003/6/22

ج  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/214/بشأن
نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن
تطبيقه .

2008/4/2

اإلصدار العشرون ماي ـ ـ ـ ــو 2013

أ

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
د  -تعـمـيــم بـ ـشـ ــأن تـزوي ـ ــد ب ـن ـ ــك الكــويــت املـركــزي بـج ــداول
توضــح ج ــودة الـمحـفـظـ ــة االئتمانيـ ــة والضمـانــات املقـدمـة
مقابلها لدى البنوك احمللية .

2008/12/18

هـ  -تعـمـيــم بـ ـش ــأن كيفية تطبيق البندين ( )4 ، 3من التعميم
رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ. )2008/214/

2008/7/3

و  -تعـمـيــم بـ ـش ــأن تــزوي ــد بـنـك الكــويـت املركزي ببيانـات عــن
مديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن مليون
دينار موزعة على حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي .

2008/12/28

ز  -تـعـمـيـم ب ـشـأن تـزوي ــد بـنــك الكـويــت املـركــزي ببيـانـات عــن
مديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف
مـلـيـ ــون ديـن ـ ــار مــوزع ـ ــة على ح ـســب قطــاع ــات النـ ـش ــاط
اإلقتصادي .

2009/7/15

ح  -تـعـمـيم ب ـشـأن الطـلب مـن البـنـوك باستبعــاد قـيـمــة حــواالت
احلق ضمن الضمانات املقدمة من العميل في بيان مديونيات
العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار .

2009/7/27

ط  -تـعـمـيـم ب ـشـأن طـلب مـوافـاتنــا بـبـيـانـات أرصــدة التسهيالت
اإلئتمانية/عمليات التمويل املقدمة من البنوك للعمالء
املقيمني لكل من القطاع العقاري ،واملؤسسات املالية غير
البنوك ،والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية،
والقطاعات األخرى غير املبوبة .

2009/10/22

ي  -تـعـمـيـم ب ـشـأن إيقاف تزويد بنـك الكويت املركزي بالبيانات
التي تـرد عن طريـق البريـد واخلاصة بـعـدد العـمالء املستعلم
عنهم عبر خط االتصال املباشر منعا ً لالزدواجية .

2011/11/28

 )2القواعد اخلاصة بنظام السيولة والتعليمات الصادرة بشأن
أوضاع السيولة في اجلهاز املصرفي :
أ  -التعـليـم ـ ــات رق ـ ـ ــم (/2رب )97/49/ف ـ ــي ش ـ ــأن نـ ـظـ ـ ــام
السيولة وفقا ً لسلم االستحقاقات .
ب

1997/10/14

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ب  -إرشــادات بشـأن استيفــاء اجلـداول اخلاصة مبشروع نظام
السيولة وفقا ً لسلم االستحقاقات .

1997/10/12

ج  -تعميــم ب ـشــأن سـري ــان التعليمـات اخلاصـة بنظـام السيولـة
وفقا ً لسلم االستحقاقات على البنوك وفروعها املتواجدة
داخل البالد وخارجها .

1997/11/10

د  -تعميـم رقـ ــم (/2رب )2004/162/بـشـأن قــرار مـجـلـس
إدارة بنك الكويت املركزي بتاريخ  2004/6/6بتعديل
التعليمات الصادرة للبنوك احمللية بتاريخ 1997/10/14
بشأن نظام السيولة وفقا ً لسلم االستحقاقات .

2004/6/8

هـ  -تعميـم بشأن تدخل بنك الكويت املركزي في السوق النقدي
باجتاه سحب فوائض السيولة من خالل ما يراه من أدوات
نقدية مناسبة .

2005/8/10

و  -تعـميـم رقـ ــم (/2رب )2008/234/بـش ــأن ق ــرار مـجـلـس
إدارة بنك الكويت املركزي بتاريخ  2008/12/2بتعديل
نسبة وأسلوب احتفاظ البنوك من ودائع عمالئها بالدينار
الكويتي في صورة أرصدة لدى بنك الكويت املركزي (جاري
أو ودائع) إلى جانب أذون وسندات اخلزانة الكويتية أو أية
أدوات مالية أخرى يصدرها بنك الكويت املركزي .

2008/12/4

 )3قواعد وإجراءات فتح فروع مصرفية :
أ  -تـعـميم رقم (/2رب )1998/64/بـشأن قـواعد وإجـراءات
فتح فروع مصرفية للبنوك احمللية داخل دولة الكويت
وخارجها .

