بسم الله الرحمن الرحيم

قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الثاين ”
�أجرى التحديث على الأبواب والف�صول التالية ،وجاءت التفا�صيل والإ�ضافات كما يلي -:
التحديث الأول يونيو 1998

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب  -ج

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

2

16

تــــم حتـديــث الف�صــل بالكامــل

2

20

2

18

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ  -ب

2

28

تـــم �إ�ضـافــــــة  :هـ

2

28

تـــم �إ�ضـافــــــة  :د

2

29

تـــم حتـديـث الف�صــل

2

29

تـــم حتـديث الفـ�صــل

2

35

تـــم �إ�ضـافــــــة  :ب

2

34

تـــم �إ�ضـافــــــة  :ب

2

36

تـــم حتـديـث الف�صــل بالكامــل

2

36

تــم �إ�ضافــة الف�صــل بالكامــل

3

-

تـــم �إ�ضـافــــــة  :ي  -ك

الب ـ ــاب

الف�صل

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح  -ط

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب

2

14

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

2

14

تـــم تـحديـث الف�صـل بالكامــل

2

29

تعميم لوقف �إر�سال البيانات

2

25

مت حتديث الف�صل

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح  -ط  -ي

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة  :د ) - (1هـ

التحديث الثالث مار�س 2001

التحديث الثاين مايو 2000

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج  -د

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ  -و
تـــم حتـديـث الف�صــل بالكامــل

التحديث الرابع �أكتوبر 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

قطاع الرقابة
التحديث الذي مت على دليل التعليمات اخلا�صة بالرقابة على البنوك
“ اجلزء الثاين ”
�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

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :و

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ي  -ك  -ل

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

2

16

تــــم حتـديــث الف�صــل بالكامــل

2

2

28

تــــم �إ�ضــافــــة  :و  -ز

3

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة  :ك  -ل  -م

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة � :س  -ع

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

16

تــــم �إ�ضــافــــة  :د  -هـ

2

17

تـــم تـحديـث الف�صـل بالكامــل

2

26

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

2

28

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح  -ط

2

34

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة  :ن � -س

3

-

تــــم �إ�ضــافــــة  :ل

التحديث ال�سابع مايو 2004

التحديث ال�ساد�س مايو 2003

الب ـ ــاب

الف�صل

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز

2

25

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

34

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج

-

تــــم تعديــل يف � :أ

الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث الثامن نوفمرب 2004

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ف � -ص
وتعديل �صفحات )(33 ، 22 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ  -و

2

16

تــــم �إ�ضــافــــة  :و

2

22

تـم حتديث الف�صل بالكامل

2

34

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ
وتعديل �صفحات )(4 ، 3

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث التا�سع مايو 2005

الب ـ ــاب

الف�صل

2

13

2
2
2

15
16
17

2

13

تــم �إ�ضافــة  :ر

2

28

تـــم �إ�ضـافــــــة  :ي  -ك

2

35

2
2

22
35

تــــم ا�ستبدال  :أ�
وتــم �إ�ضـافــة  :ج

2

36

تــم �إ�ضـــافـــــة  :د4

3

-

تــــم �إ�ضــافــــة  :ق
وتعديل �صفحات )(25 ، 22 ، 2
تــــم �إلــغـــــــــاء  :و
تــــم �إ�ضــافــــة  :ز
تــــم �إ�ضــافــــة  :ب
وتعديل �صفحات )من � 1إىل (7
تـــم �إ�ضـافــــــة  :ب
تــــم �إ�ضــافــــة  :ج
وتعديل �صفحة )(4
تــم �إ�ضـــافـــــة  :م  -ن

2

12

مت ا�ستبدال � :أ

3

-

تــم �إ�ضـــافـــــة � :س

الب ـ ــاب

الف�صل

التحديث احلادي ع�شر مايو 2006

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز

2

12

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة � :ش

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح  -ط
وتعديل � :أ

2

13

2

14

تــــم �إ�ضــافــــة  :د
وتعديل �صفحة )(8

مت �إ�ضافة  :ت  -ث  -خ  -ذ � -ض
وتعديل �صفحات )من � 3إىل (27 ، 7

2

15

مت �إ�ضافة  :و

2

16

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

2

18

تـم حتـديـث الف�صـل بالكامــل

2

25

2

32

تــــم حتديث الف�صل بالكامل

تــــم �إ�ضــافــــة  :د
وتعديل �صفحات (3 ،1) :

2

28

مت �إ�ضافة  :ل

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة  :د - 5ن

2

34

مت �إ�ضافة  :و  -ز  -ح  -ط
وتعديل �صفحات (14 ،2 ،1) :

التحديث الثاين ع�شر مايو 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الف�صل

التحديث الثالث ع�شر نوفمرب 2007

الب ـ ــاب

الف�صل

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :ظ  -غ
وتعديل �صفحات )(50 ، 45 ، 3

2

12

تعديل �صفحة )(5

2

13

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :ز

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ�-أ ،ب-ب ،ج-ج
وتعديـل �صفحـات )مـن � 1إلـى ،5
(53 ،43 ،40

2

22

تعديل �صفحة )(4

2

14

تــــم �إ�ضــافــــة  :هـ
وتعديل �صفحات )(19 ،18

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :ح

2

34

تعديل �صفحة )(3

الب ـ ــاب

الف�صل

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

مت �إ�ضافة  :ي  -ك

2

12

تــــم �إ�ضــافــــة  :ل  -م

2

13

تعديل �صفحات خمتلفة من الف�صل

2

13

تــــم �إ�ضــافــــة  :د  -د

2

16

تــــم �إ�ضــافــــة  :ط  -ي

2

20

تــــم �إ�ضــافــــة  :ب

2

16

تــــم �إ�ضــافــــة  :ك
وتعديل �صفحات ) من � 3إىل (23 ،9

2

22

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج  -د
وتعديل �صفحة )(1

2

26

تــــم �إ�ضــافــــة  :د

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة � :س  -ع  -ف

2

28

2

37

تــم �إ�ضـافــة الفـ�صـل

تــــم �إ�ضــافــــة  :م
وتعديل �صفحة )(43

3

-

تــــم �إ�ضــافــــة  :ع  -ف � -ص
وتعديل �صفحة )(66

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة � :ص  -ق  -ر

3

-

تــــم �إ�ضــافــــة  :ق

التحديث ال�ساد�س ع�شر نوفمرب 2009

التحديث الرابع ع�شر مايو 2008

التحديث ال�سابع ع�شر مايو 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الف�صل

2

15

تــــم �إ�ضــافــــة  :ط

2

36

تــــم �إ�ضــافــــة � :ش  -ت

الب ـ ــاب

الف�صل

2

12

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

2

13

تــــم �إ�ضـافـــــة  :هـ-هـ ،و-و ،ز-ز،
ح-ح ،ط-ط
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

15

تـم �إ�ضافـة  :ي  -ك  -ل  -م  -ن
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

20

تــــم �إ�ضــافــــة  :ج  -د
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

22

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

2

23

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ  -ب
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

28

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

الإ�ص ــدار العـ ــ�شـ ــرون
ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013

التحديث الثامن ع�شر مايو 2011

التحديث التا�سع ع�شر مايو 2013

تابـ ـ ـ ـ ـ ــع
التحديث التا�سع ع�شر مايو 2013

الب ـ ــاب

الف�صل

2

30

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ  -ب
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

33

تــــم �إ�ضــافــــة � :أ  -ب
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2

34

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

36

تـــم �إ�ضــافــة � :س  -خ  -ذ � -ض
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

-

تــــم �إ�ضــافــــة  :ر � -ش
وا�ستبدال الف�صل بالكامل

2
3

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

احملتويـــــــــــــات
 )12القواعد والضوابط اخلاصة باخلبرة املطلوبة وفقا ً للمادة
( )68من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن أعضاء
مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي :
أ  -تـعـم ـي ــم رق ـ ـ ــم (/2رب )2006/186/بـ ـشــأن الق ــواع ـ ــد
والضوابط اخلاصة باخلبرة املطلوبة في املادة ( )68من
القانون رقم  32لسنة  1968وتعديالته .

2006/7/3

ب -تـعـمـيــم بـ ـشــأن ضـرورة مــراع ــاة مـواف ــاة البنــك امل ــركــزي
بطلبات املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة ،مستوفاة لكافة
البيانات واملستندات املطلوبة ،قبل ثالثني يوما ً من تاريخ
انعقاد اجلمعية العامة للبنك .

