 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار
إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
ب  -منوذج بيان املركز املالي (ربع سنوي).
ج  -بيان األرباح واخلسائر املختصر (ربع سنوي).
د  -تعــميـــم رقــــم (/2رس ) 1997/ 34/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع
سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا ً لفترات استحقاقها.
هـ  -تعــميـــم رقــــم (/2رس ) 1998/ 65/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع
سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا ً لفترات استحقاقها ونوع
العملة.
و  -تعــليـــمات رقــــم (/2رس ) 2004/ 158/بشأن حتديد موعد تقدمي
البيانات الدورية.
ز  -تعميم رقم (/2رب،رس )2005/178/بشأن بيان بالبنود خارج
امليزانية.
ح  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2005/183/بشأن إرسال البيانات الدورية
خالل خمسة أيام عمل عن طريق خط اإلتصال املباشر مع بنك الكويت
املركزي.
ط  -تعميم بشأن املفاهيم املتعلقة بالتسويات اخلاصة ببند “حقوق
املساهمني ” ببيانات الوضع املالي لشركات اإلستثمار ،والتي يتم إبالغها
بشكل دوري إلى بنك الكويت املركزي.

ي  -تعميم بشأن موافاة البنك املركزي ببيان حجم األموال املدارة والبنود
خارج امليزانية بشكل نصف شهري وفقا ً لطبيعة العميل.
ك  -تعميم بشأن موافاة البنك املركزي ببيان عن اإللتزامات اإلئتمانية غير
القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان واملشتقات املالية لصالح العمالء.
ل  -تعميم بشأن مفهوم اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح
اإلئتمان.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي
على شركات اإلستثمار  ،ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في
مجاالت :الرفع املالي -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.
ن  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/262/بشأن توضيح مفهوم
“إجمالي اإللتزامات” املذكور في التعميم املؤرخ  2010/6/9واملستخدم
في احتساب معياري الرفع املالي والسيولة السريعة.
س  -تعميم بشأن ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد بيانات املعايير الرقابية
املشار إليها بالتعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/302/ومطابقتها
مع بيان املركز املالي للشركة على أساس مجمع (يشمل الشركة األم
وشركاتها التابعة).
ع  -تعميم بشأن الطلب من بعض شركات اإلستثمار موافاة بنك الكويت
املركزي باإلجراءات والبرنامج الزمني املوضوع من قبل الشركة لتحقيق
اإللتزام باملعايير الرقابية الواردة بالتعميم رقم (/2رس،رس أ.)2010/302/
ف  -تعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/266/بشأن أسلوب اعتماد جدول
املعايير الرقابية اجلديدة (الرفع املالي  -السيولة السريعة  -اإلقتراض
اخلارجي) الذي يتم موافاة البنك املركزي به على أساس ربع سنوي.

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ر .م 1 -أ  -ش أ ()B. S. 1. a. - IC
بـيــــــــان الـوضــــــع املــــالــــي
كما هو في نهاية العمل بتاريخ ......... / ..... /.....
الشركة املرسلة ................................................................................ :

املـــطـــلــــوبــــــات

املجمــــوع
1

خاص وسري
(آالف الدنانير)

مقيمـــــون
د.ك.

ع.أ.

د.ك.

ع.أ.

2

3

4

5

أ ( )Aاملؤسسات املالية
أموال مقترضة من -:
 - 1بنوك جتارية
 - 2بنوك أخرى
 - 3شركات استثمار
 - 4شركات تأمني
 - 5مؤسسات مالية أخرى
ب ( )Bاحلكـ ــومــة
 - 1أموال مقترضة
 - 2أموال برسم األمانة
ج ( )Cالقطاع غير املالي
 - 1أموال مقترضة -:
أ ) أموال خاصة للوزارات
ب) مؤسسات القطاع املشترك
ج) مؤسسات ذات ملكيات حكومية متعددة
د) شركات ومؤسسات أخرى
هـ) أفراد
 - 2أموال برسم األمانة -:
أ ) أموال خاصة للوزارات
ب) مؤسسات القطاع املشترك
ج) مؤسسات ذات ملكيات حكومية متعددة
د) شركات ومؤسسات أخرى
هـ) أفراد

{
{
{
{
{

د ( )Dسندات صادرة
هـ ( )Eمطلوبات أخرى

املديــر العـــام
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

1

غيـــر مــقيـمني

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ر .م 1 -أ  -ش أ ()B. S. 1. a. - IC
بـيــــــــان الـوضــــــع املــــالــــي
كما هو في نهاية العمل بتاريخ ......... / ..... /.....
الشركة املرسلة ................................................................................ :

املـــطـــلــــوبــــــات

مقيمـــــون

املجمــــوع
1

و ( )Fرأس املال واالحتياطيات
 - 1رأس املال املدفوع
 - 2االحتياطيات املعلنة
 - 3أسهم الشركة املشتراه
 - 4األرباح الناجتة عن بيع أسهم الشركة
 - 5األرباح املنقولة

(

)

خاص وسري
(آالف الدنانير)

(

غيـــر مــقيـمني

د.ك.

ع.أ.

د.ك.

ع.أ.

2

3

4

5

) (

) (

مجمــــوع املــطـــلـوبــــات
ز ( )Gحسابات لها مقابل
 - 1ضمانات صادرة -:
أ ) شركات تابعة وزميلة
ب) أخرى
 - 2استثمارات عائدة للعمالء -:
أ ) املؤسسات املالية
ب) احلكومة
ج) القطاع غير املالي
 - 3التزامات غير مدفوعة -:
أ ) التزامات قروض
ب) القيمة غير املدفوعة ألسهم مكتتب بها
ج) مشتريات آجلة من األسهم
 - 4التزامات مقابل ادارة االصدارات -:
 - 5أموال برسم األمانة -:
أ ) احلكومة
ب) أموال خاصة للوزارات
ج) مؤسسات القطاع املشترك
د) مؤسسات ذات ملكيات حكومية متعددة
هـ) شركات ومؤسسات أخرى
و) أفراد

املديــر العـــام
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

2

) (

)

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ر .م 1 -ب -ش أ ()B. S. 1. b. - IC
بـيــــــــان الـوضــــــع املــــالــــي
كما هو في نهاية العمل بتاريخ ......... / ..... /.....
الشركة املرسلة ................................................................................ :

املوجـــــــــــودات

املجمــــوع
1

خاص وسري
(آالف الدنانير)

مقيمـــــون
د.ك.

ع.أ.

د.ك.

ع.أ.

2

3

4

5

ح ( )Hنقد وموجودات نقدية
ط ( )Iمطالب على بنك الكويت املركزي
ي ( )Jمطالب على املؤسسات املالية
 - 1ودائع حتت الطلب -:
أ ) بنوك جتارية
ب) بنوك أخرى
 - 2ودائع ألجل -:
أ ) بنوك جتارية
ب) بنوك أخرى
 - 3قروض -:
أ ) شركات استثمار
ب) مؤسسات مالية أخرى
ك ( )Kأوراق قابلة للتداول
 - 1أذونات خزينة
 - 2شهادات إيداع
 - 3قبوالت مصرفية
ل ( )Lتسهيالت ائتمانية
 - 1أوراق مخصومة
 - 2قروض محددة األجل-:
أ ) مقابل ضمان
ب ) غير مضمونة
 - 3قروض مقسطة-:
أ ) مقابل ضمان
ب ) غير مضمونة
 - 4قروض مقدمة إلى-:
أ ) الشركات التابعة
ب ) الشركات الزميلة

(
(
(
(
(
(

املديــر العـــام
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

3

غيـــر مــقيـمني

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ر .م 1 -ب  -ش أ ()B. S. 1. b. - IC
بـيــــــــان الـوضــــــع املــــالــــي
كما هو في نهاية العمل بتاريخ ......... / ..... /.....
الشركة املرسلة ................................................................................ :

املوجـــــــــــودات

املجمــــوع
1

خاص وسري
(آالف الدنانير)

مقيمـــــون
د.ك.

ع.أ.

د.ك.

ع.أ.

2

3

4

5

م ( )Mاستثمارات مالية
 - 1سندات -:
أ ) مدرجة
ب ) غير مدرجة
 - 2أسهم -:
أ ) مشاركات في -:
 - 1شركات تابعة
 - 2شركات زميلة
- 3شركات أخرى
ب ) أسهم أخرى
ن ( )Nاستثمارات غير مالية
 - 1أراضي (&)
 - 2مباني
 - 3مباني حتت االنشاء
 - 4سلع ومعدات
 - 5أخ ـ ـ ـ ـ ــرى
س ( )Oموجودات ثابتة
 - 1مباني وعقار
 - 2أخ ـ ـ ــرى
ع ( )Pموجودات أخرى

مجمــوع املوجــــودات
املديــر العـــام
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

4

غيـــر مــقيـمني

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ر .م 1 -ب  -ش أ ()B. S. 1. b. - IC
بـيــــــــان الـوضــــــع املــــالــــي
كما هو في نهاية العمل بتاريخ ......... / ..... /.....
الشركة املرسلة ................................................................................ :

املوجـــــــــــودات

املجمــــوع
1

خاص وسري
(آالف الدنانير)

مقيمـــــون
د.ك.

ع.أ.

د.ك.

ع.أ.

2

3

4

5

ف ( )Qحسابات لها مقابل
 - 1ضمانات صادرة -:
أ ) شركات تابعة وزميلة
ب ) أخرى
 - 2استثمارات عائدة للعمالء -:
أ ) املؤسسات املالية
ب ) احلكومة
ج ) القطاع غير املالي
 - 3التزامات غير مدفوعة -:
أ ) التزامات قروض
ب ) القيمة غير املدفوعة ألسهم مكتتب بها
ج ) مشتريات آجلة من األسهم
 - 4التزامات مقابل إدارة اإلصدارات
 - 5أموال برسم األمانة -:
أ ) احلكومة
ب ) أموال خاصة للوزارات
ج ) مؤسسات القطاع املشترك
د ) مؤسسات ذات ملكيات حكومية متعددة
هـ ) شركات ومؤسسات أخرى
و ) أفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
أراض ().............
(&) منها سندات
ٍ

املديــر العـــام

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

5

غيـــر مــقيـمني

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

6

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

							
			
				

كما هو في نهاية شهر .......................

8

9

خاص وسري
(آالف الدنانير)

املديــــر العــــام

10

مبيعـــــــات آجلــــــة
صافي املجموع
العملـــــة القيمة بالدينار (  ) 5 + 3ناقص
األجنبيــة
الكويتي
()9+7

		
ر .م  - 2 -ش أ ()B. S. 2 - IC
التوزيع الشهري للعمالت األجنبية
					

العملــــة
األجنبيــة
2

املوجـــــودات
الكويتي
3

املطلــــــوبـــــات

العملـــــة
األجنبيــة
4

القيمة بالدينار
الكويتي
5

القيمة بالدينار

العملــــــة
األجنبيــة
6

القيمة بالدينار
الكويتي
7

مشتريـــات آجلـــــة

الشركة املرسلة ................................................................................ :

نوع العملة
األجنبية

1

جني ــه اسـتـرليــني

دوالر أم ـ ــريـ ــكي

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو

م ــارك أملـ ـ ـ ـ ـ ــاني

فرنك سويسري

فرن ــك فـ ــرنسي

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــن يــاب ـ ــاني

دين ـ ــار بحريني

ري ـ ـ ـ ــال قط ـ ــري

دره ـ ــم اإلمارات

عمالت أخرى بالدينار

املجمـــــــــــــــــوع

								
مشتريات آجلة من الدينار الكويتي (  ) ....................مبيعات آجلة من الدينار الكويتي (.).................

