 - 5احلدود القصوى للتركز التمويلي

أ  -تعليمات رقم (/2رس )2001/82/بشأن احلد األقصى ملقدار التزام
العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار.
ب  -تعميم رقم (/2رس أ )2004/153/بشأن اإللتزام باحلد األقصى للتركز
التمويلي للعميل الواحد.
ج  -تعميم رقم (/2رب أ ،رس أ )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل
اإللتزامات التمويلية املستثناه من احلدود القصوى للتركز التمويلي
(أ.م )28ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات التمويلية
الكبيرة (أ.م.)29
د  -تعميم رقم (/2رس أ )2010/264/بشأن تطبيق احلدود القصوى للتركز
التمويلي للعميل الواحد وفقا ً للتعليمات الصادرة بتاريخ ، 2001/4/24
وذلك على املستوى املجمع (الشركة األم وشركاتها التابعة).
هـ  -تعميـم بشـأن طلـب حتميـل بيانـات النموذجيـن (أ.م  )28بشـأن تفصيـل
التسهيالت اإلئتمانية(عمليات التمويل) املستثناه من احلدود القصوى
للتركز اإلئتماني( التمويلي)،و(أ.م  )29بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى
إلجمالي التركزات اإلئتمانية(التمويلية) الكبيرة عبر خط اإلتصال
املباشر(.)On-Line
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نائب احملــافــــظ

التاريخ  24 :إبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2001

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم
حتية طيبة وبعد،
" تعميم إلى جميع شركات اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية "
تعليمات في شأن احلد األقصى ملقدار إلتزام العميل الواحد
قبل شركة اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
رقم (/2رس)2001/82/
في إطار تطوير تعليمات الرقابة على شركات اإلستثمار مبا يتناسب مع طبيعة نشاط شركات اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد اعتمد في
اجتماعه املنعقد بتاريخ  2001/4/22تعليمات بشأن احلد األقصى ملقدار إلتزام العميل الواحد قبل شركة
اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية .وأرفق لكم مع هذا نسخة من هذه التعليمات والتي
يتعني العمل بها اعتبارا ً من تاريخه.
وحتل هذه التعليمات محل التعليمات رقم (رب س )95/101/الصادرة في  1995/4/19بشأن
احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
مع أطيب التمنيات ،،،
نائب احملـافـــظ
د .نبيـــل أحمـــد املنـــاعي