1997/5/13

ج  -تعـمـي ــم رق ـ ــم (/2رب )1997/26/بـ ـشــأن إخطــار البنــك
املركزي بأية استقاالت تتم لدى البنوك في املناصب
التنفيذية التي يتعني الترشيح لها وفقا ً ألحكام املادة . 68

1997/5/28

د  -تعميــم بـ ـشــأن ضـرورة مــراعـاة أن يكـون إسنـاد مـهـام ألي
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة نيابة عن البنك في إطار
تفويض صادر من مجلس اإلدارة بذلك .

1997/8/12

هـ  -تعمـيــم ب ـشــأن ضرورة تـقـدم البنــوك بطلب احلصول على
موافقة بنك الكويت املركزي ملن ُيرشح لوظيفة رئيس دائرة
التدقيق الداخلي ومن في حكمه .

1999/4/15

و  -تعمي ــم رق ـ ــم (/2رب )2002/93/ب ـشــأن إصدار الدليل
االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس
إدارات البنوك .

2002/10/22

ز  -تعميـم رقــم (/2رب )2004/172/بـشـأن إقــرار املرشـح
لعضوية مجلس إدارة بنك بنسبة متلكه (بشكل مباشر أو
غير مباشر) في رأس املال املصدر للبنك .

2004/12/27

اإلصدار العشرون ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013

أ

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

احملتويـــــــــــــات
ح  -تعميم رقم (/2رب )2007/207/بشأن تعديل الشروط
اخلاصة باخلبرة املطلوبة في رئيس اجلهاز التنفيذي وفي
العضو املنتدب في بنك  ،وذلك باستبعاد شرط ربط مدة
اخلبرة اإلجمالية املطلوبة بالعمل موظفا ً .

2007/6/6

ط  -تـعــمي ــم ب ـ ـش ــأن التـ ـع ــديـ ـ ــالت التـي ت ـمــت ع ـلـى النـ ـم ـ ــاذج
املستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة
بنك والترشيح ملنصب عضو مجلس اإلدارة املنتدب أو
لوظيفة رئيس اجلهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

2007/6/24

ي  -تـعـمـيــم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/250/بـ ـشـأن إلــزام
املرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو ملنصب عضو مجلس
اإلدارة املنتدب أو لوظيفة رئيس اجلهاز التنفيذي أو
نائبه أو مساعده إرفاق شهادة من مكتب التنفيذ اجلنائي
واالتصاالت اخلارجية بوزارة العدل مع منوذج الترشيح
تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضده .

2009/11/5

ك  -تـعـمـيــم رق ـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/254/بـ ـشـأن اآلليـ ــة
املتفق عليها مع نيابة التنفيذ اجلنائي واالتصاالت اخلارجية
بوزارة العدل للحصول على الشهادة املطلوبة ملرشحي
عضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة املنتدب
ووظيفة رئيس اجلهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

2009/12/30

ل  -تـع ـمـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ )2010/255/بــشأن اآلليـة
املعدلة مع نيابة شئون التنفيذ اجلنائي والتعاون الدولي
بوزارة العدل للحصول على شهادة تتضمن األحكام الباتة
الصادرة ضد املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة وعضو
مجلس اإلدارة املنتدب ووظيفة رئيس اجلهاز التنفيذي
ونائبه ومساعده في البنك .

2010/3/21

ب

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

احملتويـــــــــــــات
م  -تـعـمـيـم رق ــم (/2رب ،رب أ )2010/265/بـشأن تغييــر
أسلوب توجيه املراسالت للحصول على الشهادة التي
تتضمن األحكام الباتة الصادرة للمرشحني لعضوية
مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة املنتدب ووظيفة
رئيس اجلهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

2010/9/2

ن  -ت ـع ـمـيــم بـ ـشــأن إج ــراء بـ ـعــض التـعــديــالت على الن ـمــاذج
املستخدمة في حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة
بنك والترشيح ملنصب عضو مجلس اإلدارة املنتدب أو
لوظيفة رئيس اجلهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك
على البند « سابعا ً » منها .

2011/4/17

 )13قواعد وأسس منح البنوك للقروض االستهالكية وغيرها من
القروض املقسطة :
أ  -تـعميــم ف ــي ش ــأن ق ــواع ــد وأســس م ـنــح البـنــوك للقروض
االستهالكية وغيرها من القروض املقسطة .

1996/4/22

ب -تعـميـم بضـرورة االلتــزام بتعليمـات بـنـك الكـويـت املــركـزي
في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض االستهالكية
وغيرها من القروض املقسطة وذلك فيما يتعلق بالغرض
من تلك القروض .

1996/7/11

ج  -إلغــاء الـفقــرة ( )5من البنــد « ثالثا ً » مـن التعليمـات الصـادرة
في  ،1996/4/20في شأن قواعد وأسس منح البنوك
للقروض االستهالكية وغيرها من القروض املقسطة .

1996/11/13

د  -تعـميــم فــي ش ـ ــأن تـعــدي ــل احل ـ ــد األقصـى لفـتـرة استــرداد
القروض االستهالكية رقم (/2رب. )1997/14/

1997/4/10

هـ  -تعـمـيـم فـي شــأن ضـرورة التـوقــف فــورا ً عـن حتصيل أيــة
مبالغ من العمالء  -حتت أية مسميات  -دون أن يقابلها
خدمات فعلية تؤدى للعمالء .

1997/11/10

ج

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

احملتويـــــــــــــات
و  -تعميـم بـشـأن تبـادل املعلومات حول القروض االستهالكية
التي مت اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .

1998/6/30

ز  -تعميـم بـشأن عـدم إدراج القروض املمنوحة ملوظفي البنوك
ضمن البيانات الدورية اخلاصة بالقروض االستهالكية
وعدم اإلبالغ عنها ضمن بيانات مركزية املخاطر .

1998/7/9

ح  -تعميم بـشأن قـيـام بـعـض وحـدات اجلهـاز املصرفي واملالي
باستقطاع مبالغ بالزيادة من العمالء  -حتت مسميات
مختلفـة  -لـدى منحهـم قــروض استهالكيــة أو غيرهـا مـن
القروض املقسطة .

1998/9/16

ط  -تـعـميـم رقــم (/2رب )2000/78/فـي شــأن تـعـديـل احلـد
األقصى املقرر للقروض االستهالكية وغيرها من القروض
املقسطة وتعديل أسلوب احتسابه .

2000/4/3

ي -ت ـعـ ـمـيـ ــم رق ـ ـ ـ ــم (/2رب )2001/87/بـ ـ ـشـ ــأن ت ـبـ ـ ـ ــادل
املعلومات حول القروض االستهالكية وغيرها من القروض
املقسطة التي مت اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها .

2001/7/9

ك  -تـعـم ـيـ ــم رق ـ ـ ــم (/2رب )2001/89/ب ـ ـ ـش ـ ــأن ت ـعــديـ ـ ــل
احلد األقصى للقروض االستهالكية وغيرها من القروض
املقسطة .

2001/10/22

ل  -تـعليمـات في شأن األجـور والعموالت املرتبطة بالتسهيالت
االئتمانية املمنوحة لعمالء البنوك .

2002/4/7

م  -تـع ـلـي ـمــات فــي ش ــأن ك ــاف ـ ــة الـرسـ ــوم والـع ـم ــوالت التـي
تستوفيها البنوك احمللية من عمالئها .

2002/5/29

ن  -تـعـمـيـم ب ـشــأن حـظـر قـيـام البـن ــوك ببيـع أي مـن مـحـفـظ ــة
القروض االستهالكية وغيرها من القروض املقسطة لديها
جلهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي .

2002/10/9

د

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

احملتويـــــــــــــات
س  -تـعـمـيــم ب ـشــأن ضرورة تـوقــف البنـوك فـورا ً عـن تـقاضي
أية رسوم من العمالء نظير االستعالم عنهم لدى شركة
شبكة املعلومات االئتمانية (. )Ci-Net

2003/11/18

ع  -ت ـعـمـيــم رقـ ـ ــم (/2رب )2004/159/بـ ـ ـشـ ــأن ت ـعـدي ــل
أسلــوب احتـساب احلــد األقصى للـقــروض االستهالكي ــة
وغيرهــا مــن الق ــروض املقسطــة وذلـك بإدراج شهـادات
اإلي ــداع املصـدرة بالصافـي بـعــد إجــراء مقاصــة بني تلك
املباعة لبنوك محلية واملشتراة منها .