														

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

7

املطلوبــــــات

املوجـــــودات

أكثر من
سنـــة
7

أكثر من  9شهور
إلى سنــة
6

أكثر من  6شهور
إلى  9شهور
5

أكثر من  3شهور
إلى  6شهور
4

أكثر من شهر
إلى  3شهور
3

لغاية
شهر
2

البيــــان
1

خاص وسري
(آالف الدنانير)

املجمـــوع
8

A. 1 & 2

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة
ر .م  - 3 -ش أ ()B. S. 3 - IC
التوزيع الشهري لألموال املقترضة واملطالب على املؤسسات املالية
واألوراق املتداولة وفقا ً لفترات االستحقاق املتبقية
كما هو في نهاية شهر .......................
الشركة املرسلة ................................................................................ :

بنوك (بند أ ) 2 ، 1

مؤسسات مالية غير مصرفية (بند أ ) 5 ، 4 ، 3

احلكومة (بند ب ) 1

القطاع غير املالي (بند جـ ) 1

A. 3,4& 5
B. 1
C. 1

املجمـــــــــــوع

مطالب على البنوك (بند «ي» ) 2

منــه أمــــــوال مقترضـــــــة مــــن الوحــــدات املصـرفيـــــــــة
اخلــــــارجيـــــــــــــة * بالدينـــــــــــــار الكــــــــويتي فــــــقــــــــــــط
J. 2

قروض مقدمة للمؤسسات املالية غير املصرفية (بند «ي» )3
K. 2

K.1 & 3

J. 3

أذونات خزينة وقبوالت مصرفية (بند «ك» )3 ،1

شهادات إيداع (بند «ك» ) 2
املجمـــــــــــوع

منــــه مطـــــالب على الوحـــــــدات املصـــرفيــــــــــــة
اخلــارجيـــــــة * بالدينــــــــار الكــــويتي فــــــقـــــــط

							
& املقامــــة في البحـــرين فقـــــط.

					

املديــــر العــــام

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي 											
												
إدارة الرقابــة
االئتمان املمنوح بالدينار الكويتي للمقيمني وغير املقيمني خالل الشهر
		
كما هو في نهاية شهر ..........................
سري (ر .م . 4 .أ)ش أ

خـالل سنـــة واحـــدة

تسهيالت منتجة و مضمونة

CENTRAL BANK OF KUWAIT
SUPERVISION DEPT
CONFIDENTIAL ( B. S. 4. a) IC

) INTEREST ( %

EFFECTIVE RATE OF

)CREDIT (KD. 000' S

MATURITY AND TYPE OF

REPORTING COMPANY

CREDIT GRANTED IN KUWAITI DINAR TO RESIDENTS AND NON-RESIDENTS DURING THE MONTH

AS AT THE END OF .................................

أكـثـــر مــن سنــــة واحـــــدة
EXCEEDING ONE YEAR

تسهيالت غير مضمونة و/أو غير منتجة
UNSECURED AND/OR
NON-PRODUCTIVE

PRODUCTIVE AND

WITHIN ONE YEAR

الشركة املرسلة ................................................................................................................................... :

مدد وأنواع االئتمان
(بآالف الدنانير
الكويتية)

سعر الفائدة الفعلي ( ) ٪

لغايــــــــــــــــة ٪ 5

SECURED

أكثر من ٪ 6 - 5

Up to 5 %
Over 5 - 6 %

أكثر من ٪ 7 - 6

أكثر من ٪ 7٫5 - 7

أكثر من ٪ 8 - 7٫5

أكثر من ٪ 8٫5 - 8

أكثر من ٪ 9 - 8٫5

أكثر من ٪ 9٫5 - 9

Over 6 - 7 %
Over 7 - 7.5 %
Over 7.5 - 8 %
Over 8 - 8.5 %
Over 8.5 - 9 %
Over 9 - 9.5 %

أكثر من ٪ 10 - 9٫5

أكثر من ٪ 10

Over 9.5 - 10 %
Over 10 %

املجمـــــــــوع

نؤكد على أن سعر الفائدة الفعلي عند استعمال القروض لن يزيد على احلد األقصى لسعر الفائدة طبقا ً ملا حدده قرار بنك الكويت املركزي

TOTAL

املديـــر العــــــام

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

General Manager

We certify that the effective rate of interest on utilized credit will not exceed the maximum limit
for interest rate as set by the Central Bank of Kuwait .

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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إدارة الرقابــة

التسهيالت املنتجة واملضمونة املمنوحة بالدينار الكويتي للمقيمني وغير املقيمني خالل الشهر

بنك الكويت املركزي 											

سري (ر .م . 4 .ب) ش أ

كما هو في نهاية شهر ..........................

AS AT THE END OF .................................

AND NON-RESIDENTS DURING THE MONTH

تسهيالت منتجة ومضمونة ( بآالف الدنانير الكويتية )

CENTRAL BANK OF KUWAIT
SUPERVISION DEPARTMENT

االستيــــراد
IMPORTS

التصديــــر
EXPORTS

الصناعـــة
INDUSTRY

االنشاءات العقارية
REAL EST. CONSTRUC.

املقــــــاوالت
CONTRACTORS

) PRODUCTIVE AND SECURED ( K. D.000' S

املجمــــوع
TOTAL

Over 5 - 6 %

Up to 5 %

) INTEREST ( %

EFFECTIVE RATE OF

REPORTING COMPANY

CONFIDENTIAL ( B. S. 4. B) IC

PRODUCTIVE AND SECURED CREDIT GRANTED IN KUWAITI DINAR TO RESIDENTS

&&
OTHERS

أخــرى & &

الشركة املرسلة ......................................................................................................................................................... :

()٪

سعــــر الفــائــــدة الفــــعلي

لغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ٪ 5

أكثر من ٪ 6 - 5

أكثر من ٪ 7 - 6

أكثر من ٪ 7

Over 6 - 7 %
Over 7 %

املجمـــــــــوع

													
املديـــر العــــــام

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

TOTAL

General Manager
......................

&& حسب حتديد بنك الكويت املركزي
.

							

&& As specified by the Central Bank of Kuwait.

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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3

�أموال مقرت�ضة
مــن البنـــــــــــوك
2

بند (�أ ) 2 ، 1
منها الوحدات امل�صرفية اخلارجية

A. 1 & 2

4

بند (�أ A. 3.4&5 ) 5 , 4 ، 3

�أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال مقتـ ــر�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية

بند ( ب )

احلكومـــــــــــة
5

B

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة
ر .م  -5 -ش أ ()B. S. 5 - IC
التوزيع الربع السنوي لكل من األموال املقترضة واألموال برسم األمانة
احملررة بالدينـــــــــار الكويتي طبقـــــا ً لسعـــــــر الفائـــــــدة
كما هو في نهاية شهر .......................
الشركة املرسلة ................................................................................ :

�سعــــــر الفائــــــــــــدة
()٪

1

لغـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــة 2

بــــــــــدون فـــــــــــــــائــــــدة

�أكثـــــــــــــر من 3 - 2٫5

�أكثــــــــــــــر من 2٫5 - 2

�أكثـــــــــــــر من 4 - 3٫5

�أكثــــــــــــــر من 3٫5 - 3

�أكثـــــــــــــر من 5 - 4٫5

�أكثــــــــــــــر من 4٫5 - 4

�أكثــــــــــــــر من 5٫5 - 5

�أكثــــــــــــــر من 6 - 5٫5

�أكثــــــــــــــر من 6٫5 - 6

�أكثــــــــــــــر من 7 - 6٫5

�أكثــــــــــــــر من 7٫5 - 7

�أكثــــــــــــــر من 8 - 7٫5

�أكثــــــــــــــر من 8٫5 - 8

�أكثــــــــــــــر من 9 - 8٫5

�أكثــــــــــر من 10 - 9٫5

�أكثــــــــــــــر من 9٫5 - 9

املجــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

�أكثــــــــــــــــــــــــــــر من 10

									

بند ( ج )

6

C
القطاع غري املايل

					

خاص وسري
(آالف الدنانير)

املجـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
7

املديــــر العــــام

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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خاص وسري
(آالف الدنانير)

6

�إوراق
خم�صومة
5

قرو�ض مقدمة للم�ؤ�س�سات
املالية غري امل�صرفية
4

منها الوحدات امل�صرفية اخلارجية
3

املطالب على
البنوك
2

بند (ي ) 2 ، 1

قرو�ض حمددة
الأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

J. 1 & 2

7

بند (ي ) 3

قرو�ض
مق�سطة

J.3

8

L

بنـــــــد « ل »

قرو�ض مقدمة لل�شركات
التابعة والزميلة

املجـــــــــمــــــــوع

9

بند ( ل)

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة
ر .م  -6 -ش أ ()B. S. 6 - IC
التوزيع الربع السنوي لكل من املطالب على املؤسسات املالية
والتسهيالت االئتمانية احملررة بالدينار الكويتي طبقا ً لسعر الفائدة
كما هو في نهاية شهر .......................
الشركة املرسلة ................................................................................ :

�سعــــــر الفائــــــــــــدة
()٪

1

لغـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــة 2

بــــــــــدون فـــــــــــــــائــــــدة

�أكثـــــــــــــر من 3 - 2٫5

�أكثــــــــــــــر من 2٫5 - 2

�أكثـــــــــــــر من 4 - 3٫5

�أكثــــــــــــــر من 3٫5 - 3

�أكثـــــــــــــر من 5 - 4٫5

�أكثــــــــــــــر من 4٫5 - 4

�أكثــــــــــــــر من 5٫5 - 5

�أكثــــــــــــــر من 6 - 5٫5

�أكثــــــــــــــر من 6٫5 - 6

�أكثــــــــــــــر من 7 - 6٫5

�أكثــــــــــــــر من 7٫5 - 7

�أكثــــــــــــــر من 8 - 7٫5

�أكثــــــــــــــر من 8٫5 - 8

�أكثــــــــــــــر من 9 - 8٫5

�أكثــــــــــر من 10 - 9٫5

�أكثــــــــــــــر من 9٫5 - 9

املجــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

�أكثــــــــــــــــــــــــــــر من 10

									

					

املديــــر العــــام

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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بند ( ي ) 3

J.3

امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
( )2العدد

( )3املبلغ

�أوراق خم�ص ــوم ـ ــة
( )4العدد

( )5املبلغ

بند ( ل )
قرو�ض حمددة الأجل
( )6العدد

( )7املبلغ

( )8العدد

L

( )9املبلغ

قرو�ض مق�سطة

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة
ر .م  -7 -ش أ ()B. S. 7 - IC
التوزيع الربع السنوي لكل من القروض املقدمة للمؤسسات املالية غير املصرفية
والتسهيالت االئتمانية احملررة بالدينار الكويتي طبقا ً حلجم القرض
كما هو في نهاية شهر .......................
الشركة املرسلة ................................................................................ :

احلجم
(�آالف الدنانري)
()1

لغايــــــــــــة 5

10 - 5

25 - 10

50 - 25

100 - 50

250 - 100

500 - 250

1٫000 - 500

2٫000 - 1٫000

3٫000 - 2٫000

5٫000 - 3٫000

10٫000 - 5٫000

�أكرث من 10٫000

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

									

					

خاص وسري
(آالف الدنانير)

قرو�ض مقدمة لل�شركات
التابعة والزميلة
( )10العدد

( )11املبلغ

املديــــر العــــام

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

املطلوبــــــات

البيــــان
1

ر .م  - 8 -ش أ ()B. S. 8 - IC
التوزيع الربع سنوي لكل من األموال املقترضة واملطالب على املؤسسات املالية
واألوراق املتداولة والتسهيالت االئتمانية اخلاصة باملقيمني واحملررة
بالدينار الكويتي وفقا ً لفترات االستحقاق املتبقية
كما هو في نهاية شهر .......................