1998/11/2

ب  -تعميــم رق ـ ــم (/2رب ،رب أ )2006/190/ب ـشــأن إدخ ــال
تعديل على قواعد وإجراءات فتح فروع مصرفية للبنوك
احمللية داخل دولة الكويت وخارجها ،بحيث تكون فترة
صالحية املوافقة على فتح هذه الفروع ملدة سنة .

2006/5/18

ج

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
 )4احلدود القصوى للتركز االئتماني :
أ  -التع ـلـي ـمـ ــات رق ـ ـ ـ ــم (ر ب س )1995/101/فـ ــي ش ـ ـ ـ ــأن
احلدود القصوى للتركز االئتماني .

1995/4/19

ب  -النـمــاذج املتعلقـ ــة بالتعليـمــات اخلاصـة باحل ــدود القصـوى
للتركز االئتماني .

1995/6/21

ج  -تعديـل نـص الفـقـرة ( )6مـن البنـد الثـامن مـن التعليمات رقم
(رب س. )1995/101/

1996/12/4

د  -تعميــم ب ـش ــأن التسهيـ ــالت املمنوحـة للبنــوك واملـؤسسـات
املالية سواء احمللية أواألجنبية .

1998/12/31

هـ  -تعميــم رق ــم (/2رب )1999/74/ب ـشـأن افصـاح العميـل
في عقود التسهيالت عن األطراف املترابطة معه اقتصاديا ً
أو قانونيا ً .

1999/10/21

و  -تعــديــل نـص الفقـرة ( )1مـن البند الثامـن مـن التعليمات رقـم
(رب س. )1995/101/

2004/1/14

ز  -تـعـمـيـ ــم رقـ ــم (/2رب )2005/173/بـ ـشــأن الـقـ ــواعـ ـ ـ ــد
االسترشادية التي يأخذها بنك الكويت املركزي في االعتبار
لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من احلد
األقصى املقرر للتركز االئتماني .

2005/1/11

ح  -تعميـم رقــم (/2رب )2006/192/بــشأن تعـديــالت علـى
تطبيق تعليمات احلدود القصوى للتركز االئتماني بالنسبة
لفروع البنوك األجنبية العاملة في دولة الكويت .

2006/6/12

ط  -تعميـم رقــم (/2رب ،رس )2009/251/بـشأن مـوافاتـنــا
بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية املستثناه من احلدود
القصوى للتركز اإلئتماني (أ.م  ،)28ومنوذج مدى اإللتزام
بالـح ــد األقـصى إلجـمـال ــي التـرك ــزات اإلئتـمـانـيـ ــة الكبـيـ ــرة
(أ.م . )29

2009/11/18

د

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ي  -تـعـمـيــم بـ ـشـأن طـلـب حتـمـيــل بيـانــات النـمـوذجني (أ.م )28
بــشأن تـفـصيـل التسهيـالت االئتمانـي ــة (عمليـات التـمـويـل)
املستثنـاه مـن احلـدود القصوى للتـركـز االئتماني (التمويلي)
و (أ.م  )29بـشأن مـدى االلتـزام باحلــد األقصى إلجمالـي
التركـزات االئتمانيـة (التمويليـة) الكبيـرة عبر خـط االتصال
املباشر .

2012/4/4

 )5أسس إعداد البيانات املالية اخلتامية وسياسة التصنيف :
أ  -قــواع ــد وأس ــس تصنيــف التسهيــالت االئتمانيـة واحتساب
مخصصاتها ،وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها .

1996/12/18

ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجني رقمي ( )6 ،5اخلاصني
بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .

1997/4/6

ج  -قراران وزاريان :
 -1قـرار وزيـر التجارة والصناعـة رقم ( )18لسنـة 1990
بشأن إلزام الشركات واملؤسسات باتباع مبادىء
احملاسبة الدولية في إعداد بياناتها املالية .

1990/4/17

 -2قـرار وزيـر التجارة والصناعـة رقم ( )110لسنة 1991
في شأن إعداد القوائم املالية للشركات واملؤسسات
للسنة املالية املنتهية في . 1991/12/31

1991/12/1

د  -تعلي ـمــات ب ـشــأن عـ ــدم إلــزام البن ــوك بتكويـن مـخ ـصــص للقطــع
األجنبي وفقا ً للتعليمات السابق صدورها في . 1985/12/24

1993/3/15

هـ  -تعميــم ب ـشـأن مـوافــاة البنـك املركـزي باألسـس واملعاييـر التـي
استندت إليها اللجنة الداخلية حول تقييم التسهيالت االئتمانية
لكل عميل .