2004/5/6

ف  -ت ـع ـمـيــم رقـ ـ ــم (/2رب )2004/166/بـ ـ ـشــأن ت ـعــديـ ــل
أسلوب احتساب احلد األقصى للقروض االستهالكية
وغيرها من القروض املقسطة وذلك بإدراج االقتراض
طويل ومتوسط األجل بالصافي .

2004/7/14

ص -تـ ـع ـم ـيــم رقـ ـ ـ ــم (/2رب )2004/163/ب ـ ـشــأن إدخ ـ ــال
تعديالت على قواعد وأسس منح القروض االستهالكية
وغيرها من القروض املقسطة .

2004/6/8

ق  -ت ـعـمـيم رق ــم (/2رب )2005/174/بـ ـشـأن إلـغــاء احلـد
األقصى املقرر إلجمالي القروض االستهالكية وغيرها من
القروض املقسطة .

2005/1/6

ر  -ت ـعـمـيــم ب ـشـأن إي ـقــاف العـمـل بقـاعـدة البيـانـات لـدى البنك
املركزي واخلاصة بعمالء القروض االستهالكية واملقسطة
املتخذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يقتصر العمل على
قاعدة البيانات لدى شركة شبكة املعلومات االئتمانية
( )Ci-Netاعتبارا ً من . 2006/1/1

2005/11/2

ش  -تـ ـع ـمـيــم رق ـ ــم (/2رب )2006/185/ب ـ ـشــأن ت ـحــدي ـ ــد
مفهوم احلد األقصى املقرر للقروض االستهالكية وغيرها
من القروض املقسطة للعميل الواحد ،وكذا وضع حد
أقصى للفترة الزمنية التي يتم خاللها سداد الدفعة األخيرة
لهذه القروض .

2006/2/7

هـ

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

احملتويـــــــــــــات
ت  -تــعليمـات ب ـ ـش ــأن أج ـ ــور التــأميـن التـي يتحـمـلـهـا ع ـ ـمــالء
القروض االستهالكية واملقسطة .

2007/1/24

ث  -ت ـع ـمـيــم رق ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2007/202/
بـ ـش ــأن اإلجـ ــراءات التي يتعني على البـنـ ــوك وشــركـ ــات
االستثمــار احملليــة االلتــزام بـه ــا لــدى تصويـب املخالفــات
القائـمــة لـديهــا ألســس وقـواع ــد مـنــح القــروض (عمليـات
التمويل) االستهالكية واملقسطة .

2007/2/13

خ  -تـع ـم ـيــم رق ـ ـ ــم (/2رب )2007/203/ب ـ ـش ــأن إدخـ ـ ــال
تعديالت على قواعد وأسس منح القروض االستهالكية
وغيرها من القروض املقسطة .

2007/3/12

ذ  -تـعميـم رقــم (/2رب ،رب أ )2007/205/بـشـأن رسوم
السداد املبكر على القروض االستهالكية واملقسطة .

2007/4/15

ض  -تـعميــم ب ـشـأن التأكيــد على أن الشـهــادة املطـلوب تقدميـهـا
تكون موقعة من ِكل َ ْي مراقبي احلسابات بااللتزام بتصويب
كافة املخالفات القائمة لدى البنوك ألسس وقواعد منح
القروض (عمليات التمويل) االستهالكية واملقسطة .

2007/5/3

ظ  -تــعميم إلى مراقبي حـسـابـات البنـوك وشـركـات االستثمار
بشأن استكمال البيانات اخلاصة بتصويب املخالفات .

2007/10/9

غ  -تـعميـم بـشـأن تكليف ِكل َ ْي مراقبي حسـابـات البنـوك للقيام
بعمليــة تدقيــق القـروض االستهالكيـة واملقسطـة املمنوحـة
خالل الفترة من  2007/1/16وحتى ،2007/12/31
وتقدمي تقرير بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية أبريل من
عام . 2008

2007/11/19

و

تابع  /محتويات دليل تعليمات الرقابة على البنوك
« الـجــزء الثـانـي »
احملتويـــــــــــــات
أ-أ

تاريخ آخر تعليمات سارية

 تـ ـع ـمـي ــم رقـ ـ ـ ــم (/2رب ،رس )2008/215/بـ ـ ـش ــأنإدخ ــال ت ـعــديــالت على قــواع ــد وأســس مـنـح الـقــروض
االستهالكية وغيرها من القروض املقسطة .

2008/3/24

ب-ب  -تعـمـيـم بـ ـش ــأن مـع ــالـج ــة ب ـعــض املـمـارســات املتـعـلـقـة
بالقروض املقسطة .

2008/4/23

ج-ج  -تـعـمـيـم رق ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2008/216/
بشأن إدخال تعديالت على جداول بيانات القروض
االستهالكية وغيرها من القروض املقسطة (االسكانية) .

2008/5/7

د-د  -ت ـع ـم ـيــم رق ـ ـ ـ ــم (/2رب ،رس )2010/257/لـاللت ــزام
بكافة الشروط املقررة بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد
وأسس منح القروض االستهالكية واملقسطة .

2010/4/1

هـ-هـ  -تــعميـم ب ـشـأن إي ـقــاف تـزويـ ــد بـن ـ ــك الكـويت املــركــزي
بالبيـانــات التي ت ــرد عــن طـري ــق الـ ( )On-Lineوعــن
طريق البريد واملتعلقة بالنماذج (أم ( ،)3أم ( ،)7أم ،)8
(أم ( ،)13أم ( ،)14أم ( ،)20أم ( ،)21أم ( ،)22أم )23
مـع االستمرار مبوافاتنـا بالبيانـات التي تـرد عـن طريـق
الـ ( )CDوفقا ً للتعميم املؤرخ . 2008/5/7

2011/11/28

و-و  -تــعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2012/276/
بشأن إلزام البنـوك احملليـة وشركـات االستثمـار بإبـالغ
شركـة ( )Ci-Netببيانـات القـروض املقدمـة للموظفني
والعاملني لديهــا وتـؤخــذ هـذه الـقــروض في االعتبــار
ل ــدى احتـسـاب احلـ ــدود القـصـوى امل ـق ــررة للـق ــروض
االستهالكية واملقسطة .

2012/1/8

ز-ز  -ت ـعـم ـيــم بـ ـشـأن تضمني قـ ــروض املوظفني التي ت ـق ــدم
لألغراض االستهالكية واملقسطة بالنماذج اخلاصة
بالقــروض االستهالكيــة واملقسطــة (االسكانيــة) والتي
يتم موافاتنا بها عن طريق ال ـ ( )CDمبوجب التعميمني
املؤرخني  2008/5/7و . 2011/11/28

2012/4/15

ز

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

احملتويـــــــــــــات
ح-ح  -تـعميــم ب ـشـأن تكليــف أح ــد مكاتـب تـدقـي ــق احلسابــات
بإج ـ ـ ــراء ف ـ ـحـ ــص حملـفـظـتــي ال ـق ـ ــروض/الت ـمــويـ ـ ـ ــل
االستهالكي واملقسط .

2012/7/16

ط-ط  -ت ـعـم ـي ــم رق ـ ـ ــم (/2رب ،رس )2013/298/بـ ـشــأن
تعديــل أسعــار الفائــدة املطبقـة على القــروض املقسط ــة
وفقا ً للتعليمات الصادرة بتاريخ . 2008/3/24

2013/2/27

 )14التعليمات الصادرة في شأن تنظيم السياسة االستثمارية
للبنوك احمللية :
أ  -التـعــلي ـمـ ــات ال ـ ـصـ ـ ــادرة ف ــي  1994/11/15بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن
تـنـظـيـم السياسة االستثمارية للبنوك احمللية .

1994/11/16

ب -تـعـمـيم رقـ ــم (/2رب )2000/79/بـإدخ ــال تـعـديل عـلـى
تعليمات بنك الكويت املركزي في شأن تنظيم السياسة
االستثمارية للبنوك احمللية .

2000/11/21

ج  -تعمـيم رقــم (/2رب )2001/90/ب ـشـأن إدخ ــال تـعـديــل
على تعليمات بنك الكويت املركزي اخلاصة بتنظيم السياسة
االستثمارية .

2001/10/22

د  -تعمـيـم رقـ ـ ــم (/2رب )2006/187/ب ـ ـشــأن مـجـمـوعـ ــة
القواعد االسترشارية التي تؤخذ في االعتبار لدى دراسة
البنك املركزي لطلبات البنوك بشأن االستثناء من احلدود
القصوى املقررة لالستثمارات املالية .