A. 1 & 2

أكثر من
سنـــة

أكثر من  9شهور
إلى سنــة
6

أكثر من  6شهور
إلى  9شهور
5

أكثر من  3شهور
إلى  6شهور
4

أكثر من شهر
إلى  3شهور
3

لغاية
شهر
2

خاص وسري
(آالف الدنانير)

املجمـــوع
7

					

املديــــر العــــام 		

8

الشركة املرسلة ................................................................................ :

بنوك (بند أ ) 2 ، 1

مؤسسات مالية غير مصرفية (بند أ ) 5 ، 4 ، 3

احلكومة (بند ب ) 1

القطاع غير املالي (بند جـ ) 1

A. 3,4& 5
B. 1
C. 1

مطالب على البنوك (بند «ي» ) 2

قروض مقدمة للمؤسسات املالية غير املصرفية (بند «ي» )3

املجمـــــــــــوع
J. 2
J. 3

أذونات خزينة وقبوالت مصرفية (بند «ك» )3 ،1

شهادات إيداع (بند «ك» ) 2

تسهيالت ائتمانية (بند «ل»)

K. 1 & 3
K. 2
L

املجمـــــــــــوع

									

املوجـــــودات

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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بنـ ـ ـ ـ ـ ــوك

احلكومـ ــات

املجمـ ــوع

قرو�ض جماعية
م�شرتكة
4

�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
3

�شه ـ ـ ـ ــادات
�إيـ ـ ـ ـ ــداع
2

امل�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرون

1
د .ك

ع� .أ

د .ك

ع� .أ

د .ك

ع� .أ

د .ك

ع� .أ

غري مقيمني

مقيمون
6

خاص وسري
(آالف الدنانير)

�إ�ضافة الإ�صدارات
خالل ربع ال�سنة
7

املكتتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

القيمة امل�سرتدة
خالل ربع ال�سنة
8
ع� .أ

د .ك

املديــــر العــــام

ع� .أ

9
د .ك

ع� .أ

د .ك

ع� .أ

د .ك

															
مالحظة :
									
 )1العملة األجنبية تظهر بالقيمة املساوية لها بالدينار الكويتي حسب أسعار تاريخ اإلصدار.
										
 ) 2يقدم «دليل اإلصدار» لكل إصدار جديد متت إضافته خالل ربع السنة.

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

غري مقيمني

مقيمـــــــــــون

غري مقيمني

مقيمـــــــــــون

غري مقيمني

مقيمـــــــــــون

غري مقيمني

مقيمـــــــــــون

5

بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة
ر .م  -9-ش أ ()B. S. 9 - IC
التقرير الربع السنوي عن إدارة اإلصدارات
كما هو في نهاية شهر .......................
الشركة املرسلة ................................................................................ :

م�ؤ�س�سات
مالية �أخرى

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).

�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
�أخرى

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــة

ا�سـ ـ ـ ــم العمي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

1

اجلن�سية
2

رقم الهوية
ال�شخ�صية
3

الغر�ض من
العملية
4

5

املبل ـ ـ ـ ــغ

(رم  /غ أ  - 94 /م)
بيان باملشتريات النقدية لكافة العمالت
التي تزيد عن  10آالف دينار كويتي
عن شهر .......................
إسم البنك  /الشركة ................................................................................ :

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوع العملة
6

نوع العملة
املقابلة
7

مبلغ العملة املعادل بالدينار
الكويتي
املقابلة
9
8

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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مقيم  /غري مقيم

اجلن�سية

ن�سبة
الإ�سهام
()٪

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود
امل�سئولية

صحيفة هوية العميل
منوذج أ  .م ()1
												
بنك الكويت املركزي
												
إدارة الرقابــة
الرقـ ـ ـ ــم ال�سـ ـ ـ ــري
												
قسم اإلئتمان

ر�أ�س املال

البنك  /الشركة ......................... :
اإلشـــــــــــــــارة .......................... :
التـاريـــــــــــــخ .......................... :

ا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ورقم البطاقة املدنية

�أهلي ـ ـ ـ ـ ــة
الت�صرف

تـوقيـع البنـــك  /الشركة
.............................

ن�سبة الإ�سهام
()٪

ً
العميل ب�صفته ً
طبيعيا علي الأوالد الق�صر
وليا
�إذا كان الويل لديه توكيل عام عن الق�صر� ،أو ن�سبة م�ساهمته
مع الق�صر يف ال�شركة تتجاوز � ٪50أو للويل حق ال�سيطرة عن
طريق حق الإدارة �أو الوكالة

تـوقيـع البنـــك املركـــزي
.............................

مالحظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

بيانات عن امل�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املقرت�ضة �أو املقدم لها التمويل
(فـي حالة ال�شركات امل�ساهمة تدون �أ�سماء الرئي�س ونائبه والع�ضو املنتدب ومن
لــه �صالحيــة الإقت ــرا�ض �أو احل�ص ــول على التمويـ ــل ح�سب الت ــرتيب املذكـ ــور )
بيانات عن العميل املقرت�ض �أو املقدم له التمويل
( يف حالة العميل الأجنبي يكفي تدوين الإ�سم بالأحرف الالتينية ) ( )
الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ورقم البطاقة املدنية

الإ�سـ ـ ـ ـ ــم بالعـ ــربي ـ ـ ـ ــة
الإ�س ـ ـ ــم بالالتينيـ ـ ـ ــة
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
رقم البطاقة املدنية

العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
( كما هو م�سجل فـي
الوثائق الر�سمية )

العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

( كما هو ً
فعال )

الطبيعة القانونية

اجلن�سية

ال�سجل
التجاري

تاريخ
الت�أ�سي�س

 - 1يجب مراجعة التعليمات قبل ملء النموذج.
 - 2ترفق نسختان من هذا النموذج ومرفقاته.
 - 3ترسل البيانات اخلاصة باألشخاص الطبيعيني في النموذج أ  .م /1أ .

& احلساب املشترك  :يتعني حتديـد نسبــة اسهام كل طرف من أطراف احلساب املشترك إال إذا كـان احلسـاب املشــترك
تضامني ففي هذه احلالة يتم توضيح ذلك بالطبيعة القانونية بحيث يتم إدراج « حساب مشترك
تضامني .

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

الغ ـ ــر�ض من القـ ـ ــر�ض

منوذج أ  .م ( / 1أ )
منوذج احلسابات الشخصية
											
بنك الكويت املركزي
											
إدارة الرقابــة
											
قسم اإلئتمان

الرقم ال�سري

 -يجب إرسال هذا النموذج من نسختني .

تـوقيـع البنـــك املركـــزي
.............................

البنك  /الشركة ......................... :
اإلشـــــــــــــــارة .......................... :
التـاريـــــــــــــخ .......................... :

رقـ ـ ــم البطاق ـ ــة املدني ـ ــة

اجلن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تـوقيـع البنـــك  /الشركة
.............................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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كويتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

بيان بإجمالي القروض االستهالكية القائمة
كما في ...........................

غي ـ ـ ــر كويتيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

املبــــلغ بالدينـــــار

البنك  /الشركة ......................... :
التـاريـــــــــــــخ .......................... :

الر�صي ـ ــد

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
العمالء

الر�صي ـ ــد

من ـه ــا قـ ـ ــرو�ض متخـ ـ ـ ــذ
ب�ش�أنها �إجراءات قانونية

الإجمايل ( كويتيون وغري كويتيني )
من ـه ــا قـ ـ ــرو�ض متخـ ـ ـ ــذ
ب�ش�أنها �إجراءات قانونية عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الر�صي ـ ــد
العمالء
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
العمالء

الر�صي ـ ــد

							
منوذج أ  .م ()3

من ـه ــا قـ ـ ــرو�ض متخـ ـ ـ ــذ
ب�ش�أنها �إجراءات قانونية عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الر�صي ـ ــد
العمالء
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
العمالء

الر�صي ـ ــد

											
إدارة الرقابــــــة
											
قسم اإلئتمان

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
العمالء

							

الفئ ـ ـ ـ ـ ــات

بالدينار الكويتي

لغايـــــــــــة 1000

2000 - 1001

3000 - 2001

4000 - 3001

5000 - 4001

7000 - 5001

10000 - 7001

�أكثــر من &10000

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

& يدرج في تلك اخلانة أرصدة القروض االستهالكية التي منحت قبل صدور قواعد وأسس منح القروض االستهالكية .

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مذكـــــرة شطــــب العمــــــالء
منـــــوذج أ  .م ()4

بنك الكويت املركزي

							
إدارة الرقابــــــة

اإلشـــــــــــارة ............................ :

							
قسم اإلئتمان

التـاريـــــــــخ ............................. :

السيــــد  /مديــر إدارة الرقابــــة
قســـم االئتمان

احملتــــرم،

نخطركم بأن عمالءنا املشار إليهم أدناه قد جرى شطبهم في التواريخ املدونة أدناه ،ولألسباب املبينة
مقابل الرقم السري لكل منهم .
الرق ـ ـ ــم ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــري

�س ـ ـ ـ ـ ـبـ ــب ال�ش ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــب

ت ــاريـ ـ ـ ــخ ال�شــطب

جتب مراجعة التعليمات الصادرة من

تـوقيـع وختم البنـــك  /الشركة

البنـك املركزي قبـل ملء هذا النمــوذج.

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

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

طـــلــــــب استـــــعـــــالم
منـــــوذج أ  .م ()5

الرقم ال�سري
ميلأ هذا الفراغ من قبل امل�صرف املركزي

السيــــد  /مديــر إدارة الرقابــــة
قســـم االئتمان

احملتــــرم،

نشهد بأن العميل املقيم املذكور أدناه قد تقدم إلينا بطلب خطي للحصول على تسهيالت ائتمانية ،فنرجو
تزويدنا بإجمالي التسهيالت االئتمانية التي حصل عليها العميل املذكور ،حتى يتسنى لنا تقييم مركزه املالي .
بيانات عن العميل ( املقرت�ض )
( يف حالة وجود الرقم  ،يدون الرقم ال�سري �أدناه وي�ستغنى عن البيانات الأخرى )
الرقــم ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري :
اال�سم بالعرب ـيـ ـ ــة :
اال�سم بالالتينية :
العـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان :
ن ـ ـ ـ ـ ــوع العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :
الطبيعة القانونية

ال�سج ـ ـ ـ ـ ـ ــل التجـ ـ ـ ـ ـ ــاري

اجلن�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ الت�أ�سـ ـي ـ ــ�س

�أ�سمـ ـ ــاء امل�ساهمني
( يف حالة ال�شركة امل�ساهمة ،تدون �أ�سماء الرئي�س ونائبه والع�ضو املنتدب ومن له �صالحية االقرتا�ض )
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

-1
-2
-3
-4
-5
-6
جتب مراجعة التعليمات الصادرة من

تـوقيـع وختم البنـــك  /الشركة

البنـك املركزي قبـل ملء هذا النمــوذج.