1997/12/22

و  -تـعـمي ــم رقــم (/2رب )1998/62/بـشـأن الكيفيـة التـي يـتــم
بها احملاسبة عن الشهرة الناجتة عن اقتناء أسهم مؤسسات
وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها .

1998/9/27

هـ

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ز  -تـعـمي ــم رق ــم (/2رب )1999/71/ب ـشــأن تـعـديــل طـريـقـ ــة
احتساب املخصصات العامة على التسهيالت االئتمانية التي
لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .

1999/6/1

ح  -تـعـمي ــم رق ــم (/105/2رب )1999/77/ب ـشــأن ضــرورة
مراعاة البنوك بأن توفر البيانات املالية اخلتامية مزيدا ً من
الشفافية فيما يتعلق باإلفصاح عن التعامالت مع اجلهات
ذات العالقة  ،ومحفظة التسهيالت االئتمانية .

1999/12/13

ط  -تـعـ ـ ـمـ ـيـم ب ـ ـشـ ــأن تـطب ـي ــق املـعـ ـي ـ ــار احملــاسـ ـبـي رقـ ــم ()39
“ األدوات املالية  :االعتراف والقياس ”.

2000/6/25

ي  -تعميـم رقــم ( /2رب )2001/86/بـشـأن أسلـوب احتـساب
املخصصات احملددة املطلوبة حملفظة التسهيالت االئتمانية في
إطار تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم (. )39

2001/5/21

ك  -تعـمـيــم بـ ـش ــأن إدراج م ـبــالــغ تـوزيع ــات األرب ــاح الن ــقدي ــة
املقترحة ضمن اخلصوم األخرى وعدم إدراجها ضمن
األرباح احملتفظ بها .

2001/5/31

ل  -تـعـمي ــم رقــم (/2رب )2001/91/بـشــأن تعديـل معاجلـة
الفوائد احملتسبة على التسهيالت االئتمانية غير املنتظمة .

2001/12/5

م  -تـعـليمــات بـشــأن كـيـفـيــة مـعـالـجــة املخـصـصـات التـي انتفى
الغرض منها .

1994/6/15

ن  -تـعـمـيــم رقــم (/2رب )2005/175/بـش ــأن االلت ــزام مبـا
تقضي به معايير التقارير املالية الدولية (املعيار رقم  )3لدى
معاجلة الشهرة الناجتة عن االقتناء .

2005/1/10

س  -ت ـع ـم ـيـ ــم رقـ ــم (/2رب )2007/198/ب ـ ـشـ ــأن تــوحـي ـ ــد
مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانية
وفقا ً للتعليمات الصادرة بتاريخ  1996/12/18بشأن
قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب
مخصصاتها .

2007/1/29

و

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ع  -تـع ـم ـيــم رقــم (/2رب )2007/204/بـشـأن تعديـل نسبـة
املخصص العام على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم
تكوين أية مخصصات محددة لها .

2007/3/12

ف  -تـعـ ـمـ ـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2008/221/
بـشـأن إعداد البيانات املالية املجمعة .

2008/6/2

ص -تـعميم بشأن كيفية إدراج التسهيـالت غيـر املنتظمة للعمـالء
ضمن اجلدول رقم ( )5وامللحقة بتعليمات قواعد وأسس
تصنيف التسهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء واحتساب
مخصصاتها وكيفية معاجلة اإليرادات الناجتة عنها .

2008/7/17

ق  -تـعميــم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/237/بـ ـشــأن تقييــم
األراضي واملباني اململوكة للبنوك واملدرجة ضمن األصول
الثابتة بصفة سنوية .

2009/1/22

ر  -ت ـعـمـيـم رقـ ـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/243/ب ـشـأن إلـغ ــاء
العمل بالتعميم رقم (/2رب ،رب أ )2009 /237/املؤرخ
 2009/1/22بشأن تقييم األراضي واملباني اململوكة
للبنوك واملدرجة ضمن األصول الثابتة .

2009/4/28

ش  -ت ـعـمـي ــم ب ـ ـشــأن تـقـديــم بيـانـ ــات ومعـلـومـات تفصيليـة عــن
أرصدة الديون غير املشتراة املتروك مقابلها مخصصات وفقا ً
ألحكام املرسوم بالقانون رقم  32لسنة . 1993

2009/7/14

ت  -تـعـمـيـم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2011/271/ب ـشـأن تقيـي ــم
األصول العقارية املقدمة كضمانات للتمويل املقدم للعمالء .

