
1-   نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه

أ   -  تعليمـات للبنــوك بـشـأن البيانـات الدوريـة التي يتـم مـوافــاة البنــك
المـركـزي بـهـا عـن التسهيـالت االئتمانيـة التي يحصل عليهـا عـمـالء 

البنوك ألغراض اقتصادية .

ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

ج  -  تعميـم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( بشأن نـظـام
األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

د  -  تعـميـم بـشـأن تزويـد بنـك الكـويت المركـزي بجـداول توضـح جـودة
المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

هـ -  تعـمـيـم بـشـأن كـيفـيـة تـطبيـق البنديـن )3، 4( مـن التعـمـيـم رقــم
)2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( .

و  -  تعميـم بشـأن تزويـد بنـك الكـويت المركـزي ببـيانات عـن مديونيـات
العمـالء الذين تزيـد مديونية كل منهم عن مليون دينار موزعة على 

حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي .

ز  -   تعـمـيـم بشـأن تـزويـد بنـك الكويت المركـزي ببيانـات عـن مديونيـات
العمالء الذين تزيـد مديونيـة كل منهم عن نصف مليون دينار موزعـة 

على حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي .

ح -  تعميم بـشـأن الطلب من البنوك باستبعـاد قيمـة حـواالت الحق ضمن
الضمانـات المـقـدمـة مـن العميـل في بيـان مديـونيـات العـمـالء الذين 

تزيـد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار .



ط -   تعميـم بـشـأن طلب مـوافاتنـا ببيانـات أرصـدة التسهيـالت اإلئتمانيـة/
عمليات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمـالء المقيمين لكل مـن القطـاع 
الشخصية  والتسهيالت  البنوك،  غير  المالية  والمؤسسات  العقاري 

بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

ي -   تعميـم بـشـأن إيـقـاف تزويـد بنـك الكـويـت المـركـزي بالبيانـات التي
ترد عن طريـق البريـد والخاصة بعـدد العـمالء المستعلم عنهم عبر 

خط االتصال المباشر منعاً لالزدواجية .

ك -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2013/31٦( بشأن اإلبـالغ عن الديـون
المشطوبـة المدرجـة خـارج الميزانيـة وذلك ضمن كـشـف التسهيـالت 

االئتمانية / عمليات التمويل .

ل -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2014/344(
بشأن  إلزام كافة البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات االستثمار 
المصرح لها بتقديم تسهيالت ائتمانية/ عمليات تمويل بعدم القيام باالستعالم 
عن البيانات االئتمانية للعمالء إال في حالة الحصول على طلب خطي من 
العميل يرغب فيه الحصول على تسهيالت ائتمانية أو تجديدها أو زيادتها.

م -   تعميـم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2020/4٦٥(
لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف 
.)Main Frame(عن استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر
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المـديــر
: 5   ذو القعدة 1416 هـ التاريخ 
الموافق : 24 مــــارس 1996 م

السيد / المديــر العـــام      المحــترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم بشأن البيانات الدورية عن التسهيالت االئتمانية
المقدمة ألغراض اقتصادية *

إلحاقـاً بكتابنـا المؤرخ 1995/3/19، بشأن نظام مركزية المخاطر، والتي بموجبها تـقـوم المؤسسـات
الماليـة بإخطار البنـك المركـزي ببيانات دوريـة عـن كافـة عمالئها المقيمين وغير المقيمين الذين يحصلـون

على تسهيالت ائتمانية نقدية أو غير نقدية مباشرة أو غير مباشرة ألغراض اقتصادية .

وباإلشارة إلى تعليماتنا الصادرة في 1993/12/28، بـشأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية، وبصفة
خاصة ما يتعلق بأهمية أن تتضمن طلبات الحصول على االئتمان المقدمة من العمالء، لدى منح أو تجديد 
بالتفصيل، على أن يتوافـر عـقـود  أو زيادة الحدود المصرح بها، الغـرض مـن الحصول على االئتمان 
التسهيالت، وتحديد  تقديم  لميعاد أو مواعيد  واضحاً  التسهيالت، تتضمن تحديداً  لتلك  اتفاقيات مكتوبة  أو 
لميعاد أو مواعيد سداده، وكذلك تحديد الغرض المقدم من أجله التسهيالت، مع أهمية وضع نظام لمتابعة 
التسهيالت الممنوحـة بصفـة دوريـة، والتأكـد من أنه قـد تم استخـدام تلك التسهيالت في األغـراض التي

منحت من أجلها .

وإيماًء إلى التفتيش الذي تـم مؤخـراً، على بعض المؤسسـات الماليـة الخاضعـة لرقابة البنـك المركـزي
والذي أسفر عما يلي :-

-  عـدم دقـة وصحـة البيانـات الدوريـة المبلغـة للبنـك المركـزي، بـشـأن تصنيـف محفظـة التسهيـالت
االئتمانية وفقاً للقطاعات االقتصادية المختلفة، حيث تبين أن تصنيف بعض هذه المؤسسات للتسهيالت 
ال يتفق واألغراض المذكورة وفقاً للعقود المبرمة مع العمالء، نتيجة عدم االستناد ألسس موحدة في 

تصنيف التسهيالت االئتمانية .

-   قيـام بـعـض المـؤسسـات بالخطأ بإدراج بعـض القـروض )قـروض شخصيـة، سكن خـاص، عائليـة،
... الخ( ضمن البيان اإلجمالي للقروض االستهالكية المبلغ للبنك المركزي .

*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

أ   -  تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء البنوك ألغراض اقتصادية .
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-  عدم توافـر أية مستندات تفيد الغرض الممنوح من أجله بعض هذه التسهيالت، كما لم تتضمن عقود
التسهيالت المبرمة أو الطلبات المقدمة من بعض العمالء الغرض الممنوح من أجله تلك التسهيالت .

وال يخفى ما لدقة وصحة البيانات الواردة للبنك المركزي من أثر على سالمة ودقة الدراسات والتحليالت 
بتلك  ترتبط  وسياسات  قرارات  إصدار  عنها  ينتج  قد  والتي  المركزي،  البنك  بها  يقوم  التي  المختلفة 

البيانات .

وعليه، وإزاء ما تقدم فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة االلتزام بكل دقة بما ورد بتعليمات البنك
المركزي، في شأن ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية، وبصفة خاصة ما يتعلق باألغراض الممنوح من أجلها 
التسهيالت، على أن تتضمن العقود أو االتفاقيات المبرمة مع العمالء تلك األغراض. وأن تعكس البيانات 
الدورية المبلغة إلى البنك المركزي ذلك، بشكل دقيق وصحيح. وننوه بشكل خاص إلى كشف التسهيالت 
التسهيالت  تصنيف  يتم  أن  يتعين  حيث  )أ.م3(،  االستهالكية  القروض  إجمالي  وبيان  )أ.م2(،  االئتمانية 

الممنوحة للعمالء، وفقاً للغرض المذكور في عقود التسهيالت المبرمة مع هؤالء العمالء .

ومن جانب آخر فإنه يتعين على مصرفكم مراعاة اآلتي :-

-  اإلبالغ عن التسهيالت االئتمانية غير النقدية المقـدمة للعمالء، بشأن عمليات القطع األجنبي الخاصة أ  
بشراء وبيـع عمالت أجنبيـة )Fx Line( وذلك ضمن البيانـات الدوريـة المبلغـة لكل عميل على حـدة 
يتم  وسوف  بها،  الخاصة  االقتصادية  للقطاعات  وفقاً  أ.م2(،  لنموذج  االئتمانية  التسهيالت  )كشف 

موافاتكم بالرمز الرقمي لهذا النوع من التسهيالت .

ب -  لغرض توحيد أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية والبيانات الواردة إلى البنك المركزي من المؤسسات
الخاضعة لرقابته، وبشكل خاص الكشفان المشار إليهما آنفاً، وذلك لتحقيق فعالية أكبر لنظام األخطار 
المصرفية، ودقة أكبر للبيانات الواردة للبنك المركزي في هذا الشأن، فقد رؤى إلزام كافة المؤسسات 
المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي بتعريفات واضحة ومحددة لمدلوالت األنشطة االقتصادية المختلفة 

التي يتم تمويلها، وذلك وفقاً للتفصيل اآلتي :-

الممنوحة، بغرض تمويل األصول التسهيـالت االئتمانيـة  البند  :  يشمل هذا  الماليــــــــــــــــــة    -1
الثابتـة ورأس المـال العامـل للمؤسسـات الماليـة، التي يقـوم بصفـة معتادة 
الصادرة  للقرارات  وفقاً  وذلك  بعضها،  أو  المصرفية  العمليـات  بمزاولـة 
بتأسيسها ووفـقـاً لألوضاع التي يـقـرها البنـك المركـزي، وتباشـر عمليـات 
تنميــة االدخــار واالستثـمـار المالـي في الـداخـل والخـارج، والمصـارف 
المركزيـة وصناديق التنمية والمساعدات الدولية وشركات التأمين بأنواعها

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
أ   -  تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء البنوك ألغراض اقتصادية .
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واألنشطـة المساعـدة للتأمين وبورصـة األوراق المالـيـة وما يتصل بهـا 
المساعـدة  واألنشطـــة  الماليـــة  األوراق  سمسرة  ومكاتب  أنشطــة  مـن 
للوساطة الماليــة وكذلـك التسهيـالت الممنوحـــة لألفــراد والمؤسسـات 

لتـمـويـل شـراء أذونـات الخزانــة .

يشمل هـذا البند كافـة التسهيـالت االئتمانيـة الممنوحـة، بـغـرض تـمويـل 2-  تجارة وعمل تجاري :  
األصول الثابتة ورأس المال العامل للمؤسسات والشركات التجارية، التي 
يكون عملها الرئيسي تمويل عمليات االستيراد والتصدير بغرض االتجار، 
الخام وتجارة  السلع والمواد  أنواع  لكافة  الجملة والتجزئة  وكذلك تجارة 
األسماك والمواشي واألغنام والدواجن وغيرها من الحيوانات والطيور 
الحية وبيع وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

وإصالح السلع الشخصية واألسرية المقترن بيعها بالجملة أو التجزئة .

3-  أعـــمـــال أخـــــرى :  يشـمـل هـذا البـنـد كافـة التسهيـالت االئتمانيـة الممنوحـة، بغـرض تمـويـل
زراعـة المحاصيل وفالحـة الحدائـق ألغـراض الـسـوق والبستنـة وزراعـة 
الحبــوب والخضـر والفـواكــه وغيـرها مـن المحاصيـل وزراعــة أشـجـار 
األخشاب وأنشطة خدمات قطع األخشاب وتربية الحيوانات والطيور وكافة 
أنشطة الخدمات الزراعية واستصالح األراضي وخدمات تربية الحيوانات 
والطيور، والصيد والقنص وأنشطة الخدمات ذات الصلة، وصيد األسماك 
المتصلة والخدمات  السمكية،  والمزارع  األسماك  تفريخ  أحواض  وتشغيل 

بها وغيرها من األنشطة غير المصنفة في البنود األخرى .

4-  خـــــــــدمـــــــــــات :  يـشمل هذا البند التسهيالت االئتمانية الممنوحة، بغـرض تمويل األصول
والبحري  البري  والنقـل  السياحة  لشركات  العامل  المال  ورأس  الثابتـة 
والنقـل  الحديدية  السكك  والنقل عبر خطوط  والبضائع  للركاب  والجوي 
عبر خطوط األنابيب للغازات والسوائل وتشغيل محطات الضخ وصيانة 
خطوط األنابيب وأنشطة النقل المساعدة وأنشطة وكاالت السفر والشحن 
والتفريـغ للسلـع وأمتعـة الركـاب ومـخـازن اإليـداع للبضائـع ومخـازن 
التبريـد والتخزين في المستودعـات لكافـة أنواع السلع والفنادق والمطاعم
والمقاهـي والبـريــد واالتصـاالت السلكـيــة والالسلكيــة وأنشـطـة األمـن

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
أ   -  تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء البنوك ألغراض اقتصادية .
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والدفاع وأنشطـة الضمـان االجتماعي والتعليـم بكافــة مراحله واألنشطة 
الصحيـة واالجتماعيـة والترفيهيـة والثقافيـة والرياضيـة والدينيـة وغسل 
المنسوجات والمنتجات الفرائية وتنظيفها وصالونات التجميل ومقاوالت 
الصيانة واالستشارات العامة بكافة أنواعها والدعاية واإلعالن واألنشطة 

الخدمية األخرى .

يـشمـل هــذا البنـد التسهيـالت االئتمانيـة الممنوحـة لألفـراد، والشـركات ٥-  عــــــــقــــــــــارات :  
والمؤسسات الذين يتعاملون في العقارات بالشراء والبيع .