2006/3/22

هـ  -ت ـعـمـيـم رق ـ ــم (/2رب )2008/218/بـ ـشــأن الـق ــواعـ ـ ــد
االسترشادية التي تؤخذ في االعتبار لدى دراسة
طلبات البنوك لالستثناء من احلدود القصوى املقررة
لالستثمارات املالية .

2008/5/13

ح

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

احملتويـــــــــــــات
 )15املعايير والضوابط التي تنظم عالقة البنوك بعمالئها في
مجال تقدمي اخلدمات املصرفية املختلفة :
أ  -إبــالغ البنـ ــوك ب ـق ــرار مـجـلــس إدارة الب ـنــك املــركــزي رقم
 ،1995/220/2بشأن إلغاء العمل باحلدود القصوى
املقررة لألجور والعموالت ،التي تتقاضاها البنوك نظير
تقدميها خلدمات مصرفية للعمالء .

1995/1/31

ب  -تعليمـات بـشأن اإلجـراءات التي يتوجب العـمـل بها من قبل
البنوك فيما يتعلق باألجور والعموالت .

1995/2/12

ج  -تعميم بشأن معايير تنظيم العالقة بني البنوك وعمالئها .

2002/10/16

د  -تـعـمـيـم بـ ـشــأن شـ ـ ــروط ف ـتـ ــح حــسابــات للعامليـن غـيـ ــر
الكويتيني في اجلهات غير احلكومية .

2003/11/16

هـ  -تعليمات بشأن تنظيم االقراض ملوظفي البنوك .

1981/4/25

و  -ت ـعـ ـم ـي ــم رق ـ ـ ــم (/2رب ،رب أ )2006/193/ب ـ ـ ـش ـ ــأن
االلتزام بتزويد العميل بنسخة من العقد الذي يبرمه مع
البنك وفقا ً ملا تقضي به املعايير املقررة من البنك املركزي
والتي تنظم العالقة بني البنوك وعمالئها .

2006/9/26

ز  -ت ـعـ ـم ـي ـ ــم رق ـ ـ ـ ـ ــم (/2رب ،رب أ )2007/209/بـ ـ ـش ـ ــأن
التـوق ــف عـن تـقـديــم حـواف ــز نـقـدي ــة أو عيني ــة للعـمـالء عنـد
حصولهم على تسهيالت أو بطاقات ائتمانية بكافة أنواعها .

2007/7/17

ح  -تعميـم رقــم (/2رب ،رب أ )2008/222/بـشأن التوقف
عن تقدمي حوافز نقدية أو عينية  -سواء كانت بشكل
مباشر من خالل سحوبات أو أي صور أخرى  -للعمالء
عند حصولهم على تسهيالت أو بطاقات ائتمانية بكافة
أنواعها .

2008/6/4

ط

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

احملتويـــــــــــــات
ط  -تعميـم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2011/269/ب ـشـأن إنـشـاء
وحدة شكاوي .

2011/1/19

ي  -تعـمـيــم ب ـشـأن حتديــد مهـلــة تـقـديـم البيانــات اإلحصائيـ ــة
الشهري ــة املجمعــة لع ــدد الشك ــاوي املقدم ــة مــن العـمــالء
واإلجراءات املتخذة بشأنها .

2011/7/12

ك  -كت ــاب إلى اتـح ــاد مـصـارف الكـويـت بـ ـشـأن اإلج ـ ـ ــراءات
الواجـب اتباعهـا بـشأن الرســوم الشهريــة احملتسبــة على
عمالء البنـوك احملليـة في حـال انخفـاض الرصيـد عـن حــد
معني .

2011/9/7

ل  -تع ـمـيـم بـ ـشـأن التـوق ــف عــن تـقـديــم أيــة بيـانــات شهــريــة
إحصائـي ـ ــة ت ـخ ــص الشـك ــاوى املقــدم ــة ب ـشــأن صنـاديــق
االستثمار إلى بنك الكويت املركزي .

2011/11/20

م  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2012/285/بشأن تسويـق
البنوك للخدمات التأمينية املقدمة من شركات التأمني .

2012/6/14

ن  -تعمـيـم بـشـأن متابعــة البنــك املـركــزي لتطــورات اخلـدمـات
واملنتجات املصرفية لقطاعي التجزئة ()Retail Banking
والشركات (. )Corporate Banking

2012/6/20

 )16التعليمات الصادرة من البنك املركزي بشأن غسيل األموال :
أ  -تعميم ب ـشـأن اتخـاذ البنـوك لإلجـراءات الداخليـة لديهـا فـي
مجال تنفيذ أحكام القانون رقم ( )35لسنة 2002
ومذكرته اإليضاحية .

2002/4/17

ب  -تـعـلي ـمـات رق ـ ــم (/2رب )2002/92/بـ ـش ــأن مـكـافـحــة
عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .

2002/10/22

ج  -دليل اإلرشادات ألمناط من املعامالت املشبوهة .

2002/10/22

د  -تعـمـيـم ب ـشــأن قـيـام بنـك الكويـت املـركـزي بإنـشـاء وحــدة
التحريات املالية الكويتية برئاسة احملافظ .

2003/7/20

ي

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

احملتويـــــــــــــات
هـ  -تعـمـيــم ب ـشــأن أسلـوب التـح ـقــق مــن ه ــوي ــة األشـخ ــاص
الـذيـن يـق ــومــون بعملـيــات اإليــداع التي تتم على حسابات
العمالء لدى البنوك .

2003/12/24

و  -تـعـمـيـم رقـ ــم (/2رب -رب أ )2004/165/ب ـشـأن بـ ــدء
العمل بالنظام اآللي لتلقي بيانات املعامالت النقدية بصفة
يومية .

2004/6/14

ز  -تعـمـيـم ب ـ ـشــأن تــوحيـ ــد االسـلــوب الذي يـتــم به الـرد على
التعاميــم الصــادرة مـن البنـك املركـزي حول جتميد أصول
وأموال بعض اجلهات واألفراد .

2004/10/19

ح  -تعميـم رق ــم (/2رب ،رب أ )2006/188/ب ـشــأن تعديل
البند رقم ( )10من التعليمات رقم (/2رب)2002/92/
بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .

2006/4/10

ط  -ت ـع ـم ـي ــم رقـ ـ ـ ـ ــم (/2رب ،رب أ )2009/240/ب ـ ـ ـشـ ــأن
اإلجـ ــراءات اخلاص ــة لـ ــدى تـ ـقــدم أيـ ـا ً م ــن الع ـمــالء بطلب
إستئجــار أو جتــدي ــد ع ـق ــود إستئجــار صناديــق األمانـات
(اخلزائن احلديدية) .

2009/3/16

ي  -تـعـمـيـم رق ـ ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2009/242/
بشأن التعامل مع األشخاص السياسيني من غير املقيمني
بدولة الكويت ممثلي املخاطر في مجال مكافحة عمليات
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .

2009/4/29

ك  -تـعـمـيـم رقـم (/2رب ،رب أ )2010/300/حــول ت ـعـديــل
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض الب ـن ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي التعـل ـيـ ـمـ ـ ــات رق ـ ـ ـ ــم
(/2رب )2002/92/ب ـشــأن مـكـافـحـ ــة عملي ــات غسيــل
األم ــوال ومتويــل اإلرهـاب .

2010/6/9

ك

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

احملتويـــــــــــــات
 )17اإلجـراءات التنفيذية ألحكـام البند ( )2من املادة ( )57بشأن
زيادة نسبة ملكية الشخص الواحد عن  ٪5من رأس مال
البنك :
أ  -تـعـمـيم رقـ ــم (/2رب )2004/154/بـ ـش ــأن اإلجــراءات
التنفيذية ألحكام البند ( )2من املادة ( )57املعدلة من
القانون رقم ( )32لسنة . 1968

2004/4/6

ب  -تعــميــم رق ــم (/2رب )2004/171/ب ـشـأن آليـة تـطبيــق
أحكام البند ( )2من املادة ( )57املعدلة من القانون رقم
( )32لسنة  1968وذلك بالنسبة جلميع األطراف ذوي
العالقة بأحكام البند املذكور .