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
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تعليمات في شأن احلد األقصى ملقدار
إلتزام العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
إستنادا ً إلى ما جاء باملادة ( )14من القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت املركزي على شركات
اإلستثمار ،قرر مجلس إدارة بنك الكويت املركزي إصدار القواعد التالية بشأن احلد األقصى ملقدار إلتزام
العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية والتي يتعني اإللتزام بها في
هذا املجال.
وتهدف هذه القواعد إلى توزيع مخاطر التمويل مبفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العمالء ،مبا يقلل
من املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها الشركات نتيجة تركز التمويل في عدد محدود من العمالء.
وتعتمد هذه القواعد على حتديد نسبة بني إجمالي اإللتزامات التمويلية للعميل الواحد بكافة صورها وبني
قاعدة رأس مال الشركة.
أوال ً  :املقصود بقاعدة رأس املال :
يقصد بقاعدة رأس املال مجموع حقوق املساهمني وفقا ً ملا هو موضح في تعليمات بيان املركز املالي
لشركات اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ثانيا ً  :املقصود بااللتزامات التمويلية :
يقصد بااللتزامات التمويلية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز في التمويل للعميل الواحد كافة
إلتزامات العميل قبل الشركة ،وكذلك قبل الشركات التابعة للشركة التي تقوم بنشاط مماثل.
ويقصد بهذه االلتزامات ما يلي:
أ) عمليات االستثمار والتمويل:
 ) 1عمليات اإلستثمار والتمويل النقدية :
ويقصد بها العمليات التي تقدم فيها الشركة أمواالً لتنفيذها سواء مباشرة للعميل (كاملشاركة
واملضاربة) أو في صورة أصول (كاملرابحة واإلجارة التمويلية).
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
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وهي تشمل ما يلي :
أ  -التزامات نقدية مستخدمة :
وتتمثل في أرصدة عمليات التمويل املقدمة للعميل وفقا ً لصيغ التمويل اإلسالمية على
النحو الوارد ببيان املركز املالي املقرر من البنك املركزي (مرابحة  -مشاركة  -مضاربة -
إجارة  -استصناع  -أخرى) وسواء كانت هذه العمليات بضمان أو بدون ضمان.
ب  -التزامات نقدية غير مستخدمة :
وتتمثل في احلدود غير املستخدمة من العمليات النقدية املمنوحة.
 )2عمليات االستثمار والتمويل غير النقدية :
وهي العمليات التي ترتب التزاما ً عرضيا ً على الشركة كالكفاالت.
ب) أدوات االستثمار املالي :
صكوك التمويل وأدوات االستثمار املالي األخرى املصدرة من العميل واملدرجة ضمن أصول
الشركة.
ثالثا ً  :املقصود بالعميل الواحد :
ألغراض احتساب نسبة التركز في التمويل ،تعتبر األطراف املدينة املترابطة اقتصاديا ً أو قانونيا ً مبثابة
عميل واحد ،سواء كان هذا االرتباط عن طريق امللكية املشتركة ( ،)Common Ownershipأو عن طريق
اإلدارة املشتركة ( ،)Common Directorsوتشمل هذه األطراف ما يلي :
 )1العميل بصفته الشخصية ،وبصفته وليا ً طبيعيا ً على أوالده القصر.
 )2احلسابات املشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها.
 )3املؤسسات الفردية اململوكة للعميل.
 )4شركات التضامن التي يكون العميل شريكا ً فيها.
 )5شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكا ً متضامنا ً فيها.
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
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 )6شركات األموال (الشركات املساهمة ،ذات املسئولية احملدودة ،التوصية باألسهم) التي
ميتلك العميل أكثر من  ٪50من رأس مالها ،أو يكون له السيطرة عليها .ويقصد بالسيطرة سلطة
التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها لغرض حتقيق منافع من أنشطتها.
 )7العمالء الذين يكلفهم العميل كفالة شخصية قبل الشركة ،أيا ً كان الشكل القانوني لهؤالء العمالء.
 )8أية أطراف مدينة أخرى قبل الشركة ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع العميل ،بحيث إذا تعرض
أي منهم ملصاعب مالية ،فسوف تتأثر قدرة العميل على سداد التزاماته التمويلية قبل الشركة.
رابعا ً  :احلد األقصى ملقدار التزام العميل الواحد :
يجب أال يزيد احلد األقصى لاللتزامات التمويلية للعميل الواحد جتاه الشركة ،سواء في صورة
عمليات متويل مقدمة للعميل أو أدوات لالستثمار املالي مصدرة من العميل ،عن  ٪15من قاعدة رأس
مال الشركة.
ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من هذه االلتزامات على ما يلي :
 التأمينات النقدية وحسابات الودائع املقدمة كضمان. الصكوك واألدوات املالية الصادرة عن احلكومة الكويتية التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن سنة.ويجب أن تتوافر الشروط اآلتية في الضمانات املذكورة التي استبعادها :
 -1أن تكون حسابات الودائع والصكوك واألدوات املالية مرهونة لصالح الشركة.
 -2أن حتتفظ الشركة بكافة احلقوق القانونية التي متكنها  -حتت أية ظروف  -من التنفيذ على حسابات
الودائع والصكوك واألدوات املرهونة مقابل اإللتزامات التمويلية للعميل.
 -3يجب اإلحتفاظ بالصكوك واألدوات املالية املرهونة مقابل االلتزامات التمويلية لدى الشركة ،كما يجب
اإلحتفاظ بحسابات الودائع لدى أي من البنوك احمللية.
 -4يجب أن يؤخذ باإلعتبار  -في حالة اختالف عملة حسابات الودائع املقدمة كضمان عن عملة االلتزام
التمويلي املمنوح  -املخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف ،وأن تقتصر حسابات الودائع
بالعمالت األجنبية املقدمة كضمان على العمالت الرئيسية القابلة للتحويل ،وأن يستبعد  ٪80فقط من
قيمة الوديعة من االلتزامات التمويلية لدى احتساب احلدود القصوى ملقدار التزام العميل الواحد ،مع
إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً.
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
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ويستثني من احلد األقصى اللتزام العميل الواحد الهيئات واإلدارات واملؤسسات احلكومية وشبه
احلكومية التي ال تعمل على أسس جتارية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
خامسا ً  :األطراف ذات املصالح املتداخلة :
تعتبر األطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان ألحدهما القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر ،أو ممارسة
نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات املالية والتشغيلية.
وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافا ً ذات مصالح متداخلة ما يلي :
أ  -أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ب  -املالكون واملساهمون الرئيسيون في الشركة .ويقصد بذلك أولئك الذين ميلكون منفردين  ٪5فأكثر
من رأس املال.
ج  -أصحاب املراكز اإلدارية الرئيسية في الشركة .ويقصد بهم  :رئيس اجلهاز التنفيذي ونوابه
ومساعدوه واملدراء التنفيذيون ،وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبني من النظام اإلداري أنهم أصحاب
تأثير على قرارات منح التمويل.
د-