:  يـشمل هـذا البـد التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمقاولين بغـرض تمويل ٦-  اإلنــــــشـــــــــــاء 
إنـشاء المشروعات سواء كانت هذه اإلنشاءات جديدة أو لتوسيع وتجديد
المتعلقة بها وتنظيف موقع  الترميمات والتركيب  قائمة وأعمال  إنشاءات 
البناء ورصف الطرق وإنشاء الكباري وحفر األنفاق وإصالحها وأعمال 
الكهرباء وخطوط  المياه وتوليد  الصرف الصحي وإنشاء محطات تحلية 
األنابيب )عدا النفط( وخطوط الكهرباء والتليفون وحفر آبار المياه وتركيب 
والساللم  والمصاعد  اإلنذار  ونظم  الهواء  وتكييف  التدفئة  نظم  وإصالح 

المتحركة وأعمال السباكة وكافة المرافق المتعلقة بنشاط البناء .

:  يـشمل هـذا البند التسهيالت االئتمانيـة الممنوحة، بغرض تمويل األصول 7-  صنـــاعــــــــــــــة 
كصناعة  الصناعيــة,  والحـرف  للمنشآت  العامل  المال  ورأس  الثابتة 
السيارات والسفن والطائرات واأللبان والمعلبات الغذائية واألدوية والغزل 
واألسمنت  واألثاث  الكهربائية  واألدوات  واألجهزة  واإلطارات  والنسيج 
والصلبوخ ومطاحن الدقيـق ومخـازن التبريـد وصناعة أنابيب االسبست 
والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية وأعمال الحفر والتنقيب عن 
البترول والثروة المعدنية وصناعة المنتجات النفطية المكررة والصناعات 
البتروكيماوية وصناعة الذهب والمعادن النفيسة وأعمال الطباعة والنشر 

والصحف والمجالت، وغيرها من الصناعات اإلنتاجية .

يـشمـل هـذا البنـد التسهيـالت االئتمانيـة بغـرض تمويـل مساهـمـات في   : 8-  األسهـم والسنـدات 
رؤوس أمـوال الشـركـات والمـؤسسـات ســواء عن طريـق االكتتـاب في

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
أ   -  تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء البنوك ألغراض اقتصادية .
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رأسمالهـا عند التأسيس أو شراءهـا من بورصـة األوراق المالية، وكذلك
القروض الممنوحة لألفراد، بغرض تمويل عمليات المتاجرة في األسهم 

والسندات .

يشمـل هــذا البنـد القــروض المقسطـة الممنوحة لألفــراد لتمويـل شـراء 9-  الســكــن الخــاص  :  
عـقـار للسكـن الخـاص، وكـذا شـراء أرض لبنـاء سكـن خـاص، وأعمال 

الترميمات والديكورات والصيانة الالزمة لذات الغرض .

10-  شـــخــــصـــــي   :   يـشـمـل هـذا البنـد التسهيالت اإلئتمانيـة والقـروض )ال يتضمن هذا البنـد
القـروض اإلستهالكيـة( الممنوحـة للعـمالء بـغـرض تـمـويل احتياجاتهـم 
الشخصيــة، كنفقـات الـزواج وشــراء سيــارة أو تأثيث منــزل والسفـــر 

للخارج وغيرها من المتطلبات الشخصية .

ج -  تـعـد التعليمات الـواردة بهـذا الكتاب مكملـة للتعليمـات الصادرة بتاريـخ 1995/3/19، بشأن نـظـام
التعليمات على  تلك  المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه، مع مراعاة أن تسري  األخطار 
التسهيالت اإلئتمانية القائمة والمستقبلية، وإجراء التعديالت الالزمة في هذا الشأن، على أن يتم تطبيق 

التعليمات المشار إليها اعتباراً من بيانات شهر يونيو 1996 .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبدالمحسن المرزوق

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
أ   -  تعليمات للبنوك بشأن البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها عن التسهيالت االئتمانية التي يحصل عليها عمالء البنوك ألغراض اقتصادية .
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المحـافـــظ
: 22 ربيع اآلخر 1424 هـ التاريخ 
الموافق : 22 يـونــيــــــو 2003 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2003/97(
)لكافة البنوك المحلية بما فيها البنوك اإلسالمية، وكافة شركات اإلستثمار

بما فيها الشركات التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية( *

“ نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه ”

أود اإلفـادة أن مجلـس إدارة بنك الكويت المركـزي قد وافـق في جلسته المنعقدة بتاريـخ 2003/6/15
على “نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه”، والذي يتضمن تعدياًل للنظام الساري 
حالياً، الذي سبق أن وافق عليه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 1995/3/8 
وتعديالتـه، وذلك لمراعـاة طبيعـة عمليـات التمويل التي تقدمها البنـوك اإلسالميـة وشركـات اإلستثمار التي 

تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية .

وتشمل بيانات األخطار المصرفية التي تقدم إلى بنك الكويت المركزي وفقاً لهذا النظام، كافة العمالء
الذين يحصلون على تسهيالت إئتمانية/ عمليات تمويل، بما في ذلك البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات 
الماليــة األخــرى، ســواء ألغــراض إقتصاديـة أو غيـرهـا )بـمـا في ذلك بطاقـات اإلئتـمـان المـصـدرة(،

والتي تتجاوز في إجماليها مبلغ خمسة عشر ألف دينار كويتي )1( .

ومرفق مع هذا نسخة من النظام المشار إليه والنماذج الخاصة بتطبيقه .

*  أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
)1(  تم زيادة الحد األدنى للبيانات المبلغة عن العمالء إلى بنك الكويت المركزي بموجب التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214(  الصادر في 2008/4/2 .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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المحلية للبنوك  بالنسبة  وذلك   2003 يوليو  بشهر  الخاصة  البيانات  مـن  اعتباراً  النظام  بهـذا  ويعمل 
وبيت التمويل الكويتي وشركات االستثمار القائمة، واعتباراً من تاريخ بدايـة نشاط البنك / الشركة وذلك

بالنسبة للبنوك وشركات االستثمار التي يصرح بإنشائها مستقباًل )1(.

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

 المحـافـــظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

)1( صدر التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2020/465( المؤرخ 2020/9/1 والمدرج في البند )م( من هذا الفصل
.)MainFrame( بشأن التوقف عن استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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نظام األخطار المصرفية
والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه)*(

أواًل  :  البيانات التي تقدمها المؤسسات المالية عن عمالئها :

تقدم المؤسسات الماليـة الخاضعة لنظام األخطار المصرفيـة إلى البنك المركزي بيانات دوريـة، توضح
هوية كافة عمالئها المقيمين وغير المقيمين، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بما في ذلك البنوك المركزية 
أو  )نقدية  تمويل  ائتمانية/عمليات  تسهيالت  على  يحصلون  ممن  األخرى،  المالية  والمؤسسات  والبنوك 
غير نقدية، مباشرة أو غير مباشرة(، ألغراض اقتصادية أو غيرها )بما في ذلك عمالء بطاقات االئتمان 
المصدرة(، سواًء كانت مقدمة من أموال المؤسسة المالية أو من األموال المدارة لحساب الغير. وال تشمل 
هذه البيانات موظفي المؤسسات المالية الذين يحصلون على قروض/ تمويل وفقاً للنظم الداخليـة المقـررة 

بهذه المؤسسات في هذا الشأن .

الذكر، آنفي  بيانات توضح مراكز مديونية عمالئها  المركزي،  البنك  إلى  المالية  المؤسسات  تقدم  كما 
لهؤالء  منحها  تقرر  التي  التمويل  وعمليات  االئتمانية  التسهيالت  بمبالغ  المركزي  البنك  بإخطار  وذلك 
العـمـالء، سـواء استخدمت أو لـم تستـخـدم، والتي تتجـاوز في إجماليهـا الحـد األدنى المـقـرر مـن البـنـك

المركزي لإلخطار وفقاً لهذا النظام .

ويقصـد بالـمؤسـسـات الماليـة، ألغـراض هـذا النظام، البنـوك بـمـا فيهـا البنـوك اإلسالميـة وشـركـات
االستثمار بما فيها الشركات التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية .

ويقصد بالعـمـالء المقيمين األشخـاص الطبيعيـون من الكويتيين وكذلك األشخـاص الطبيعيون من غير
الكويتيين الذين يحملون تراخيص عمل أو أذونـات باإلقامـة في الكويت شريطـة أن تكون هـذه األذونـات 
والرخص صادرة من الجهات الرسميـة المختصة. وبالنسبة لألشخاص االعتباريين فتعتبر ضمن المقيمين 
إذا كانت قائمة في الكويت ومرخصة من قبل الجهات المختصة بإصدار التراخيص لمثل هـذه المؤسسات. 
هـذا وما عـدا ذلك مـن األشخـاص الطبيعيين واالعتباريين تعتبـر مـن غيـر المقيمين بـمـا في ذلك الهيئـات 
الدبلوماسية والبعثات األجنبيـة وكذا المؤسسات المقامـة خـارج الكويت وتقـوم بتنفيذ أعمال بالكويت بموجب 
عقـود خاصة مـع الحكومـة أو جهـات أخـرى مقيمة بالكويت. وتعتبـر المؤسسـة مقامة في الخـارج إذا كان

مركزها الرئيسي يقع خارج الكويت .

)*(  صادر عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2003/6/15 .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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ويقصد بالتسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل النقدية وغير النقدية ذات المفاهيم الواردة في التعليمات
الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن “ الحدود القصوى للتركز االئتماني “ /” الحدود القصوى لمقدار

التزام العميل الواحد قبل البنك اإلسالمي/شركة االستثمار التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ” .

ويقصـد بالتسهيـالت االئتمانيـة / عمليـات التمويـل غيـر المباشـرة تلك المقدمـة إلى عمـالء آخرين بكفالـة
العميل أو إلى شركات التضامن أو شركات التوصية التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها .

أ(  البيانات الخاصة بهوية العميل :

1-  عنـد حـصـول أي عميـل على تسهيـالت ائتمانيــة / عمليـات تمويـل، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، تـقـوم
ملء  بعد  وذلك  العميل،  هذا  هوية  من صحيفة  بنسختين  المركزي  البنك  بتزويد  المالية  المؤسسات 
الفراغات الموجودة فيها بالبيانات المطلوبة. على أن يترك الفراغ الموجود أمام الرقم السري ليتم ملؤه 
به. ويجب على المؤسسات المالية  من قبل البنك المركزي الذي يعين لكل عميل رقماً سرياً خاصاً 
إرسال هذه البيانات خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ حصول العميل على التسهيالت االئتمانية / عمليات 

التمويل .

2-  ويراعـى، بالنسبـة للعـمـالء من األشخاص الطبيعيين وأصحـاب المـؤسـسـات الفرديـة إدراج أرقــام
بالنسبة  )1/أ(  أ.م  نموذج  في  لذلك،  المخصص  الحقل  في  وذلك  العمالء،  لهؤالء  المدنية  البطاقات 

لألشخاص الطبيعيين، ونموذج أ.م)1( بالنسبة ألصحاب المؤسسات الفردية .

تـقـوم اإلدارة المختصة في البنـك المركـزي بمراجعـة صحيفـة هويـة العميل عند ورودها إليـه، وذلك 
للتأكد من استكمال البيانات المطلوبة فيها، ثم تدون بعد ذلك الرقم السري الخاص بالعميل في المكان 
المخصص له. وتعيد اإلدارة المذكورة النسخة الثانية من صحيفة هوية العميل ومرفقاتها إلى المؤسسة 

المالية صاحبة العالقة .

3-  تشير المصطلحات الواردة في صحيفة هوية العميل، إلى المدلوالت اآلتي بيانها :

أ  (  أسماء األشخـاص : بالنسبـة لألشخـاص الطبيعيين، يجب أن تكـون ثالثيـة على األقـل، ومطابقـة
للثابت في البطاقة المدنية. وبالنسبة ألسماء المؤسسات أو الشركات، يجب أن تكون مطابقة لما 
هـو مقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، أو مستند ثبوتي صادر من الجهات 

الرسمية المختصة في الخارج بالنسبة للعمالء غير المقيمين .

ب(  العنوان :  عنوان العمل أو محل اإلقامة محدداً بالمبنى والشارع والقطعة والمدينة والدولة .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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ج (  الجنسية :  البلد الذي ينتمي إليه العميـل، وذلك من واقـع مستند ثبوتي صادر من الجهـات الرسميـة
في ذلك البلد. وتكون المؤسسة أو الشركة كويتية إذا كان تأسيسها قد تم في دولة الكويت، وذلك 
طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية، والقوانين المنظمة لممارسة التجارة والصناعة في الكويت .

د  (  الطبيعة القانونية :  ما إذا كان العميل المقترض/المقدم له التمويل، فرداً أو منشأة فردية أو إحدى
الشركات المنصوص عليهـا بقانون الشركات التجارية الكويتي، أو هيئة خاصة ذات نـفـع عـام، 

أو مؤسسة حكومية، أو حساب شخصي مشترك، أو صندوق االستثمار .