2011/4/10

ث  -تعميم رقـم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)2012/282/
بشأن فصل الديون املعاد جدولتها عن الديون غير املنتظمة
في بيان تصنيف التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار
والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معاجلة اإليرادات
الناجتة عنها .

2012/4/9

ز

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
 )6القرارات الصادرة في شأن احلدود القصوى ألسعار الفائدة :
أ  -ق ـ ــرار رق ــم  1993/1فـي ش ــأن تعيـيـن احل ــدود القصـوى
ألسعار الفائدة االتفاقية .

1993/4/25

ب  -قـ ـ ــرار رق ـ ــم  1993/2ف ــي ش ــأن تعيـيـن احلـ ــدود الـدنيـ ـ ــا
ألسعار الفائدة على الودائع .

1993/4/25

ج  -قـ ــرار رق ــم  1995/220/3فــي شــأن إلغـاء احلدود الدنيا
ألسعار الفائدة على الودائع وعلى حسابات التوفير .

1995/1/30

د  -القـ ـ ــرار الص ــادر ف ــي  1995/4/17ب ـشــأن تعيني س ـع ــر
خلصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
املركزي .

1995/4/17

هـ  -تـعـمـيــم بـشــأن قــرار مـجلـس إدارة البنــك املـركـزي بتـاريــخ
 1999/2/28بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %6.75بدالً
من . %7

1999/2/28

و  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاريــخ
 2000/5/17بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %7.25بدالً من
. %6.75

2000/5/17

ز  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاريــخ
 2001/1/4بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %6.75بدالً من
. %7.25

2001/1/4

ح  -تعمي ــم ب ـش ــأن ق ــرار مـجـلـس إدارة البنــك املركـزي بتـاريــخ
 2001/2/1بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %6.25بدالً من
. %6.75

2001/2/1

ح

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ط  -تعمي ــم ب ـشـأن قـ ــرار مـجـلـس إدارة البنــك املركـزي بتـاريــخ
 2001/3/21بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.75بدالً من
. %6.25

2001/3/21

ي  -تعميــم ب ـشــأن ق ــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاريــخ
 2001/5/20بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.50بدالً من
. %5.75

2001/5/21

ك  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاريــخ
 2001/8/22بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.25بدالً من
. %5.50

2001/8/22

ل  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاري ــخ
 2001/9/18بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.75بدالً من
. %5.25

2001/9/18

م  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركــزي بتـاري ــخ
 2001/10/30بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.25بدالً من
. %4.75

2001/10/30

ن  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاري ــخ
 2002/6/3بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %3.75بدالً من
. %4.25

2002/6/3

س  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاري ــخ
 2002/11/7بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %3.25بدالً من
. %3.75

2002/11/7

ط

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ع  -تعمي ــم ب ـش ــأن ق ــرار مـجـلـس إدارة البنــك املركـزي بتـاريــخ
 2004/7/1بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %3.50بدالً من
. %3.25

2004/7/1

ف  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2004/8/4بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.0بدالً من
. %3.50

2004/8/4

ص -تعميــم ب ـشـأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركــزي بتـاري ــخ
 2004/9/22بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.25بدالً من
. %4.0

2004/9/22

ق  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2004/11/11بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.50بدالً من
. %4.25

2004/11/11

ر  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2004/12/15بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %4.75بدالً من
. %4.50

2004/12/15

ش  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2005/2/3بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.00بدالً من
. %4.75

2005/2/3

ت  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2005/3/23بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.25بدالً من
. %5.00

2005/3/23

ي

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ث  -تعميــم ب ـشــأن ق ــرار مجلـس إدارة البن ــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2005/7/2بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.50بدالً من
. %5.25

2005/7/2

خ  -تعميــم ب ـشــأن ق ــرار مجلـس إدارة البن ــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2005/10/3بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.75بدالً من
. %5.50

2005/10/3

ذ  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلـس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2005/11/2بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %6.0بدالً من
. %5.75

2005/11/2

ض -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2006/7/2بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %6.25بدالً من
. %6.0

2006/7/2

ظ  -تعميــم ب ـشــأن قــرار مجلــس إدارة البنــك املــركـزي بتـاري ــخ
 2008/1/23بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح  %5.75بدالً من
. %6.25

2008/1/23

غ  -قرار رقم ( )2008/338/29في شأن تعيني احلدود
القصوى ألسعار الفائدة االتفاقية .

