 - 9نظـــــــــــــام مركزيـــــــــــــة املخـــاطـــــــــــــر
( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض)
أ  -تعـليـــمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة
البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء
الشركات ألغراض اقتصادية.
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
ج  -تعــميـــم رقــــم (/2رب،رب أ ،رس ،رس أ  ) 2008/ 214/بشــأن نظام
األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د  -تعميــــــــم بشــــأن كيفية تطبيق البنــــديـن ( )4،3مــــن التعميــــم
رقــــــم (/2رب،رب أ ،رس ،رس أ .) 2008/ 214/
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املديــــــر

التاريخ  5 :ذو القعدة  1416هـ
املوافــق  24 :م ـ ــارس  1996م
		
السيد  /املدير العام

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم بشأن البيانات الدورية عن التسهيالت اإلئتمانية
املقدمة ألغراض اقتصادية
إحلاقا ً بكتابنا املؤرخ في  1995/3/19بشأن نظام مركزية املخاطر ،والتي مبوجبها تقوم
املؤسسات املالية بإخطار بنك الكويت املركزي ببيانات دورية عن كافة عمالئها املقيمني الذين يحصلون
على تسهيالت ائتمانية نقدية أو غير نقدية ،مباشرة أو غير مباشرة ،ألغراض اقتصادية.
وباإلشارة إلى تعليماتنا الصادرة في  1993/12/28بشأن ترشيد وتنظيم السياسة اإلئتمانية،
وبصفة خاصة ما يتعلق بأهمية أن تتضمن طلبات احلصول على اإلئتمان املقدمة من العمالء  -لدى منح
أو جتديد أو زيادة احلدود املصرح بها  -الغرض من احلصول على اإلئتمان بالتفصيل ،على أن تتوافر
عقود أو اتفاقيات مكتوبة لتلك التسهيالت ،تتضمن حتديدا ً واضحا ً مليعاد أو مواعيد تقدمي التسهيالت،
وحتديدا ً مليعاد سداده ،وكذلك حتديد الغرض املقدم من أجله التسهيالت ،مع أهمية وضع نظام ملتابعة
التسهيالت املمنوحة بصفة دورية ،والتأكد من أنه قد مت استخدام تلك التسهيالت في األغراض التي
منحت من أجلها.
وإميا ًء إلى التفتيش الذي مت مؤخرا ً على بعض املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة بنك الكويت
املركزي والذي أسفر عما يلي -:
 عدم دقة وصحة البيانات الدورية املبلغة لبنك الكويت املركزي ،بشأن تصنيف محفظة التسهيالتاإلئتمانية وفقا ًللقطاعات اإلقتصادية املختلفة ،حيث تبني أن تصنيف بعض هذه املؤسسات للتسهيالت ال
يتفقواألغراضاملذكورةوفقا ًللعقوداملبرمةمعالعمالء،نتيجةعدماإلستنادألسسموحدة في تصنيف
التسهيالت اإلئتمانية.
 قيام بعض املؤسسات باخلطأ في إدراج بعض القروض (قروض شخصية ،سكن خاص ،عائلية.... ،إلخ)ضمن البيان اإلجمالي للقروض اإلستهالكية املبلّغ عنها لبنك الكويت املركزي.
 عدم توافر أية مستندات تفيد الغرض املمنوح من أجله بعض هذه التسهيالت ،كما لم تتضمن عقودالتسهيالت املبرمة أو الطلبات املقدمة من بعض العمالء املمنوح من أجله تلك التسهيالت.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
أ  -تعليمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء الشركات ألغراض
إقتصادية.
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وال يخفى ما لدقة وصحة البيانات الواردة لبنك الكويت املركزي من أثر على سالمة ودقة الدراسات
والتحليالت املختلفة التي يقوم بها بنك الكويت املركزي ،والتي قد ينتج عنها إصدار قرارات وسياسات
ترتبط بتلك البيانات.
وعليه ،وإزاء ما تقدم ،فإن بنك الكويت املركزي يؤكد على ضرورة اإللتزام بكل دقة مبا ورد في
تعليماته بشأن ترشيد وتنظيم السياسة اإلئتمانية ،وبصفة خاصة ما يتعلق باألغراض املمنوح من
أجلها التسهيالت ،على أن تتضمن العقود أو اإلتفاقيات املبرمة مع العمالء تلك األغراض ،وأن تعكس
البيانات الدورية املبلغة إلى بنك الكويت املركزي ذلك بشكل دقيق وصحيح .وننوه بشكل خاص إلى
كشف التسهيالت اإلئتمانية (أ.م )2وبيان إجمالي القروض اإلستهالكية (أ.م )9حيث يتعني أن يتم
تصنيف التسهيالت املمنوحة للعمالء ،وفقا ً للغرض املذكور في عقود التسهيالت املبرمة مع هؤالء
العمالء.
ومن جانب آخر ،فإنه يتعني على شركتكم مراعاة اآلتي -:
أ  -اإلبالغ عن التسهيالت اإلئتمانية غير النقدية املقدمة للعمالء ،بشأن عمليات القطع األجنبي اخلاصة
بشراء وبيع عمالت أجنبية (  ) FxLineوذلك ضمن البيانات الدورية املبلغة لكل عميل على حدة (كشف
التسهيالت اإلئتمانية لنموذج أ.م ،)2وفقا ً للقطاعات اإلقتصادية اخلاصة بها ،وسوف يتم موافاتكم
بالرمز الرقمي لهذا النوع من التسهيالت.
ب -بغرض توحيد أسس تصنيف التسهيالت اإلئتمانية والبيانات الواردة إلى بنك الكويت املركزي من
املؤسسات اخلاضعة لرقابته ،وبشكل خاص الكشفان املشار إليهما آنفاً ،وذلك لتحقيق فعالية أكبر
لنظام األخطار املصرفية ،ودقة أكبر للبيانات الواردة للبنك املركزي في هذا الشأن ،فقد رؤي إلزام كافة
املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي بتعريفات واضحة ومحددة ملدلوالت األنشطة
اإلقتصادية املختلفة التي يتم متويلها ،وذلك وفقا ً للتفصيل اآلتي -:
 - 1املــــــالـــيــــــــــــــــة  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة بغرض متويل األصول الثابتة
ورأساملالالعاملللمؤسساتاملالية،التيتقومبصفةمعتادةمبزاولةالعمليات
املصرفيةأوبعضها،وذلكوفقا ًللقراراتالصادرةبتأسيسها،ووفقا ًلألوضاع
التي يقرها بنك الكويت املركزي ،وتباشر عمليات تنمية اإلدخار واإلستثمار
املالي في الداخل واخلارج ،واملصارف املركزية ،وصناديق التنمية،
واملساعدات الدولية ،وشركات التأمني بأنواعها ،واألنشطة املساعدة
للتأمني ،وبورصة األوراق املالية وما يتصل بها من أنشطة ،ومكاتب
سمسرة األوراق املالية ،واألنشطة املساعدة للوساطة املالية ،وكذلك
التسهيالت املمنوحة لألفراد واملؤسسات لتمويل شراء أذونات اخلزانة.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
أ  -تعليمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء الشركات ألغراض
إقتصادية.
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 - 2جتارة وعمل جتاري  :يشمل هذا البند كافة التسهيالت املمنوحة بغرض متويل األصول الثابتة،
ورأس املال العامل للمؤسسات والشركات التجارية ،التي يكون عملها
الرئيسي متويل عمليات اإلستيراد والتصدير بغرض اإلجتار ،وكذلك
جتارة اجلملة والتجزئة لكافة أنواع السلع واملواد اخلام ،وجتارة
األسماك ،واملواشي واألغنام والدواجن ،وغيرها من احليوانات والطيور
احلية ،وبيع وصيانة وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات
النارية ،وإصالح السلع الشخصية واألسرية املقترن بيعها باجلملة أو
التجزئة.
 - 3أعمــــــــال أخـــــــرى  :يشمل هذا البند كافة التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة بغرض متويل زراعة
احملاصيل ،وفالحة احلدائق ألغراض السوق وإنشاء البساتني ،وزراعة
احلبوب واخلضر والفواكه ،وغيرها من احملاصيل ،وزراعة أشجار
األخشاب وأنشطة خدمات قطع األخشاب ،وتربية احليوانات والطيور،
وكافة أنشطة اخلدمات الزراعية واستصالح األراضي ،وخدمات تربية
احليوانات والطيور ،وصيد األسماك وتشغيل أحواض تفريخ األسماك
واملزارع السمكية ،واخلدمات املتصلة بها وغيرها من األنشطة غير
املصنفة في البنود األخرى.
 - 4خـــــــــدمــــــــــــــــات  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة بغرض متويل األصول الثابتة،
ورأس املال العامل للشركات السياحية والنقل البري والبحري واجلوي
للركاب والبضائع ،والنقل عبر خطوط السكك احلديدية ،والنقل عبر خطوط
األنابيب للغازات والسوائل ،وتشغيل محطات الضخ ،وصيانة خطوط
األنابيب ،وأنشطة النقل املساعدة ،وأنشطة وكاالت السفر والشحن والتفريغ
للسلع،وأمتعةالركاب،ومخازناإليداعللبضائع،ومخازنالبريد،والتخزين
في املستودعات لكافة أنواع السلع ،والفنادق واملطاعم واملقاهي ،والبريد
واإلتصاالت السلكية والالسلكية ،وأنشطة األمن والدفاع ،وأنشطة الضمان
اإلجتماعي ،والتعليم بكافة مراحله ،واألنشطة الصحية واإلجتماعية
والترفيهيةوالثقافية والرياضية والدينية ،وغسل املنسوجات واملنتجات
الفرائية وتنظيفها ،وصالونات التجميل ومقاوالت الصيانة ،واإلستشارات
العامة بكافة أنواعها ،والدعاية واإلعالن واألنشطة اخلدمية األخرى.
 - 5عـــــقـــــــــــــــــــــارات  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة لألفراد والشركات
واملؤسسات ،الذين يتعاملون في العقارات بالشراء والبيع.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
أ  -تعليمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء الشركات ألغراض
إقتصادية.
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 - 6اإلنـــــشــــــــــــــــــــاء  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للمقاولني بغرض متويل
إنشاء املشروعات ،سواء كانت هذه اإلنشاءات جديدة أو لتوسيع وجتديد
إنشاءات قائمة ،وأعمال الترميمات والتركيب املتعلقة بها ،وتنظيف موقع
البناء ،ورصف الطرق ،وإنشاء الكباري ،وحفر األنفاق وإصالحها،
وأعمال الصرف الصحي ،وإنشاء محطات حتلية املياه وتوليد الكهرباء
وخطوط األنابيب (عدا النفط) ،وخطوط الكهرباء والتليفون ،وحفر آبار
املياه ،وتركيب وإصالح نظم التدفئة وتكييف الهواء ،ونظم اإلنذار
واملصاعد والساللم املتحركة ،وأعمال السباكة وكافة املرافق املتعلقة
بنشاط البناء.
 - 7صـــنـــــــاعـــــــــــــــــة  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة بغرض متويل األصول الثابتة
ورأس املال العامل للمنشآت واحلرف الصناعية ،كصناعة السيارات
والسفن والطائرات ،واأللبان واملعلبات الغذائية واألدوية ،والغزل والنسيج،
واإلطارات ،واألجهزة واألدوات الكهربائية ،واألثاث ،واإلسمنت والصلبوخ،
ومطاحن الدقيق ،ومخازن التبريد ،وصناعة األنابيب ،والسجائر ،واملشروبات
الغازية واملياه املعدنية ،وأعمال احلفر والتنقيب عن البترول والثروة املعدنية،
وصناعة املنتجات النفطية املكررة ،والصناعات البتروكيماوية ،وصناعة
الذهب واملعادن النفيسة ،وأعمال الطباعة والنشر والصحف واملجالت،
وغيرها من الصناعات اإلنتاجية.
 - 8األسهـــم والسنـــدات  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة بغرض متويل مساهمات في
رؤوس أموال الشركات واملؤسسات ،سواء عن طريق االكتتاب في رأسمالها
عندالتأسيس،أوشرائهامنبورصةاألوراقاملالية،وكذلكالقروضاملمنوحة
لألفراد ،بغرض متويل عمليات املتاجرة في األسهم والسندات.
 - 9السكــــن اخلــــــاص  :يشمل هذا البند القروض املقسطة املمنوحة لألفراد لتمويل شراء عقار للسكن
اخلاص ،وكذا شراء أرض لبناء سكن خاص ،وأعمال الترميمات والديكورات
والصيانة الالزمة لذات الغرض.
 - 10شـــــخــــــــــــصـي  :يشمل هذا البند التسهيالت اإلئتمانية والقروض املقسطة (ال يتضمن هذا
البند القروض اإلستهالكية) املمنوحة للعمالء بغرض متويل احتياجاتهم
الشخصية ،كنفقات الزواج ،وشراء سيارات ،أو تأثيث منزل ،أو السفر
للخارج ،وغيرها من املتطلبات الشخصية.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
أ  -تعليمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء الشركات ألغراض
إقتصادية.
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ج  -تعد التعليمات الواردة بهذا الكتاب مكمل ًة للتعليمات الصادرة بتاريخ  ،1995/3/19بشأن نظام
األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بشأن تطبيقه ،مع مراعاة أن تسري تلك التعليمات على
التسهيالت اإلئتمانية القائمة واملستقبلية ،وإجراء التعديالت الالزمة في هذا الشأن ،على أن يتم
تطبيق التعليمات املشار إليها اعتبارا ً من بيانات شهر يونيو .1996
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
									