هـ (  رأس المال :  القيمة النقديـة أو العينيـة )مقومة بالنقـد( التي أودعت في حـسـاب العميـل )بالنسبة
للعمالء من المؤسسات أو الشركات( عند التأسيس، معداًل بأية زيادة أو نقص يتم في رأس المال 

طبقاً ألحكام القانون، ووفقاً لما ينص عليه النظام األساسي لتلك المؤسسة أو الشركة .

(  المساهمين أو الشركاء :  األشخاص الذين يملكـون نسبة أو حصـة معينـة في رأس مال الشركة، و 
سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين .

ز  (  نسبـة المساهمة :  النسبـة المئويـة لحصة المساهـم أو الشريـك في رأس مال الشركة المقترضة /
المقدم لها التمويل .

ح (  حـدود المسئوليـة :  ما إذا كانت مسئولية المساهم أو الشريك في الشركة محدودة بمقدار نصيبه
أو حصته من رأس المال، أم كانت مسئوليـة تضامنية تتعدى حـدود نصيبه أو حصته مـن رأس 

المال .

ط  (  أهلية التصرف :  ما إذا كان الشريك قاصراً أو بالغاً لسن الرشد .

4-  يجب على المؤسسات الماليـة أن تحصل على البيانات التي تتضمنها صحيفة هوية العميل ومرفقاتها
قبل منح العميل أية تسهيالت ائتمانية / تقديم تمويل له .

5-  يجب إخطار البنـك المركزي عن أي تعديـل يطرأ على أي من البيانات التي سبـق األخطار عنهـا في
العالقة  المالية صاحبة  المؤسسة  تاريخ علم  أيام عمل من  ثالثـة  العميل، وذلك خالل  صحيفة هوية 

بحدوث هذا التغيير .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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ب(  البيانات الخاصة بكشف التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل :

1-  تتضمن التسهيـالت االئتمانيـة وعمليات التمويـل التي تخطر عنها أي مؤسسـة ماليـة، التسهيـالت
االئتمانية وعمليات التمويل المقدمة للعميل، من قبل المركز الرئيسي والفروع المختلفة والشركات 
التابعة لهذه المؤسسة المالية التي يجوز لها منح اإلئتمان/تقديم التمويل وسواء كان العميل مقيماً أو 

غير مقيم .

2-  تدون مبالغ التسهيالت االئتمانيـة وعمليات التمويل في هذا الكشف، وذلك بعد تقريبهـا إلى أقـرب
ألف دينار وفقاً لقواعد التقريب. وإذا كانت هناك تسهيالت ائتمانية / عمليات تمويل مقدمة بعمالت 
أجنبية، فإن مبالغها تدون بالقيمة المعادلة بالدينار الكويتي في تاريخ إعداد البيانات، مع بيان نوع 

العملة في الحقل المخصص لهذا الغرض .

3-  تعد المؤسسات المالية كشف التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات التمويـل حسب الوضع في نهاية كل
شهر، على أن يتم إرسال هذا الكشف إلى البنـك المركزي خالل سبعة أيام عمل من نهاية الشهر 

المعد عنه البيان .

4-  ألغراض هذا النظام، تشير المصطلحات الـواردة في كشف التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل
إلى المدلوالت اآلتي بيانها :

أ  (  الرقـم السـري :  الرقم المخصص للعميل من قبل البنك المركزي في صحيفة الهوية الخاصة
به والمرسلة نسخة منها إلى المؤسسة المالية .

ب(  رمز نوع التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات التمويـل :  الرمـوز الرقميـة التي تحددهـا اإلدارة
بالنسبة ألنواع هذه المالية بها، وذلك  المؤسسات  المركزي ويتم تزويد  البنك  المختصة في 

التسهيالت والعمليات .

ج (  رقـم الحـسـاب :  الرقـم المحـدد مـن قبـل المؤسسـة الماليـة للتسهيـالت االئتمانيـة / عمليـات
التمويل المقدمة للعميل، سواء أكانت نقدية أم غير نقدية .

ويقصد بالتسهيالت االئتمانية وعمليات التمويل الموضحة أدناه، ما يلي :

1-  القـروض :  التسهيالت النقـديـة المستحقـة الـدفع بتاريخ معين متفق عليه بين المؤسسة المالية
المشاركة مع مؤسسات مالية  العميل بشكل مباشر أو ضمن  إلى  تقديمها  والعميل، سواء تم 

أخرى، أو عن طريق اقتناء سندات صادرة من قبل العميل .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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2  -  السحـب على المكشـوف : التسهيـالت النقديـة الموضوعـة تحت تصـرف العميـل مـن قبـل
المؤسسة المالية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين للسحب منها عند الحاجة . 

3  -  األوراق المخصـومـة : األوراق التجاريـة كالكمبيـاالت والسنـدات ألمـر المخصـومـة لـدى
المؤسسة المالية .

4  -  بطاقـات اإلئتمان المصـدرة :  وهي البطاقـات التي يترتب على إستخدامهـا وجـود مديونيـة
يمكن تقسطيها على العميل ضمن حدود مقررة لكل عميل .

5  -  االعتمادات المستندية :  وهي من التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل غير النقدية المقدمة
المستفيدين قيمة  البنوك بأن تدفع إلى  تلتزم فيه  البنوك لصالح عمالئها على نحو  من قبل 
تلك االعتمادات المفتوحة لحساب عمالئها، سواء أكانت قيمة هذه االعتمادات مستحقة لدى 
االطالع على المستندات، أم كانت مستحقة في تاريخ الحق لالطالع عليها، وذلك إذا لم يكن 

قد تم تسليم مستندات البضاعة موضوعها إلى فاتحيها .

6  -  القبوالت المصرفية : هي من التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات التمويل غير النقدية المقدمة،
من قبل البنوك لصالح عمالئها، وهي تعهد من البنوك لحساب أحد عمالئها أو لحسابها بأن 
تدفع إلى المستفيدين قيم األوراق المقبولة منها في تاريخ استحقاقها. سواء كانت هذه األوراق 
تمثل قيم اعتمادات مستندية تم تسليم مستندات البضاعة موضوعها إلى فاتحيها، أو لم تكن 

كذلك .

7  -  الضمانات المصرفية : هي من التسهيـالت االئتمانيـة/عمليات التمويـل غير النقدية المقدمة،
مـن قبـل البنـوك لصالـح عمالئهـا، وتمثل تعهداً يصـدر من البنـك بناًء على طلب عميلـه بأن 

يؤدي إلى طرف ثالث المبالغ المبينة في الضمانات عند طلبه خالل مدة محددة .

8  -  عمليـات القطع األجنبي : وهي مـن التسهيـالت غيـر النقديـة المقـدمـة للعـمـالء، والخاصـة
. )FX Line( بالعقود اآلجلة لشراء وبيع العمالت األجنبية

عمليات خاصة بالمؤسسات المالية اإلسالمية :

9  -  المرابحة والمساومة :  وهي من صيغ البيـوع وتمثل أساليب للتمويل الذي تقدمه المؤسسات
المالية اإلسالمية ألغراض توفير احتياجات العمالء من األصول المنقولة وغير المنقولة .

10-  المضاربة : أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسـات الماليـة اإلسالمية لتمويل األنشطة االقتصادية
المختلفة، فتكون شريكاً بالمال )رب المال( مع طرف آخر )المضارب( يكون شريكاً بالعمل 
ويتولى اإلدارة، ويتم توزيع األرباح المتحققة وفقاً لحصص شائعة محددة النسبة في العقد. 

ويتحمل رب المال الخسائر التي تتحقق ما لم يثبت تعد المضارب أو تقصيره .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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11-  المشاركة : أسلوب تمويلي تقدمـه المؤسسات الماليـة اإلسالمية لعمالئها من خالل مشاركة
العمالء في رأس مال مشروع أو عملية معينة مقابل المشاركة في األرباح والخسائر بنسب 

محددة في العقد .

12-  اإلجازة التمويلية : أسلوب لتمويل احتياجـات العمـالء من األصول ذات القيم الكبيرة، بحيث
لفترات  لهم  وتأجيرها  العمالء  لطلب  وفقاً  اإلسالمية شراء األصول  المالية  المؤسسة  تتولى 
تغطي كل أو معظم العمر اإلنتاجي لألصل مقابل دفعات إيجارية دورية وفقاً للعقد. وتتضمن 

تلك الدفعات استرداد لتكلفة األصل فضاًل عن هامش ربح المؤسسة المالية اإلسالمية .

13-  االستصناع :  أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات المالية اإلسالميـة للعمالء تلتزم فيه بتصنيع
المعدات أو السلع أو إنشاء المباني أو األصول الرأسمالية المختلفة وفقاً الحتياجات هؤالء 
العمالء، وبحيث يكون للمؤسسة الماليـة الحـق في استصناع الغير مـن خالل عـقـد استصناع

مـوازي .

14-  عمليات تمويل أخرى :  وتشمل عمليات التمويل للعمالء وفقـاً لصيغ تمويل أخـرى بخالف
ما تقدم كما تشمل القرض الحسن وأرصدة العمالء المكشوفة .

د  (  رمــز نـوع الـغـرض مـن التسهيـالت / عمليـات التمـويـل : الرمـوز الرقميـة ألنـواع األنشطـة
االقتصادية أو األنشطة األخرى غير االقتصادية التي منحت التسهيالت االئتمانية لغرض تمويلها 

والتي تحددها اإلدارة المختصة في البنك المركزي ويتم تزويد المؤسسات المالية بها .

هـ (  الحـدود الممنوحـة :  حدود مبالغ التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات التمويل التي تقرر منحهـا إلى
العمالء حتى تاريخ معين، سواء استخدموا هذه الحدود أو لم يستخدمونها .

و (  الرصيـد : محصلـة الحركـة الدائنـة والمدينـة على الحسـاب بصرف النظر عما إذا كانت حركـة
السحب تمثل مبالغ مستخدمة أو فوائد وعموالت على التسهيالت االئتمانية، أو تمثل هوامش ربح 

أو حصص في نواتج عمليات التمويل اإلسالمية .

ويجب أن تتطابـق أرصـدة التسهيـالت االئتمانيـة وعمليـات التمـويـل الـواردة بكـشـف التسهيـالت 
االئتمانيـة وعمليـات التمويـل مـع أرصـدة الحسابـات / العمليـات الخاصـة بالعـمالء والمدرجـة 

بالسجالت المالية للمؤسسة المالية .

ز (  الفوائـد والعموالت أو األرباح المحتسبة :  تمثل مبالـغ الفوائـد والعموالت التي تم احتسابها على
التسهيالت االئتمانية خالل الفتـرة منذ تاريخ منـح أو تجديد التسهيالت، وحتى تاريـخ اإلقرار 
بالبيانـات، ســواء كانت هـذه المبالـغ مـسـددة أم غيـر مـسـددة. وبالنسبـة لعمليـات التمويـل التي

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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تقدمهـا المؤسسات الماليـة اإلسالميـة، تمثل هوامـش الربـح وحصص األرباح المستحقـة لتلك 
المؤسسـات عن هـذه العمليـات وفقاً لشـروط العقـود المبرمة مع العمالء سـواء كانت مسـددة أو 

غير مسددة .

ح (  تاريـخ منـح التسهيـالت االئتمانيـة / تقديـم التمويـل : التاريـخ الـذي تـقـرر فيـه منـح أو تجـديـد
التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل لصالح العمالء محدداً باليوم والشهر والسنة .

ط (  تاريـخ استحقاق التسهيالت االئتمانية/عمليـات التمويل :  التاريخ الذي تنتهي بحلوله مدة منح أو
تجديد التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل محدداً باليوم والشهر والسنة .

ي (  سـعـر الفائـدة أو الخصـم أو نسبـة الربـح : النسبـة المئـويـة للفائـدة أو الخـصـم المحسوبـة على
التسهيالت االئتمانية النقدية على أساس سنوي. وبالنسبة لعمليات التمويل التي تقدمها المؤسسات 
المالية اإلسالمية والتي تعتمد على تحديد مسبق لهامش الربح )المرابحة - المساومة - االستصناع 
- اإلجارة التمويلية( يدرج في هذا البند النسبة المئوية لمبلغ الربح منسوباً إلى قيمة التكلفة وذلك 

على أساس سنوي .

المضاربة(   - )المشاركة  الربح  في  مشاركة  نسبة  على  تعتمد  التي  التمويل  لعمليات  وبالنسبة 
يدرج في هذا البند النسبة المقررة لحصة المؤسسة المالية اإلسالمية في ناتج العملية وفقاً لشروط

التعاقد .

ك (  نوع العملة :  العملة التي تم تقديم التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل على أساسها.