2008/3/23

أ-أ

 تعمـيم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البـنـك املركـزي بتاريــخ 2008/10/8بتـعـديــل سـع ــر خ ـصـم وإع ــادة خـ ـصـم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 %4.50بدالً من . %5.75
ك

2008/10/8

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ب-ب  -تعميـم بـشـأن قـرار مجلـس إدارة البنـك املـركـزي بتـاريـخ
 2008/10/30بتعديل سعر خصم وإعادة خصم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 %4.25بدالً من . %4.50

2008/10/30

ج-ج  -تعميـم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البنك املـركـزي بتـاريـخ
 2008/12/17بتعديــل سع ــر خـصم وإعــادة خـصـم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 %3.75بدالً من . %4.25

2008/12/17

د-د  -تعميـم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البنك املـركـزي بتـاريـخ
 2009/4/12بتعديل سعر خصم وإعادة خصم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 ٪3٫50بدالً من . ٪3٫75

2009/4/12

هـ-هـ  -تعميـم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البنك املـركـزي بتـاريـخ
 2009/5/14بتعديل سعر خصم وإعادة خصم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 ٪3٫00بدالً من . ٪3٫50

2009/5/13

و-و  -تعميـم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البنك املـركـزي بتـاريـخ
 2010/2/8بتعديــل س ـع ــر خ ـصـم وإع ــادة خ ـصــم
األوراق التجاريــة لـدى بنـك الكـويت املـركـزي ليصبـح
 ٪2٫50بدالً من . ٪3٫00

2010/2/7

ز-ز  -تعميـم بـشأن قــرار مجلـس إدارة البنك املـركـزي بتـاريـخ
 2012/10/3بتعديل سعر خصم وإعادة خصم
األوراق التجارية لدى بنك الكويت املركزي ليصبح
 ٪2٫00بدالً من . ٪2٫50

2012/10/3

ل

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
 )7نظام خصم وإعادة خصم األوراق التجارية :
أ  -الئحة بنظام خصم وإعادة خصم األوراق التجارية وتعديلها .

1975/2/1

ب -م ــراســالت فــي ش ــأن تـوحيــد أسـلــوب اإلقـ ــرار عـن البيـانــات
التي ترسل رفق األوراق التجارية املقدمة للبنك املركزي .

1987/6/25

ج  -مراسالت في شأن سياسة البنك املركزي بخصوص األوراق
التجارية املقدمة للخصم .

1988/1/12

 )8تعليمات بشأن شراء البنوك أسهمها :
أ  -تعليمـات رقـم (/2رب )1999/75/فـي شـأن شراء البنوك
وشركات االستثمار أسهمها .

1999/12/15

ب -تعميـم رقــم (/2رب )1997/55/إلـى كـافــة البنــوك احملليـة
بضرورة االلتزام بتقدمي بيانات ربع سنوية عن األسهم
املشتراة وتقرير سنوي مببررات استمرار االحتفاظ بتلك
األسهم .

1997/12/22

ج  -تعميم بشأن قيام البنوك تزويد البنك املركزي ببيانات حول
عمليات شراء وبيع أسهمها وذلك بشكل ربع سنوي .

1998/7/19

د  -القرارات الوزارية :
 -1رقم ( )10لسنة  1987في شأن تنظيم شراء الشركة
املساهمة ألسهمها ،وكيفية استخدام األسهم املشتراة
والتصرف فيها .

1987/2/16

 -2رقم ( )11لسنة  1988بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم ( )10لسنة . 1987

1988/3/13

 -3رقم ( )273لسنة  1999بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم ( )10لسنة  1987واملعدل بالقرار
الوزاري رقم ( )11لسنة . 1988

1999/7/27

م

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
احملتويـــــــــــــات

تاريخ آخر تعليمات سارية

 )9الضوابط والتعليمات بشأن تقدمي البنوك احمللية تسهيالت
ائتمانية بالدينار الكويتي لغير املقيم .

1995/5/2

 )10التـعـليـمــات الصـــادرة بــشــأن ترشيــد وتنظيـم السيـاسـة
االئتمانية لدى البنوك :
أ  -تعليمات في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .

1982/5/8

ب -تعميم بشأن تعزيز تعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ
 1982/5/8في شأن الشيكات مستقبلية التاريخ .