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

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بآالف الدنانير

الوقــــــــــــــــــــت ..................................... :

رقم املشغل :

)

)

)

(

(

(

�إجمـ ـ ــايل قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال�ضمانات العينية

خاص وسري
														
بنك الكويت املركزي
اإلشــــــــــــــارة ................................. :
											
إدارة الرقابــــــة
التـاريـــــــــــــخ ................................. :
											
قسم اإلئتمان
رقم التقرير SCM243R :

نظــــــام مركزية املخــــــاطـــــر
جواب طلب استعالم
منوذج رقم ت  .أ )6( .

)

(

(

(

�إجم ـ ـ ــايل الت�سهي ـ ـ ـ ــالت
امل�ستعم ـ ـ ــلة

)

)

)

�إجمـ ــال ـ ــي الت�سهيـ ـ ـ ــالت
املمـنـ ـ ــوحـ ـ ــة

احملترم،
السيــــــــد  /مديـــر عــام
حتية طيبة وبعد،
ونفيدكم أدناه
بتاريخ
نشير إلى كتابكم طلب استعالم رقم
بإجمالي التسهيالت االئتمانية اخلاصة بعميلكم املشار إليه في كتابكم املذكور أعاله
وذلك حسب البيانات املرسلة إلينا عن الوضع كما في ( نهاية شهر

�أو ً
ال  :ب ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التـ ــ�س ـ ـ ــهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت االئتـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

� - 1أوراق خم�صومة.
 - 2قرو�ض غري م�ضمونة.
� - 3سحب عاملك�شوف غري م�ضمون.
 - 4قرو�ض م�ضمونة .
� - 5سحب عاملك�شوف م�ضمون .
 - 6بطاقات االئتمان .
 - 7كفاالت �شخ�صية مقابل ت�سهيالت نقدية ) الجتمع ( .
 - 8اعتمادات م�ستندية .
 - 9قبول م�صرفــي .
� - 10ضمانات م�صرفية .
� - 11ضمانات مقبولة .
 - 12القطع االجنبي .
 - 13كفاالت �شخ�صية مقابل ت�سهيالت غري نقدية ) ال جتمع ( .
 - 14م�شاركة .
 - 15مرابحة .
 - 16ا�ست�صناع .
 - 17م�ضاربة .
� - 18إجــارة . .
 - 19كفاالت �شخ�صية مقابل عمليات التمويل اال�سالمية ) ال جتمع ( .

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

()1

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

ثاني ًا  :ب ـ ـيـ ــان الت�سهيالت امل�شرتاه من قبل احلكومة ( ر�صيد الت�سهيالت غري امل�سددة ) .
 - 1خا�ضع لربنامج الت�سويات (. )1986
 - 2غري خا�ضع للربنامج .
()2
()1و()2

مالحظة  :اجمايل �ضمانات العميل مقابل الديون امل�شرتاه .

تـوقيـع املوظف املسئـــــــول

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنك الكويت املركزي

القروض االستهالكية التي اتخذت في شأنها إجراءات قانونية
		
إدارة الرقابــــــة
خالل شهر .........................
قسم اإلئتمان
				
منوذج أ  .م ()7
						

م

ا�سـ ـ ـ ــم العمي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الرقم املدين للعميل

اجلن�سية

ا�سـ ـ ـ ــم الكفي ـ ـ ــل

الرقم املدين للكفي ـ ــل

اجلن�سية

ر�صيد القرو�ض

مدة
القر�ض

البنك  /الشركة ......................... :
رقم الصفحـــــة ......................... :
التـاريـــــــــــــخ .......................... :
�سب ـ ـ ـ ــب اتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
تاري ـ ـ ــخ اتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية

تـوقيـع البنـــك  /الشركة ..........................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي

القروض االستهالكية التي اتخذت في شأنها إجراءات قانونية
		
إدارة الرقابــــــة
خالل شهر .........................
قسم اإلئتمان
				
منوذج أ  .م ()8
						

م

ا�سـ ـ ـ ــم العمي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الرقم املدين للعميل

ا�سـ ـ ـ ــم الكفي ـ ـ ــل

الرقم املدين للكفي ـ ــل

البنك  /الشركة ......................... :
رقم الصفحـــــة ......................... :
التـاريـــــــــــــخ .......................... :
تاري ـ ـ ــخ رف ـ ـ ـ ـ ــع
تاري ـ ـ ــخ اتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية

�سب ـ ـ ـ ــب رفـ ـ ـ ـ ــع
الإجراءات القانونية

تـوقيـع البنـــك  /الشركة ..........................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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مستخدم

غيـــــــر
مستخدم
مجموع

()1
االلتزامات االئتمانية النقدية

حسب الوضع كما في

/

()3
مجمــــوع
االلتزامات
القائمـــــة
() 2 + 1

/

ودائــــــع
وتأمينات
نقديـــــــة

أذونــــــات وسنــدات
اخلزانـــــة الكويتيــــة
التي تستحـــق خــالل
الفترة ال تزيد عن سنة

قــاعـدة رأس املــــــال & &

( && ) 5
صـــــــــافي
التزامــــــات
العميــل قبـل
الشــركــــات
التــابعـــــــة

()6
إجمــــــالي
التزامــــات
العميـــــــل
(5 + ) 4 - 3
&&&

مليون دينار

مالحظـــات

()7

( املبلغ باأللف دينار كويتي)

نسبة التركز االئتماني & &

املجموع

()4
الضمانات املقدمة مقابل االلتزامات االئتمانية

			
منوذج أ  .م ()18

أخرى

مجموع

()2
االلتزامـــات االئتمانـيـــةغيـــر النقديــــة
اعتمادات
مستندية

خطابات
ضمــــان
قبوالت

19

وفقا ً للتعليمات رقم (رب س)1995 /101 /

بيان بااللتزامات االئتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها  ٪ 5فأكثر من قاعدة رأس املال &

											
بنك الكويت املركزي

إدارة الرقابــــــة

قسم اإلئتمان

ثانيا ً  :األطراف ذات العالقة (ب)

أوال ً  :املديــــن ()1

واألطراف ذات العالقة

الرقم السري للمدين

اسم البنك  /الشركة ...............

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مجمـــــــوع ( ب )

اإلجمالي (أ  +ب)

يعد هذا البيان كل ربع سنة .
&
يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات األسلوب الذي يتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركة االستثمار .
&&
&& & يراعى أال يزيد إجمالي التسهيالت االئتمانية املقدمة للعميل الواحد عن  ٪ 15من رأس املال ،وأال يزيد إجمالي التركزات االئتمانية
(التي جتاوز  ٪ 10من رأس املال واملقدمة للعميل الواحد) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس املال.

التـوقيـــــــــع ................................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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مستخدم

مجموع

/

قبوالت

أخرى

املجموع

()2
االلتزامـــات االئتمانـيـــةغيـــر النقديــــة
اعتمادات
مستندية

خطابات
ضمــــان

 - 1قــاعـدة رأس املــــــال
 - 2مجموع تركزات أعضاء مجلس اإلدارة
املساهمني الرئيسييني اإلداريني الرئيسيني

()4
الضمانات

()6
إجمــــــالي
التزامــــات
العميـــــــل
(5 + ) 4 - 3

التـوقيـــــــــع ................................

()5
صـــــــــافي
اإللتزامــــــات
اإلئتمانيـــــــة
قبـل الشــركات
التــابعة
&&&&

( املبلغ بآالف الدنانير)

 - 3نسبة التركز (.٪ )1 : 2
()3
إجمالي
االلتزامات
القائمـــــة
() 2 + 1

					
منوذج أ  .م ()19

/

وفقا ً للتعليمات رقم (رب س)1995 /101 /

بيان بااللتزامات االئتمانية ااخلاصة باألطراف ذات املصالح املتداخلة &

											
بنك الكويت املركزي

إدارة الرقابــــــة

قسم اإلئتمان

صفـــــة

املديــــــن
&&
&&&

غيـــــــر
مستخدم

()1
االلتزامات االئتمانية النقدية

حسب الوضع كما في
						
				
اسم البنك  /الشركة ...............

الرقـــــــم الســـــري

أوال ً  :املديــــن

ثانيا ً  :األطراف ذات العالقة.

يتم الرجوع إلى البند «خامساً» من هذه التعليمات في شأن بيان املقصود باألطراف ذات املصالح املتداخلة واحلدود القصوى للتركز االئتماني
&
التي يجوز لهذه األطراف احلصول عليها مجتمعني ومنفردين .
يبني ما إذا كان عضو مجلس إدارة أو مساهما ً رئيسيا ً أو إداريا ً رئيسيا ً في البنك أو الشركة ،أو شركة تابعة أو شقيقة .
&&
&& & في حالة ما إذا كان املدين شركة تابعة أو شقيقة ،تضاف املبالغ املودعة لديه من قبل البنك أو الشركة.
&& && يتم احتساب صافي التزامات العميل من قبل الشركات التابعة بذات االسلوب الذي تتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركات االستثمار.

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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إدارة الرقابــــــة

									
قسم اإلئتمان

عــــدد العمـــــالء

الرصيــــد

البنك  /الشركة ................................. :

بالدينار

التـاريـــــــــــــخ ................................. :

عـــدد العمــــالء

الرصيـــــــد

منها قروض متخذ بشأنها إجراءات قانونية

بيان بإجمالي القروض املقسطة (بخالف القروض االستهالكية)
القائمة كما في ........................
						
منوذج رقم أ  .م)20( .
							

الغــــــــــرض

 -ترميـم أو استكمــال بنـــاء.

 -شــــراء أو بنـــــاء منــــزل.

 -شراء أرض بغرض البناء.

 -أخرى ( -حتدد) :

 إجمالي القروض املقسطة.تـوقيـع الشركة ..........................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

											
بنك الكويت املركزي
										
إدارة الرقابــــــة
		
									
قسم اإلئتمان

(املبالغ بالدنانير)

البنك  /الشركة .............................. :
صفحـة رقـــــــم .............................. :
التـاريـــــــــــــخ .............................. :

القروض املقسطة (بخالف القروض االستهالكية) التي اتخذت في شأنها إجراءات قانونية
خالل شهر ........................
منوذج أ  .م				)21( .
							
														

الرقـــــم
املسلسل

الرقـــــم
السـري

االســــــــــــــــم
رقم البطاقة املدنية

الغرض من
القـــــــرض

رصيـــــــــد
القـــــــرض

مـــــــــــــدة
القـــــــرض

تاريــــــخ اتخـــــــاذ
اإلجراءات القانونية

ســــبـــــب اتخـــــــاذ
اإلجراءات القانونية

اجلنسية

مالحظـــــــات

تـوقيـع وختم البنك  /الشركة ..............................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي
										
إدارة الرقابــــــة
		
									
قسم اإلئتمان

القروض املقسطة (بخالف القروض االستهالكية) التي مت
رفع اإلجراءات القانونية بشأنها
منوذج أ  .م				)22( .
							