ل  (  رمز ونوع الضمان :  الرمـوز الرقميـة للتأمينات العينيـة والحقـوق المرهونة لصالح المؤسسـة
المالية من قبل العميل أو الكفيل والتي تحددها اإلدارة المختصة في البنك المركزي ويتم تزويد 

المؤسسات المالية بها .

م  (  قيمـة الضمـان :  أثمان التأمينات العينيـة والحـقـوق المرهـونة التي يتم تقديرها وفقاً للقواعد التي
يقررها البنك المركزي في هذا الشأن. وبالنسبة للضمانات التي يتم تقديرها على أساس القيمة 
السوقية، يشترط أن تتم إعادة تقييمها مرة كل عام على األقل، فيما عدا ضمان األسهم حيث تتم 
إعادة تقييمها وفق القيمة المعلنة لها من قبل سـوق الكويت لألوراق الماليـة أو أي من األسـواق 
العالميـة لألوراق الماليـة في أقـرب تاريـخ لتاريـخ اإلخطار عن التسهيـالت االئتمانيـة / عمليـات 

التمويل .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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ن (  الرقـم السـري للكفيل : الرقـم السـري المخصص من قبـل البنك المركـزي للشخـص الطبيعي أو
االعتباري الضامن للتسهيالت االئتمانيـة / عمليات التمويل المقدمـة إلى أي مـن عـمـالء المؤسسـة
المالية. ويعتبر في حكم الكفيل الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية، أو

المدين في حسابات مشتركة يكون المدينون فيها متضامنين .

ثانيـاً :  الشطب والتجديد :

أ  (  إذا قـام العميـل بـسـداد كافـة التسهيـالت االئتمانيـة / أرصـدة عمليـات التمويـل المقدمـة له أو
انخفضت تلك التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل في إجماليها عن الحد المقرر من البنك 
المركزي لإلخطار وفقاً لهذا النظام، فإنه يتعين على المؤسسة المالية إبالغ البنك المركزي 
بذلك، بموجب المذكرة الخاصة بشطب العمالء، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ السداد، 
على أن يتم تزويد البنك المركزي في نهاية كل شهر بكشف يتضمن كافة العمالء الذين تم 

شطبهم خالل ذلك الشهر .

ب(  إذا عاد العميـل الذي سبـق شطبه وفقاً للبند السابـق، وحصل على تسهيالت إئتمانية / عمليات
لهذا  تخصيصه  السابق  السري  الرقم  استخدام  المعنية  المالية  المؤسسة  على  تمويل، وجب 

العميل في كشف التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل .

ثالثـاً :  البيانات التي يجوز تزويد المؤسسات المالية بها :

يجـوز للبنـك المـركـزي أن يـقـوم بتزويـد المؤسسـات الماليـة بإجمالي التسهيـالت االئتمانيـة وعمليات
التمويل المقدمة إلى عمالء المؤسسات المالية، وذلك في الحاالت اآلتية :

أ  (  شهرياً، بموجب الوضع في نهاية كل شهر .

ب(  في حالة طلب المؤسسة الماليـة صاحبـة العالقـة، االستعالم عن عميل من عمالئهـا. ويتم تزويد
المؤسسة المالية بالبيانات المطلوبة على مذكرة جواب االستعالم، وذلك شريطة قيام هذه المؤسسة 

المالية بالتقيد عند االستعالم، بالتعليمات الموضحة في طلبات االستعالم .

رابعاً :  طلبات االستعالم :

أ  (  يتعيـن على المؤسسـة الماليـة أن تستعلـم عـن إجـمـالـي التسهيـالت االئتمانيـة وعمليـات التمويـل
الممنوحة ألي عميل تقدم إليها بطلب منحه تسهيالت ائتمانية أو تقديم تمويل له ألول مرة، أو تقدم 
بطلب زيادة تسهيالته االئتمانية/عمليات التمويل المقدمة له. كما يتعين على المؤسسة المالية أن 
تستعلم أيضاً عن مركز مديونيات أي عميل سبق شطبه، وكان قد تقدم إليها بطلب منحه تسهيالت 

ائتمانية جديدة/عمليات تمويل جديدة .
1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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ب(  على المؤسـسات الماليـة التي ترغب في االستعـالم عـن إجمالـي التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات
التمويل الممنوحـة ألي عميل من العـمـالء المذكورين بالبند السابـق، أن تقدم طلباً بهذا الخصوص 

إلى البنك المركزي، وعلى مذكرة االستعالم التي أعدت لهذا الغرض .

ج (  يـجب على المـؤسسات المالية التي تـقـدم مذكـرة استـعالم إلى البنك المركزي، التقيـد بالتعليمات
اآلتيـة :

1-  في حالـة االستعـالم عن إجمالي تسهيـالت ائتمانيـة / أرصدة عمليات تـمـويـل لعـمالء تـقدمـوا
بطلب منحهـم تسهيـالت ائتمانيـة / عمليـات تمويـل، فإنه يتعين على المؤسسـة الماليـة المعنيـة، 
المبينة  للقواعد  بتدوينها وفقاً  تقوم  ثم  المطلوبة في مذكرة االستعالم  البيانات  تتحرى عن  أن 

بصحيفة هوية العميل .

2-  في حالـة االستعـالم عن إجمالـي التسهيـالت االئتمانيـة / عمليات التمويل لعمالء يشملهم نظـام
األخطار المصرفية، وتقدموا بطلب منحهم تسهيالت ائتمانية/عمليات تمويل بعد أن كانـوا قد 
شطبوا وتم إخطار البنـك المركـزي بهذا الشطب، أو كانوا قد تقدمـوا بطلب لزيادة تسهيالتهم 
االئتمانية/عمليات التمويل المقدمة لهم، فإنـه يجب على المؤسسة المالية المستعلمة، أن تقوم 
بتدوين ذات الرقم السري السابق تخصيصه من قبل البنك المركزي للعميل المستعلم عنه، وذلك 
مكان الفراغ المخصص له في مذكرة االستعالم. ويجوز للمؤسسة المالية صاحبة العالقة، في 
هذه الحالة، أن تستغني عن تدوين البيانات األخرى الوارد ذكرها بمذكرة االستعالم. أما بالنسبة 
للمؤسسة المالية التي تستخدم نظام خط االتصال المباشر )On Line( مع بنك الكويت المركزي، 

فإنه بإمكانها االستعالم عن العمالء سالف اإلشارة إليهم مباشرة عبر ذلك النظام .

3-  يجب على المؤسسـة الماليـة المعنيـة، في أي حالـة مـن حـاالت االستعـالم السابـق ذكرهـا، أن
توكيل رسمي  بمقتضى  ينوب عنه  أو من  نفسه،  العميل  موقع من  تحصل على طلب خطي 
موثق، يبين فيه رغبته في الحصول على تسهيالت ائتمانية/عمليات تمويل من هذه المؤسسة 
المالية أو تجديد تلك التسهيالت/العمليات أو زيادتها، وذلك قبل إرسال مذكرة االستعالم إلى 
البنك المركزي. ويكون قيام المؤسسة المالية صاحبة العالقة باالستعالم من البنك المركزي، 
دون وجود مثل هذا الطلب الخطي من العميل، من شأنه أن يعرض تلك المؤسسة المالية لتوقيع 

إحدى الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته )1( .

)1( صدر التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2014/344( والمدرج في البند )ل( من هذا الفصل بشأن توضيح مفهوم
هذه الفقرة.

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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خامساً :  تسجيل البيانات وحفظها داخل البنك المركزي :

أ  (  يقـوم القسـم المختـص في البنـك المركـزي بإدراج كافـة البيانات الـواردة من قبـل المؤسسـات
المالية في صحيفة هوية العميل، في الحاسب اآللي، كما يقوم بإدراج تواريخ التعامل والشطب 
وإعـادة التعامل مع العمالء وذلك طبقاً للمذكرات الواردة من قبل المؤسسات المالية المعنية في 

هذا الشأن .

ب(  يـقـوم الـقسم المختص بمراجعة وتدقيق بيانات التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل المدخلة
عبر نظام خط االتصال المباشر “On Line” من قبل المؤسسات المالية المصرح لها باستخدام 
هذا النظام، وذلك بواسطة برامج الحاسب اآللي المعدة في هذا الشأن. ويجب أن يكون لكل 
عميل بيان تسهيالت ائتمانية وعمليات تمويل خاص به، كما يتعين أن يكون هذا البيان معداً 
بحيث يبين إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل التي منحت للعميل أو المستخدمة من 

قبله، والحاصل عليها من قبل المؤسسات المالية منفردًة ومجتمعًة .

أما بالنسبة للمؤسسات المالية التي ال تستخدم نظام خط االتصال المباشر “On Line” مع البنك 
المركزي فيتم إدراج بيانات التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل الواردة من تلك المؤسسات 

بواسطة القسم المختص في البنك المركزي .

سادساً :  تعليمــات عـامــــة :

أ  (  يتـم اتخـاذ االحتياطـات التي من شأنها ضمان سريـة البيانـات الـواردة في هـذا النظـام، وعـدم
االطالع عليها إال من قبل األشخاص المخولين بذلك .

ب(  يتـم تبادل البيانـات الخاصة باألخطار المصرفيـة فيما بين المـؤسسات المالية والبنك المركزي
مظاريف  في  الموضوع،  بهذا  المتعلقة  الكتب  إرسال  ويتم  الخطية.  المراسالت  طريق  عن 
مختومة ومكتوب عليها “سري وخاص/أخطار مصرفية”. وتسجل هذه الكتب في سجل الصادر 
والوارد وهي مختومة في مظاريفها. وال يجوز فتح مظاريف األخطار المصرفية، إال من قبل 

موظفي األخطار المصرفية المصرح لهم بفتح مثل هذه المظاريف .

ج (  يتـم توقيـع نماذج وكتب األخطار المصرفية من قبل موظفين لـدى المؤسسات الماليـة، مخولين
بالتوقيع على المراسالت الخاصة باألخطار المصرفية. ويقوم القسم المختص في البنك المركزي 
بالتأكد من مطابقة التواقيع المذيلة بها هذه المراسالت وصدورها من قبل األشخاص المخولين 

بالتوقيع على المراسالت الخاصة باألخطار المصرفية لدى هذه المؤسسات المالية .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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د  (  يتعين على المؤسسات المالية التي تستخدم نظام خط االتصال المباشر )On Line( في االستعالم
عن العمالء أن تستخدم النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك وفقاً لإلجراءات والضوابط التالية :

1-  تتقـدم المؤسسة الماليـة لقطاع الرقابة بالبنك المركـزي، بأسمـاء والمسميات الوظيفيـة ونماذج
توقيعـات المخولين باستخدام نظام خط االتصال المباشر )On Line( لطباعة المراكـز الماليـة 
للعمالء، ويقتصر من يتم تخويلهم باستخدام هذا النظام على أربعة من مسئولي اإلدارة المختصة 

بمنح االئتمان / تقديم التمويل بكل مؤسسة مالية .

2-  يقـوم القسم المختـص بقطاع الرقابـة، بمنح صالحيـة للموظفين المخولين من قبل المؤسسـات
المالية الستخدام هذا النظام، تتضمن ما يلي :

-  تعريف الشاشات الخاصة بهم وتحديد أرقامها .

-  إصـدار كلمـة سر )Password(، وإعطاء صالحيـة لكل موظـف مخـول لـه إستخـدام نظام
 . )On Line( خط االتصال المباشر

3-  تقوم المؤسسات الماليـة، في نهاية أعمال يومي االثنين والخميس من كل أسبـوع، بتقديم بيان
للبنك المركزي، عن كافة الحاالت التي تم االستعالم عنها عن طريق خط االتصال المباشر، 
المعلومات  وكل  االستعالم،  وأسباب  تمت  استعالم  عملية  بكل  المتعلقة  البيانات  يتضمن 
الخاصة بالموظف الذي قام بإجراء عملية االستعالم، ويتم توقيع هذا البيان من قبل كل من 
الموظف المخول بالتوقيع على المراسالت الخاصة باألخطار المصرفية ومدير عام المؤسسة

المالية .)1(

4-  يتعين على البنـوك وضع النـظـم الداخليـة التي تكفـل عـدم إسـاءة استخـدام البيانـات المتعلقـة
بعمليات االستعالم، وإحاطة الموظفين المخولين بأن إساءة استخدام تلك البيانات والمعلومات 
سوف تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقـم )83( مـن القانـون رقـم 32 لسنـة 

1968 وتعديالته .

هـ (  تطبق القواعـد الخاصة بنظام األخطار المصرفيــة على المؤسـسـات الماليـة ) البنـوك وشركـات
االستثمار والمؤسسات المالية اإلسالمية سواء بنوك أو شركات (، بما يتماشى مع طبيعة نشاط
كل مؤسسـة مـن هـذه المؤسسات الماليـة واألعمال المصرح لهـا بمزاولتهـا طبقاً ألحكام القانـون،

والقرارات الوزارية الصادرة في شأن إخضاعها لرقابة البنك المركزي .