1989/8/8

ج -تعليمات رقم (رم ب )1993/105/في شأن ترشيد
وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك (يتم العمل بها
اعتبارا ً من . )1994/1/2

1993/12/28

د  -زيـادة نسبـة الـقــروض احملـددة األجــل بـمـا ال تـقـل عـن %75
من محفظة التسهيالت االئتمانية النقدية بالدينار الكويتي .

1996/12/5

هـ  -تعليـمــات رق ـ ـ ــم (/2رب )1997/13/بــأن تـكــون ك ــاف ـ ــة
القروض الشخصية في صورة قروض محددة األجل،
باستثناء قروض الهامش املقدمة لشراء أوراق مالية .

1997/4/10

و  -تعليمــات رقـ ـ ـ ــم (/2رب )1997/21/بضــرورة حتــديـ ــد
الغرض من التسهيالت في العقود املبرمة مع العمالء،
وضرورة التأكد من استخدام التسهيالت االئتمانية في
األغراض املقررة لها .

1997/5/15

ز  -التعليمات رقم (/2رب )1997/27/اخلاصة بالتسهيالت
االئتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات املتاجرة في
األوراق املالية وغيرها من األغراض األخرى .

1997/5/27

ح  -تعميـم رقـم (/2رب )1998/63/بشأن وقف قيام البنوك
مبنح تسهيالت ائتمانية بغرض متويل عمليات شراء أوراق
مالية باستخدام أموال عمالئها في إطار قيامها بإدارة
محافظ الغير .

1998/10/8

ن

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ط  -تعميــم رق ــم (/2رب )1999/69/فــي ش ــأن التسهيــالت
االئتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات املتاجرة في
األسهم في سوق الكويت لألوراق املالية [ السماح للبنوك
التجارية باستئناف تقدمي تسهيالت الهامش (املارجن)
والضوابط التي يتعني االلتزام بها في هذا اخلصوص] .

1999/2/8

ي  -تعميـم بـشـأن مـوافـاة البنـك املركـزي ببيانــات تفصيليـة عـن
التسهيالت املوجهة ألغراض متويل عمليات املتاجرة في
األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية .

1999/2/28

ك  -تعميـم بـشـأن ضـرورة التـزام البنـوك بالتحقـق مـن الغـرض
من التسهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء عند املنح ،خاصة
تلك املقدمة بالعمالت األجنبية ،ومتابعة العمالء في هذا
اخلصوص .

1999/11/14

ل  -تعليـمــات بـ ـشــأن حتـدي ــد سـ ـعـ ــر الفـائ ــدة عـلى التسهيـالت
االئتمانية مبوجب العقود التي يتم إبرامها مع العمالء في
هذا اخلصوص .

1999/12/22

م  -تعميـم بـشأن مـوافــاة البـنـك املـركـزي ببيانـات تفصيلية عـن
التسهيالت املوجهة ألغراض متويل عمليات املتاجرة في
األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية وذلك
بشكل شهري بدالً من موافاتنا بها بشكل أسبوعي .

2001/10/23

ن  -تعميــم ب ـشـأن ضـرورة الـت ــزام البن ــوك بـكـل دق ــة بـدراسـة
الغرض من التسهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء عند املنح،
خاصة تلك املقدمة بالعمالت األجنبية ،ومتابعة العمالء
باستخدامها في الغرض املمنوح من أجله .

2002/12/3

س  -تعميــم ب ـشـأن التسهيــالت االئتماني ــة املقـدمـة لتنفيـذ أعمال
ومشروعات خارج دولة الكويت .

2003/5/14

س

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ع  -تـعليـمــات ب ـ ـشـ ــأن أال تـتـج ـ ــاوز نـسـب ــة أرصـ ــدة مـحـفـظـ ــة
التسهيالت االئتمانية عن  %80من أرصدة الودائع .

2004/7/15

ف  -تـعميــم رقــم (/2رب ،رب أ )2007/211/بـشـأن تـعـديــل
أسلوب احتساب نسبة محفظة التسهيالت االئتمانية عن
 %80من أرصدة الودائع .

2007/10/8

ص -تـعميم رقم (/2رب ،رب أ )2008/224/بشأن رفع احلد
األقصى املقرر لنسبة صافي محفظة التسهيالت االئتمانية
إلى الودائع من  %80إلى . %85

2008/10/8

ق  -ت ـع ـ ـم ـي ـ ـ ــم رق ـ ـ ــم (/2رب ،رب أ )2008/227/ب ـ ـ ـش ـ ــأن
التعامالت املالية للبنوك مع شركات االستثمار .