الرقـــــم
املسلسل

الرقـــــم
السـري
االســــــــــــــــم

رقم البطاقة املدنية

تاريخ اتخاذ اإلجراءات القانونية

البنك  /الشركة .............................. :
صفحـة رقـــــــم .............................. :
التـاريـــــــــــــخ .............................. :

تاريخ رفع اإلجراءات القانونية

مالحظـــــــات

تـوقيـع وختــم البنك  /الشركة ..........................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

أ  -بيان الوضع املالي مع املالحق التفصيلية (شهري).
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بنك الكويت املركزي
		
						
قطاع الرقابــــــة
إدارة الرقابة املكتبية
									
قسم اإلئتمان
		

الشــــــركــــــــة .............................. :

(ألف دينار)

التـاريـــــــــــــخ .............................. :

الرصيــــــــــــــــــــد

بيان بإجمالي القروض االستهالكية  /عمليات التمويل االستهالكي
والقروض املقسطة  /عمليات التمويل الشخصي املقسط &
						
منوذج أ  .م)23( .
						

البيـــــــــــــــــان

إجمالي القروض االستهالكية  /عمليات التمويل االستهالكي & ()1

إجمالي القروض املقسطة بخالف القروض اإلستهالكية  /عمليات التمويل
الشخصي املقسط && ()2

اإلجمالي () 2 + 1( = )3

حقوق املساهمني (&&& )4

احلد األقصى للقروض اإلستهالكية  /عمليات التمويل اإلستهالكي
والقروض املقسطة  /عمليات التمويل الشخصي املقسط ( ( = )5بند)4 * 4

الفائض أو ( التجاوز ) عن احلد األقصى للقروض اإلستهالكية  /عمليات التمويل اإلستهالكي
والقروض املقسطة  /عمليات التمويل الشخصي املقسط (( = )6بند&&&& )3 - 5

يجب أن يتطابق مع إجمالي النموذج أ .م (. )3
&
يجب أن يتطابق مع إجمالي النموذج أ .م (. )20
&&
&&& يجب أن يتطابق حقوق املساهمني مع بيان الوضع املالي ()B.S.I.A-IC
البند (و) رأس املال واإلحتياطيات .
&&&& يجب أن ال يتجاوز إجمالي القروض اإلستهالكية  /عمليات التمويل اإلستهالكي ،وغيرها من القروض
املقسطة  /عمليات التمويل الشخصي املقسط عن أربعة أمثال حقوق مساهمي الشركة .
يدرج في الهامش  :القروض  /التمويل املقدم ملوظفي الشركة وفقا ً للنظام الداخلي املقرر بالشركة والبالغة ................... :

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

منوذج  :مركز مالي لشركات االستثمار
امليزانية العمومية في ..................
اســــــم الشركــــة ......................................................................................
(دينار كويتي)
د.ك
()1

املخصص
()2

د.ك
()3

املوجــــــــــــــودات

د.ك
()4

نقد وموجودات نقدية
مطالب على بنوك محلية
جاري وحتت الطلب
ودائع ألجل

د.ك
()5

املطلوبات وحقوق املساهمني
مطلوبات لبنوك محلية
جاري
قروض
مطلوبات لبنوك أجنبية

قروض
مطالب على بنوك أجنبية
جاري وحتت الطلب
ودائع ألجل

جاري
قروض
مطلوبات ملؤسسات مالية أخرى
محلية

قروض
مطالب على مؤسسات مالية أخرى
محلية

أجنبية
سندات مصدرة
ذمـم دائنـة

أجنبية
استثمارات مالية مدرجة

أموال برسم األمانة

أسهم مدرجة في السوق احمللية

أخرى

أسهم مدرجة في السوق األجنبية

مطلوبات أخرى

شهادات إيداع وأذونات خزينة

فوائد مستحقة

سندات مدرجة

مصروفات مستحقة

استثمارات مالية غير مدرجة

مخصص إجازات ومكافآت

أسهم محلية

إيرادات مقبوضة مقدما

أسهم أجنبية

حسابات معلقة

سندات

أخرى

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ب  -منوذج بيان املركز املالي (ربع سنوي).
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تابع منوذج املركز املالي لشركات االستثمار
(دينار كويتي)
د.ك
()1

املخصص
()2

د.ك
()3

املوجــــــــــــــودات

د.ك
()4

مساهمات في شركات تابعة وزميلة
شركات محلية
شركات أجنبية
حافظة القروض
قروض محلية
(منها قروض ألعضاء مجلس اإلدارة)
قروض أجنبية
ذمم مدينة أخرى
استثمارات عقارية
مباني
أراضي
استثمارات غير مالية
معادن ثمينة
أخرى

د.ك
()5

املطلوبات وحقوق املساهمني
أرباح مقترحة للتوزيع
مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال املدفوع
أسهم الشركة املشتراة
االحتياطيات
األرباح الناجتة عن بيع أسهم
الشركة
أرباح (خسائر) مرحلة
أرباح (خسائر) الفترة
حقـــوق املسـاهمــني ونتـائــج

موجودات ثابتة
مباني
آالت ومعدات وأثاث

الفتـــــرة

مصاريف تأسيس وقفليات
مصاريف التأسيس
قفليات
موجــودات أخـــرى
فوائد مستحقة
إيرادات مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً
تأمينات مستردة
حسابات معلقة
إخرى
مجمـــوع املطلوبـات وحـقــوق

مجموع املوجــودات

املسـاهمني
احلسابــات النظاميـــة

احلسابــات النظاميـــة
املديـــــر العــــام
........................

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ب  -منوذج بيان املركز املالي (ربع سنوي).
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املديـــــر

التاريخ  14 :شعبان  1415هـ
املوافــق  15 :يناي ــر  1995م

السيد /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعليمات بشأن منوذج األرباح واخلسائر &
باإلشارة إلى تعليمات البنك املركزي السابق إخطار شركتكم بها فيما يتعلق ببيانات الوضع املالي
لشركتكم والتي يتم موافاتنا به بصفة شهرية.
نود اإلفادة بأنه نتيجة لقيام البنك املركزي بإعداد تقارير ربع سنوية عن أوضاع شركات
االستثمار احمللية ،فقد نشأت احلاجة إلى ضرورة قيام شركتكم مبوافاتنا ببيانات األرباح واخلسائر
بشكل مختصر في نهاية كل ربع سنة ،وذلك رفق بيانات املركز املالي ،وعلى النحو املرفق ،اعتبارا ً من
ربع السنة األول املنتهي في .1995/3/31
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
املدير التنفيذي إلدارة الرقابة
حميد أحمد الرشيد

& أرسلت إلى جميع شركات االستثمار.
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ج  -بيان األرباح واخلسائر املختصر (ربع سنوي).
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إســم الشركة ............................ :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ............................ :

بيان األرباح واخلسائر
فـي .......................
ديـنــــــــــار كـــــــــويتي
إيرادات العمليات :
يطرح  :مصـاريف العمليات :
أرباح (خسائر) العمليــات
يطرح  :مصاريف إدارية وعمومية

***
***
***
**

مخصصات

**

أخرى

**

صافـي األرباح (اخلسائر) :

***

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ج  -بيان األرباح واخلسائر املختصر (ربع سنوي).
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املديـــــر

التاريخ  10 :صفـ ـ ـ ـ ــر  1418هـ
املوافــق  15 :يـونيـ ــو  1997م

السيد /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة شركات االستثمار
رقم (/2رس)1997/34/
في إطار املتابعة املستمرة التي يجريها بنك الكويت املركزي لألوضاع املالية لشركات االستثمار،
فقد لوحظ من خالل الدراسات املعدة مؤخرا ً في هذا اخلصوص أن توزيع األصول واخلصوم وفقا ً
لفترات االستحقاق  -لدى بعض الشركات  -يظهر وجود فجوات في االستحقاقات ما بني األصول
واخلصوم ،تتفاوت من شركة ألخرى.
وعليه ،ونظرا ً ألهمية العمل على املواءمة ما بني تواريخ االستحقاقات لكل من األصول واخلصوم،
مبا يفيد سالمة أوضاع السيولة لدى شركات االستثمار ،فإنه يتعني على شركتكم تزويدنا بشكل ربع
سنوي ببيان يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا ً لفترات استحقاقها ،وذلك على النحو املوضح
باجلدول املرفق.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
مديــــر إدارة الرقابــــة
حمد عبد احملسن املرزوق

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ً
د  -تعميم رقم (/2رس )1997/34/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا لفترات استحقاقها.

34

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

د  -تعميم رقم (/2رس )1997/34/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا ً لفترات استحقاقها.
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البنــــــــــــــــد

()1

خـــــالل شـــهــــــر

بيان استحقاق األصول واخلصوم
199* /
/
كما في

من شهــر إلى  3شهــــور

من  3شهـور إلى سنــة

											
بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــــــة

األصـــول

مــطـــالب عـــلى بــنـــــــوك مــــــــحـليــــــــــــة

نقـــــــــــد ومـــــــــوجــــــــودات نــقـــــــديــــــــــة

مــطـــالب عـــلى بــنـــــــوك أجــنـبـيــــــــــــــة

مـطـالب عـلى مؤسسات مالية أخرى

اســتــثــمـــــــــــــــــــــارات مــــــالــيـــــــــــــــــــــــــة

مساهمات في شركات تابعة وزميلة

اســتــثــمـــــــــــــــــــــارات عقــــــــاريــــــــــــــــة

القـــــــــــــــــروض والســـــلـــــفــــيــــــــــــــــات

أصــــول ثـايـتــــــــة وأصـــول أخـــــرى

اســتــثــمــــــارات غيـــر مـــــالــيـــــــــــــــــــــة

إجــمـــــالي األصــــــــــول

اخلصوم وحقوق املساهمني

مطـــلـــوبـــــات لـبـنـــــوك أجـنـبـيــــــــــة

مطـــلـــوبـــــات لـبـنـــــوك محــــلـيــــــــــة

ســـــنـــــــــــــــــدات مــــــــصــــــــــــــــــــدرة

مطلوبات ملؤسسات مالية أخــــرى

خصــــــــــــــــــــــوم أخـــــــــــــــــــــــــــرى

ذمـــــــــــــــم دائــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حـــقــــــــــــــــــوق املســاهـمـيـــــــــــــــن

إجمـالي اخلصوم وحقوق املساهمني ()2

الفرق  :فائض (عجز)

()2-1

من سنـة إلى  3سنوات

ألف دينار كويتي
أكـثـــر مـن  5سنوات

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

املديـــــر

التاريخ  30 :رج ـ ـ ـ ــب  1419هـ
املوافــق  19 :نوفمبر  1998م

السيد /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
" تعميم لكافة شركات االستثمار "
رقم (/2رس)1998/65/
باإلشارة إلى التعميم رقم (/2رس ،)97/34/والصادر بتاريخ  1997/6/15بشأن تزويد بنك
الكويت املركزي ببيان استحقاق األصول واخلصوم بشكل ربع سنوي.
نود اإلحاطة بأنه قد مت إجراء إضافة على بيان استحقاق األصول واخلصوم ،الذي مت تزويدكم
به رفق التعميم املشار إليه ،بحيث يتضمن البيان املعدل تصنيف األصول واخلصوم بالدينار الكويتي
والعملة األجنبية وفقا ً لتواريخ االستحقاق ،وهو األمر الذي يتطلب من شركتكم القيام بتزويدنا بالبيان
املذكور (على النحو املرفق) ،اعتبارا ً من نهاية ربع السنة األخير لعام  ،1998وبشكل ربع سنوي.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
مديــــر إدارة الرقابــــة
ابـراهيــم عـلــي القـاضي