مدير إدارة الرقابة
حمد عبد احملسن املرزوق

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
أ  -تعليمات لشركات اإلستثمار بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك املركزي بها عن التسهيالت اإلئتمانية التي يحصل عليها عمالء الشركات ألغراض
إقتصادية.
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احملــافـــظ

التاريخ  22 :ربيع اآلخر  1424هـ
املوافــق  22 :ي ـ ـ ــونيـ ـ ـ ـ ـ ــو  2003م
		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم,

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2003/97 /
(لكافة البنوك احمللية مبا فيها البنوك اإلسالمية ،وكافة شركات اإلستثمار
مبا فيها الشركات التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية)
“ نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه”
أود اإلفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد وافق في جلسته املنعقدة بتاريخ  2003/6/15على
“نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه” ،والذي يتضمن تعديالً للنظام الساري
حالياً ،الذي سبق أن وافق عليه مجلس إدارة بنك الكويت املركزي بجلسته املنعقدة بتاريخ 1995/3/8
وتعديالته ،وذلك ملراعاة طبيعة عمليات التمويل التي تقدمها البنوك اإلسالمية وشركات اإلستثمار
التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وتشملبياناتاألخطاراملصرفيةالتيتقدمإلىبنكالكويتاملركزيوفقا ًلهذاالنظام،كافةالعمالء الذين
يحصلون على تسهيالت إئتمانية  /عمليات متويل ،مبا في ذلك البنوك املركزية والبنوك واملؤسسات املالية
األخرى ،سوا ًء ألغراض إقتصادية أو غيرها ( مبا في ذلك بطاقات االئتمان املصدرة) ،والتي تتجاوز في
إجماليها مبلغ خمسة عشر ألف دينار كويتي)1( .
ومرفق مع هذا نسخة من النظام املشار إليه والنماذج اخلاصة بتطبيقه.