الشركات التابعة .ويقصد بها في هذا املجال  :تلك التي متتلك الشركة فيها أكثر من  ٪50من رأس
مالها ،أو يكون لها السيطرة عليها.

هـ  -الشركات الشقيقة .ويقصد بها في هذا املجال  :تلك التي متتلك الشركة فيها  ٪20أو أكثر من
رأس مالها ،ويكون له تأثير فعال عليها .ويقصد بالتأثير الفعال السلطة التي متكن من القيام
باملشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها
ولكنها ال متثل السيطرة على هذه السياسات.
و-

مدققو حسابات الشركة.

ويسري اآلتي على حدود التركز اللتزام العميل الواحد فيما يتعلق باألطراف ذات املصالح
املتداخلة:
 )1يتوجب أالَّ يتجاوز احلد األقصى لاللتزامات التمويلية ،سواء في صورة عمليات متويل أو
أدوات لإلستثمار املالي ،لألطراف ذات املصالح املتداخلة الواردة قرين البنود (أ،ب،ج)  -املذكورة
أعاله  -مجتمعة عن  ٪50عن قاعدة رأس املال مع عدم اإلخالل باحلد األقصى املقرر للعميل
الواحد ،وبحيث ال يتجاوز احلد األقصى لاللتزامات التمويلية ألصحاب املراكز اإلدارية الرئيسية
املوضحني قرين البند (ج) مجتمعني عن  ، ٪15على أن يستثنى من ذلك التمويل املمنوح لهم
ألغراض شخصية (عمليات التمويل اإلستهالكي فقط) وفقا ً لألنظمة الداخلية للشركة.
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
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 )2يجب أالَّ تتجاوز إيداعات الشركة وعمليات التمويل املقدمة منها للشركات التابعة أو الشقيقة
الواردة في البندين (د،هـ) أعاله عن  ٪20من قاعدة رأس املال للشركة الواحدة ،و ٪60للشركات
مجتمعة .ويراعى أن يضاف إلى بسط النسب اإليداعات وعمليات التمويل التي تقدمها الشركة
التابعة أو الشقيقة لنظيراتها الالتي تتبع الشركة من حيث امللكية.
 )3ال يجوز للشركة منح أي متويل ملدققي حساباتها اخلارجيني.
سادسا ً  :احلدود اإلجمالية للتركزات الكبيرة :
يجب أالَّ يزيد إجمالي التركزات التمويلية الكبيرة (تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي جتاوز
 ٪10من قاعدة رأس املال) مبا فيها احلاالت التي مت احلصول على موافقة مسبقة من البنك املركزي
باستثنائها من احلدود القصوى (وفقا ً للبند سابعا ً فقرة « »3أدناه) عن أربعة أمثال قاعدة رأس
املال.
سابعا ً  :أمـــــور أخــــــرى :
 )1يستثنى من هذه التعليمات االلتزامات التمويلية املمنوحة للبنوك ،ويجب على شركات
اإلستثمار توخي الدقة واحلرص في هذا املجال ،خاص ًة لدى حتديد احلدود القصوى للتركز
()1
التمويلي لكل بنك على حدة.
 )2يجب على الشركة إعداد النظم احملاسبية والرقابية التي ميكن من خاللها االلتزام بدقة باحلد
األقصى للتركز التمويلي .سواء بالنسبة لكل عميل ،أو لألطراف ذات املصالح املتداخلة ،وذلك
وفقا ً للقواعد الواردة في هذه التعليمات.
 )3يجوز ملجلس إدارة البنك املركزي  -عندما يجد ضرورة لذلك  -أن يستثني أي عميل من احلد
األقصى املقرر ،وذلك بنا ًءعلى طلب يقدم من الشركة صاحبة العالقة قبل منح التمويل ،مصحوبا ً
بدراسة وافية توضح جدوى التمويل املطلوب منحه للعميل ،وأسباب طلب احلصول على
اإلستثناء .ويتعني أن تكون هذه احلاالت في أضيق احلدود ،وعند الضرورة القصوى .ومن
املعلوم أنه يقع على عاتق الشركة حتمل أية مخاطر تنجم عن التمويل الذي يتم منحه
للعمالء ،مبا في ذلك التمويل الذي يتم منحه للعمالء ،مبا في ذلك التمويل الذي يتم احلصول على
موافقة مسبقة من البنك املركزي باستثنائه من احلد األقصى للتركز التمويلي.
( )1مت تعديل هذه الفقرة مبوجب التعميم رقم (/2رس أ )2004/153/الصادر في  2004/1/14واملدرج في البند (ب) من هذا الفصل.
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
أ -تعليمات رقم (/2رس )2001/82/بشأن احلد األقصى ملقدار التزام العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار.
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