)1(  لغرض استبعاد االزدواجية في موافاتنـا بتلك البيانات فقد تقـرر إيقاف تزويدنا بالبيانات التي ترد عن طريق البريد والخاصة بعدد العمالء المستعلم عنهم
اعتباراً من التعميم المؤرخ 2011/11/28 والمدرج في البند )ي( من هذا الفصل .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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و (  يتم تطبيـق هـذا النظام اعتباراً مـن تاريخ إبالغه، ويحل محل نظام األخطار المصرفيـة السابـق،
الذي وافـق عليـه مجلـس إدارة بنـك الكـويت المـركـزي بجلستـه المنعـقـدة بتاريـخ 1995/3/8

وتعديالته .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

صحيفــة هـويـة العميـل
نـمـوذج أ.م )1(

بنـك الكويت المركزي
قـطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســـم االئـتـمــــــان

البنك/الشركة :  .............................................
اإلشــــــــارة :  .............................................
الـتـــاريــــخ :  .............................................

الرقــم الســري
مقـيـم/غيـر مقـيـم

ض أو المقدم له التمويل
ت عن العميل المقتر

بيانا
)في حالة العميل األجنبي يكفي تدوين االسم

)* ف الالتينية( )
باألحر

اإلسم بالعربية
اإلسم بالالتينية
عنوان العمل

االسم
ورقم البطاقة المدنية

اسم العميل
ورقم البطاقة المدنية

الجنسية
نسبة

االسهام
)٪(

نسبة
االسهام
)٪(

أهلية
ف

صر
الت

حدود
المسئولية

العمل )كما هو
مسجل في

الوثائق الرسمية(

العمل

)كما هو فعالً(

الطبيعة القانونية

ت قبل ملء النموذج .
ب مراجعة التعليما

1-  يج
2-  ترفق نسختان من هذا النموذج ومرفقاته .

ص الطبيعيين في النموذج أ.م)1/أ(
صة باألشخا

ت الخا
3-  ترسل البيانا

ب مشترك
ب المشترك، أو إذا كان الحسا

ف الحسا
ف من أطرا

ب المشترك :  يتعين تحديد نسبة إسهام كل طر
*(  الحسا (

ضامني(
ب مشترك ت

ث يدون )حسا
ضيح ذلك بالطبيعة القانونية بحي

ضامني ففي هذه الحالة يتم تو
ت

ت
مـــــــــالحــــــظــــــــــــــــــــــــا

توقيــع البنــك المركــزي
...............................................

توقيع وختم البنك/ الشركة
......................................................

الجنسية
السجل التجاري

س
تاريخ التأسي

س المال
رأ

ضة أو المقدم لها التمويل 
بيانات عن المساهمين في المؤسسة أو الشركة المقتر

ضو المنتدب 
س ونائبه والع

)في حالة الشركات المساهمة تدون أسماء الرئي
صول على التمويل حسب الترتيب المذكور(

ض أو الح
صالحية اإلقترا

ومن له 

العميل بصفته ولياً طبيعياً على أوالده القصر
إذا كان الولي لديه توكيل عام عن القصر، أو نسبة مساهمته مع القصر في 
الشركة تتجاوز 50٪ أو للولي حق السيطرة عن طريق حق اإلدارة أو الوكالة
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

صية
نموذج الحسابات الشخ
نموذج أ.م )1/أ(

بنـك الكويت المركزي
قـطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســـم االئـتـمــــــان

البنك/الشركة :  .............................................
اإلشــــــــارة :  .............................................
الـتـــاريــــخ :  .............................................

ب إرسال هذا النموذج من نسختين .
-  يج

توقيــع البنــك المركــزي
...............................................

توقيع وختم البنك/ الشركة
......................................................

الرقــم الســري
اإلســــــــــــم

الـعــنـــــــــوان
رقم البطاقة المدنية

الجنـسـيـــــــة
ض أو التمويل

ض من القر
الغر
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

ف التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل
كش

نموذج أ.م )2(
كـمـا فـي  ..................................................

بنـك الكويت المركزي
قـطــــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابـة المكتبيـة
قـــســـم االئـتـمــــــان

الـتــاريــــــــخ :  ...........................................
صفحــة رقـــم :  ...........................................

ف الدنانير«
» المبالغ بآال

ت تمويل أخرى .
صناع، عمليا

ضاربة، مشاركة، إجارة تمويلية، است
ت القطع األجنبي، مرابحة، مساومة، م

صرفية، عمليا
ت م

ضمانا
صرفي، 

ت مستندية، قبول م
صدرة، إعتمادا

ت اإلئتمان الم
صومة، بطاقا

ف، أوراق مخ
ب على المكشو

ض، السح
*(  القرو (

ت المركزي في هذا الشأن .
صادرة عن بنك الكوي

ت ال
ت أو التمويل اإللتزام بالتعليما

ض من التسهيال
**(  يراعى في تحديد الغر (

ت التمويل اإلسالمية .
ص األرباح في عمليا

ص
ش وح

ت االئتمانية وهوام
ت المحتسبة على التسهيال

***(  يشمل الفوائد والعموال (
ص لكل بيان .

ب، يفرد سطر خا
ت مسددة أو غير مسددة، وفي حالة توفر أكثر من بيان واحد لكل حسا

ت التمويل، سواء كان
ت/عمليا

ت منذ تاريخ منح أو تجديد التسهيال
****(  تمثل الفوائد والعموال (

توقيع وختم البنك/ الشركة
....................................................

الرقم
السري

)1(
)2(

)3(
)4(

)٥(
)٦(

)7(
)8(

)9(
)10(

)11(
)12(

)13(
)14(

الحدود
الممنوحة

الرقم السري
للكفيل

نوع
العملة

ضمانات
النوعال

القيمة

صيد
الر

)*** (
رمز نوع التسهيالت
أو عمليات التمويل

)* (

رقم التسهيل االئتماني
أو عملية التمويل
)رقم الحساب(

ض
رمز نوع الغر

من التسهيالت أو
)** التمويل )

الفوائد والعموالت
أو األرباح المحتسبة

)**** (

تاريخ منح
التسهيالت أو

التمويل

تاريخ استحقاق
التسهيالت أو

التمويل

سعر الفائدة
أو الخصم أو
نسبة الربح
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بنك الكويت المركزي                     اإلشـارة :  ..................................................

..................................................  : .قـطـــاع الرقــابــــــة             التاريـخ 

إدارة الرقابة المكتبيـة                       مذكرة شطب العمالء
قـــســـم االئـتـمــــــان                       نــمــوذج أ.م )4(

السيد / مدير إدارة الرقابة المكتبية           المحترم،
قـــســم االئتـمــــــان

نخطركم بأن عمالءنا المشار إليهم قد جرى شطبهم في التواريخ المدونة أدناه، ولألسباب المبينة مقابل
الرقم السري لكل منهم .

يجب مراجعة التعليمـات الصـادرة عن                                                                         توقيع وختم البنك / الشركة
البنك المركزي قبل ملء هذا النموذج .

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

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

ســبب الشـطــبتاريـخ الشطـبالرقــم الســـري
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بنك الكويت المركزي                        
قـطـاع الرقــابـــــــــة         

إدارة الرقابة المكتبيـة                                                
قـــســم االئـتـمـــــــان                                        طـلــب اسـتــعـــــالم

نموذج أ.م )٥(

السيد / مدير إدارة الرقابة المكتبية           المحترم،
قـــســم االئتـمــــان

نشهد بأن العميل المذكور أدناه قد تقدم إلينا بطلب خطي للحصول على تمويل، فنرجو تزويدنا بإجمالي
التسهيالت االئتمانية التي حصل عليها المذكور، حتى يتسنى لنا تقييم مركزه المالي .

يجب مراجعة التعليمـات الصـادرة عن                                                                         توقيع وختم البنك / الشركة
البنك المركزي قبل ملء هذا النموذج .

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

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ب -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

الرقـم السري
يمأل هذا الفراغ من قبل البنك المركزي

بيانات عن العميل )المقترض/طالب التمويل(
)في حالة وجود الرقم السري، يدون الرقم أدناه ويستغني عن البيانات األخرى(

أسماء المساهمين
)في حالة الشركة المساهمة، تدون أسماء الرئيس ونائبه والعضو المنتدب

ومن له صالحية االقتراض/الحصول على التمويل(

الطبيعة القانونية

االســــــــم
-1-7
-2-8
-3-9
-4-10
-5-11
-6-12

االســــــــم الرقم المدنيالرقم المدني

تاريخ التأسيسالسجـل التجـاريالجنسيـــة

الرقـم الـسـري :  ..........................................................................................................................................................................................................................

االسم بالعربيـة :  ..........................................................................................................................................................................................................................

االسم بالالتينية :  ..........................................................................................................................................................................................................................

الـعــــنــــــوان :  ..........................................................................................................................................................................................................................

نـــوع العـمــل :  ..........................................................................................................................................................................................................................
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المحـافـــظ
التاريـخ : 25 ربيع األول 1429 هـ
الموافق : 2   أبــريــــــل 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214(

إلى كافة البنوك المحلية وشركات اإلستثمار
بشأن “ نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه ”

باإلشارة إلى التعميم المـؤرخ 2003/6/22 بشأن نظام األخطار المصرفيـة والقواعـد الصادرة في شـأن
تطبيقـه )1(، وفي ضوء المراجعـة الدورية التي يقـوم بها بنـك الكويت المركزي على التعليمات والضوابـط 

الرقابية، فقد تقرر ما يلي :

1-  زيـادة الحد األدنـى لإلبالغ عـن العمالء الذين تقـدم بياناتهـم إلى بنـك الكـويت المركـزي وفقـاً لنظـام
األخطار المصرفية والذين يحصلون على تسهيالت إئتمانية * من مصرفكم/ شركتكم سواء ألغراض 
اقتصادية أو غيرها ) بما في ذلك بطاقات اإلئتمان المصدرة ( ليصبح بما يجاوز 15 ألف دينار كويتي 

بداًل من ما يجاوز 10 آالف دينار كويتي .

2-  التأكيد في هـذا الشـأن على ما تضمنته تعليمات بنـك الكويت المركـزي المـؤرخة 2003/6/22 سالفـة
المركز  من  مقدم  هو  ما  المركزي،  للبنك  المبلغة  اإلئتمانية،  التسهيالت  بيانات  تتضمن  بأن  الذكر، 

الرئيسي والفروع المحلية والخارجية سواء كان العميل مقيماً أو غير مقيم .

3-  بالنسبـة لعمالء الشركات التابعـة الخارجيـة، يقتصر اإلبـالغ للبنـك المركزي عن التسهيالت المقدمـة
للعمالء المقيمين، باإلضافة إلى العمالء غير المقيمين والذين لهم تعامل مع وحدات الجهاز المصرفي 

والمالي الكويتي بفروعهما الداخلية والخارجية. )2(

4-  ال يتـم اإلبالغ عن التسهيـالت المقدمـة من الشركات التابعة الخارجيـة للعمالء غير المقيمين الذين ليس
لهم تعامل مع وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي بفروعهما الداخلية والخارجية. )2(

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
 المحـافـــظ     

سالم عبدالعزيز الصباح
*  )عمليات التمويل( .

)1(  صدر التعميم رقـم )2/رب، رب أ/2013/316( المؤرخ 2013/11/14 والمدرج في البند )ك( من هذا الفصل بشأن االبالغ عن الديـون المشطوبـة المدرجـة
خارج الميزانية وذلك ضمن كشف التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل .

)2(  صدر التعميم المؤرخ 2008/7/3 إلى كافة البنوك المحلية وشركات اإلستثمار بشأن التوضيح حول تطبيقات البندين )3 ، 4( من هذا التعميم .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ج  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( بشأن نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
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    المديـر التنفيـذي
: 20 ذو الحجة 1429 هـ التاريخ 
الموافق :  18 ديسمبـــر 2008 م

السيد / المديــر العـــام      المحــترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلـى كافة البنوك المحلية

في إطار متابعة بنـك الكويت المركـزي لجـودة المحفظـة اإلئتمانيـة والضمانات المقدمـة مقابلهـا لـدى
 البنوك المحلية، يرجى تزويدنا ببيان شهري عن الفترات المنتهية في 9/30، 10/31، 2008/11/30 
يوضح أرصدة التسهيالت اإلئتمانية ) عمليات التمويل ( المستخدمة والضمانات المقابلة لها وفقاً للنماذج 
المرفقة )10 جداول ( والمحملة على القرص المدمج المرفق، على أن يتم موافاتنا بتلك البيانات بحد أقصى 
يوم األربعاء الموافق 2008/12/31، مع مراعاة تزويدنا بها مستقباًل اعتباراً من بيانات ديسمبر 2008 

. )CD( خالل عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المعد عنها البيان وذلك عن طريق قرص مدمج

ومـع أطيـب التمنيات ،،،،    

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

د. محمد يوسف الهاشل

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
ضمانات

من قبل العمالء المقيمين )حتى 10 مليون دينار كويتي للعميل الواحد( وال
المقدمة مقابلها كما في      /      /

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )1(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي

2
3

4
5

6
7

8
)8+6+5+3+1( = 9

)4+2( = 10

00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0000
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0000
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ضمانات
قيمة ال

ضمانات
قيمة ال

ضمونة
التسهيالت الم

صية
بكفاالت شخ

التسهيالت غير
ضمونة

الم
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
من قبل العمالء المقيمين )أكثر من 10 حتى 2٥ مليون دينار كويتي للعميل الواحد( 

ضمانات المقدمة مقابلها كما في      /      /
وال

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )2(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
من قبل العمالء المقيمين )أكثر من 2٥ حتى ٥0 مليون دينار كويتي للعميل الواحد( 

ضمانات المقدمة مقابلها كما في      /      /
وال

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )3(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
من قبل العمالء المقيمين )أكثر من ٥0 مليون دينار كويتي( 

ضمانات المقدمة مقابلها كما في      /      /
وال

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )4(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
من قبل العمالء غير المقيمين )حتى 10 مليون دينار كويتي للعميل الواحد( 

ضمانات المقدمة مقابلها كما في      /      /
وال

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )٥(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي
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إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
من قبل العمالء غير المقيمين )أكثر من 10 حتى 2٥ مليون دينار كويتي للعميل الواحد( 

ضمانات المقدمة مقابلها كما في      /      /
وال

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )٦(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100

*(  م (
. %

ضمونة بنسبة تقل عن 100
**(  م (

. )C
D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

 بنـــــــوك

 بنـــــــوك

ت االستثمار
شركا

ت االستثمار
شركا

ت مالية أخرى
مؤسسا

ت مالية أخرى
مؤسسا

قطاع النفط والغاز

قطاع النفط والغاز

صيد
قطاع الزراعة وال

صيد
قطاع الزراعة وال

صناعة
قطاع ال

صناعة
قطاع ال

قطاع التشييد

قطاع التشييد

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت التجارية
قطاع التجارة والمعامال

ت العامة
قطاع الخدما

ت العامة
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت األخرى
قطاع الخدما

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

ت العقارية
قطاع العقار والمعامال

قطاع شراء األوراق المالية

قطاع شراء األوراق المالية

صي
القطاع الشخ

صي
القطاع الشخ

ض االستهالكية ***
أ(  منها القرو

ت غير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية وغير النقدية
إجمالي التسهيال

ت النقدية
إجمالي التسهيال

ض المقسطة ***
ب(  منها القرو

ثانياً : التسهيالت غير النقديـة، موزعـة على النحـو التالي
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

33

إجمالي التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )النقدية وغير النقدية( المستخدمة
ضمانات

من قبل العمالء غير المقيمين )أكثر من 2٥ حتى ٥0 مليون دينار كويتي( وال
المقدمة مقابلها كما في      /      /

بنك الكويت المركزي
قـطـــاع الـرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـــســم االئـتـمــــــان

جـدول رقـم )7(

ف دينار «
» المبالغ باألل

اســــــم البنــــــك :

% فأكثر .
ضمونة بنسبة 100
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. %
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D

صال المباشر )نموذجي أم 3 و أم 20( والشريط الممغنط )
صرفكم عبر خط االت

ت الشهرية الواردة من م
***(  تتطابق مع البيانا (

****(  وفقاً للجدولين )9( و )10( المرفقين . (

البـيـــــــــــــــــان
ضمونة كلياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية *

ب
ضمونة جزئياً

التسهيالت االئتمانية الم
ضمانات عينية **

ب
ضمونة بحوالة حق

التسهيالت الم
اإلجــمــالـــــــي

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

قيمة التسهيالت
المستخدمة

إجمالـــي
التسهيــــالت

إجمالـــي
ضمانات ****

ال
ضمانات

قيمة ال

1
أوالً/التسهيالت النقدية، موزعة على النحو التالي:
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .
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بنك الكويت المركزي                                                                                    جدول رقم )9(          

قـطــاع الرقــابــــــــة     إجمالي قيم الضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية النقدية المستخدمة  

إدارة الرقابة المكتبية                                              من قبل العمالء المقيمين وغير المقيمين

قــســم االئـتـمــــــان                                                    عن الفترة المنتهية في      /       /

اسم البنك/  ............................................................                                                                                                      “المبالغ باأللف دينار”

)*(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )2( بالنسبة للتسهيالت النقدية للعمالء المقيمين المضمونة كلياً في الجداول )1 و 2 و 3 و 4( .

)**(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )2( بالنسبة للتسهيالت النقدية للعمالء غير المقيمين المضمونة كلياً في الجداول )5 و 6 و 7 و 8( .

)***(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )4( بالنسبة للتسهيالت النقدية للعمالء المقيمين المضمونة جزئياً في الجداول )1 و 2 و 3 و 4( .

)****(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )4( بالنسبة للتسهيالت النقدية للعمالء غير المقيمين المضمونة جزئياً في الجداول )5 و 6 و 7 و 8( .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .

نـــوع الضمـــان
العمالء المقيمينالعمالء المقيمين* العمالء المقيمين*** العمالء غير المقيمينالعمالء غير المقيمين** العمالء غير المقيمين****

ضمانات عينية تغطي التسهيالت
بنسبة 100٪ فأكثر

إجمالي قيمة الضمانات
ضمانات عينية تغطي التسهيالت

بنسبة أقل من ٪100 م
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أذونات بالعملة األجنبية

سندات د.ك

سندات بالعملة األجنبية

مباني

أراضي

بواخر

مشاريع

معدات

بضائع

ذهب

أوراق تجارية

شهادات إيداع د.ك

شهادات إيداع بالعملة األجنبية

ودائع

ضمانات مؤسسات دولية

اعتمادات مستندية

ضمانات أخرى

طائرات

أخرى

اإلجمالــــــي
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بنك الكويت المركزي                                                                                   جدول رقم )10(

قـطــاع الرقــابــــــــة     إجمالي قيم الضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية غير النقدية المستخدمة  

إدارة الرقابة المكتبيـة                                                  من قبل العمالء المقيمين وغير المقيمين

قــســـم االئـتـمــــان                                                        عن الفترة المنتهية في      /       /

اسـم البنك/  ..........................................................                                                                                                                                             “المبالغ باأللف دينار”

)*(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )2( بالنسبة للتسهيالت غير النقدية للعمالء المقيمين المضمونة كلياً في الجداول )1 و 2 و 3 و 4( .

)**(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )2( بالنسبة للتسهيالت غير النقدية للعمالء غير المقيمين المضمونة كلياً في الجداول )5 و 6 و 7 و 8( .

)***(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )4( بالنسبة للتسهيالت غير النقدية للعمالء المقيمين المضمونة جزئياً في الجداول )1 و 2 و 3 و 4( .

)****(  يتطابق مع إجمالي قيمة الضمانات في العمود رقم )4( بالنسبة للتسهيالت غير النقدية للعمالء غير المقيمين المضمونة جزئياً في الجداول )5 و 6 و 7 و 8( .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
د -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي بجداول توضح جودة المحفظة االئتمانية والضمانات المقدمة مقابلها لدى البنوك المحلية .
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العمالء المقيمينالعمالء المقيمين* العمالء المقيمين*** العمالء غير المقيمينالعمالء غير المقيمين** العمالء غير المقيمين****
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المـديــر
التاريخ  : 29 جمادي اآلخرة 1429 هـ
الموافق : 3   يـوليـــــــــــــو 2008 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية وشركات اإلستثمار ”

باإلشـارة إلى تعميم بنـك الكويت المركـزي رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( الصادر
بتاريخ 2008/4/2 إلى كافة البنوك المحلية وشركات اإلستثمار، بشأن نظام األخطار المصرفية والقواعد 

الصادرة في شأن تطبيقه .

وفي ضــوء اإلستفـسـارات الـواردة مـن بـعـض البنــوك وشـركـات اإلستثمـار حـول تطبيقـات البنديـن
)3 ، 4( من التعميـم المذكـور، وذلك مـن حيث كيفيـة التحقـق من أن العمالء غير المقيمين الذين تم منحهم
تسهيالت ائتمانيـة من قبل شركات تابعـة خارجيـة ليس لهم تعامل مع وحدات الجهاز المصرفي والمالي 
الكويتي بفروعهمـا الداخليـة والخارجيـة، وذلك لتحديـد فيمـا إذا كـان األمـر يتطلب إبـالغ بنـك الكـويت 
المركـزي بالتسهيـالت االئتمانيـة المقـدمـة إلى هـؤالء العـمـالء مـن الشركـات التابعـة الخارجيـة للبنـوك

وشركات اإلستثمار .

نـود إفادتكم بأن بنـك الكويت المركزي إذ يؤكـد على أهمية قيام مصرفكم / شركتكم باتخـاذ اإلجـراءات
تابعة شركات  قبل  من  إئتمانية  تسهيالت  منحهم  تم  الذين  المقيمين  غير  العمالء  أن  من  للتحقق  الالزمة 
خارجيـة، ليـس لـهـم تعامـل مـع وحـدات في الجهـاز المصرفـي والمالـي الكـويتـي بـفـروعهما الداخليــة 
والخارجيـة، فإنه ال يـرى مانعـاً مـن أن تتضمـن إجـراءات التحقـق المشـار إليهـا الحصـول على إقـرار 
من العميل يؤكد فيه عـدم حصولـه على تسهيالت إئتمانيـة من أي مـن تلك الوحـدات، أو يبين حـجـم هـذه

المديونيات إن وجدت .

وبنـاًء عليـه، فإنه إذا ما أفضت إجـراءات التحـقـق المشـار إليهـا عـن حـصـول العميـل على تسهيـالت
إئتمانيـة مـن أي مـن البنـوك أو شركـات اإلستثمـار المحليـة، بـمـا في ذلك فـروعهمـا الداخليـة والخارجيـة، 
تفوق مبلغ )15 ألف( دينار كويتي أو ما يعادل هذا المبلـغ بالعمالت األجنبيـة، فإنـه يتعين في هـذه الحالـة 
لنظام األخطار المصرفية والقواعد إبالغ بنك الكويت المركزي ببيانات هؤالء العمالء ومديونياتهم وفقاً 

الصادرة بشأن تطبيقه .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
هـ -  تعميم بشأن كيفية تطبيق البندين )3 ، 4( من التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

38

هـذا وإذا ما تبين مـن إجـراءات التحقق أن هــؤالء العمـالء غيـر المقيميـن ال يوجـد لـهـم تعامـل مـع
أي مـن وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بفروعهما الداخلية والخارجية، أو أن إجمالي التسهيالت 
التي حصل عليها العميل في أي من تلك الوحدات تقل عن مبلغ )15( ألف دينار كويتي أو ما يعادل هذا 
المبلغ بالعمالت األجنبية، فإن األمر ال يتطلب إبالغ بنك الكويت المركزي ببيانات حول هؤالء العمالء 

ومديونياتهم وذلك على النحو الوارد في تعميم البنك المركزي المشار إليه .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،،

                                                                                                                                                      

     مدير إدارة الرقابة المكتبية

       د. محمد يوسف الهاشل     

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
هـ -  تعميم بشأن كيفية تطبيق البندين )3 ، 4( من التعميم رقم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( .
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المحـافـــظ
: 30 ذو الحجة 1429 هـ التاريخ 
الموافق : 28 ديسمبـــر 2008 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”

يرجى موافـاة بنك الكويت المركزي ببيانـات عـن مديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن
مليون دينار )1( ، موزعة على حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي، وبحيث تشمل تلك البيانات اسم المدين، 
رصيد الدين وتصنيفه ) منتظم - غير منتظم (، الضمانات المقابلة للدين وفقاً آلخر تقييم لها، وذلك على
النحو الموضح بالجدول المرفق، وفي حال عدم أخذ ضمانات أو أخذ ضمانات جزئية تقدم مبررات ذلك .

هذا ويتعين استيفاء بيانات الجدول المرفق على أساس الوضع في 2008/12/31 وموافاة بنك الكويت
المركزي به رفق البيانات المالية الختامية لمصرفكم لعام 2008. كما يتعين موافاة بنك الكويت المركزي 
بذلك الجدول شهرياً - وحتى إشعار آخـر - في موعد غايته عشرة أيـام عمل من نهاية الشهر المعد عنه البيان

المطلوب .