( )1مت زيادة احلد األدنى للبيانات املبلغة عن العمالء إلى بنك الكويت املركزي مبوجب التعميم رقم (/2رب،رب أ ،رس،رس أ )2008/214/الصادر في . 2008/4/2
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ويعمل بهذا النظام اعتبارا ًمن البيانات اخلاصة بشهر يوليو  2003وذلك بالنسبة للبنوك احمللية وبيت
التمويل الكويتي وشركات اإلستثمار القائمة ،واعتبارا ًمن تاريخ بداية نشاط البنك  /الشركة وذلك بالنسبة
للبنوك وشركات االستثمار التي يصرح بإنشائها مستقبالً.
ومع أطيب التمنيات ،،،
احملـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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نظام األخطار املصرفية
والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه (&)
أوال ً  :البيانات التي تقدمها املؤسسات املالية عن عمالئها :
تقدماملؤسساتاملاليةاخلاضعةلنظاماألخطاراملصرفيةإلىالبنكاملركزيبياناتدورية،توضحهوية
كافة عمالئها املقيمني وغير املقيمني ،أشخاصا ً طبيعيني أو اعتباريني مبا في ذلك البنوك املركزية
والبنوك واملؤسسات املالية األخرى ،ممن يحصلون على تسهيالت ائتمانية  /عمليات متويل (نقدية أو
غيرنقدية ،مباشرة أو غير مباشرة) ،ألغراض اقتصادية أو غيرها (مبا في ذلك عمالء بطاقات االئتمان
املصدرة) ،سوا ًء كانت مقدمة من أموال املؤسسة املالية أو من األموال املدارة حلساب الغير .وال تشمل
هذه البيانات موظفي املؤسسات املالية الذين يحصلون على قروض  /متويل وفقا ً للنظم الداخلية
املقررة بهذه املؤسسات في هذا الشأن.
كما تقدم املؤسسات املالية إلى البنك املركزي ،بيانات توضح مراكز مديونية عمالئها آنفي الذكر ،وذلك
بإخطار البنك املركزي مببالغ التسهيالت االئتمانية وعمليات التمويل التي تقرر منحها لهؤالء العمالء ،سواء
استخدمت أو لم تستخدم ،والتي تتجاوز في إجماليها احلد األدنى املقرر من البنك املركزي لإلخطار وفقا ً
لهذا النظام.
ويقصد باملؤسسات املالية ،ألغراض هذا النظام ،البنوك مبا فيها البنوك اإلسالمية وشركات االستثمار
مبا فيها الشركات التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ويقصد بالعمالء املقيمني األشخاص الطبيعيون من الكويتيني وكذلك األشخاص الطبيعيون من غير
الكويتيني الذين يحملون تراخيص عمل أو أذونات باإلقامة في الكويت شريطة أن تكون هذه األذونات
والرخص صادرة من اجلهات الرسمية املختصة .وبالنسبة لألشخاص االعتباريني فتعتبر ضمن
املقيمني إذا كانت قائمة في الكويت ومرخصة من قبل اجلهات املختصة بإصدار التراخيص ملثل هذه
املؤسسات .هذا وما عدا ذلك من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني تعتبر من غير املقيمني مبا في
ذلك الهيئات الدبلوماسية والبعثات األجنبية وكذا املوسسات املقامة خارج الكويت وتقوم بتنفيذ أعمال
بالكويت مبوجب عقود خاصة مع احلكومة أو جهات أخرى مقيمة بالكويت .وتعتبر املؤسسة مقامة في
اخلارج إذا كان مركزها الرئيسي يقع خارج الكويت.
(&) صادر عن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي بجلسته املنعقدة بتاريخ . 2003/6/15
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ويقصدبالتسهيالتاإلئتمانية/عملياتالتمويلالنقديةوغيرالنقديةذاتاملفاهيمالواردةفيالتعليمات
الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن “ احلدود القصوى للتركز اإلئتماني” “ /احلدود القصوى ملقدار
التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي  /شركة اإلستثمار التي تعمل وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية”.
ويقصد بالتسهيالت االئتمانية  /عمليات التمويل غير املباشرة تلك املقدمة إلى عمالء آخرين بكفالة
العميل أو إلى شركات التضامن أو شركات التوصية التي يكون العميل شريكا ً متضامنا ً فيها.
أ ) البيانات اخلاصة بهوية العميل :
 - 1عنــد حصــول أي عميـل على تسهيالت إئتمانيـة  /عمليـات متــويل ،مباشـرة أو غيــر مباشــرة ،تقـوم
املؤسسات املالية بتزويد البنك املركزي بنسختني من صحيفة هوية هذا العميل ،وذلك بعد ملء
الفراغات املوجودة فيها بالبيانات املطلوبة .على أن يترك الفراغ املوجود أمام الرقم السري ليتم
ملؤه من قبل البنك املركزي الذي يعني لكل عميل رقما ً سريا ً خاصا ً به .ويجب على املؤسسات
املالية إرسال هذه البيانات خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ حصول العميل على التسهيالت
اإلئتمانية  /عمليات التمويل.
 -2ويراعى ،بالنسبة للعمالء من األشخاص الطبيعيني وأصحاب املوسسات الفردية إدراج أرقام
البطاقات املدنية لهؤالء العمالء ،وذلك في احلقل املخصص لذلك ،في منوذج أ .م (/1أ )
بالنسبة لألشخاص الطبيعيني ،ومنوذج أ .م ( )1بالنسبة ألصحاب املؤسسات الفردية.
تقوماإلدارةاملختصةفيالبنكاملركزيمبراجعةصحيفةهويةالعميلعندورودهاإليه،وذلكللتأكد
من استكمال البيانات املطلوبة فيها ،ثم تد ِّون بعد ذلك الرقم السري اخلاص بالعميل في املكان
املخصص له .وتعيد اإلدارة املذكورة النسخة الثانية من صحيفة هوية العميل ومرفقاتها إلي
املؤسسة املالية صاحبة العالقة.
 -3تشير املصطلحات الواردة في صحيفة هوية العميل ،إلى املدلوالت اآلتي بيانها :
أ ) أسمـاء األشخـ ــاص  :بالنسبـة لألشخـاص الطبيعيـني ،يجــب أن تكـون ثالثيـة على األقـل،
ومطابقـة للثابت في البطاقة املدنية .وبالنسبة ألسماء املؤسسات أو الشركات ،يجب أن
تكون مطابقة ملا هو مقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة ،أو مستند
ثبوتي صادر من اجلهات الرسمية املختصة في اخلارج بالنسبة للعمالء غير املقيمني.
ب ) العنوان  :عنوان العمل أو محل اإلقامة محددا ً باملبنى والشارع والقطعة واملدينة والدولة.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ج ) اجلنسية  :البلد الذي ينتمي إليه العميل ،وذلك من واقع مستند ثبوتي صادر من اجلهات الرسمية
في ذلك البلد .وتكون املؤسسة أو الشركة كويتية إذا كان تأسيسها قد مت في دولة الكويت ،وذلك
طبقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية ،والقوانني املنظمة ملمارسة التجارة والصناعة في
الكويت.
د) الطبيعة القانونية  :ما إذا كان العميل املقترض  /املقدم له التمويل ،فردا ً أو منشأة فردية
أو إحدى الشركات املنصوص عليها بقانون الشركات التجارية الكويتي ،أو هيئة خاصة
ذات نفع عام ،أو مؤسسة حكومية ،أو حساب شخصي مشترك ،أو صندوق اإلستثمار.
هـ) رأس املال  :القيمة النقدية أو العينية (مقومة بالنقد) التي أودعت في حساب العميل
(بالنسبة للعمالء من املؤسسات أو الشركات) عند التأسيس ،معدالً بأية زيادة أو نقص يتم
في رأس املال طبقا ً ألحكام القانون ،ووفقا ً ملا ينص عليه النظام األساسي لتلك املؤسسة أو
الشركة.
و) املساهمني أو الشركاء  :األشخاص الذين ميلكون نسبة أو حصة معينة في رأس مال
الشركة ،سواء كانوا أشخاصا ً طبيعيني أو اعتباريني.
ز) نسبة املساهمة  :النسبة املئوية حلصة املساهم أو الشريك في رأس مال الشركة املقترضة/
املقدم لها التمويل.
ح) حدود املسئولية  :ما إذا كانت مسئولية املساهم أو الشريك في الشركة محدودة مبقدار
نصيبه أوحصته من رأس املال ،أم كانت مسئولية تضامنية تتعدى حدود نصيبه أو
حصته في رأس املال.
ط) أهلية التصرف  :ما إذا كان الشريك قاصرا ً أو بالغا ً لسن الرشد.
 -4يجب على املؤسسات املالية أن حتصل على البيانات التي تتضمنها صحيفة هوية العميل