2004/12/14

 )18تعليمـات بـشـأن البيانـات املاليــة املعـدة ألغــراض أســواق
األوراق املالية املدرجة فيها أسهم البنك :
أ  -تـعليمـات ب ـش ــأن البـيـان ــات املالي ــة املـعـدة ألغ ــراض ســوق
الكويت لألوراق املالية :
 -1تعليمات بشأن النموذج املوحد للبيانات املالية نصف
السنوية .

1994/6/26

 -2تعليمات بشأن إعداد البيانات املالية ربع السنوية .

1998/3/25

ب  -تعــميــم رق ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2007/197/
بإحاطة بنك الكويت املركزي مسبقا ً في حالة إدراج أسهم
البنك في أي من أسواق املال اخلارجية .

ل

2007/2/4

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

احملتويـــــــــــــات
 )19التعليمــات الصــادرة فــي شـــأن شـــراء وبيــع أوراق الـنقـد
اخلليجية :
أ  -تـعـليمات (رم ب )1993/101/بشأن الدينار البحريني،
ويعمل بها اعتبارا ً من . 1993/8/1

1993/7/27

ب  -تعليمات (رم ب )1993/102/بشأن الريال العماني،
ويعمل بها اعتبارا ً من . 1993/9/21

1993/9/19

ج  -تعليمات (رم ب )1993/103/بشأن الدرهم اإلماراتي،
ويعمل بها اعتبارا ً من . 1993/10/6

1993/10/5

د  -تعليمات (رم ب )1994/106/بشأن الريال القطري،
ويعمل بها اعتبارا ً من . 1994/5/1

1994/4/12

 )20نظام احلصر املركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم
بالبنوك احمللية :
أ  -التعليـمـات الـخـاصــة بنظـام احلـصر املركـزي للعـمالء الـذين
أقفلت حساباتهم بالبنوك احمللية بسبب ارجتاع شيكات
لعدم وجود رصيد والقواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها .

1999/5/12

ب  -تـعـمـيـم ب ـشــأن استـبــدال ج ــداول رمــوز الـفـروع احلـالـي ــة
بجداول جديدة واملتعلقة بنظام احلصر املركزي للعمالء
الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات لعدم وجود
رصيد .

2008/12/2

م

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

احملتويـــــــــــــات
ج  -تـعـمـيـم ب ـشـأن إيـقـاف تـزويـدنــا بالبيانـات اخلاصـة بنظـام
احلصر املركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك
احمللية بسبب ارجتاع شيكات لعدم وجود رصيد والتي
ترد عبر البريد اعتبارا ً من بيانات النصف األخير من
عام  2011واالكتفاء بالبيان الذي يرد عبر خط االتصال
املباشر .

2011/11/28

د  -تـعمـيــم بـ ـشـأن تطـويــر النـظــام اآللــي الستقبــال البيـان ــات
اخلـاصـة بنـظــام احلـصــر املـركــزي للعـمـالء الذيــن أقفلـت
حساباتهم بالبنـوك احملليـة بسبب ارجتـاع شيكـات لـعـدم
وجـود رصيـد وذلـك عـن طـريـق استخــدام بيئــة ()Oracle
بدالً من (. )Main Frame

2012/5/3

 )21تعليمات بشأن حتديد الضمانات املقبولة من البنك املركزي
مقابل القروض التي يقدمها للبنوك .

1979/2/17

 )22تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في البنوك احمللية :
أ  -تـعـمـيـم رق ـ ــم ( /2رب ،رب أ )2004 /160 /إل ــى ك ــافـ ــة
ال��ب��ن��وك احمللية ب��ش��أن وض��ع ب��رن��ام��ج زم��ن��ي ل��رف��ع نسبة
العمالة الوطنية تنفيذا ً ألحكام املادة ( 71مكرر) من القانون
رقم  32لسنة  1968وتعديالته .

2004/5/24

ب -تـعـمـيــم ب ـشـأن تـزويــد البنــك املـركــزي بالبـيـانـات اخلـاصـة
بالعاملني ل��دى ال��ب��ن��وك احمللية وذل���ك بشكل دوري ربع
سنوي .

2005/5/30

ج  -تـعـمـيـم ب ـشـأن ضـرورة اتـخــاذ اإلجــراءات الـالزم ــة ن ـح ــو
حتقيق النسبة املطلوبة للعمالة الوطنية وفقا ً ألحكام املادة
( 71م��ك��رر) م��ن القانون رق��م  32لسنة  1968والبالغة
. ٪50

2006/9/21

ن

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

احملتويـــــــــــــات
د  -تع ـمـيم بـشأن رفع نسبة العمالة الوطنية إلى( ) ٪60تنفيذا ً
لقرار مجلس الوزراء رقم  /1104خامسا ً لسنة . 2008

2009/2/8

هـ  -تعميـم بـشأن النمـوذج املـعـدل اخلـاص ببيـان العاملني لـدى
البنوك احمللية .

2012/5/3

 )23تعليمـات بـشـأن محـافـظـة البنوك على سريـة ما لديهـا مـن
معلومات وبيانات خاصة بعمالئها :
أ  -تـعـليمـات بـشـأن محافظـة البنــوك على سريــة مـا لديهـا مـن
معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .

1986/12/2

ب -تـعـليمـات رق ــم (/2رب ،رب أ )2012/278/إلى البن ــوك
احملليــة بـشأن احملافظـة على سريــة ما لديهــا مـن معلومـات
وبيانات خاصة بعمالئها .

2012/2/9

 )24تعليمـات بــشــأن جــواز استمراريـة متلك البنـوك لعـقـارات
أنشأتها كمقار ألعمالها حلني التصرف فيها .

1994/6/23

 )25تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع األجنبي :
أ  -كتاب في شـأن إجــراءات تعامـل البنــوك في عمليـات الـقـطـع
األجنبي .

1994/8/31

ب -تعميم في شـأن ضوابـط بإجراء عمليـات املقايضة اخلاصة
بالدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي .

1998/3/11

ج  -تعميم بـشـأن قيام البنـك املركزي بتغطية مشتريـات عـمـالء
البنوك احمللية بالدوالر األمريكي في ذات اليوم .

2003/5/8

د  -تعمـيم رقــم ( / 2رب ،رب أ  )2006 / 195 /بـشأن رفــع
الضوابط والقيود املعمول بها في بداية التسعينات بشأن
تعامل البنوك في عمليات القطع األجنبي والسماح للبنوك
احمللية باستئناف هذه األنشطة وممارستها ،مع مراعاة
بعض الشروط .

2006/10/12

س

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

احملتويـــــــــــــات
 )26التعليمات اخلاصة بشأن مراقبي احلسابات :
أ  -التعليمـات الـصـادرة ب ـشـأن إلـزام البـنــوك بتعيني اثنني مــن
مراقبي احلسابات .

1994/11/13

ب -تعليمــات ب ـشــأن تـنـظيـم إجــراءات التـدقيـق التي يتعني على
مراقبي احلسابات القيام بها .

1995/3/8

ج  -تعليمات بشأن ا ملعايير االسترشادية التي اعتمدها مجلس
إدارة بـنــك الكـويت املـركــزي والتي سيتم النـظـر فيـهــا لــدى
دراسة طلب املـوافـقـة على ترشيـح البنوك ملكاتب محاسبية
للقيام بتدقيق حساباتها .

2003/4/1

د  -تعميم رق ــم ( /2رب ،رب أ )2010 /258 /لفروع البنوك
األجنبيـة العامـلـة في دولـة الكويـت بـشـأن أهمية إخطار بنك
الكويـت املركزي بأسمـاء مكاتب التدقيق التي يتم ترشيحها
من قبلهم لتدقيق حسابات أفرعهم .

2010/4/4

 )27تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك املركزي علما ً
قبل الشروع بإجراء أية إتصاالت مع سلطات رقابية مالية
أو مصرفية في دول أخرى .

1994/7/11

 )28تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية:
أ  -تزويـد البنـك املركزي بالتقريـر الذي يعده مدقق احلسابـات
اخلارجي ألغراض اإلدارة . Management letter

1994/10/27

ب -تعليمات للبنوك احمللية بشأن نظم الرقابة الداخلية لديها .

1995/4/16

ج  -دليل اإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك
احملليــة ،وت ـقــاريــر مـراقبي احلـسابـات املتعلقــة بتقييـم تلك
األنظمة .

1996/11/14

ع

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

احملتويـــــــــــــات
د  -تعليـمات بشأن ضرورة وضع نظام لقياس وإدارة املخاطر
التي قد يتعرض لها البنك في مجاالت نشاطه املختلفة .