ثامنـا ً  :البيانـــات الدوريـــــة :
يتوجب على الشركة تزويد بنك الكويت املركزي ببيانات دورية ربع سنوية عن كافة التركزات
التمويلية التي تبلغ نسبتها  ٪5أو أكثر ،وكذا اإللتزامات التمويلية اخلاصة باألطراف ذات
املصالح املتداخلة ،وذلك وفقا ً للنموذجني املرفقني.
تاسعا ً  :حتل هذه التعليمات محل التعليمات رقم (رب س )1995/101/الصادرة في 1995/4/19
بشأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني ،ويعمل بها من تاريخ إبالغها.

صدرت في 2001/4/22 :

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
أ -تعليمات رقم (/2رس )2001/82/بشأن احلد األقصى ملقدار التزام العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار.

7

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.

أ -تعليمات رقم (/2رس )2001/82/بشأن احلد األقصى ملقدار التزام العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار.
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()1
االلتزامات التمويلية النقدية
مستخدم

غيـــــــر
مستخدم
مجموع

حسب الوضع كما في

/

()3
مجمــــوع
االلتزامات
القائمـــــة
() 2 + 1

ودائــــــع
وتأمينات
نقديـــــــة

()4
صـكـوك وأدوات مالية
للحـكـومة الكـويتيــــة
تستحــــــق خـــــــــالل
فتــرة ال تزيد عن سنة

		

اإلجمالي

()5
صـــــــــافي
التزامــــــات
العميــل قبـل
الشــركــــات
التــابعـــــــة
&&
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مجموع

()2
االلتزامات التمويلية غير النقدية
كفاالت

أخرى

/

		
بيان باإللتزامات التمويلية القائمة التي تبلغ نسبتها  ٪ 5فأكثر من قاعدة رأس املال &

											
بنك الكويت املركزي

إدارة الــرقابــــــــــــة

قســـــــــــم اإلئتمـــــــــــان

ثانيا ً  :األطراف ذات العالقة (ب)

أوال ً  :العميل ()1

واألطراف ذات العالقة

الرقم السري للعميل

		
اسم الشركة ( :شركات استثمار اسالمية)

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 الشركة .
&&
&& & يراعى أال يزيد إجمالي عمليات التمويل املقدمة للعميل الواحد عن  ٪ 15من رأس املال ،وأال يزيد إجمالي التركزات التمويلية.
(التي جتاوز  ٪ 10من رأس املال) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس املال.