ومرفقاتها قبل منح العميل أية تسهيالت ائتمانية  /تقدمي متويل له.
 -5يجب إخطار البنك املركزي عن أي تعديل يطرأ على أي من البيانات التي سبق اإلخطار عنها
في صحيفة هوية العميل ،وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ علم املؤسسة املالية صاحبة
العالقة بحدوث هذا التغيير.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ب ) البيانات اخلاصة بكشف التسهيالت االئتمانية  /عمليات التمويل :
 - 1تتضمن التسهيالت اإلئتمانية وعمليات التمويل التي تخطر عنها أي مؤسسة مالية ،التسهيالت
اإلئتمانية وعمليات التمويل املقدمة للعميل ،من قبل املركز الرئيسي والفروع املختلفة
والشركات التابعة لهذه املؤسسة املالية التي يجوز لها منح اإلئتمان  /تقدمي التمويل وسواء
كان العميل مقيما ً أو غير مقيم.
 - 2تدون مبالغ التسهيالت اإلئتمانية وعمليات التمويل في هذا الكشف ،وذلك بعد تقريبها إلى أقرب ألف
دينار وفقا ً لقواعد التقريب .وإذا كانت هناك تسهيالت/عمليات متويل مقدمة بعمالت أجنبية،
فإن مبالغها تدون بالقيمة املعادلة بالدينار الكويتي في تاريخ إعداد البيانات ،مع بيان نوع
العملة في احلقل املخصص لهذا الغرض.
 - 3تعد املؤسسات املالية كشف التسهيالت اإلئتمانية  /عمليات التمويل حسب الوضع في نهاية
كل شهر ،على أن يتم إرسال هذا الكشف إلى البنك املركزي خالل سبعة أيام عمل من نهاية
الشهر املعد عنه البيان.
 - 4ألغراض هذا النظام ،تشير املصطلحات الواردة في كشف التسهيالت االئتمانية /عمليات التمويل
إلى املدلوالت اآلتي بيانها :
أ ) الرقم السري  :الرقم املخصص للعميل من قبل البنك املركزي في صحيفة الهوية اخلاصة به
واملرسلة نسخة منها إلى املؤسسة املالية.
ب) رمـز نـوع التسهيــالت اإلئتمانيـة /عمليات التمـويـل  :الرمـوز الرقميـة التـي حتـددهـا اإلدارة
املختصة في البنك املركزي ويتم تزويد املؤسسات املالية بها ،وذلك بالنسبة ألنواع هذه
التسهيالت والعمليات.
ج) رقم احلساب  :الرقم احملدد من قبل املؤسسة املالية للتسهيالت اإلئتمانية  /عمليات التمويل
املقدمة للعميل ،سواء أكانت نقدية أم غير نقدية.
ويقصد بالتسهيالت اإلئتمانية وعمليات التمويل املوضحة أدناه ،ما يلي:
 - 1القروض  :التسهيالت النقدية املستحقة الدفع بتاريخ معني متفق عليه بني املؤسسة
املالية والعميل ،سوا ًء مت تقدميها إلى العميل بشكل مباشر أو ضمن املشاركة مع
موسسات مالية أخرى أو عن طريق اقتناء سندات صادرة من قبل العميل.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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 - 2السحب على املكشوف  :التسهيالت النقدية املوضوعة حتت تصرف العميل من قبل
املؤسسة املالية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معني للسحب منها عند احلاجة.
 - 3األوراق املخصومة  :األوراق التجارية كالكمبياالت والسندات ألمر املخصومة لدى
املؤسسة املالية.
 - 4بطاقات اإلئتمان املصدرة  :وهي البطاقات التي يترتب على إستخدامها وجود مديونية
ميكن تقسيطها على العميل ضمن حدود مقررة لكل عميل.
 - 5اإلعتمادات املستندية  :وهي من التسهيالت اإلئتمانية  /عمليات التمويل غير النقدية
املقدمة من قبل البنوك لصالح عمالئها على نحو تلتزم فيه البنوك بأن تدفع إلى
املستفيدين قيمة تلك اإلعتمادات املفتوحة حلساب عمالئها ،سواء أكانت قيمة هذه
اإلعتمادات مستحقة لدى اإلطالع على املستندات ،أم كانت مستحقة في تاريخ الحق
لإلطالع عليها ،وذلك إذا لم يكن قد مت تسليم مستندات البضاعة موضوعها إلى
فاحتيها.
 - 6القبوالت املصرفية  :هي من التسهيالت اإلئتمانية  /عمليات التمويل غير النقدية
املقدمة ،من قبل البنوك لصالح عمالئها ،وهي تعهد من البنوك حلساب أحد عمالئها أو
حلسابها بأن تدفع إلى املستفيدين قيم األوراق املقبولة منها في تاريخ استحقاقها.
سواء كانت هذه األوراق متثل قيم اعتمادات مستندية مت تسليم مستندات البضاعة
موضوعها إلى فاحتيها ،أو لم تكن كذلك.
 - 7الضمانات املصرفية  :هي من التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل غير النقدية
املقدمة من قبل البنوك لصالح عمالئها ،ومتثل تعهدا ً يصدر من البنك بنا ًء على طلب
عميله بأن يؤدي إلى طرف ثالث املبالغ املبينة في الضمانات عند طلبه وذلك خالل مدة
محددة.
 - 8عمليات القطع األجنبي  :وهي من التسهيالت غير النقدية املقدمة للعمالء ،واخلاصة
بالعقود اآلجلة لشراء وبيع العمالت األجنبية (. )FX Line
عمليات خاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية :
 - 9املرابحة واملساومة  :وهي من صيغ البيوع ومتثل أساليب للتمويل الذي تقدمه
املؤسسات املالية اإلسالمية ألغراض توفير احتياجات العمالء من األصول املنقولة
وغير املنقولة.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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 -10املضاربة  :أسلوب متويلي تقدمه املؤسسات املالية اإلسالمية لتمويل األنشطة
اإلقتصادية املختلفة ،فتكون شريكا ً باملال (رب املال) مع طرف آخر (املضارب) يكون
شريكا ً بالعمل ويتولى اإلدارة ،ويتم توزيع األرباح املتحققة وفقا ً حلصص شائعة
محددة النسبة في العقد .ويتحمل رب املال اخلسائر التي تتحقق ما لم يثبت تعد
املضارب أو تقصيره.
 -11املشاركة  :أسلوب متويلي تقدمه املؤسسات املالية اإلسالمية لعمالئها من خالل مشاركة
العمالء في رأس مال مشروع أو عملية معينة مقابلة املشاركة في األرباح واخلسائر
بنسب محددة في العقد.
 -12اإلجارة التمويلية  :أسلوب لتمويل احتياجات العمالء من األصول ذات القيم الكبيرة،
بحيث تتولى املؤسسة املالية اإلسالمية شراء األصول وفقا ً لطلب العمالء وتأجيرها
لهم لفترات تغطي كل أو معظم العمراإلنتاجي لألصل مقابل دفعات إيجارية دورية
وفقا ً للعقد .وتتضمن تلك الدفعات استرداد لتكلفة األصل فضالً عن هامش ربح
املؤسسة املالية اإلسالمية.
 -13اإلستصناع  :أسلوب متويلي تقدمه املؤسسات املالية اإلسالمية للعمالء تلتزم فيه
بتصنيع املعدات أو السلع أو إنشاء املباني أو األصول الرأسمالية املختلفة وفقا ً
إلحتياجات هؤالء العمالء ،وبحيث يكون للمؤسسة املالية احلق في استصناع الغير
من خالل عقد استصناع موازي.
 -14عمليات متويل أخرى  :وتشمل عمليات التمويل للعمالء وفقا ً لصيغ متويل أخرى
بخالف ما تقدم كما تشمل القرض احلسن وأرصدة العمالء املكشوفة.
د) رمز نوع الغرض من التسهيالت  /عمليات التمويل  :الرموز الرقمية ألنواع األنشطة
اإلقتصادية أو األنشطة األخرى غير اإلقتصادية التي منحت التسهيالت اإلئتمانية لغرض
متويلها والتي حتددها اإلدارة املختصة في البنك املركزي ويتم تزويد املؤسسات املالية
بها.
هـ) احلدود املمنوحة  :حدود مبالغ التسهيالت اإلئتمانية  /عمليات التمويل التي تقرر منحها
إلى العمالء حتى تاريخ معني ،سواء استخدموا هذه احلدود أو لم يستخدمونها.
و) الرصيد  :محصلة احلركة الدائنة واملدينة على احلساب بصرف النظر عما إذا كانت حركة
السحب متثل مبالغ مستخدمة أو فوائد وعموالت على التسهيالت اإلئتمانية ،أو متثل
هوامش ربح أو حصص في نواجت عمليات التمويل اإلسالمية.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ويجب أن تتطابق أرصدة التسهيالت اإلئتمانية وعمليات التمويل الواردة بكشف التسهيالت
اإلئتمانية وعمليات التمويل مع أرصدة احلسابات  /العمليات اخلاصة بالعمالء واملدرجة
بالسجالت املالية للمؤسسة املالية.