1997/6/26

هـ -تـعـمـيـم لكـافـة البنــوك بخصوص دلـيــل الـعـمل الصـادر مـن
جلنــة بــازل حـول املخاطـر احمليطـة بالترتيبـات املتبعة لــدى
البنــوك لتسـويـات عمليـات الصرف األجنبي وآليـات العـمـل
املقترحة للقطاعني العام واخلاص الحتواء تلك املخاطر .

2000/5/24

و  -تـعـمـيـم بـشـأن عـدم إسنــاد األعـمـال اخلاصـة بتـقـيـيـم مــدى
كـفـايــة أنـظـمـة الرقـابـة الداخليـة املطبقـة بالبنـك أو أي أعمـال
فنية أو استشارية أخرى إلى مكاتب تدقيق احلسابات التي
تتولى أعمال تدقيق حسابات البنك .

2002/8/14

ز  -تـعـمـيـم بـشـأن ع ــدم إسنـاد األع ـمـال اخلاصـة بتقيـيـم مــدى
كفاية أنظمة الرقابة الداخلية واألعمال الفنية واالستشاريـة
األخــرى ذات الصبـغــة احملاسبيـة إلـى الـشـركــات املـرتـبـطــة
ارتباطا ً اقتصاديا ً أو قانونيا ً مبكاتب تدقيق احلسابات التي
تتولى تدقيق حسابات البنك .

2002/10/16

ح  -تـعـمـيـم بـشـأن املبـادئ االسترشادية للمـمـارسـات السليمــة
إلدارة ورقابة املخاطر التشغيلية لدى البنوك املصدرة من
قبل جلنة بازل .

2003/10/13

ط -تعميم بـشـأن مـبـادئ اإلدارة السليمـة في املؤسسات املاليـة
(. )Corporate Governance

2004/5/3

ي -تـعـمـيـم ب ـشـأن ضرورة االستــرش ــاد باملبــادئ التي وردت
في ورقة جلنة بازل حول مبادئ إدارة مخاطر الصيرفة
االلكترونية .

2002/1/14

ك  -تعـمـيـم بـشـأن االستـرشــاد باملبــادئ حــول تأسيس وحــدة
املتابعة (التحقق) ودوره��ا في البنوك الصادرة عن جلنة
بازل للرقابة املصرفية في إبريل . 2005

2005/7/10

ف

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

احملتويـــــــــــــات
ل  -تعمـيـم بـشأن تعزيـز جوانـب نـظـم الرقابة الداخلية بالبنوك
وذل���ك باتخاذ اإلج����راءات ال�لازم��ة ملعاجلة ال��ث��غ��رات التي
تكشفت ف��ي تطبيقات بعض نظم املعلومات أو ضوابط
الرقابة العامة لدى بعض البنوك .

2006/9/26

م  -تعميـم بـشـأن إفصاح البـنــوك الكـويتيــة عـن أي تغيـرات في
مجـالــس إداراتـهــا فــور حـدوثهـا بـأي من وسـائـل اإلفـصـاح
املناسبــة .

2010/2/1

ن  -قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية .

2012/6/20

 )29تعليمات للبنـوك بـشـأن رصد حجم املعامـالت املالية بينها
وبني البنوك واملؤسسات املالية التي تتعرض ألزمة مالية
حادة .

1995/3/9
و 1997/12/21
و 1998/9/10
و 2001/10/23

 )30تعليمات بشأن التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة :
أ  -الضــوابـ ــط والقـواعـ ــد التي يتعني االلـت ــزام ب ـهــا بالنـسـب ـ ــة
للتسهـيــالت االئتمـانيـ ــة التي متنــح ألعـضـاء مجلــس إدارة
البنك .

1995/11/29

ب -تعمـيـم رقـم (/2رب )2012/295/بـشـأن إدخـال تعـديـل
على الضوابـط والقواعــد التي يتعني االلتــزام بـهــا بالنسب ــة
للتسهيالت االئتمانية التي متنح ألعضاء مجلس اإلدارة .

2012/12/26

 )31تعليمـات للبنـوك بشأن عـدم إبرام اتفاقيات فيما بينهـا على
أية أمور يكون من شأنها اإلخالل مببدأ املنافسة .

1992/2/20

 )32تعلـيمــات بـشــأن امليزانيـات التـقـديـريــة وخـطـــة العــمــل
املستقبلية للبنوك :
أ  -التعـليـمـات الصــادرة فـي  1995/5/7ب ـشـأن امليــزاني ــات
التقديرية وخطة العمل املستقبلية للبنوك .

1995/5/7

ب -تعميـم بـشـأن تـعـديـل فتـرة تقدمي امليزانيـة التقديرية وخطة
العمل املستقبلية للبنوك .

2006/3/23

ص

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

احملتويـــــــــــــات
 )33تعليمـات بـشـأن إخطار البنـك املركـزي بأي جرائـم اختالس
تقع على أموال البنوك :
أ  -تعليمـات بـشأن إخطار البنـك املـركـزي بأي جرائـم اختالس
تـقع على أمـوال البنـوك ،وأسمـاء املوظفني املتهمني في هـذه
اجلرائم .

1987/6/28

ب -تعـمـيــم رقـ ــم (/2رب ،رب أ )2012/293/بــشأن وضـع
آليـة ملتابعـة أية حاالت اختالس قد تقع على أموال البنك من
قبل املوظفني .

2012/10/10

 )34التعليمـات اخلـاصــة بالبطـاقــات االئتمانيـة املـصـدرة مـن
البنوك احمللية:
أ  -تـعـمـيــم في شـأن التعليمـات اخلاصـة بالبطـاقـات االئتمانيـة
املصدرة من البنوك احمللية رقم (/2رب. )1997/12/

1997/4/10

ب -تعليـمــات رق ــم (/2رب )1997/45/بـشأن مـوافــاة بن ــك
الكويت املركزي ببيان بإجـمالي األرصدة املدينة لبطاقات
االئتمان بصفة شهرية .

1997/8/24

ج  -تـعـمـيــم بـشـأن قـيــام البن ــوك بـتـقديـم بيانات حـول عمليـات
البطاقات البالستيكية وفقا ً للنماذج املعدة لهذا الغرض .

2002/12/17

د  -التعاريـف اإليضاحيـة حـول عمليـات البطاقات البالستيكية
التي تقدمهــا البنــوك .

2004/2/22

هـ  -تـعـم ـي ــم رق ـ ــم ( / 2رب  ،رب أ  )2004 / 167 /ب ـ ـش ــأن
تعديل البند « ثانيا ً » املتعلق بفترة استرداد األرصدة املدينة
الناجمة عن استخدام بطاقات االئتمان .

2004/8/10

و  -تـعـمـي ــم رق ـ ــم ( / 2رب )2006 / 196 /بــشأن ضرورة
استيـفـ ــاء كـفـالــة ولي أمــر القـاصر للمـعــامــالت التي ترتـب
عليهم التزامات قبل البنوك احمللية .

2006/11/22

ق

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

احملتويـــــــــــــات
ز  -تـعـمـيــم للتـأكيـ ــد عـلى تطبـي ــق تقني ــة  EMVللتـحــول إلـى
البطاقة الذكية .

2006/4/6

ح  -تعميـم بحث البنـوك احمللية على ضرورة االنتهاء من عملية
تطبيـق تقنيـة  EMVللتحول إلى البطاقة الذكية قبل نهاية
عام . 2007

2007/5/16

ط -تعميم رقــم ( /2رب ،رب أ )2007 /208 /بـشأن التأكيـد
على االلتزام الكامل بكافة احلدود الواردة في تعليمات بنك
الكـويـت املـركــزي بــشأن البطاقـات االئتمانيـة املصـدرة من
البنوك احمللية .

2007/6/20

ي -تعـمـيــم ب ـشـأن التـوق ــف عـن مـوافــاة بنــك الكـويت املـركـزي
بالبيانــات اخلاصــة ببطاقـات االئتمـان املصـدرة مـن البنـوك
احملليــة عـن طريـق البريـد واالكتفـاء بالبيانات التي ترد عبر
خط االتصال املباشر .

2011/11/28

 )35تعليمات بشأن إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق:
أ  -تعليمـات معـدلـة للبنـوك في شـأن القـواعــد التي تنـظـم إدارة
محافظ الغير رقم ( / 2رب. )2005 / 181 /

2005/10/23

ب -تعميـم رقـم ( /2رب  )1998 / 58 /في شـأن توضيح ما
ورد بالفقرة التاسعة من البند األول والفقرة ( )4من البند
األول من التعليمات التي تنظم إدارة محافظ الغير .