ومـع أطيـب التمنيات ،،،،

 المحـافـــظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

)1(  تم الطلب من البنوك لموافاتنا بمديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار وذلك بموجب التعميم الصادر بتاريخ 2009/7/15 .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
و - تعميم بشأن تزويـد بنك الكويت المركـزي ببيانات عن مديونيـات العمالء الذين تزيد مديونيـة كل منهم عن مليون دينار موزعة على حسب قطاعات

النشاط اإلقتصادي .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
و - تعميم بشأن تزويـد بنك الكويت المركـزي ببيانات عن مديونيـات العمالء الذين تزيد مديونيـة كل منهم عن مليون دينار موزعة على حسب قطاعات

النشاط اإلقتصادي .

بيانات عن العمالء الذين تزيد مديونيات كل منهم عن مليون دينار
صادي

موزعة على حسب قطاعات النشاط اإلقت
كما في       /         /

اسم البنك :   ....................................................
ف دينار ”

“ المبالغ باألل

البيــــان
إسم

المدين
الرقم

السري
صيد

ر
المديونية

نوع
قيمة

نسبة
التغطية

تاريخ
آخر تقييم

منتظمة
بشأنها

مالحظات
دون

المستوى
مشكوك

في تحصيلها
رديئـة

 مبررات عدم أخذ
 ضمانات أو أخذ ضمانات
جزئية مقابل المديونية

ف المديونية
صني

ت
ف المديونية

صني
ت

غير منتظمة

أوال :  قطاع النفط والغاز
إجمالي أوال

صيد األسماك
ثانياً :  قطاع الزراعة و

إجمالي ثانياً
صناعة

ثالثاً :  قطاع ال
إجمالي ثالثاً

رابعاً :  قطاع التشييد
إجمالي رابعاً

خامساً :  قطاع التجارة والمعامالت التجارية
إجمالي خامساً

سادساً :  قطاع الخدمات العامة
إجمالي سادساً

سابعاً :  قطاع الخدمات األخرى
إجمالي سابعاً

صي
ثامناً :  القطاع الشخ

إجمالي ثامناً
تاسعاً :  قطاع العقار

إجمالي تاسعاً
عاشراً :  قطاع المؤسسات المالية

إجمالي عاشراً
حادي عشر :  قطاع شراء أوراق مالية

إجمالي حادي عشر

إجمــالــي القطــاعـــات
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المحـافـــظ
: 22 رجــــــــب 1430 هـ التاريخ 
الموافق : 15 يوليـــــــــو 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”

ببيانات المركزي  الكويت  بنك  بـشـأن موافـاة  بتاريـخ 2008/12/28  الصادر  التعميـم  إلى  باإلشـارة 
النشاط دينار، موزعـة حسب قطاعات  مليـون  تزيد مديونية كـل منهم عن  الذين  العمالء  عن مديونيات 

اإلقتصادي . )1(  

نـود اإلفـادة بأنه يتعين على مصرفكم موافـاة بنـك الكويت المركـزي بالبيانات المطلوبـة وفــق الجـدول
المـرفـق بالتعميـم المـؤرخ 2008/12/28 المـشـار إليـه وبنـفـس األسلـوب المتبـع حاليـاً وذلـك بالنسـبـة 
لمديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار، وذلك بصفة شهرية إعتباراً من 
2009/7/31. على أن يتـم موافاتنـا بالبيانات المطلوبة في موعـد غايته عـشـرة أيام عمل من نهاية الشهر

المعد عنه البيان المطلوب .

ومـع أطيـب التمنيات ،،،،

 المحـافـــظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

)1(  وفقاً للتعميم المؤرخ 2009/7/27 الوارد في البند )ح( من هذا الفصل فإنه تم استبعاد قيمة حواالت الحق من الضمانات المقدمة من العميل .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ز  -  تعميم بشأن تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات عن مديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار موزعة على حسب قطاعات

النشاط اإلقتصادي .
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المـديــر
: 5   شـعـبـــــــــــان 1430 هـ التاريخ 
الموافق : 27 يـوليــــــــــــــو 2009 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية  ”

باإلشـارة إلى التعميـم المـؤرخ 2009/7/15 بـشـأن مـوافــاة بنــك الكـويـت المركـزي ببيانـات عـن
مديونيات العمالء الذين تزيد مديونية كل منهم عن نصف مليون دينار .

أود اإلحاطـة بأنه لوحظ قيام بعض البنوك بإدراج حواالت حق ضمن الضمانات القائمة، وأخـذاً في
االعتبـار أن حـواالت الحق ال تعتبـر من قبيـل الضمانات العينية وإنمـا هي مصدر للسـداد، فإن األمـر 
يتطلب استبعاد قيمة تلك الحواالت وعدم إدراجها ضمن الضمانات المقدمة من العميل وذلك في البيانات 

التي تقدمها البنوك لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص .

هــذا ويمكن إدراج قيمـة حـواالت الحـق ضمن الخانـة المخصصة للمالحظات وذلك في حالـة اتخاذ
البنك كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بتلك الحواالت .

على أن يتم مراعاة ذلك اعتباراً من البيانات المقدمة عن شهر يوليو 2009 .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،   

 مدير إدارة الرقابة المكتبية

          يوسف جاسم العبيد      

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ح  -  تعميم بشأن الطلب من البنـوك باستبعاد قيمة حواالت الحق ضمن الضمانات المقدمة من العميل في بيان مديونيات العمالء الذين تزيد مديونيـة كل

منهم عن نصف مليون دينار .
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المـديــر
: 3   ذو القعدة 1430 هـ التاريخ 
الموافق : 22 أكتـوبـــر 2009 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى جميع البنوك المحلية  ”

ألغراض الـدراسات التي يجريها بنك الكويت المركـزي، يرجى موافاتنـا ببيانات أرصدة التسهـيالت
األجنبيـة  الفـروع  شامـاًل  مجمع  مستـوى  )على  مصرفكـم  مـن  المقدمـة  التمويـل  عمليـات   / االئتمانيـة 
البنـوك،  الماليـة غيـر  العقـاري، والمؤسسـات  القطـاع  لكـل مـن  المقيمين  للعـمـالء  التابعـة(  والشركـات 
والتسهيالت الشخصيـة بـغـرض شـراء أوراق ماليـة، والقطاعـات األخـرى غيـر المبوبـة، مـع إيضـاح 
للجداول الضمانات المقدمة مقابل كل منهـا والمخصصات المكونـة لها في سجالت مصرفكم وذلك وفقاً 

. )CD( المرفقة والمحملة على قرص ممغنط

ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :

1-  أن يتم استبعاد كافة الضمانات غير العينية أو غير النقدية وحواالت الحق واألوراق التجارية .

2-  أن تتم مطابقة البيانات المقدمة مع كل من البيانات المبلغة عبر خط االتصال المباشر في نظام األخطار
النشاط  قطاعات  حسب  المقيمين  للعمالء  اإلئتمانية  التسهيالت  توزيع  جدول  مع  وكذلك  المصرفية، 

االقتصادي )BS9( من البيانات اإلحصائية .

3-  إيضاح مفصل للقطاعات األخرى غير المبوبة .

هذا ويتعين موافاتنا بتلك البيانات على النماذج المرفقة وكذلك محملة على قرص ممغنط )CD(، بصفة
ربع سنوية في موعد غايته عشرة أيام عمل من نهاية المدة المعد عنها هذه البيانات. على أن يبدأ تقديم 
هذه البيانات اعتباراً من الفترة المنتهية في 2009/9/30 ويتم تقديمها في موعد غايته خمسة أيام عمل

من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،         

مدير إدارة الرقابة المكتبية

 يوسف جاسم العبيد
1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .

ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري
والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء القطاع العقاري 
بيان مجمع ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات المقدمة مقابلها والمخ
المقيمين وال

ضع في       /          /
وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 1 - أ
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء القطاع العقاري المقيمين 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة بالكامل ب

والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 1 - ب
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء القطاع العقاري المقيمين 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة جزئياً ب

والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 1 - ج
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء القطاع العقاري المقيمين 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة ب

وغير الم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 1 - د
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة للعمالء المقيمين من قطاع  
بيان مجمع ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات المقدمة مقابلها والمخ
المؤسسات المالية )غير البنوك( وال

ضع في       /          /
وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 2 - أ
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة للعمالء المقيمين من قطاع المؤسسات 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة بالكامل ب

المالية )غير البنوك( والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 2 - ب
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة للعمالء المقيمين من قطاع المؤسسات 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة جزئياً ب

المالية )غير البنوك( والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 2 - ج
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة للعمالء المقيمين من قطاع المؤسسات 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة ب

المالية )غير البنوك( وغير الم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 2 - د
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صية( المقدمة للعمالء المقيمين 
صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل )الشخ

بيان مجمع ألر
صات المكونة لها

ص
ضمانات المقدمة مقابلها والمخ

ض شراء أوراق مالية وال
بغر

ضع في       /          /
وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 3 - أ
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

ض
صية( المقدمة للعمالء المقيمين بغر

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل )الشخ
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة بالكامل ب

شراء أوراق مالية والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 3 - ب
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

ض
صية( المقدمة للعمالء المقيمين بغر

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل )الشخ
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة جزئياً ب

شراء أوراق مالية والم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 3 - ج
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

ض
صية( المقدمة للعمالء المقيمين بغر

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل )الشخ
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة ب

شراء أوراق مالية وغير الم
ضع في       /          /

وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

الرقـم
الســري
للعميل *

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

م
ممنوح

مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار

أخـــــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

صات المكونة
ص

المخ

محدد
عام

إضافي
)إحترازي(

إجمالي

14

)13+12+11(
11

12
13

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

المدير العام
ختم البنك

1234٥٦

اإلجـمـــــالـي
--

نموذج 3 - د
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء قطاعات أخرى غير مبوبة المقيمين 
بيان مجمع ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات المقدمة مقابلها والمخ
وال

ضع في       /          /
 وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

ت األخرى .
صيل لقطاع الخدما

ضاح تف
****  يراعى إي

المدير العام
ختم البنك

نموذج 4 - أ

الرقـم
الســري
للعميل *

ممنوح
مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار
أخـــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

المخصصات المكونة

محــدد
عــام

إضافـي
)إحترازي(

إجمالي

14
)13+12+11(

11
12

13

م
القطاع

قطـاع
النقـل

والمواصالت

123

قطاع
الحكومة

123

قطـاع
النشاطات
المهنية

123

قطـاع
الخدمات

األخرى ****

123

إجمالي قطاع النقل والمواصالت

إجمالي قطاع الحكومة

إجمالي قطاع الخدمات األخرى
اإلجمالي العام لقطاع النشاطات األخرى

إجمالي قطاع النشاطات المهنية
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء قطاعات أخرى غير مبوبة المقيمين 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة بالكامل ب

والم
ضع في       /          /

 وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

ت األخرى .
صيل لقطاع الخدما

ضاح تف
****  يراعى إي

المدير العام
ختم البنك

نموذج 4 - ب

الرقـم
الســري
للعميل *

ممنوح
مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار
أخـــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

المخصصات المكونة

محـدد
عـام

إضافـي
)إحترازي(

إجمالي

14
)13+12+11(

11
12

13

م
القطاع

قطـاع
النقـل

والمواصالت

123

قطاع
الحكومة

123

قطـاع
النشاطات
المهنية

123

قطـاع
الخدمات

األخرى ****

123

إجمالي قطاع النقل والمواصالت

إجمالي قطاع الحكومة

إجمالي قطاع الخدمات األخرى
اإلجمالي العام لقطاع النشاطات األخرى

إجمالي قطاع النشاطات المهنية
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء قطاعات أخرى غير مبوبة المقيمين 
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة جزئياً ب

والم
ضع في       /          /

 وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

ت األخرى .
صيل لقطاع الخدما

ضاح تف
****  يراعى إي

المدير العام
ختم البنك

نموذج 4 - ج

الرقـم
الســري
للعميل *

ممنوح
مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار
أخـــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

المخصصات المكونة

محـدد
عـام

إضافـي
)إحترازي(

إجمالي

14
)13+12+11(

11
12

13

م
القطاع

قطـاع
النقـل

والمواصالت

123

قطاع
الحكومة

123

قطـاع
النشاطات
المهنية

123

قطـاع
الخدمات

األخرى ****

123

إجمالي قطاع النقل والمواصالت

إجمالي قطاع الحكومة

إجمالي قطاع الخدمات األخرى
اإلجمالي العام لقطاع النشاطات األخرى

إجمالي قطاع النشاطات المهنية
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ط -  تعميـم بشـأن طلب موافاتنـا ببيانـات أرصدة التسهيـالت اإلئتمانيـة / عمليـات التمويل المقدمـة من البنـوك للعمالء المقيمين لكل من القطاع العقاري

والمؤسسات المالية غير البنوك، والتسهيالت الشخصية بغرض شراء أوراق مالية، والقطاعات األخرى غير المبوبة .