ز) الفوائد والعموالت أو األرباح احملتسبة  :متثل مبالغ الفوائد والعموالت التي مت احتسابها
على التسهيالت اإلئتمانية خالل الفترة منذ تاريخ منح أو جتديد التسهيالت ،وحتى
تاريخ اإلقرار بالبيانات ،سواء كانت هذه املبالغ مسددة أم غير مسددة .وبالنسبة لعمليات
التمويل التي تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية ،متثل هوامش الربح وحصص األرباح
املستحقة لتلك املؤسسات عن هذه العمليات وفقا ً لشروط العقود املبرمة مع العمالء سواء
كانت مسددة أو غير مسددة.
ح) تاريخ منح التسهيالت اإلئتمانية/تقدمي التمويل :التاريخ الذي تقرر فيه منح أو جتديد
التسهيالت اإلئتمانية/عمليات التمويل لصالح العمالء محددا ً باليوم والشهر والسنة.
ط) تاريخ استحقاق التسهيالت اإلئتمانية/عمليات التمويل :التاريخ الذي تنتهي بحلوله مدة
منح أوجتديد التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل محددا ً باليوم والشهر والسنة.
ي) سعر الفائدة أو اخلصم أو نسبة الربح  :النسبة املئوية للفائدة أو اخلصم احملسوبة على
التسهيالت اإلئتمانية النقدية على أساس سنوي .وبالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها
املؤسسات املالية اإلسالمية والتي تعتمد على حتديد مسبق لهامش الربح (املرابحة -
املساومة  -اإلستصناع  -اإلجارة التمويلية) يدرج في هذا البند النسبة املئوية ملبلغ
الربح منسوبا ً إلى قيمة التكلفة وذلك على أساس سنوي.
وبالنسبة لعمليات التمويل التي تعتمد على نسبة مشاركة في الربح (املشاركة ـ املضاربة)
يدرج في هذا البند النسبة املقررة حلصة املؤسسة املالية اإلسالمية في ناجت العملية وفقا ً
لشروط التعاقد.
ك) نوع العملة  :العملة التي مت تقدمي التسهيالت اإلئتمانية/عمليات التمويل على أساسها.
ل) رمز ونوع الضمان  :الرموز الرقمية للتأمينات العينية واحلقوق املرهونة لصالح املؤسسة
املالية من قبل العميل أو الكفيل والتي حتددها اإلدارة املختصة في البنك املركزي ويتم
تزويد املؤسسات املالية بها.
م) قيمة الضمان  :أثمان التأمينات العينية واحلقوق املرهونة التي يتم تقديرها وفقا ً للقواعد
التي يقررها البنك املركزي في هذا الشأن .وبالنسبة للضمانات التي يتم تقديرها على
أساس القيمة السوقية ،يشترط أن تتم إعادة تقييمها مرة كل عام على األقل ،فيما عدا
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ضمان األسهم حيث تتم إعادة تقييمها وفق القيمة املعلنة لها من قبل سوق الكويت
لألوراق املالية أو أي من األسواق العاملية لألوراق املالية في أقرب تاريخ لتاريخ اإلخطار
عن التسهيالت اإلئتمانية/عمليات التمويل.
ن) الرقم السري للكفيل  :الرقم السري املخصص من قبل البنك املركزي للشخص الطبيعي
أو اإلعتباري الضامن للتسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل املقدمة إلى أي من عمالء
املؤسسة املالية .ويعتبر في حكم الكفيل الشريك املتضامن في شركة التضامن أو شركة
التوصية ،أو املدين في حسابات مشتركة يكون املدينون فيها متضامنني.
ثانيا ً  :الشطب والتجديد :
أ ) إذاقامالعميلبسدادكافةالتسهيالتاإلئتمانية/أرصدةعملياتالتمويلاملقدمةلهأوانخفضتتلك
التسهيالتاإلئتمانية/عملياتالتمويلفيإجماليهاعناحلداملقررمنالبنكاملركزيلإلخطاروفقا ً
لهذا النظام ،فإنه يتعني على املؤسسة املالية إبالغ البنك املركزي بذلك ،مبوجب املذكرة
اخلاصة بشطب العمالء ،وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ السداد ،على أن يتم تزويد
البنك املركزي في نهاية كل شهر بكشف يتضمن كافة العمالء الذين مت شطبهم خالل ذلك
الشهر.
ب) إذاعادالعميلالذيسبقشطبهوفقا ًللبندالسابق،وحصلعلىتسهيالتإئتمانية/عملياتمتويل،
وجب على املؤسسة املالية املعنية استخدام الرقم السري السابق تخصيصه لهذا العميل في كشف
التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل.
ثالثا ً  :البيانات التي يجوز تزويد املؤسسات املالية بها :
يجوز للبنك املركزي أن يقوم بتزويد املؤسسات املالية بإجمالي التسهيالت اإلئتمانية وعمليات
التمويل املقدمة إلى عمالء املؤسسات املالية ،وذلك في احلاالت اآلتية :
أ ) شهرياً ،مبوجب الوضع في نهاية كل شهر.
ب) في حالة طلب املؤسسة املالية صاحب العالقة ،اإلستعالم عن عميل من عمالئها ،ويتم تزويد
املؤسسة املالية بالبيانات املطلوبة على مذكرة جواب اإلستعالم ،وذلك شريطة قيام هذه
املؤسسة املالية بالتقيد عند اإلستعالم ،بالتعليمات املوضحة في طلبات اإلستعالم.