1998/7/30

ج  -تعميـم بـشأن قيـام البنـوك احمللية بتقدمي بيانـات دورية عن
صناديق االستثمار األجنبية التي تقوم بتسويق وحداتها
داخل الكويت .

2005/7/12

ر

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

احملتويـــــــــــــات
 )36متفرقة أخرى:
أ  -تعـمـيـم ب ـشـأن ضـرورة عـرض الكتب املرسلـة مـن احملافــظ
إلـى رئـيــس مجلـس إدارة البنــك في شـأن النتـائ ــج النهائيـ ــة
للتفتيــش على مجـلـس إدارة البنك في أول اجتمـاع ل ــه .

1996/8/13

ب -خطة إدارة مشروع عام : 2000
 -1تـعـمـيم رق ــم ( /2رب  )97 / 44 /بـشأن خطـة إدارة
مـشـروع ع ــام . 2000

1997/8/18

 -2تـعـمـيـم بـ ـشــأن مـوائـمــة الشركــات التـابـع ــة والـفــروع
اخلارجية للبنوك ملتطلبات عام . 2000

1998/4/23

 -3تعميـم بـشـأن ضـرورة قيـام البنـوك باستكمال وإنهـاء
كـافة اإلجراءات ملتطلـبات عـام  2000وذلـك في موعد
غايته نهاية عام . 1998

1998/6/23

 -4تـعـمـيم رقــم ( / 2رب  )1998 / 59 /ب ـشـأن الدليــل
اإلرشادي للتقييم املستقـل لالستعــداد لعـام 2000م،
وال ــذي ت ـحــرر من املـجـل ــس املـشـتـرك ل ـعـ ــام 2000م
املنبثق عن بنك التسويات الدولي .

1998/8/4

 -5تعميم رقـم ( / 2رب  )1998 / 66 /بـشأن ضرورة
قيام البنوك بالتجهيز اجليد ملرحلة االختبار مع نهاية
الربع األول من عام  1999وكذلك العمل على إعداد
خطط الطوارئ ملواجهة مشكلة عام 2000م .

1998/12/24

 -6تعـمـيـم بـ ـشــأن مـا حت ــرر مـن املجـلــس املـشتـرك ل ـع ــام
2000م املنبثق عن بنك التسويات الدولي بشأن خطة
استمرارية العمل للمواءمة مع عام 2000م .

1999/4/7

 -7تـعـمـيـم رق ــم ( / 2رب  )1999 / 76 /بـ ـشـأن تفعيـل
اإلجــراءات االحترازيــة التي يـقـوم بـهـا البنــك ملواجهــة
عملية تغيير التاريخ لأللفية الثالثة .

1999/12/8

ش

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

احملتويـــــــــــــات
 -8تعميــم بـشأن استـعـداد بـنــك الكويـت املـركـزي بتغطيــة
احتياجات البنوك من السيولة كمقرض أخير وذلك في
حال تعرض البنوك ملشكلة بالسيولة لها عالقة بعملية
تغيير التاريخ لعام 2000م .

1999/12/12

ج  -قرارات مجلس األمن:
 -1تـعـميـم بـشــأن قرار مجلس األمن رقم 1999/1267
واملتضمـن تـجمـيــد األم ــوال وامل ــوارد املــالـيــة التـابـعــة
للطالبان .

1999/12/1

 -2تعميـم بــشأن قـرار مجلس األمـن رقم 1998/1192
بالتعليق ال��ف��وري للتدابير املتخذة بناء على ق��راري
مجلس األم���ن رق��م��ي  92/748و  93/883حول
جتميد األموال واملوارد املالية للحكومة الليبية .

2000/3/5

د  -العمالت املعدنية وأوراق النقد الوطنية:
 -1تـعـمـيـم ب ـش ــأن ضــرورة الـتـأك ــد مـن سـالمـة األوراق
النقدية لدى البنوك احمللية من التزييف .

1998/7/1

 -2تعـمـيـم رقــم (/ 2رب  )1998 /57 /ب ـشـأن عمليــات
س ـحــب وإيــداع أوراق الن ـق ــد الـوطني التي ت ـقــوم ب ـهــا
البنوك مع البنك املركزي .

1998/7/19

 -3تـعـمـيـم ب ـشـأن التأكيـد على قيام البنـوك بتـوفيـر خدمة
استبدال العمالت املعدنية بأوراق نقدية للعمالء .

1999/5/30

 -4تـعـميم بشأن ضرورة قيام البنوك باستبدال العـمـالت
املـعــدنـيـ ــة بأوراق نـقـديــة لـعـمـالئـهـا دون تـقـاضي أيــة
رسوم أو عموالت مقابل ذلك .

2005/8/14

ت

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

احملتويـــــــــــــات
 -5تـعـمـيـم رق ــم (/2رب ،رب أ  )2006 /189 /بـ ـشــأن
ضرورة التزام البنوك بأن يقتصر استخدام األوراق
النقدية في أجهزة السحب اآللي على تلك املفروزة من
البنك املركزي .

2006/5/16

هـ -تعميم بـشأن اتخـاذ اخلطـوات الالزمـة نحو تكليف موظفني
مؤهلني بالبنك للقيام بأعمال اإلشراف واملتابعة والتنسيق
بشأن تطبيق التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن
البنك املركزي .

1999/9/27

و  -تـعـمـيـم بشـأن عـدم فتح أي حـسـاب يتعلق بقضية األسـرى
إال بـ ـعـ ــد الـرج ــوع إلى الـلجـنـ ــة الـوطنـيــة لـشئون األس ــرى
واملفقودين .

1999/12/26

ز  -تعميـم بـشأن عـدم استمراريـة قيام البنـوك بتقديـم مـسـودة
التقارير السنوية التي تتضمن أهم التطورات االقتصادية
خالل العام إلى البنك املركزي مستقبالً .

2000/2/16

ح  -تعميـم بـشـأن اإلجـراءات الالزمـة التي تكفل حماية ووقايـة
العاملني بالبنـوك وكذا املمتلكات بشتى أنواعهـا من مخـاطـر
حوادث السطو املسلح .

2001/8/30

ط -تعميم بـشأن اخلطـوات الالزمة لتسهيل بيع وشراء اليورو
اعتبارا ً من . 2002/1/1

2001/9/17

ي -تـعـميـم بــشأن استخـدام الرقـم املـدني فـي جـمـيع املعامالت
التي يتم تقدميها للعمالء .

2001/10/14

ك  -تنظيـم حتويالت جمعيات النفع العـام واملؤسسات الشعبيــة
العاملة في مجال العمل اخليري :
 -1تعـمـيـم بــشأن ضـرورة االلت ــزام بـمـا يقضي بـه قــرار
مجلـس الـوزراء رقـ ــم ( )868لـسـن ــة  2001في شأن
تنظـيـم حتـويـالت جمعيـات النـفـع الـعـام واملــؤسسـات
الشعبية العاملة في مجال العمل اخليري .
ث

2001/10/31

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

احملتويـــــــــــــات
 -2تعـمـيـم بـشأن البيـان الشهـري عـن عمليـات التحويـالت
اخلـارجـي ـ ــة التـي جتـريـهـ ــا جـم ـع ـي ــات النـ ـف ــع ال ـ ـع ـ ــام
واملؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل اخليري .

2001/10/31

ل  -تـعـمـيـم بضـرورة وج ــود ق ــواعـ ــد وأسـس تعيني وتـرقـيــة
املوظفني ،وأن يكون فصل املوظف من العمل بنا ًء على
حتقيق وأسباب مبررة لذلك .

2002/7/9

م  -تـعـمـيـم بـ ـشـأن تـطـبـيـق نـ ـظــام لتقييـم أداء البـنــوك احمللي ــة
باستخدام أسلوب . CAMEL

1997/9/30

ن  -تـعـمـيـم ب ــشأن حتديث نـظام لتقييم أداء البنوك باستخـدام
أسلوب . CAMEL

2005/10/16

س  -تعـمـيـم مــرفــق بــه كتـاب حـاكــم سوريــة املـركــزي بـ ـشـأن
إصدار تعميم إلى كافــة املـصارف العاملـة في اجلمهوريـة
العربيــة السوريــة حــول عــدم تنفيذ أي حواالت خارجيــة
واردة من إحدى شركات الصرافة إالّ في حاالت معينة .