2008/10/19

ر  -تعميـم بـشـأن األسـس العامـة الواجب العمل بهـا لـدى تقديـم
التمويل املطلوب ملعاجلة أوضاع شركات االستثمار احمللية
من قبل البنوك الكويتية ،وذلك ضمن برنامج مساندة
شركات االستثمار احمللية .

2008/11/6

ش  -تعمـيم رق ـ ــم (/2رب )2008/230/إلــى جمـي ــع البـن ـ ــوك
التقليدية بشأن التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة
على القروض مبا يتماشى مع تخفيض سعر اخلصم .

2008/11/9

ت  -تعمـيـم ب ـشـأن تقــريــر بـعـض اإلعـفـاءات على بـعـض النسب
الرقابية في إطار تقدمي التمويل املطلوب ملعاجلة أوضاع
شركات االستثمار احمللية .

2008/11/17

ث  -تعمـيــم رق ـ ــم (/2رب ،رب أ )2008/233/بــشأن تـوجيـه
البنوك نحو تعزيز الضمانات املقدمة من العمالء مقابل
التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل .

2008/12/1

ع

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
خ  -تعمـيــم رق ـ ــم (/2رب ،رب أ )2008/235/ب ـشــأن تكليـف
مدققي احلسابات اخلارجيني إلجراء تدقيق خاص لنشاط
البنك في التعامل في املشتقات املالية ،وتقدمي تقرير املدققني
مع البيانات املالية السنوية املدققة .

2008/12/15

ذ  -تعمـيــم رق ـ ــم (/2رب )2008/236/بـ ـشــأن التأكيــد عـلـى
ضـرورة مـبـادرة الب ـنـ ــوك بإجـ ــراء التخفـيــض املطلــوب في
أسـع ــار الـفــائـ ــدة على الـق ـ ــروض وذلــك بـمــا يتمــاشـى م ــع
ق ــرار بـنــك الكويت املركزي في شأن تخفيض سعر اخلصم
اعتبارا ً من تاريخ . 2008/10/8

2008/12/15

ض -تـعـميــم رق ـ ــم (/2رب )2009/238/إل ــى جـمـيــع البـن ــوك
التقليدية بشأن التفاوت في سياسات البنوك حول تطبيقات
سعر الفائدة على القروض .

2009/2/5

ظ  -تعمـيـم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/239/ب ـشـأن التأكيــد
على البنوك بعدم قيامها مبنح متويل إلى عمالئها من
املؤسسات والشركات بغرض إستخدامه في نشاطات غير
مصرح بها مبوجب عقود تأسيسها أونظمها األساسية.

2009/3/9

غ  -تعمـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ )2009/252/ب ـشـأن تكليــف
مدققي احلسابات اخلارجيني إلجراء تدقيق خاص لنشاط
البنك في التعامل في املشتقات املالية ،وتقدمي تقرير املدققني
مع البيانات املالية السنوية املدققة كما في ديسمبر 2009
مقارنة مبا تضمنه تقرير مدققي حسابات البنك اخلارجيني
عن نهاية ديسمبر  2008من مالحظات في هذا الشأن .

2009/11/15

 تعمـيم رقم (/2رب ،رب أ )2011/272/بشأن إدخالتعديالت على التعليمات اخلاصة بعدم جتاوز أرصدة
صافي محفظة التسهيالت األئتمانية (عمليات التمويل)
عن نسبة  ٪85من أرصدة الودائع اخلاصة واحلكومية
وودائع املؤسسات املالية .

2011/5/10

أ-أ

ف

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
ب-ب  -تعـمـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ )2012/281/إلـى جمـيــع
البنوك الكويتية بشأن تقدمي تقرير مدققي احلسابات
اخلارجيني حول تدقيق نشاط البنوك في التعامل في
املشتقات املالية حلسابها وحلساب العمالء بصورة
نصف سنوية مع تضمني هذا التعميم التأكيد على طبيعة
النشاط الذي متارسه البنوك في هذا الشأن .

2012/2/22

ج-ج  -تعـمـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ )2012/283/إلـى جميــع
البنــوك احملليــة (ما عــدا البنــك الصناعـي) بــشأن ال ـح ــد
األقصى املتاح ملنح التمويل .

2012/5/8

 )11كفايــة رأس املــال :
أ  -تعميـم رق ــم (/2رب )2005/184/بـشـأن تطبيـق املعيـار
املعدل لكفاية رأس املال بازل (. )2

2005/12/12

ب -تعليمـات رقـم (/2رب )97/28/بـشـأن الشـروط الـواجب
مراعاتها لدى تقييم األصول الثابتة واالستثمارات املالية
طويلة األجل ،وحتديد احتياطي التقييم الذي يسمح للبنوك
بإدراجه ضمن مكونات رأس املال املساند ألغراض قياس
كفاية رأس املال .