صدة التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل المقدمة لعمالء قطاعات أخرى غير مبوبة المقيمين
بيان ألر

صات المكونة لها
ص

ضمانات عينية أو نقدية والمخ
ضمونة ب

وغير الم
ضع في       /          /

 وفقاً للو

إسم البنك :   ......................................................................
ف دينار (

) المبالغ باألل

ت المركزي
بنك الكوي

إدارة الرقابة المكتبيـة
قسم االئتمان

ت الممنوحة لكل عميل في خانة واحدة .
*  يراعى إدراج كافة التسهيال

**  وفق آخر تقييم متاح .
***  بالنسبة للبنوك اإلسالمية .

ت األخرى .
صيل لقطاع الخدما

ضاح تف
****  يراعى إي

المدير العام
ختم البنك

نموذج 4 - د

الرقـم
الســري
للعميل *

ممنوح
مستخدم

التسهيالت اإلئتمانية / عمليات التمويل

نقدي
غير نقدي

نقدي
غير نقدي

1
2

3
4

** الضمانات القائمة 

نقدية
أسهم

عقار
أخـــرى

٥
٦

7
8 قيمة

نوع

إجمالي

9

)8+7+٥+٦(
--

اإليرادات
المؤجلة 

***10

المخصصات المكونة

محـدد
عـام

إضافـي
)إحترازي(

إجمالي

14
)13+12+11(

11
12

13

م
القطاع

قطـاع
النقـل

والمواصالت

123

قطاع
الحكومة

123

قطـاع
النشاطات
المهنية

123

قطـاع
الخدمات

األخرى ****

123

إجمالي قطاع النقل والمواصالت

إجمالي قطاع الحكومة

إجمالي قطاع الخدمات األخرى
اإلجمالي العام لقطاع النشاطات األخرى

إجمالي قطاع النشاطات المهنية
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    المديـر التنفيـذي
: 3   محـرم 1433 هـ التاريخ 
الموافق : 28 نوفمبر 2011 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلـى كافة البنوك المحلية

باإلشـــــارة إلــى تعـليـمــات بـنــك الكـويـت المـركـــزي الـصــادرة بتـاريـــــخ 2003/6/22 رقــــم
شأن في  الصادرة  والقواعد  المصرفية  األخطار  نظام  بشأن  أ/2003/97(  أ، رس، رس  )2/رب، رب 

بعدد  والخاصة  البريد  طريق  عن  ترد  التي  بالبيانات  المركزي  البنك  تزويد  يتم  بموجبها  والتي  تطبيقه 
والتي  المركزي  الكويت  بنك  تعليمات  إلى  وإيماًء  المباشر.  االتصال  خط  عبر  عنهم  المستعلم  العمالء 
التي تم بواسطة الحاسب اآللي عن كافة الحاالت  آلياً  ببيان يتم طباعته  بموجبها يقوم مصرفكم بموافاته 

االستعالم عنها عن طريق االتصال المباشر .

ولغرض استبعـاد االزدواجية في موافاتنـا بتلك البيانـات، فقد تقرر إيقاف تزويدنـا بالبيانات المذكـورة
أعاله عن طريق البريد اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

يوسف جاسم العبيد

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ي  -  تعميم بشأن إيقـاف تزويـد بنـك الكويت المركزي بالبيانات التي تـرد عـن طريـق البريـد والخاصة بعـدد العمالء المستعلم عنهم عبر خط االتصال

المباشر منعاً لالزدواجية .
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1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ك -  تعمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2013/316( بـشـأن اإلبـالغ عـن الديـون المشطـوبـة المدرجـة خــارج الميزانيــة وذلك ضـمـن كـشـف التسهـيـالت

 االئتمانية / عمليات التمويل .

المـديــر
: 10 محـرم 1434 هـ التاريخ 
الموافق : 14 نوفمبر 2013 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2013/31٦(
إلى كافة البنوك المحلية بشأن اإلبالغ عن الديون المشطوبة المدرجة

خارج الميزانية وذلك ضمن كشف التسهيالت االئتمانية / عمليات التمويل

باإلشـارة إلى التعميم رقـم )2/رب، رب أ، رس، رس أ/2008/214( حـول نظام األخطار المصرفيـة
والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه، وفي إطار معالجة الديون التي يتم شطبها لدى البنوك بموجب كتاب بنك 

الكويت المركزي التحاد مصارف الكويت المؤرخ 2010/7/22 .

نـود اإلحاطة بأنه قـد تم إضافـة رمـز جديد رقـم )20( ضمن نموذج أ.م )2( الخاص بكشف التسهيالت
من خالل خط  بشكل شهري  المركزي  الكويت  بنك  إلى  إرساله  يتم  والذي  التمويل(  )عمليات  االئتمانية 

. )On-Line( اإلتصال المباشر

هذا ويتعين إستخـدام هـذا الرمـز الجديد فـقـط لغرض اإلبـالغ عـن التسهيـالت )عمليـات التمويـل( التي
تم نقلها إلى بنود خارج الميزانية، بناًء على ما جاء من ضوابط في كتاب بنك الكويت المركزي إلى اتحاد 
مصارف الكويت بتاريخ 2010/7/22، والتي ما يزال البنك مستمراً في مطالبة العميل بسدادها في إطار 
مطالبة تسديد الديون غير المنتظمة وذلك في ضوء ما جاء في كتابنا المشار إليه. وعلى أن يتم استيفاء 

بيانات هذا النموذج إعتباراً من بيانات نوفمبر 2013 وبمراعاة ما يلي :

-  تاريـخ المنـح :  يدون فيه تاريخ الشطب .

-  الحد الممنوح :  رصيد الدين / التمويل في تاريخ الشطب )يظل ثابتاً إلى أن يتم السداد الكلي( .

-  الرصيـــــــــد :  الجزء المتبقي من رصيد الديون المشطوبة والذي لم يتم سداده أو تحصيله بعد .
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الميزانيـة والمدرجة بهذا بنـود خـارج  إلى  نقلها  يتم  التي  الديون/التمويل المشطوبة  بأن أرصدة  علماً 
البيان، يجب أن يشملهـا جواب طلب اإلستعـالم عنـه وذلك على مستـوى القطاع المصرفي والمالي لحين 
قيام العميل )بسداد/تسوية( تلك المديونيـة بشكل كامل، أو قيـام مصرفكم بالتنازل نهائيـاً عن الدين ووقف

جميع المطالبات القانونية والمالية بشأنها .

وعليه، يتعين على مصرفكم استبعـاد أيـة مديونيـات مشطوبـة تـم التنازل عنهـا نهائيـاً في البيـان الالحـق
مباشرًة لعملية التنازل النهائي .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية

يوسف جاسم العبيد

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
ك -  تعمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2013/316( بـشـأن اإلبـالغ عـن الديـون المشطـوبـة المدرجـة خــارج الميزانيــة وذلك ضـمـن كـشـف التسهـيـالت

 االئتمانية / عمليات التمويل .
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المـديــر
:  4  محـرم 1436 هـ التاريخ 
الموافق : 28 أكتوبر 2014 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم )رقم 2/رب/ رب أ/رس/رس أ/رت/رت أ/2014/344(
إلى كافة البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات االستثمار

المصرح لها بتقديم تسهيالت ائتمانية / عمليات تمويل وفقاً لنظام االخطار المصرفية 
والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه

المؤرخ  أ/2003/97(  ، رس  أ، رس  ، رب  )2/رب  رقم  التعميم  من  )3-رابعاً(  البند  إلى  باإلشارة 
أنه  ينص على  والذي  تطبيقه  في شأن  الصادرة  والقواعد  المصرفية  األخطار  نظام  بشأن   2003/6/22
“ يجب على المؤسسة المالية المعنية ، في أي حالة من حاالت االستعالم السابق ذكرها في البندين } )1( 
، )2( – رابعاً { من هذه التعليمات أن تحصل على طلب خطي موقع من العميل نفسة ، أو من ينوب عنه 
بمقتضى توكيل رسمي موثق ، يبين فيه رغبته في الحصول على تسهيالت ائتمانية / عمليات تمويل من هذه 
المؤسسة المالية أو تجديد تلك التسهيالت / العمليات أو زيادتها ، وذلك قبل إرسال مذكرة االستعالم إلى بنك 
الكويت المركزي ويكون قيام المؤسسة المالية صاحبة العالقة باالستعالم من بنك الكويت المركزي ، دون 
وجود مثل هذا الطلب الخطي من العميل من شأنه أن يعرض تلك المؤسسة المالية لتوقيع إحدى الجزاءات 

المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته ”.

نود اإلفادة أن مفهوم ذلك هو عدم قيام أي من المؤسسات المالية الخاضعة لنظام األخطار المصرفية 
باالستعالم عن البيانات االئتمانية للعمالء إال في حالة الحصول على الطلب الخطي المشار إليه من العميل 
، والذي يعد بمثابة تفويض للمؤسسة المعنية لالستعالم عن بياناته االئتمانية ، ومن ثم فإن األمر يقتضي 
أن يرفق بطلب االستعالم المقدم من مصرفكم /شركتكم صورة من طلب العميل بهذا الخصوص ، وفي 
حال عدم االلتزام بذلك ، فإنه لن يتم البت في طلب االستعالم المقدم من مصرفكم/شركتكم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية

وليد محمود العوضي

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
التمويل وشركات االستثمار  المحلية وشركات  البنوك  كافة  إلزام  بـشـأن  أ/2014/344(  أ، رت، رت  أ، رس، رس  تعمـيـم رقــم )2/رب، رب   - ل 
المصرح لهم بتقديم تسهيالت ائتمانية/ عمليات تمويل بعدم القيام باالستعالم عن البيانات االئتمانية للعمالء إال في حالة الحصول على طلب خطي من 

العميل يرغب فيه الحصول على تسهيالت ائتمانية أو تجديدها أو زيادتها.
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المدير التنفيذي
: 13 محـرم 1442 هـ التاريخ 
الموافق : 1  سبتمبر 2020 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب ، رب أ ، رس ، رس أ ، رت ، رت أ/2020/4٦٥(

لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل

باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم )2/رب ، رب أ ، رس ، رس أ/2003/97( الصادر 
والتعميمين   ، تطبيقه  شأن  في  الصادرة  والقواعد  المصرفية  األخطار  نظام  بشأن   2003/6/22 بتاريخ 
1995/6/21 بتاريخي  الصادرين  رس/2009/251(   ، )2/رب  و  س/1995/101(  )رب  رقمي 
و 2009/11/18 بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني ، وإلى التعليمات الصادرة إلى البنوك التقليدية 
اإلسالميــــة  للبنـــوك  الصـــادرة   والتعليمـــات   1997/4/10 بتاريــــخ  رب/1997/12(   /2( رقــــم 
رقـــم )2/رب أ/2003/150( بتاريخ 2003/11/3 بشأن البيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من 

البنوك المحلية.

نفيدكم بما يلي :

1( سوف يتم التوقف اعتباراً من 2020/9/1 عن إستقبال طلبات االستعالم نموذج )أ.م 5( ، وطلبات 
الشخصية  الحسابات  نموذج  وكذلك   )1 )أ.م  نموذج  هوية  لصحيفة  سرية  أرقام  على  الحصول 
اليومي ، ونموذج كشف  البريد  عبر  )أ.م 4(  العمالء  نموذج]أ.م )1/أ([ ، ونموذج مذكرة شطب 
التسهيالت االئتمانية )أ.م 2( ، ونموذج )أ.م 25( والخاص ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك 
المحلية ، ونماذج )أ.م 18 ، أ.م 19 ، أ.م 28 ، أ.م 29( والخاصة بالتركزات االئتمانية والمصالح 
المتداخلة عبر االتصال المباشر )Mainframe( ، على أن تقوم جميع الجهات باإلستعالم واإلبالغ 

من خالل نظام شركة شبكة المعلومات االئتمانية )Ci-Net( عن جميع أنواع العمالء .

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
م -  تعمـيـم رقــم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2020/465( لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن

.)MainFrame( استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر
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2( يجب على جميع الجهات مراعاة سرعة إدخال بيانات التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل )أ.م 2( 
في  المنتهية  الفترة  المباشر عن  االتصال  عبر خط   )Mainframe( المخاطر  مركزية  نظام  في 
2020/8/31 خالل الفترة المحددة )10 أيام عمل( والتي تنتهي بتاريخ 2020/9/14 ، مع مراعاة 
الدقة والتحقق من صحة إدخال هذه البيانات حيث أن النظام سوف يتم إيقاف العمل به نهائياً بتاريخ 

.2020/9/30

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

                                                                               المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

 وليد محمود العوضي

1 -  نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه .
م -  تعمـيـم رقــم )2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2020/465( لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن

.)MainFrame( استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر