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ً
هـ -تعميم رقم (/2رس )1998/65/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا لفترات استحقاقها ونوع العملة.
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

هـ -تعميم رقم (/2رس )1998/65/بتزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي يوضح توزيع األصول واخلصوم وفقا ً لفترات استحقاقها ونوع العملة.
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البنــــــــــــــــد

()1

خـــــالل شـــهــــــر

د .ك

عملة �أجنبية

من  3شهـور إلى سنــة

بيان استحقاق األصول واخلصوم
199* /
/
كما في

من شهــر إلى  3شهــــور

د .ك

عملة �أجنبية

د .ك

عملة �أجنبية

د .ك

عملة �أجنبية

من سنـة إلى  3سنوات

											
بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابــــــة

األصـــول

نقـــــــــــد ومـــــــــوجــــــــودات نــقـــــــديــــــــــة

مــطـــالب عـــلى بــنـــــــوك أجــنـبـيــــــــــــــة

مــطـــالب عـــلى بــنـــــــوك مــــــــحـليــــــــــــة

اســتــثــمـــــــــــــــــــــارات مــــــالــيـــــــــــــــــــــــــة

مـطـالب عـلى مؤسسات مالية أخرى

القـــــــــــــــــروض والســـــلـــــفــــيــــــــــــــــات

مساهمات في شركات تابعة وزميلة

اســتــثــمــــــارات غيـــر مـــــالــيـــــــــــــــــــــة

اســتــثــمـــــــــــــــــــــارات عقــــــــاريــــــــــــــــة

إجــمـــــالي األصــــــــــول

أصــــول ثـايـتــــــــة وأصـــول أخـــــرى

اخلصوم وحقوق املساهمني

مطـــلـــوبـــــات لـبـنـــــوك أجـنـبـيــــــــــة

مطـــلـــوبـــــات لـبـنـــــوك محــــلـيــــــــــة

ســـــنـــــــــــــــــدات مــــــــصــــــــــــــــــــدرة

مطلوبات ملؤسسات مالية أخــــرى

خصــــــــــــــــــــــوم أخـــــــــــــــــــــــــــرى

ذمـــــــــــــــم دائــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حـــقــــــــــــــــــوق املســاهـمـيـــــــــــــــن

إجمـالي اخلصوم وخحقوق املساهمني ()2

الفرق  :فائض (عجز)

()2-1

أكـثـــر مـن  5سنوات

د .ك

عملة �أجنبية

ألف دينار كويتي
املجمـــــــــــــوع

د .ك

عملة �أجنبية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملــــافــــظ

التاريخ  17 :ربيع األول  1425هـ
املوافــق  6 :م ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  2004م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعليمات رقم (/2رس)2004/158/
بشأن حتديد موعد تقدمي البيانات الدورية
في ضوء ما لوحظ من تأخر بعض الشركات في موافاة بنك الكويت املركزي بالبيانات الدورية
املطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت املركزي.
ونظرا ً ألهمية تقدمي هذه البيانات في املواعيد احملددة وذلك ألغراض استخداماتها لدى البنك
املركزي ،فإنه يتعني على شركتكم االلتزام بتقدمي البيانات الدورية املطلوبة خالل فترة ال تتعدى خمسة
أيام عمل من نهاية الفترة املعد عنها البيان وذلك بغض النظر عن املوعد احملدد بالتعليمات الصادرة
بشأن كل منها.
وجدير بالذكر في هذا اخلصوص أن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد قرر أن يتم فرض
جزاءات مالية على الوحدات اخلاضعة للرقابة في حالة التأخر في تقدمي البيانات الدورية املطلوبة عن
املوعد احملدد وذلك وفقا ً ملا تقضي به أحكام املادة ( )85املعدلة من القانون رقم ( )32لسنة  1968في
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظم املهنة املصرفية.
علما ً بأنه سوف يتم البدء في تطبيق اجلزاءات املالية اعتبارا ً من أول يوليو .2004
مع أطيب التمنيات ،،،
احملـــــافــــــظ
سالم عبد العزيز الصباح
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
و -تعليمات رقم (/2رس )2004/158/بشأن حتديد موعد تقدمي البيانات الدورية.
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املديـــــر التنفيذي

التاريخ  6 :جمادي األولى  1426هـ
املوافــق  13 :ي ــوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  2005م

السيد  /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم لكافة البنوك وشركات االستثمار التقليدية
(/2رب ،رس)2005/178/
أسفر النظر في البيانات التي ترد للبنك املركزي ،حول البنود خارج امليزانية ،عن تفاوت في
حجم األموال املدارة والبنود خارج امليزانية وفقا ً للبيان الذي يرد للبنك املركزي في هذا اخلصوص
والبيانات اإلحصائية والدورية من جهة والبيانات املالية الفصلية والسنوية من جهة أخرى .ونظرا ً
ألهمية الوقوف على حجم تلك البنود وتوحيد املفاهيم اخلاصة بها ،رغبة في الوقوف على طبيعة تلك
التوظيفات وحجمها.
يرجى العمل على موافاتنا بتلك البيانات اعتبارا ً من  ،2005/1/1وفقا ً للبيان املرفق ،أخذا ً في
()1
االعتبار التعريفات اإلسترشادية املرفقة ،وذلك على أساس شهري .
علما ً بأنه سيتم التوقف عن العمل بالنموذج السابق تزويد شركات االستثمار به والوارد رفق
التعميم الصادر في .1998/2/9
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبـراهيــم عـلـي القـاضـي

( )1وفقا ً للتعميم املؤرخ  2008/9/4واملدرج ضمن البند (ي) من هذا الفصل ،فقد مت تعديل دورية تقدمي البيان بحيث يتم موافاتنا به بشكل نصف شهري وفقا ً لطبيعة
العميل (مقيم أو غير مقيم) وذلك بصورة منفصلة ،باإلضافة إلى ما يتم موافاتنا به حاليا ً على املستوى اإلجمالي وذلك اعتبارا ً من بيانات سبتمبر .2008
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ز -تعميم رقم (/2رب ،رس )2005/178/بشأن بيان بالبنود خارج امليزانية .
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تعريفــات
بنود خارج امليزانية
للبنوك وشركات اإلستثمار التقليدية
أوال ً  :توظيفات األموال املدارة حلساب العمالء :
هي تلك احملافظ االستثمارية ( )MANAGED PORTFOLIESاملدارة من قبل الشركة
(البنك) حلساب العمالء ،وحتتفظ الشركة (البنك) مبكونات احملفظة باسمها لصالح العميل.
 - 1األرصدة النقدية :
الرصيد النقدي احملتفظ به في حسابات الشركة املديرة حلساب العمالء ،سواء كان الرصيد ميثل
قيمة محافظ ّ
مت تسييلها أو رصيد ميثل كل أوجزء من حصة العميل في محفظة جاري إنشائها ،أو
أية مبالغ نقدية مستلمة من أو إلى حساب العمالء في إطار نشاط إدارة احملافظ.
 - 2األوراق املالية :
أ) األسهم :
 أسهم محلية &  :األسهم احمللية املدرجةوغير املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية. أسهـم أجنبيـــة  :األسهم املدرجة وغير املدرجة في أسواق املال األجنبية.ب) السندات :
 سندات محليــة  :تلك الصادرة من جهات كويتية. سندات أجنبية  :تلك الصادرة من جهات غير كويتية.ج) وحدات صناديق اإلستثمار :
 احملليـــــة  :قيمة الوحدات املستثمرة لصالح العمالء في صناديق اإلستثمار احملليةاملنشأة داخل دولة الكويت.
 األجنبية  :قيمة الوحدات املستثمرة لصالح العمالء في صناديق اإلستثمار األجنبيةاملنشأة خارج دولة الكويت.
& تتضمن األسهم احمللية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية أسهم الشركات غير الكويتية املدرجة في السوق.
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ز -تعميم رقم (/2رب ،رس )2005/178/بشأن بيان بالبنود خارج امليزانية .
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د) أخــــــــــرى :
 احملليـــــة  :كافة عمليات اإلستثمار (بخالف األسهم والسندات ووحدات صناديقاإلستثمار).
 األجنبية  :كافة عمليات اإلستثمار (بخالف األسهم والسندات ووحدات صناديقاإلستثمار).
ثانيــــا ً  :أصول مدارة بصفة األمانة (: )FIDUCIARY ASSETS
األصول املسجلة بأسماء العمالء ،ويتم إدارتها من قبل الشركة (البنك) مبوجب تفويض من
العميل.
ثالثـــــا ً  :صناديق إستثمار محلية (: )LOCAL MUTUAL FUNDS
متثل مجموع أصول الصناديق املنشأة داخل الكويت وتقوم الشركة (البنك) بإدارتها.
رابعــــا ً  :صناديق إستثمار أجنبية (: )FOREIGN MUTUAL FUNDS
متثل مجموع أصول الصناديق اإلستثمارية غير الكويتية التي يتم إدارتها بشكل مباشر من
قبل الشركة (البنك).
خامسا ً  :التعهدات والكفاالت والضمانات :
متثل التعهدات أو الكفاالت أو الضمانات الصادرة عن الشركة (التي تسمح أغراضها بذلك)
(البنك) لصالح أطراف أخرى.
هذا ويتعني أن يتطابق إجمالي البيان الشهري الصادر مبوجب التعميم مع كالً من البيانات
الدورية الواردة للبنك املركزي (بيان الوضع املالي) من جهة ،والبيانات املالية الفصلية
والسنوية املجمعة من جهة أخرى

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ز -تعميم رقم (/2رب ،رس )2005/178/بشأن بيان بالبنود خارج امليزانية .
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 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.

ز -تعميم رقم (/2رب ،رس )2005/178/بشأن بيان بالبنود خارج امليزانية .
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احملــــافــــظ

التاريخ  9 :ذو القعدة  1426هـ
املوافــق  11 :ديسمبـر  2005م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رس ،رس أ)2005/183/
لكافة شركات االستثمار
باإلشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ  2005/6/15بشأن الفترة التجريبية لتلقي بيانات الوضع
املالي ( )BS' s/IICS' sوبيانات مركزية املخاطر اإلئتمانية ( )AMعبر خط اإلتصال املباشر مع بنك
الكويت املركزي (.)On-Line
أود اإلفادة بأنه تقرر إيقاف تلقي هذه البيانات عن طريق البريد إعتبارا ً من بيانات ،2005/12/31
على أن تلتزم شركات اإلستثمار بإدخال هذه البيانات عبر خط اإلتصال املباشر مع بنك الكويت املركزي
وذلك خالل املهلة املقررة (خمسة أيام عمل من نهاية الفترة املعدة عنها البيان) ،مع استمرار تلقي باقي
البيانات الدورية األخرى عبر البريد خالل هذه املهلة.
وفيما يتعلق بشركات اإلستثمار التي تصدر بيانات مالية مجمعة (الشركة األم وشركاتها التابعة)،
فإنه يتعني تقدمي البيانات الدورية اإلحصائية على مستوى الشركة األم وشركاتها التابعة إلى جانب
البيانات الدورية اإلحصائية التي تقدمها الشركة األم بصورة مستقلة ،على أن تقدم البيانات املجمعة
خالل فترة ال تتعدى عشرة أيام عمل من نهاية الفترة املعد عنها البيانات.
مع أطيب التمنيات ،،،
احملـــــافــــــظ
سالم عبد العزيز الصباح