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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رابعا ً  :طلبات اإلستعالم :
أ ) يتعني على املؤسسة املالية أن تستعلم عن إجمالي التسهيالت اإلئتمانية وعمليات التمويل املمنوحة
ألي عميل تقدم إليها بطلب منحه تسهيالت إئتمانية أو تقدمي متويل ألول مرة ،أو تقدم بطلب زيادة
تسهيالته اإلئتمانية /عمليات التمويل املقدمة له .كما يتعني على املؤسسة املالية أن تستعلم أيضا ًعن
مركز مديونيات أي عميل سبق شطبه ،وكان قد تقدم إليها بطلب منحه تسهيالت إئتمانية جديدة/
عمليات متويل جديدة.
ب)علىاملؤسساتاملاليةالتيترغبفياإلستعالمعنإجماليالتسهيالتاإلئتمانية/عملياتالتمويل
املمنوحة ألي عميل من العمالء املذكورين بالبند السابق ،أن تقدم طلبا ً بهذا اخلصوص إلى البنك
املركزي ،وعلى مذكرة اإلستعالم التي أعدت لهذا الغرض.
ج) يجب على املؤسسات املالية التي تقدم مذكرة استعالم إلى البنك املركزي ،التقيد بالتعليمات
اآلتية :
 - 1في حالة اإلستعالم عن إجمالي تسهيالت إئتمانية/أرصدة عمليات متويل لعمالء تقدموا بطلب
منحهم تسهيالت إئتمانية/عمليات متويل ،فإنه يتعني على املؤسسة املالية املعنية ،أن
تتحرى عن البيانات املطلوبة في مذكرة اإلستعالم ثم تقوم بتدوينها وفقا ً للقواعد املبينة
بصحيفة هوية العميل.
 - 2في حالة اإلستعالم عن إجمالي التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل لعمالء يشملهم نظام
األخطار املصرفية ،وتقدموا بطلب منحهم تسهيالت إئتمانية/عمليات متويل بعد أن كانوا قد
شطبوا ومت إخطار البنك املركزي بهذا الشطب ،أو كانوا قد تقدموا بطلب لزيادة تسهيالتهم
اإلئتمانية /عمليات التمويل املقدمة لهم ،فإنه يجب على املؤسسة املالية املستعلمة ،أن تقوم
بتدوين ذات الرقم السري السابق تخصيصه من قبل البنك املركزي للعميل املستعلم عنه ،وذلك
مكان الفراغ املخصص له في مذكرة اإلستعالم .ويجوز للمؤسسة املالية صاحبة العالقة ،في
هذه احلالة ،أن تستغني عن تدوين البيانات األخرى الوارد ذكرها مبذكرة اإلستعالم .أما
بالنسبة للمؤسسة املالية التي تستخدم نظام خط اإلتصال املباشر ( )OnLineمع بنك الكويت
املركزي ،فإنه بإمكانها اإلستعالم عن العمالء سالف اإلشارة إليهم مباشرة عبر ذلك
النظام.
 - 3يجب على املؤسسة املالية املعنية ،في أي حالة اإلستعالم السابق ذكرها ،أن حتصل على طلب
خطي موقع من العميل نفسه ،أو من ينوب عنه مبقتضى توكيل رسمي موثق ،يبني فيه رغبته
في احلصول على تسهيالت إئتمانية /عمليات متويل من هذه املؤسسة املالية أو جتديد تلك
التسهيالت/العمليات أو زيادتها ،وذلك قبل إرسال مذكرة اإلستعالم إلى البنك املركزي.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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ويكون قيام املؤسسة املالية صاحبة العالقة باإلستعالم من البنك املركزي ،دون وجود
مثل هذا الطلب اخلطي من العميل ،من شأنه أن يعرض تلك املؤسسة املالية لتوقيع إحدى
اجلزاءات املنصوص عليها بالقانون رقم  32لسنة  1968وتعديالته.
خامسا ً  :تسجيل البيانات وحفظها داخل البنك املركزي :
أ ) يقوم القسم املختص في البنك املركزي بإدراج كافة البيانات الواردة من قبل املؤسسات املالية في
صحيفة هوية العميل ،في احلاسب اآللي ،كما يقوم بإدراج تواريخ التعامل والشطب وإعادة
التعامل مع العمالء وذلك طبقا ً للمذكرات الواردة من قبل املؤسسات املالية املعنية في هذا
الشأن.
ب ) يقوم القسم املختص مبراجعة وتدقيق بيانات التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل املدخلة عبر
نظامخطاإلتصالاملباشر()OnLineمنقبلاملؤسساتاملاليةاملصرحلهاباستخدامهذاالنظام،
وذلك بواسطة برامج احلاسب اآللي املعدة في هذا الشأن .ويجب أن يكون لكل عميل بيان تسهيالت
إئتمانية وعمليات متويل خاص به ،كما يتعني أن يكون هذا البيان معدا ً بحيث يبني إجمالي
التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل التي منحت للعميل أو املستخدمة من قبله ،واحلاصل عليها
من قبل املؤسسات املالية منفرد ًة ومجتمع ًة.
أما بالنسبة للمؤسسات املالية التي ال تستخدم نظام خط اإلتصال املباشر ( )On Lineمع
البنك املركزي فيتم إدراج بيانات التسهيالت اإلئتمانية /عمليات التمويل الواردة من تلك
املؤسسات بواسطة القسم املختص في البنك املركزي.
سادسا ً  :تعليمــــات عامـــــة :
أ ) يتم اتخاذ االحتياطات التي من شأنها ضمان سرية البيانات الواردة في هذا النظام ،وعدم اإلطالع
عليها إال من قبل األشخاص املخولني بذلك.
ب ) يتم تبادل البيانات اخلاصة باألخطار املصرفية فيما بني املؤسسات املالية والبنك املركزي عن طريق
املراسالتاخلطية.ويتمإرسالالكتباملتعلقةبهذااملوضوع،فيمظاريفمختومةومكتوبعليها
«سري وخاص /أخطار مصرفية»  .وتسجل هذه الكتب في سجل الصادر والوارد وهي مختومة
في مظاريفها .وال يجوز فتح مظاريف األخطار املصرفية ،إال من قبل موظفي األخطار املصرفية
املصرح لهم بفتح مثل هذه املظاريف.
ج)يتمتوقيعمناذجوكتباألخطاراملصرفيةمنقبلموظفنيلدىاملؤسساتاملالية،مخولني بالتوقيع
على املراسالت اخلاصة باألخطار املصرفية .ويقوم القسم املختص في البنك املركزي بالتأكد من
مطابقة التواقيع املذيلة بها هذه املراسالت وصدورها من قبل األشخاص املخولني بالتوقيع على
املراسالت اخلاصة باألخطار املصرفية لدى هذه املؤسسات املالية.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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د ) يتعني على املؤسسات املالية التي تستخدم نظام خط اإلتصال املباشر ( )On Lineفي اإلستعالم
عن العمالء أن تستخدم النموذج املعد لهذا الغرض ،وذلك وفقا ً لإلجراءات والضوابط التالية :
 - 1تتقدم املؤسسة املالية لقطاع الرقابة بالبنك املركزي ،بأسماء واملسميات الوظيفية ومناذج
توقيعات املخولني باستخدام نظام خط اإلتصال املباشر ( )On Lineلطباعة املراكز املالية
للعمالء ،ويقتصر من يتم تخويلهم باستخدام هذا النظام على أربعة من مسئولي اإلدارة
املختصة مبنح اإلئتمان /تقدمي التمويل بكل مؤسسة مالية.
 - 2يقوم القسم املختص بقطاع الرقابة ،مبنح صالحية للموظفني املخولني من قبل املؤسسات املالية
الستخدام هذا النظام ،تتضمن ما يلي :
 تعريف الشاشات اخلاصة بهم وحتديد أرقامها. إصدار كلمة السر ( ,)Passwordوإعطاء صالحية لكل موظف مخول له استخدام نظام خطاإلتصال املباشر (.)On Line
 - 3تقوم املؤسسات املالية ،في نهاية أعمال يومي األثنني واخلميس من كل أسبوع ،بتقدمي بيان
للبنك املركزي ،عن كافة احلاالت التي مت اإلستعالم عنها عن طريق خط اإلتصال املباشر،
يتضمن البيانات املتعلقة بكل عملية استعالم متت وأسباب اإلستعالم ،وكل املعلومات اخلاصة
باملوظف الذي قام بإجراء عملية اإلستعالم ،ويتم توقيع هذا البيان من قبل كل من املوظف
املخول بالتوقيع على املراسالت اخلاصة باألخطار املصرفية ومدير عام املؤسسة املالية.
 - 4يتعني على البنوك وضع النظم الداخلية التي تكفل عدم إساءة استخدام البيانات املتعلقة بعمليات
اإلستعالم ،وإحاطة املوظفني املخولني بأن إساءة استخدام تلك البيانات واملعلومات سوف
تعرضهم للعقوبات املنصوص عليها في املادة رقم ( )83من القانون رقم  32لسنة 1968
وتعديالته.
هـ ) تطبق القواعد اخلاصة بنظام األخطار املصرفية على املؤسسات املالية (البنوك وشركات اإلستثمار
واملؤسساتاملاليةاإلسالميةسواءبنوكأوشركات)،مبايتماشىمعطبيعةنشاطكلمؤسسةمن
هذه املؤسسات املالية واألعمال املصرح لها مبزاولتها طبقا ً ألحكام القانون ،والقرارات الوزارية
الصادرة في شأن إخضاعها لرقابة البنك املركزي.
و ) يتم تطبيق هذا النظام اعتبارا ًمن تاريخ إبالغه ،ويحل محل محل نظام األخطار املصرفية السابق،
الذي وافق عليه مجلس إدارة بنك الكويت املركزي بجلسته املنعقدة بتاريخ 1995/3/8
وتعديالته.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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صحيفة هوية العميل