 )1قاعـدة رأس املــــال

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

 )2نسبـــــة التركـــــــــــــز ٪.........

مالحظـــات

()7

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

التـوقيـــــــــع ................................
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()1
االلتزامات التمويلية النقدية

&&&

مستخدم

غيـــــــر
مستخدم
مجموع

حسب الوضع كما في

/

()3
إجمالي
اإللتزامات
القائمـــــة
() 2 + 1

()4

 - 1قــاعـدة رأس املــــــال .................
..........

مالحظـــات

()7

( املبالغ بآالف الدنانير)

 - 2مجموع تركزات األطراف ذات املصالح املتداخلة
 - 3نسبة التركز (.٪ )1 : 2

الضمانات
&&&&

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

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

()5
صـــــــــافي
اإللتزامــــــات
التمويلية قبـل
الشـركات
التابعــــة
&&&&&
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أخرى

مجموع

()2
االلتزامات التمويلية غير النقدية
كفاالت

/

بيان باإللتزامات التمويلية اخلاصة باألطراف ذات املصالح املتداخلة &

											
بنك الكويت املركزي

إدارة الـــرقابـــــــــــة

قســـــــــــــم اإلئتمـــــــــــان

&&

العميل

صفة

			
اسم الشركة ( :شركات استثمار اسالمية)

الرقم السري

أوال ً  :العميل

ثانيا ً  :األطراف ذات العالقة

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.

أ -تعليمات رقم (/2رس )2001/82/بشأن احلد األقصى ملقدار التزام العميل الواحد قبل شركة اإلستثمار.
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملــــافــــظ

التاريخ  22 :ذو القعدة  1424هـ
املوافــق  14 :يناي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  2004م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى جميع شركات اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
رقم (/2رس أ)2004/153/
أود اإلفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد قرر في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2004/1/11
تعديل البند سابعا ً فقرة ( )1من التعليمات رقم (/2ر س ،)2001/82/في شأن احلدود القصوى
ملقدار إلتزام العميل الواحد قبل شركات اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة
بتاريخ  2001/4/22ليصبح على النحو التالي :
" يستثنى من هذه التعليمات اإللتزامات التمويلية املمنوحة للبنوك ،ويجب على شركات اإلستثمار
توخي الدقة واحلرص في هذا املجال ،خاص ًة لدى حتديد احلدود القصوى للتركز التمويلي لكل بنك
على حدة " .
مع إعطاء مهلة لشركات اإلستثمار التي تفوق لديها نسبة التركز التمويلي لبعض شركات
اإلستثمار احمللية للحد األقصى املقرر للتركز التمويلي للعميل الواحد ( ٪15من رأسمال شركة
اإلستثمار مبفهومه الشامل) حتى تاريخ استحقاق التوظيفات لدى تلك الشركات.
مع أطيب التمنيات ،،،
احملـــــافــــــظ
سالم عبد العزيز الصباح
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
ب-تعميم رقم (/2رس أ )2004/153/بشأن اإللتزام باحلد األقصى للتركز التمويلي للعميل الواحد.
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