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ح -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2005/183/بشأن إرسال البيانات الدورية خالل خمسة أيام عمل عن طريق خط اإلتصال املباشر مع بنك الكويت املركزي.
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املديـــــر

التاريخ  29 :جمادي اآلخرة  1429هـ
املوافــق  3 :يـ ـ ــوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2008م

السيد  /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار
في ضوء ما لوحظ من وجود بعض اإلختالفات في املفاهيم املتعلقة بالتسويات اخلاصة ببند
" حقوق املساهمني " ببيانات الوضع املالي لشركات اإلستثمار ،والتي يتم إبالغها بشكل دوري إلى
بنك الكويت املركزي ،نود اإلحاطة بأنه يتعني مراعاة ما يلي :
 )1إدراج أرباح الفترة (األرباح املرحلية) ضمن بند " املطلوبات األخرى " وخسائر الفترة (اخلسائر
املرحلية) ضمن بند " األصول األخرى " وعدم إدراجهما في بند " األرباح املرحلة " خالل العام.
 )2إدراج صافي األرباح للعام السابق قبل اعتماد توزيعات األرباح للمساهمني ببند " املطلوبات
األخرى " واإلستمرار في ذلك حلني اعتماد البيانات املالية اخلتامية واعتماد توزيعات األرباح
للمساهمني من قبل اجلمعية العمومية ،علي أن يتم بعد ذلك إجراء التعديالت املطلوبة على
اإلحتياطيات واألرباح املرحلة ،مع التأكيد على أهمية إجراء التعديالت اعتبارا ً من بيانات
الفترة ( الشهر) اخلاصة بانتهاء السنة املالية على سبيل املثال  :ديسمبر من كل عام) وحتى
تاريخ اعتماد البيانات املالية اخلتامية والتوزيعات املقترحة للمساهمني.
 )3إدراج ناجت تقييم اإلستثمارات املصنفة “ متاحة للبيع “ في حقوق املساهمني ضمن بند
“ اإلحتياطيات “ وعدم إدراجه في بند “ األرباح املرحلة “ .
ومن ناحية أخرى ،وبصفة عامة ،فإنه يتعني إبالغ البنك املركزي فورا ً بأية أخطاء يتم اكتشافها
من جانبكم في أية بيانات سبق إبالغها للبنك املركزي ،بحيث ال يتم إجراء أية تعديالت إال بعد احلصول
على موافقة مسبقة من البنك املركزي بإجراء التعديالت املطلوبة في هذا الشأن.

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ط -تعميم بشأن املفاهيم املتعلقة بالتسويات اخلاصة ببند " حقوق املساهمني " ببيانات الوضع املالي لشركات اإلستثمار ،والتي يتم إبالغها بشكل دوري إلى بنك
الكويت املركزي.
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هذا مع مراعاة تقدمي بيانات معدلة لشركتكم على النحو املطلوب اعتبارا ً من بيانات ديسمبر .2007
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة املكتبية
د .محمد يوسف الهاشل

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ط -تعميم بشأن املفاهيم املتعلقة بالتسويات اخلاصة ببند “ حقوق املساهمني “ ببيانات الوضع املالي لشركات اإلستثمار ،والتي يتم إبالغها بشكل دوري إلى بنك
الكويت املركزي.
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املديـــــر التنفيذي

التاريخ  4 :رمضان  1429هـ
املوافــق  4 :سبتمبر  2008م

السيد  /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار
باإلشارة إلى التعميم املؤرخ  2005/6/13بشأن موافاتنا بحجم األموال املدارة والبنود خارج
امليزانية اعتبارا ً من  2005/1/1وفقا ً للبيانات املرفقة بالتعميم سالف الذكر ،وأخذا ً في اإلعتبار
التعريفات اإلسترشادية املرفقة بالتعميم املذكور ،وذلك على أساس شهري.
نود اإلحاطة بأنه يتعني موافاتنا بهذا البيان بشكل نصف شهري وفقا ً لطبيعة العميل (مقيم أو
غير مقيم) وذلك بصورة منفصلة ،باإلضافة إلى ما يتم موافاتنا به حاليا ً على املستوى اإلجمالي وذلك
اعتبارا ً من بيانات سبتمبر .2008
ومع أطيب التمنيات ،،،
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة
د .محمد يوسف الهاشل

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ً
ي -تعميم بشأن موافاة البنك املركزي ببيان حجم األموال املدارة والبنود خارج امليزانية بشكل نصف شهري وفقا لطبيعة العميل.
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املديـــــر

التاريخ  19 :جمادي األولى  1430هـ
املوافــق  14 :مـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  2009م

السيد  /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم لكافة البنوك وشركات االستثمار
()1

يرجى العمل على موافاتنا ببيان اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان [وتشمل
التزام البنك (الشركة)  -غير القابل لإللغاء  -على منح اإلئتمان للعمالء والتي يقابلها إلتزام غير قابل
لإللغاء أيضا ً  -من جانب العمالء املقترضني] ،واملشتقات املالية لصالح العمالء كما في نهاية ديسمبر
 ،2008يناير وفبراير ومارس وابريل  ،2009وفقا ً للنموذج املرفق وذلك بحد أقصى عشرة أيام عمل
من تاريخه ،على أن يتم اإلستمرار في موافاتنا بهذا البيان شهريا ً خالل عشرة أيام عمل من انتهاء
الشهر املعد عنه البيان اعتبارا ً من بيانات مايو .2009
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
								

مدير إدارة الرقابة املكتبية
يوسف جاسم العبيد

 )1يوضح التعميم املؤرخ  2010/4/4واملدرج في البند (ل) من هذا الفصل مفهوم اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان.
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ك -تعميم بشأن موافاة البنك املركزي ببيان عن اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان واملشتقات املالية لصالح العمالء.
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بنك الكويت املركزي
إدارة الرقابة املكتبية						
قسم اإلحصاءات املصرفية واملالية

بيان باإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء
ملنح اإلئتمان واملشتقات املالية لصالح العمالء
كما في

/

2009 /

							
اسم البنك  /الشركة :
بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ل�صالح العمالء
املقيمني

القيمة باأللف دينار

ل�صالح العمالء
غري املقيمني

الإجمايل

 - 1الإلتزامات غري القابلة للإلغاء ملنح الإئتمان.

 - 2امل�شتقات املالية ) �أ  +ب  +ج (
�أ  -عقود معامالت �أجنبية ) فورية و�آجلة (
ب  -عقود تبادل �أ�سعار الفائدة
ج � -أخرى ) على �سبيـل املثـال �أدوات ماليـــة
م�ستقبلية (

 - 3املجموع ) ( 2 + 1

تـوقيـع املدير العام

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ك -تعميم بشأن موافاة البنك املركزي ببيان عن اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان واملشتقات املالية لصالح العمالء.
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املديـــــر

التاريخ  19 :ربيع اآلخر  1431هـ
املوافــق  4 :أبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  2010م

السيد /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم لكافة البنوك احمللية وكافة شركات اإلستثمار
إحلاقا ً إلى التعميم الصادر إلى كافة البنوك وشركات اإلستثمار بتاريخ  2009/5/14ملوافاتنا
ببيان عن اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان واملشتقات املالية لصالح العمالء وذلك
بشكل شهري.
نود أن نؤكد في هذا الشأن بأن “ اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان” متثل اجلزء
غير املستخدم من حدود التسهيالت اإلئتمانية (عمليات التمويل) املقدمة للعمالء والتي ال تنص عقود
التسهيالت (التمويل) اخلاصة بها صراحة على أن للبنك (الشركة) احلق في إلغاء اجلزء غير املستخدم
واملمنوح بدون الرجوع للعميل أو أخذ موافقة مسبقاً.
وعليه يتعني مراعاة هذا املفهوم لدى موافاتنا بالبيانات املطلوبة مبوجب التعميم املؤرخ . 2009/5/14

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة املكتبية
يوسف جاسم العبيد

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ل  -تعميم بشأن مفهوم اإللتزامات اإلئتمانية غير القابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان.
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احملــافـــظ

التاريخ  26 :جمادي اآلخرة  1431هـ
املوافــق  9 :يوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  2010م

		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رس ،رس أ)2010/302/
إلىجميع شركات اإلستثمار
كشفت األزمة املالية واإلقتصادية العاملية األخيرة عن احلاجة إلى إدخال تعديالت على اإلطار
الرقابي على شركات اإلستثمار .وفي هذا اإلطار فلقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت املركزي بجلسته
املنعقدة بتاريخ  2010/6/8تطبيق املعايير الرقابية التالية على شركات اإلستثمار وذلك على أساس
مجمع (يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة) :
أوال ً  :معيار الرفع املالي (: )Leverage Ratio
()1

يجب أن ال تزيد نسبة إجمالي اإللتزامات ( )Total Liabilitiesإلى إجمالي حقوق
املساهمني ( )Equityعن (. )1 : 2
حيث ميثل :
 إجمالي اإللتزامات :تشمل جميع بنود اإللتزامات (املطلوبات) في املركز املالي لشركة اإلستثمار (بخالف حقوق
املساهمني) ،وذلك بعد إستبعاد املخصصات احملددة والعامة الواردة ضمن اإللتزامات (املطلوبات)
األخرى.
( )1يوضح التعميم املؤرخ  2010/7/8واملدرج في البند (ن) من هذا الفصل مفهوم إجمالي اإللتزامات.
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في مجاالت :الرفع
املالي  -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.
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 إجمالي حقوق املساهمني :ميثل حقوق املساهمني وفقا ً للمركز املالي لشركة اإلستثمار وتشمل  :رأس املال املدفوع،
اإلحتياطيات ،عالوة اإلصدار ،األرباح املرحلة ،مستبعدا ً منها أسهم الشركة املشتراة واخلسائر
املتراكمة.
ثانيا ً  :معيار السيولة السريعة (: )Quick Ratio
يجب أن ال تقل نسبة األصول السائلة املستحقة خالل شهر عن  %10من إجمالي اإللتزامات

()1

()Total Liabilities
حيث ميثل :
 األصول السائلة املستحقة خالل شهر (بسط املعيار) :النقدية واألرصدة لدى بنك الكويت املركزي ولدى البنوك واملؤسسات املالية املستحقة خالل شهر،
وأذون وسندات اخلزانة الكويتية وأية أوراق مالية مصدرة من بنك الكويت املركزي ،باإلضافة
إلي الصكوك املصدرة من البنك اإلسالمي للتنمية وأدوات الدين العام املصدرة من حكومات
أجنبية بشرط أن تكون تلك الصكوك واألدوات قابلة للتداول وال يقل تصنيفها من قبل مؤسسات
التصنيف العاملية & عن مستوى (.)BBB
 إجمالي اإللتزامات (مقام املعيار) :ذات التعريف املوضح بالنسبة ملعيار الرفع املالي.
ثالثا ً  :معيار اإلقتراض اخلارجي (: )Foreign Exposure
يجب أن ال يزيد حجم اإلنكشاف على العالم اخلارجي عن  %50من إجمالي حقوق املساهمني.