2008/11/23

ع  -تعميم إلى كــافـة البنوك وشركات اإلستثمار بـشأن قيـام
بنــك الكـويـت املـركـزي بتكليـف جـهــة خارجيــة متخصصـة
في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة،
وذلك لإلنضمام إلى فرق التفتيش في احلاالت التي يرى
فيها البنك املركزي أن طبيعة املهمة تتطلب اإلستعانة مبثل
تلك اجلهات .

2009/3/29

ف  -تـعـمـيـم إلى جـمـيـع البـنـوك الكويتيــة بــشأن إخـطـار البـنــك
املـركزي بنتائج التـقييم الـذي جتريـه وكـاالت ومؤسسات
التصنيف الدولية للبنوك الكويتية .

2009/9/3

ص  -ت ـع ـم ـي ــم رق ـ ــم ( /2رب ،رب أ  )2009 /249 /ب ـ ـشــأن
موافاة قطاع الرقابة بتقرير ربع سنوي وسنوي برؤية
إدارة البنك لألوضاع احلالية واملستقبلية .

2009/10/11

خ

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

احملتويـــــــــــــات
ق  -ت ـع ـم ـيــم رقـ ـ ــم (/2رب ،رب أ  )2010 / 256 /ب ـ ـشـأن
م ــوض ــوع فـت ــح حـسـابـات للبنــوك اإليـرانيــة مـع البنــوك
الكويتية .

2010/3/28

ر  -تعـمـيـم بــشأن إصـدار دليل توصيات حـوكمـة البنــوك في
منـطـقــة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .

2010/3/29

ش  -تـعميـم إلى جميـع البنـوك الكويتيـة بـشأن تـمـويـل الـزيـادة
في رأس املال .

2010/8/30

ت  -ت ـعـمـيـم رق ــم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2011/270/
بشأن عرض اجلزاءات على اجلمعية العامة للبنك .

2011/2/7

ث  -كـتــاب إلى اتـح ــاد م ـصـارف الكـويــت بـ ـشـأن تـوضيــح
مفهـوم تعميـم بنك الكويت املركزي املؤرخ 2011/2/7
حول عرض اجلزاءات على اجلمعية العامة للبنك .

2011/2/20

خ  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ ،رص)2012/280/
بشأن ضرورة قيام البنوك وشركات االستثمار وشركات
ال��ص��راف��ة ب��ت��وخ��ي احل��ي��ط��ة واحل����ذر وال��ت��أك��د م��ن هوية
األشخاص املتصلني بهم قبل إجراء أي تعامل معهم .

2012/2/8

ذ  -تـعـمـيــم ب ـشـأن التأكيــد على مضم ــون ما جــاء بالتـعـمـيــم
امل���ؤرخ  1996/8/13ب��ش��أن ض���رورة ع��رض الكتب
املرسلة من بنك الكويت املركزي في شأن النتائج النهائية
للتفتيش على مجلس اإلدارة خالل فترة أقصاها  45يوم
من تاريخ إرسال تلك الكتب .

2012/3/6

ض  -تـعميم رقـم (/2رب ،رب أ )2012/286/بـشأن تواجـد
مندوبي البنـوك في بعـض الـوزارات والهيئـات احلكوميـة
وغيـر احلكوميـة لتعريـف العـمـالء باملنتجـات واخلـدمـات
املصرفية التي تقدمها البنوك .

2012/7/10

ذ

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

احملتويـــــــــــــات
 )37قانون اإلستقرار املالي وتعزيز أوضاع البنوك :
أ  -تعميم إلى كـافــة البنـوك بشأن الالئحـة التنفيذيـة للمـرسـوم
بقانون رقم  2لسنة  2009بشأن تعزيز اإلستقرار املالي
في الدولة .

2009/4/9

ب -تـ ـع ـم ـيـ ــم رق ـ ـ ــم ( / 2رب ،رب أ )2009 /241 /ب ـ ـش ــأن
التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل املمنوحة لقطاعات
النشاط اإلقتصادي احمللي املنتجة وفقا ً للباب الثاني من
املرسوم بقانون رقم  2لسنة . 2009

2009/4/9

ج -تـعـمـيــم بـشـأن تطبيـق أحكـام املرسـوم بقانون رقم  2لسنة
 2009فــي ش ــأن تـ ـع ــزيـ ــز اإلسـتـقــرار املــالـي فــي الـدولـ ــة
والئحته التنفيذية .

2009/5/24

ض

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

احملتويـــــــــــــات
الباب الثالث
البيانات واإلحصاءات التي تقدمها البنوك احمللية
للبنك املركزي بصفة دورية
أ ) النـمـاذج واإلحـصـاءات املصرفيــة التي يطلبهـا البنـك املـركـزي مـن
البنوك احمللية ) (B.S.S.بصفة دورية .

1978/3/27 ،2/13

ب ) نـ ـمــوذج حتليــل املطالـب واملطـلــوب ــات اخلـارجي ــة حـسب الـبـل ــدان
واألقاليم .

1982/12/13

ج ) بيانات اإليرادات واملصروفات .

1986/10/29

د ) بيانات تخص املركز املالي للبنوك (بنود خارج امليزانية) .

1987/9/23

هـ ) نـمـاذج تتعلـق ببيانـات التسهيـالت االئتمانيـة التي متنحها البنــوك
بالدينار .

 1988/2/28و 1995/8/2

و ) بيانات املركز املالي للبنوك .

1991/4/28

ز ) بيانات بشأن معدل تكلفة األموال .

1992/2/29

ح ) بيانات بشأن اإلجراءات القانونية املتخذة ضد العمالء املدينني .

1993/2/4

ط ) تعـليـمـات بـ ـشـأن تبويب ودائـع مكتب تـسـويـة مـعـامـالت األسـهـم
باألجل .

1996/4/7

ي) تـعـمـيــم ب ـشـأن تـعـديــل بي ــان تـوزيــع العـمـالت األجنبيـة الشهري
(. )B.S.2

1998/12/28

ك ) تعـمـيـم ب ـشـأن النـمـوذج املـعــدل مـن بيـانات تـمـويـل واردات دولـة
الكويت .

1999/2/11

ل ) تعميم بشأن حتديد موعد تقدمي البيانات الدورية .

2004/5/6

م ) تعميـم بـشأن التعديـل على تبويب ودائـع بنــك التسليف واإلدخـار
في بيانات (. )BS,s

2005/5/22

ن ) تـعـمـيــم ب ـشـأن تـوحيــد املـفـاهيـم اخلـاصـة ببيـانـات البـن ــود خــارج
امليزانية التي يتم تقدميها للبنك املركزي .

2005/6/13

ظ

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

تاريخ آخر تعليمات سارية

س ) تعمـيـم بـشـأن اتخـاذ كـافـة اإلجـراءات للتأكـد مـن صحـة البيـانـات
اإلحصائية التي تقدم للبنك املركزي .

1997/7/16

ع ) تعميم بشأن موافاة البنك املركزي بحجم األموال املدارة والبنـود
خ ــارج امليزانيـ ــة وذلـك بـشـكــل ن ـصـف شـه ــري وفـ ـق ـا ً لطبـيـع ــة
العميل .

2008/2/21

ف ) تـعـمـيـم بـ ـشـأن مــوافــاة البـنــك املـركــزي بـبـيــان عــن اإللـتــزامــات
اإلئ ـت ـمـانـيـ ــة غـيــر القابلــة لإلل ـ ـغـ ــاء ملـنــح اإلئتـمــان ،واملشـتـق ــات
املاليـة لصالـح العمالء .

2009/5/14

ص) تـعـمـيـم ب ـشـأن ت ـقــديـم بيـانــات اإلي ــرادات واملصروفــات بـصـفـة
شهرية اعتبارا ً من شهر يوليو . 2009

2009/7/22

ق ) تـعميـم بـشأن مفهـوم اإللتـزامـات اإلئتماني ــة غيـر القابلــة لإللـغـاء
ملنح اإلئتمان .

2010/4/4

ر ) تـعميـم بـشأن الطلب من البنوك احمللية إيقاف تزويد بنك الكويت
املركزي بالبيانات اخلاصة باملركز املالي .

2011/11/28

ش ) تـعميـم بـشأن متابعة البنـوك من تخلصها من األسهـم واألصـول
التي تؤول إليها وفا ًء لدين .

2012/10/9

غ