				
منوذج أ  .م ()1
بنك الكويت املركــزي					
								
		
قطـــــاع الـرقــابـــــــة
الرقـ ـ ـ ــم ال�سـ ـ ـ ــري
املكتبية											
إدارة الرقابة

الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ورقم البطاقة املدنية

اجلن�سية

ن�سبة
الإ�سهام
()٪

مالحظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

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

�أهلي ـ ـ ـ ـ ــة
الت�صرف

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

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود
امل�سئولية

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

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

ن�سبة
الإ�سهام
()٪

												
قسم اإلئتمان
مقيم  /غري مقيم
ً
بيانات عن امل�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املقرت�ضة �أو املقدم لها التمويل العميل ب�صفته ً
طبيعيا علي �أوالده الق�صر �إذا كان الويل لديه
وليا
بيانات عن العميل املقرت�ض �أو املقدم له التمويل
(فـي حالة ال�شركات امل�ساهمة تدون �أ�سماء الرئي�س ونائبه والع�ضو املنتدب ومن توكيل عام عن الق�صر� ،أو ن�سبة م�ساهمته مع الق�صر يف ال�شركة
( فـي حالة العميل الأجنبي يكفي تدوين الإ�سم بالأحرف الالتينية ) ( " ) لــه �صالحيــة الإقت ــرا�ض �أو احل�ص ــول على التمويـ ــل ح�سب الت ــرتيب املذكـ ــور ) تتجاوز � ٪50أو للويل حق ال�سيطرة عن طريق حق الإدارة �أو الوكالة

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

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
ر�أ�س املال

 - 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 أو إذا كـان احلسـاب مشــترك
تضامني ففي هذه احلالة يتم توضيح ذلك بالطبيعة القانونية بحيث يدون ( 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

منوذج احلسابات الشخصية

العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

اجلن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

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

الغـر�ض من القـر�ض �أو التمويل رقـ ـ ــم البطاق ـ ــة املدني ـ ــة

			
منوذج أ  .م ( /1أ )
بنك الكويت املركــزي				
							
		
قطـــــاع الـرقــابـــــــة
إدارة الرقابة املكتبية										
												
قسم اإلئتمان

الرقم ال�سري

 -يجب إرسال هذا النموذج من نسختني .

تـوقيـع البنـــك املركـــزي
.............................
تـوقيـع وختم البنـــك  /الشركة
.............................

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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بنك الكويت املـركزي

						
قســـــــم اإلئتمـــــــان

()7

التـاريـــــــــــــخ .......................... :
صفحــــة رقــــم .......................... :

()10

()9

()8
تاريخ منح
الت�سهيالت �أو
التمويل

()13

الرقم ال�سري

()14

" املبالغ بآالف الدنانير "

ال�ضمانات

()12

					

()11
نوع

تاريخ ا�ستحقاق
الت�سهيالت �أو
التمويل

					

		
كما في .....................

			
كشف التسهيالت اإلئتمانية/عمليات التمويل
				
قطاع الرقابـــــــــــــــة
منوذج أ  .م ()2
إدارة الرقابة املكتبية					

()2

()3

()4

()5
احلدود

()6

									

()1

الرقم

ال�سري

رمز نوع الغر�ض
رمز نوع الت�سهيالت رقم الت�سهيل الإئتماين
من الت�سهيالت �أو
�أو عملية التمويل
�أو عمليات التمويل
(رق ـ ـ ـ ــم احل�س ـ ـ ـ ـ ــاب) التمويل ( " " )
(")
املمنوحة

الر�صيد الفوائد والعموالت
) �أو الأرباح املحت�سبة
("""
("""")

�سعر الفائدة
�أو اخل�صم �أو
ن�سبة الربح

العملة

النوع

(" )

(“ " )

القيمة

يراعى في حتديد الغرض من التسهيالت أو التمويل اإللتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي في هذا الشأن.

للكفيل

القروض  ،السحب على املكشوف ،أوراق مخصومة ،بطاقات اإلئتمان املصدرة ،إعتمادات مستندية ،قبول مصرفي ،ضمانات مصرفية ،عمليات القطع األجنبي ،مرابحة ،مساومة ،مضاربة ،مشاركة ،إجارة متويلية ،استصناع ،عمليات متويل أخرى.

( “ “ " ) يشمل الفوائد والعموالت احملتسبة على التسهيالت اإلئتمانية وهوامش وحصص األرباح في عمليات التمويل اإلسالمية.

( “ “ " " ) متثل الفوائد والعموالت منذ تاريخ منح أو جتديد التسهيالت/عمليات التمويل ،سواء كانت مسددة أو غير مسددة ،وفي حالة توفر أكثر من بيان واحد لكل حساب ،يفرد سطر خاص لكل بيان.

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

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

							
بنك الكويت املركزي
							
قطاع الرقابـــــــــــــــة
إدارة الرقابة املكتبية
		
قســـــــم اإلئتمـــــــان
					

مذكـرة شطــب العمــالء
منـــــوذج أ  .م ()4

السيــــد  /مديــر إدارة الرقابـة املكتبية
قســـم االئتمان

اإلشـــــــــــارة ............................. :
التـاريـــــــــخ ............................. :

احملتــــرم،

نخطركم بأن عمالءنا املشار إليهم قد جرى شطبهم في التواريخ املدونة أدناه ،ولألسباب املبينة
مقابل الرقم السري لكل منهم .