( )1يوضح التعميم املؤرخ  2010/7/8واملدرج في البند (ن) من هذا الفصل مفهوم إجمالي اإللتزامات.
& موديز ،إستاندرد آند بورز ،فيتش.
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في مجاالت :الرفع
املالي  -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.
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حيث ميثل :
 اإلنكشاف على العالم اخلارجي (بسط املعيار) :مجموع اإللتزامات القائمة على الشركة جتاه العالم اخلارجي ،وتشمل جميع اإللتزامات جتاه
غير املقيمني (املطلوبات لغير املقيمني) مستبعدا ً منها اإللتزامات األخرى (املطلوبات األخرى لغير
املقيمني) الواردة باملركز املالي للشركة.
 إجمالي حقوق املساهمني (مقام املعيار) :ذات التعريف املوضح بالنسبة ملعيار الرفع املالي.
هذا ،ويتعني موافاة بنك الكويت املركزي بنتائج تطبيق املعايير املذكورة  -وفقا ً للجدول املرفق-
وذلك على أساس ربع سنوي (في نهاية يونيو ،سبتمبر ،ديسمبر ،مارس) على أن يبدأ ذلك اعتبارا ً
من  .2010/6/30ومبراعاة أن يصلنا اجلدول خالل أسبوعني من التاريخ املعد عنه اجلدول.
ويتعني على الشركات غير املتوافقة مع أي من هذه املعايير بذل اجلهود الالزمة واحلثيثة لتحقيق
حتسن تدريجي (كل ربع سنة) في معدل إلتزامها بهذه املعايير ،حيث سوف يتم إتخاذ ما يلزم من
إجراءات بالنسبة للشركات التي ال ُتظهر حتسنا ً تدريجيا ً في هذا الشأن ،ومبراعاة أن املهلة النهائية
لتحقيق اإللتزام الكامل بهذه املعايير تنتهي في .2012/6/30
ويؤكد بنك الكويت املركزي على أهمية إيالء العناية الكافية نحو تطوير الشركات لنماذج أعمالها
مبا يتناسب مع أوضاعها وإمكاناتها ،ويسهم في حتقيق التزامها باملعايير الرقابية املذكورة.
ومع أطيب التمنيات ،،،
احملافــــــظ
سالم عبد العزيز الصباح

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في مجاالت :الرفع
املالي  -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.

52

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنـك الكويـت املركــزي
قط ـ ـ ــاع الرقاب ـ ـ ـ ــة
إدارة الرقابة املكتبـي ـ ــة

()2/1

املعايير الرقابية على شركات اإلستثمار

(الرفع املالي  -السيولة السريعة  -اإلقتراض اخلارجي) &

وفقا ً للوضع املالي في

إسم الشركة :
البيان

/

/

نسبة املعيار

القيمة باأللف دينار
املقرر

الفعلي

أوال ً  :معيار الرفع املالي :
 - 1إجمالي اإللتزامات (املطلوبات) باملركز املالي
املجمع للشركة (ال يشمل حقوق املساهمني).
 - 2إجمالي حقوق املساهمني.
نسبة املعيار ()2 : 1
ثانيا ً  :معيار السيولة السريعة:
 - 1بسط املعيار :
 النقدية و األرصدة لدى بنك الكويت املركزي. األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية املستحقةخالل شهر.
 أذون وسندات اخلزانة الكويتية. أوراق مالية مصدرة من بنك الكويت املركزي. صكوك البنك اإلسالمي للتنمية (تصنيف ()BBBعلى األقل)
 أدوات الدين العام املصدرة من حكومات أجنبية(تصنيف ( )BBBعلى األقل)
املجموع
& يتم إحتساب املعايير على أساس مجمع (يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة).
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في مجاالت :الرفع
املالي  -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.
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بنـك الكويـت املركــزي
قط ـ ـ ــاع الرقاب ـ ـ ـ ــة
إدارة الرقابة املكتبـي ـ ــة

()2/2

“تابع” املعايير الرقابية على شركات اإلستثمار

(الرفع املالي  -السيولة السريعة  -اإلقتراض اخلارجي) &

وفقا ً للوضع املالي في

/

/

إسم الشركة :
البيان

نسبة املعيار

القيمة باأللف دينار
املقرر

الفعلي

 - 2مقام املعيار :
 - 1إجمالي اإللتزامات (املطلوبات) باملركز املالي
املجمع للشركة (ال يشمل حقوق املساهمني).
نسبة املعيار
ثالثا ً  :اإلقتراض اخلارجي:
 - 1بسط املعيار :
أ  -مجموع اإللتزامات (املطلوبات) لغير املقيمني.
يخصم :
ب -اإللتزامات (املطلوبات) األخرى لغير املقيمني.

)

(

بسط املعيار (أ  -ب).
 - 2مقام املعيار :
 إجمالي حقوق املساهمني.نسبة املعيار
& يتم إحتساب املعايير على أساس مجمع (يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة).
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
م  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/302/بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار ويشمل تطبيق ثالث معايير رقابية جديدة في مجاالت :الرفع
املالي  -السيولة  -اإلقتراض اخلارجي.
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التاريخ  26 :رجـ ــب  1431هـ
املوافــق  8 :يوليـ ـ ــو  2010م

		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

نائب احملــافـــظ

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رس ،رس أ)2010/262/
إلىجميع شركات اإلستثمار
باإلشارة إلى التعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/302/املؤرخ  2010/6/9بشأن تطوير اإلطار
الرقابي على شركات اإلستثمار وتطبيق املعايير الرقابية اجلديدة في مجاالت :الرفع املالي والسيولة
السريعة واإلقتراض اخلارجي ،وإلى استفسارات بعض الشركات في شأن تعريف “إجمالي
اإللتزامات” املستخدم في احتساب معياري الرفع املالي والسيولة السريعة ،ومدى شموله لبند
“ إيرادات الفترة” و “أرباح الفترة” املدرجة ضمن املطلوبات األخرى باملركز املالي.
نود اإلفادة بأن تعريف “إجمالي اإللتزامات” ال يشمل “إيرادات الفترة” املدرجة ضمن املطلوبات
األخرى في بيان املركز املالي لشركات اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،أو
“أرباح الفترة”  -إن وجدت  -املدرجة ضمن املطلوبات األخرى في بيان الوضع املالي لشركات
اإلستثمار التقليدية.
وعليه ،يتعني استبعاد هذه اإليرادات  /األرباح من إجمالي اإللتزامات (املطلوبات) أسوة باملخصصات
احملددة والعامة ،وذلك لدى احتساب معياري الرفع املالي والسيولة السريعة.
ومع أطيب التمنيات ،،،
نائب احملافــــــظ
د .محمد يوسف الهاشل
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ن  -تعميم رقم (/2رس ،رس أ )2010/262/بشأن توضيح مفهوم “إجمالي اإللتزامات” املذكور في التعميم املؤرخ  2010/6/9واملستخدم في احتساب
معياري الرفع املالي والسيولة السريعة.
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التاريخ  13 :ش ـ ـ ـ ــوال  1431هـ
املوافــق  21 :سبتمبر  2010م

		
السيد  /املدير العام

املدير التنفيذي

احملترم

حتية طيبة وبعد،
“تعميم إلى جميع شركات اإلستثمار”
باإلشارة إلى التعميمني املؤرخني  2010/7/8 ،6/9بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات
اإلستثمار وتطبيق املعايير الرقابية اجلديدة في مجاالت :الرفع املالي والسيولة السريعة واإلقتراض
اخلارجي.
وإزاء ما لوحظ من وجود أخطاء في البيانات التي مت موافاتنا بها عن تطبيقات بعض شركات
اإلستثمار للمعايير الرقابية املشار إليها كما في  ،2010/6/30وعدم تطابق تلك البيانات مع بيان
املركز املالي املقدم إلى بنك الكويت املركزي في ذات التاريخ ،فضالً عن عدم صحة تعبئة بيانات النماذج
وفقا ً للمفاهيم اخلاصة بكل بند.
فإنه يتعني على شركتكم ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تلك البيانات ومطابقتها مع بيان املركز
املالي لشركتكم على أساس مجمع (يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة) .علما ً بأن تقدمي بيانات غير
صحيحة لبنك الكويت املركزي سوف يعرض شركتكم لتوقيع أحد اجلزاءات املنصوص عليها وفقا ً
ألحكام املادة ( )85من القانون رقم ( )32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم
املهنة املصرفية وتعديالته.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة
يوسف جاسم العبيد
 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
س  -تعميم بشأن ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد بيانات املعايير الرقابية املشار إليها بالتعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/302/ومطابقتها مع بيان املركز املالي
للشركة على أساس مجمع (يشمل الشركة األم وشركاتها التابعة).
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التاريخ  18 :ش ـ ـ ـ ــوال  1431هـ
املوافــق  27 :سبتمبر  2010م

		
السيد  /املدير العام

املدير التنفيذي

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى بعض شركات اإلستثمار
باإلشارة إلى التعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/302/الصادر بتاريخ  2010/6/9بشأن
تطوير اإلطار الرقابي على شركات اإلستثمار وتطبيق املعايير الرقابية املتعلقة بالرفع املالي والسيولة
السريعة واإلقتراض اخلارجي.
وإزاء أن البيانات الواردة من شركتكم وفقا ً للوضع كما في  2010/6/30تظهر عدم اإللتزام
مبعايير (الرفع املالي ،السيولة السريعة ،اإلقتراض اخلارجي) ،فإنه يتعني تزويدنا باإلجراءات
والبرنامج الزمني املوضوع من قبلكم لتحقيق اإللتزام باملعايير املذكورة ،وعلى أن يصلنا ردكم قبل
.2010/10/15
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة
يوسف جاسم العبيد

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ع -تعميم بشأن الطلب من بعض شركات اإلستثمار موافاة بنك الكويت املركزي باإلجراءات والبرنامج الزمني املوضوع من قبل الشركة لتحقيق اإللتزام باملعايير
الرقابية الواردة بالتعميم رقم (/2رس،رس أ.)2010/302/
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التاريخ  4 :ذو القعدة  1431هـ
املوافــق  12 :أكتوبر  2010م

		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

نائب احملافظ

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رس ،رس أ)2010/266/
إلى جميع شركات اإلستثمار
باإلشارة إلى التعميمني املؤرخني  2010/7/8 ،6/9بشأن تطوير اإلطار الرقابي على شركات
اإلستثمار وتطبيق املعايير الرقابية اجلديدة ( معايير الرفع املالي  -السيولة السريعة  -اإلقتراض
اخلارجي) ،والتي يتعني موافاتنا بها  -وفقا ً للجدول املرفق بالتعميم املؤرخ  2010/6/9املشار إليه
 على أساس ربع سنوي.نود اإلفادة بأنه يتعني أن يتم موافاتنا باجلدول املذكور موقعا ً من العضو املنتدب أو رئيس اجلهاز
التنفيذي لشركتكم ومراجعا ً من قبل مراقبي احلسابات اخلارجيني لشركتكم عن البيانات املالية
الفصلية ومدققا ً من قبل مراقبي احلسابات اخلارجيني لشركتكم عن البيانات املالية اخلتامية .على أن
يبدأ تطبيق ذلك إعتبارا ً من البيانات املالية عن الفترة املنتهية في .2010/9/30
مع أطيب التمنيات ،،،
نائب احملافظ
د .محمد يوسف الهاشل

 - 1البيانات واإلحصاءات التي تقدمها شركات اإلستثمار إلى بنك الكويت املركزي بشكل دوري.
ف  -تعميم رقم (/2رس،رس أ )2010/266/بشأن أسلوب اعتماد جدول املعايير الرقابية اجلديدة (الرفع املالي  -السيولة السريعة  -اإلقتراض اخلارجي) الذي
يتم موافاة البنك املركزي به على أساس ربع سنوي.

58