املديـــــر

التاريخ  1 :ذو احلجـة  1430هـ
املوافــق  18 :نوفمبر  2009م

السيد  /املديــــر العـــــام

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رب أ ،رس أ)2009/251/
إلى كافة البنوك وشركات اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
ب ــاإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلى التع ــليـ ـمـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــادرة للب ـنـ ـ ـ ـ ــوك بـ ـ ــرق ـ ـ ــم (/2رب أ )2003/147/وللش ــركـ ـ ـ ــات
برقـم (/2رس )2001/82/في شأن احلد األقصى ملقدار إلتزام العميل الواحد قبل البنوك وشركات
اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وفي إطار متابعة بنك الكويت املركزي ملدى إلتزام
البنوك والشركات باحلدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.
يرجى العمل على استيفاء النموذجني املرفقني (أ.م )28بشأن تفاصيل اإللتزامات التمويلية املستثناه من
احلدود القصوى للتركز التمويلي  ،و (أ.م )29بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات التمويلية
الكبيرة.
هذا ويتعني موافاتنا بالنموذجني بصفة ربع سنوية  -إبتدا ًء من  - 2009/12/31وذلك خالل فترة
أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية ،مع مراعاة أن يكون النموذجني اللذين يتم موافاتنا بهما في
نهاية كل عام مدققني من مراقبي احلسابات اخلارجيني.
وسوف يتم إشعاركم الحقا ً مبوعد موافاتنا بالنموذجني املشار إليهما عبر خط اإلتصال املباشر
()1
(.)On Line
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة املكتبية
				

يوسف جاسم العبيد

( )1صدر التعميم املؤرخ  2012/4/4واملدرج في البند (هـ) من هذا الفصل والذي يشير إلى طلب حتميل هذين البيانني املشار إليهما في هذا
الكتاب من قبل البنوك وشركات اإلستثمار وشركات التمويل عبر خط اإلتصال املباشر.
- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
ج -تعميم رقم (/2رب أ ،رس أ )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل اإللتزامات التمويلية املستثناه من احلدود القصوى للتركز التمويلي (أ.م)28
ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات التمويلية الكبيرة (أ.م. )29
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12

()3
اإلجمالي
()2+1

()2

()1
اإللتزامات
التمويلية
النقدية
املمنوحه
**

()6

()5

()4
الضمانات
املقدمة مقابل
اإللتزامات
التمويلية
املستثناه
***

قــاعـدة رأس املــــــال:

()10

()9
نسبة التركز
التمويلي
إللتزامات
العميل واألطراف
ذات العالقة
٪

()8
نسبة التركز
التمويلي
لإللتزامات
املستثناه
وفقا ً للموافقة
الصادرة ٪

()7
نسبة التركز
التمويلي
الفعلية
لإللتزامات
املستثناه
٪

ألف دينار

مالحظات

( املبالغ باأللف دينار)

											

											
بنك الكويت املركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابـة املكتبية

الغرض من
اإللتزامات
التمويلية
املستثناه

تاريخ
املوافقة على
اإلستثناء

تاريخ إنتهاء
أجل سريان
اإلستثناء

اإللتزامات
التمويلية
غير النقدية
املستخدمة

إجمالي
إلتزامات
العميل
(5+)4-3

صافي
إلتزامات
العميل من
الشركات
التابعة
****

نسبة التركز
التمويلي
لإللتزامات
غير املستثناه
()7(-)9

تفاصيل اإللتزامات التمويلية املستثناه من احلدود القصوى للتركز التمويلي &
قسم اإلئتمان
/
/
كما في
منوذج أ  .م ()28
								
اسم البنك  /الشركة ( :بنوك وشركات استثمار إسالمية)

م

الرقم
السري
للعميل

اإلجــمـــــالـــي

يعد هذا البيان كل ربع سنة.
&
تشمل أدوات اإلستثمار املالي املصدرة من العميل وفقا ً للمفهوم الوارد في التعليمات.
&&
&& & تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية ،وأذونات وسندات اخلزانة الكويتية التي تستحق خالل سنة .
&&& & يتم إحتساب صافي إلتزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات األسلوب الذي يتم به إحتساب صافي إلتزاماته قبل البنك  /الشركة.

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.