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

الرق ـ ـ ــم ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــري ت ــاري ـ ــخ ال�شــطب

يجب مراجعة التعليمات الصادرة من

تـوقيـع وختم البنـــك  /الشركة

البنـك املركزي قبـل ملء هذا النمــوذج.

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

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.

22

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

							
بنك الكويت املركزي
				
طـــلــــــب استـــــعـــــالم
			
قطاع الرقابـــــــــــــــة

منـــــوذج أ  .م ()5

إدارة الرقابة املكتبية
		
قســـــــم اإلئتمـــــــان

الرقم ال�سري
ميلأ هذا الفراغ من قبل البنك املركزي

السيــــد  /مديــر إدارة الرقابة املكتبية
قســـم االئتمان

احملتــــرم،

نشهد بأن العميل 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  /طالب التمويل )
( يف حالة وجود الرقم ال�سري  ،يدون الرقم �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
( فـي حالة ال�شركة امل�ساهمة ،تدون �أ�سماء الرئي�س ونائبه والع�ضو املنتدب ومن له �صالحية االقرتا�ض  /احل�صول على التمويل )
الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ــم

الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ــم

الرق ـ ــم املـ ـ ــدين

الرق ـ ــم املـ ـ ــدين

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

-1
-2
-3
-4
-5
-6
 -يجب مراجعة التعليمات الصادرة عن

تـوقيـع وختم البنـــك  /الشركة

البنـك املركزي قبـل ملء هذا النمــوذج.

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

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ب  -نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة بتطبيقه.
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احملــافـــظ

التاريخ  25 :ربيع األول  1429هـ
املوافــق  2 :ابري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  2008م

		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم رقم (/2رب،رب أ ،رس  ،رس أ )2008/ 214 /
إلىكافة البنوك احمللية وكافة شركات اإلستثمار
بشأن “نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه”
باإلشارة إلى التعميم املؤرخ  2003/6/22بشأن نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في
شأن تطبيقه ،وفي ضوء املراجعة الدورية التي يقوم بها بنك الكويت املركزي على التعليمات والضوابط
الرقابية ،فقد تقرر ما يلي :
 - 1زيادة احلد األدنى لإلبالغ عن العمالء الذين تقدم بياناتهم إلى بنك الكويت املركزي وفقا ً لنظام
األخطار املصرفية والذين يحصلون على تسهيالت ائتمانية&من مصرفكم  /شركتكم سواء
ألغراض اقتصادية أو غيرها ( مبا في ذلك بطاقات اإلئتمان املصدرة ) ليصبح مبا يجاوز  15ألف
دينار كويتي بدالً من ما يجاوز  10آالف دينار كويتي.
 - 2التأكيد في هذا الشأن على ما تضمنته تعليمات بنك الكويت املركزي املؤرخة  2003/6/22سالفة
الذكر ،بأن تتضمن بيانات التسهيالت اإلئتمانية ،املبلغة للبنك املركزي ،ما هو مقدم من املركز
الرئيسي والفروع احمللية واخلارجية سواء كان العميل مقيما ً أو غير مقيم.
 - 3بالنسبة لعمالء الشركات التابعة اخلارجية ،يقتصر اإلبالغ للبنك املركزي عن التسهيالت املقدمة
للعمالء املقيمني ،باإلضافة إلى العمالء غير املقيمني والذين لهم تعامل مع وحدات اجلهاز املصرفي
واملالي الكويتي بفروعهما الداخلية واخلارجية)1( .

& ( عمليات التمويل ).
( )1صدر التعميم املؤرخ  2008/7/3إلى كافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار بشأن التوضيح حول تطبيقات البندين ( )4،3من هذا التعميم.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ج  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/214/بشأن نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه.
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 - 4ال يتم اإلبالغ عن التسهيالت املقدمة من الشركات التابعة اخلارجية للعمالء غير املقيمني الذين ليس
لهم تعامل مع وحدات اجلهاز املصرفي واملالي الكويتي بفروعهما الداخلية واخلارجية)1( .

ومع أطيب التمنيات ،،،
احملــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

( )1صدر التعميم املؤرخ  2008/7/3إلى كافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار بشأن التوضيح حول تطبيقات البندين ( )4،3من هذا التعميم.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
ج  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/214/بشأن نظام األخطار املصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه.
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املديـــر

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

		
السيد  /املدير العام

احملترم

حتية طيبة وبعد،
تعميم إلىكافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار
باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت املركزي رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/214/الصادر
بتاريخ  2008/4/2إلى كافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار ،بشأن نظام األخطار املصرفية
والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه.
وفي ضوء اإلستفسارات الواردة من بعض البنوك وشركات اإلستثمار حول تطبيقات البندين
( )4 ، 3من التعميم املذكور ،وذلك من حيث كيفية التحقق من أن العمالء غير املقيمني الذين مت منحهم
تسهيالت إئتمانية من قبل شركات تابعة خارجية ليس لهم تعامل مع وحدات اجلهاز املصرفي واملالي
الكويتي بفروعهما الداخلية واخلارجية ،وذلك لتحديد فيما إذا كان األمر يتطلب إبالغ بنك الكويت
املركزي بالتسهيالت اإلئتمانية املقدمة إلى هؤالء العمالء من الشركات التابعة اخلارجية للبنوك
وشركات اإلستثمار.
نود إفادتكم بأن بنك الكويت املركزي إذ يؤكد على أهمية قيام مصرفكم  /شركتكم بإتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتحقق من أن العمالء غير املقيمني الذين مت منحهم تسهيالت إئتمانية من قبل
شركات تابعة خارجية ،ليس لهم تعامل مع وحدات في اجلهاز املصرفي واملالي الكويتي بفروعهما
الداخلية واخلارجية ،فإنه ال يرى مانعا ً من أن تتضمن إجراءات التحقق املشار إليها احلصول على إقرار
من العميل يؤكد فيه عدم حصوله على تسهيالت إئتمانية من أي من تلك الوحدات ،أو يبني حجم هذه
املديونيات إن وجدت.
وبنا ًء عليه ،فإنه إذا ما أفضت إجراءات التحقق املشار إليها عن حصول العميل على تسهيالت
إئتمانية من أي من البنوك أو شركات اإلستثمار احمللية ،مبا في ذلك فروعهما الداخلية واخلارجية،
تفوق مبلغ ( )15ألف دينار كويتي أو ما يعادل هذا املبلغ بالعمالت األجنبية ،فإنه يتعني في هذه احلالة
إبالغ بنك الكويت املركزي ببيانات هؤالء العمالء ومديونياتهم وفقا ً لنظام األخطار املصرفية والقواعد
الصادرة بشأن تطبيقه.
 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
د  -تعميم بشأن كيفية تطبيق البندين ( )4،3من التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ.)2008/214/
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هذا وإذا ما تبني من إجراءات التحقق أن هؤالء العمالء غير املقيمني ال يوجد لهم تعامل مع أي من
وحدات اجلهاز املصرفي واملالي احمللي بفروعهما الداخلية واخلارجية ،أو أن إجمالي التسهيالت التي
حصل عليها العميل في أي من تلك الوحدات تقل عن مبلغ ( )15ألف دينار كويتي أو ما يعادل هذا
املبلغ بالعمالت األجنبية ،فإن األمر ال يتطلب إبالغ بنك الكويت املركزي ببيانات حول هؤالء العمالء
ومديونياتهم وذلك على النحو الوارد في تعميم البنك املركزي املشار إليه.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة املكتبية
د .محمد يوسف الهاشل

 - 9نظام مركزية املخاطر ( الشركات التي تسمح أغراضها باإلقراض ).
د  -تعميم بشأن كيفية تطبيق البندين ( )4،3من التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ.)2008/214/
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