1997/5/27

ج  -تعـمـيـم بتـاريـ ــخ  2001/12/9بـ ـشــأن ضــرورة مــراعـ ــاة
البنوك االلتزام باحتساب النسب املقررة في تعليمات البنك
املركزي (التركز االئتماني ،متويل عمليات املتاجرة في
األسهم ،السيولة  ...الخ) على أساس رأس املال مبفهومه
الشامل في ذات التاريخ املعد فيه تلك البيانات .

2001/12/9

د  -تعليمـات رق ــم (/2رب )2002/94/بـشـأن إدراج حسـاب
احتياطي القيمة العادلة الناجت عن االستثمارات املالية املتاحة
للبيع ضمن مكونات رأس املال املساند لدى احتساب معيار
كفاية رأس املال .

2002/11/6

ص

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
هـ  -تعمـيــم رقـ ــم (/2رب )2008/217/إل ــى جـمـي ــع فـ ــروع
البنوك األجنبية العاملة في دولة الكويت بشأن إجراء
تعديل على تطبيق تعليمات املعيار املع ّدل لكفاية رأس املال
بازل (. )2

2008/5/5

و  -تعمي ــم رق ـ ــم (/2رب )2008/220/بـشـأن إجراء تعديل
في تعليمات معيار كفاية رأس املال بازل (. )2

2008/5/12

ز  -تعميم رقم (/2رب )2008/225/بشأن اعتبار العقارات
كأحد الضمانات املقبولة (املؤهلة) لتقليل املخاطر االئتمانية
لدى احتساب معيار كفاية رأس املال .

2008/10/8

ح  -تعميـ ــم ب ـ ـشـ ــأن م ــوافــاتـن ــا بنتائج إختبارات الضغط وفـقـا ً
للمركز املالي في . 2008/12/31

2009/3/5

ط  -تـعــمي ــم بـ ـشــأن ضــرورة إي ــالء البنـ ــوك العنـاي ــة الكــاف ـي ـ ــة
إلختبارات الضغط وتقدمي نتائج تلك اإلختبارات وفقا ً
للمركز املالي في . 2009/3/31

2009/5/13

ي -تـعـمـيـ ــم رق ـ ـ ــم (/2رب )2009/245/ب ـ ـش ــأن ت ـع ــدي ـ ــل
التعليمات اخلاصة مبعيار كفاية رأس املال بازل (. )2

2009/6/15

ك  -تـعـم ـيـ ــم رق ـ ـ ــم (/2رب )2009/246/بـ ـ ـشـ ــأن إجـ ـ ـ ــراء
إختبارات الضغط املناسبة وفقا ً للتعديالت التي مت إدخالها
على معيار كفاية رأس املال بازل (. )2

2009/6/22

ل  -تـع ـمـيــم بـ ـشــأن امل ــالح ـظـ ــات التي كـشفت عنـهــا إختبـارات
الضغط التي أجرتها البنوك وفقا ً للمركز املالي في
 2009/3/31ومواالة إجراء إختبارات الضغط بصورة
نصف سنوية .

2009/7/7

ق

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء األول »
تاريخ آخر تعليمات سارية

احملتويـــــــــــــات
م  -تعـمـيـم رقــم (/2رب ،رب أ )2010/303/بـشـأن تــزوي ــد
بنـك الكويت املركـزي بنمـاذج نصف سنويـة تتعلق بتقاريـر
إختبارات الضغط املالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس
املال (. )ICAAP

2010/6/13

ن  -تعــميــم رقــم (/2رب ،رب أ )2010/260/جلميـع فــروع
البنوك األجنبية العاملة في دولة الكويت بشأن تزويد بنك
الكويت املركزي بنماذج سنوية تتعلق بتقارير إختبارات
الضغط املالي .

2010/6/14

س  -تـعميم رقم (/2رب ،رب أ )2013/297/بشأن التعديالت
على سينـاريوهـات بـن ــك الكــويـت املــركـزي باملــرفــق (/2أ)
ملراعـاته ــا في إع ـ ــداد اختـبــارات الضـغـ ــط املـال ــي وعـمـلي ـ ــة
 ICAAPاعتبارا ً من بيانات . 2012/12/31

2013/1/7

ر