ج -تعميم رقم (/2رب أ ،رس أ )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل اإللتزامات التمويلية املستثناه من احلدود القصوى للتركز التمويلي (أ.م)28
ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات التمويلية الكبيرة (أ.م. )29

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

بنـك الكويت املـركزي
قـــطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة املكتبية
قســــــــــــــم اإلئتمـــــــــان

مدى إلتزام البنك  /الشركة باحلد األقصى
إلجمالي التركزات التمويلية الكبيرة &
/
كمـــــــا في /
منوذج أ .م ()29

اســم البـنــك  /الشركة ( :بنوك وشركات إستثمار إسالمية) :
م

الرقم السري للعميل

إجمالي اإللتزامات التمويلية للعميل وأطرافه ذوي العالقة به **

“املبالغ باأللف دينار”

نسبة التركز التمويلي

اإلجــمـــــالــــــــي

&

يعد هذا البيان كل ربع سنة  .وتعرف التركزات التمويلية الكبيرة بتلك التي جتاوز  % 10من قاعدة رأس املال ،ويجب أال يزيد إجمالي هذه التركزات (مبا فيها احلاالت املستثناه من احلدود القصوى
للتركز التمويلي) عن أربعة أمثال قاعدة رأس املال.

&& النقدية املمنوحة وغير النقدية املستخدمة ،وتشمل أدوات اإلستثمار املالي املصدرة من العميل وفقا ً للمفهوم الوارد بالتعليمات.

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
ج -تعميم رقم (/2رب أ ،رس أ )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل اإللتزامات التمويلية املستثناه من احلدود القصوى للتركز التمويلي (أ.م)28
ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات التمويلية الكبيرة (أ.م. )29
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملــــافــــظ

التاريخ  28 :شعبـ ــان  1431هـ
املوافــق  9 :أغسطس  2010م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رس أ)2010/264/
إلى جميع شركات اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد قرر في جلسته املنعقدة بتاريخ  2010/8/8أن
يتم تطبيق احلدود القصوى للتركز التمويلي للعميل الواحد وفقا ً للتعليمات الصادرة بتاريخ 2001/4/24
في شأن احلد األقصى ملقدار إلتزام العميل الواحد قبل شركات اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،وذلك على املستوى املجمع (الشركة األم وشركاتها التابعة) .
ويتعني على شركتكم اإللتزام مبا تقدم إعتبارا ً من تاريخه.
ومع أطيب التمنيات ،،،
احملـــــافــــــظ
سالم عبد العزيز الصباح

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
ً
د -تعميم رقم (/2رس أ )2010/264/بشأن تطبيق احلدود القصوى للتركز التمويلي للعميل الواحد وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ  ،2001/4/24وذلك على
املستوى املجمع (الشركة األم وشركاتها التابعة).
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

نائب املديـــر

التاريخ  13 :جمادى األولى  1433هـ
املوافــق  4 :إبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  2012م

السيد  /املدير العام احملترم
حتية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة البنوك احمللية
وشركات اإلستثمار وشركات التمويل
باإلشارة إلى التعميم املؤرخ  2009/11/18بخصوص موافاتنا بصفة ربع سنوية بالنموذجني (أ.م)28
بشأن تفصيل التسهيالت اإلئتمانية (عمليات التمويل) املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني
(التمويلي) و (أ.م )29بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية (التمويلية) الكبيرة.
يرجى العمل نحو قيام مصرفكم/شركتكم بتحميل بيانات النموذجني املشار إليهما بعاليه وفقا ً للوضع
كما في  2011/12/31و  2012/3/31عن طريق خط اإلتصال املباشر ( )On-Lineوذلك بحد أقصى
نهاية إبريل  ،2012على أن يتم مستقبالً ابتدا ًء من بيانات  2012/6/30موافاتنا بهذين النموذجني عبر خط
اإلتصال املباشر ( , )On-Lineوذلك خالل فترة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة الربع سنوية املعد
عنها البيان.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

نائب املدير لشئون اإلحصاءات واإلئتمان
رمي محمد الرومي

- 5احلدود القصوى للتركز التمويلي.
هـ -تعميم بشأن طلب حتميل بيانات النموذجني (أ .م )28بشأن تفصيل التسهيالت اإلئتمانية (عمليات التمويل) املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني
(التمويلي) ،و (أ .م )29بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط اإلتصال املباشر (.)On-Line
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