
٢٠-   نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم
بالبنوك المحلية

أ   -  التعليمـات الخاصـة بنظـام الحـصـر المـركـزي للعـمـالء الذين أقفلـت
حساباتهم بالبنـوك المحليـة بسبب ارتجاع شيكات لعـدم وجـود رصيد 

والقواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها .

ب -  تعميـم بشأن استبدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديدة
والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمـالء الذين أقفلت حساباتهـم 

بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .

ج  -  تعميم بشأن إيقاف تزويدنا بالبيانات الخاصة بنظام الحصر المركزي
للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية بسبب ارتجاع شيكات 
لعدم وجود رصيد والتي ترد عبر البريد اعتباراً من بيانات النصف 
األخير من عـام ٢٠11 واالكتفاء بالبيان الذي يرد عبر خط االتصال 

المباشر .

د  -  تعميم بـشـأن تطويـر النظام اآللي الستقبـال البيانـات الخاصـة بنظام
الحصر المركـزي للعـمـالء الذين أقفلت حساباتهـم بالبنـوك المحليـة 
بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد وذلك عن طريق استخـدام 

. )Main Frame( بداًل من )Oracle( بيئة

هـ -  تعميـم رقـم )٢/رب، رب أ/٢٠1٣/٣1٨( بشأن تطوير النظام اآللي
الخاص بنظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعة .
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المحـافـــظ
: ٢٦ محرم 1٤٢٠ هـ التاريخ 
الموافق : 1٢ مايــو 1٩٩٩ م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم لكافة البنوك المحلية ”

أود اإلفـادة بأن مجلـس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريـخ 1٩٩٩/5/٩ قـد أصدر
بسبب المحليـة  بالبنـوك  حساباتهم  أقفلت  الذين  للعمالء  المركـزي  الحصـر  بنظام  الخاصـة  التعليمات   “
ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد والقواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها ”، مع مراعاة أن يتم العمل بهذا

النظام بعد االنتهاء من إجراءات تنفيذه آلياً بالبنك المركزي واختباره. ومرفق نسخة من هذه التعليمات .

وسيتم إخطاركم بموعد بدء تطبيـق هـذه التعليمات في وقت الحـق بعد االنتهاء من اإلجـراءات المشار
إليها .

ويتعين على مصرفكم البدء في إتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة من جانبكم لإلعـداد لتطبيـق هـذه التعليمات
خاصة فيما يتعلق بقاعدة البيانات المتطلبة وسياسة التعامل مع عمالء الشيكات المرتجعة .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

 المحـافـــظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
أ -  التعليمـات الخاصـة بنظام الحـصـر المـركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنـوك المحلية بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد والقواعـد

واالجراءات الواجب تطبيقها .
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التعليمات الخاصة بنظام الحصر المركزي للعمالء
الـذين أُقفلـت حسـاباتهم بالبنـوك المحليـة
بسبب إرتجاع شيكات لعـدم وجـود رصيـد
والقـواعــد واإلجـراءات الواجب تطبيقهـا

حرصاً على سالمة إستخدام الشيكات المصرفية، والحد من زيادة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد، 
وذلك لتكريس الثقة في الشيك كأداة للوفاء وتجنب اآلثار السلبية إلساءة استخدام الشيكات على المعامالت، 
وفي إطار تطوير النظام المتبع حالياً بين البنوك المحلية ومعها بيت التمويل الكويتي، وتحقيق حد مناسب 
من التوحيد والتنظيم بين البنوك في هذا المجال، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إنشاء نظام 
آلي بالبنك المركزي لحصر العمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية، وبيت التمويل الكويتي، بسبب 
إرتجاع شيكات لعدم وجود رصيد، وإصدار القواعد واإلجراءات التي يتعين على البنوك المحلية وبيت 
التمويل الكويتي اإللتزام بها في مجال التعامل مع العمالء الذين ترتجع لهم شيكات لعدم وجود رصيد، وذلك 

وفقاً لما يلي :

أواًل  :  نظام الحصر المركزي

1(  ينشأ ببنك الكويت المركزي “ نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب
إرتجاع شيكات لهم لعدم وجود رصيد ” ويشار إليه فيما بعد بإسم “ النظام ”. ويشترك في 
هذا النظام كافة البنـوك المحليـة، وبيت التمويل الكويتي، وأية بنـوك أخـرى يصرح بإنشائهـا 

مستقباًل، ويشار إليها فيما بعد بإسم “ البنوك ” .

٢(  يقـوم النظام بمهمـة إعـداد " قائمة العمـالء الذين أقفلت حساباتهـم بسبب إرتجاع شيكات لعدم
وجود رصيد " ويشار إليها فيما بعد بإسم " القائمة " .

"On-Line" 3(  تلتزم البنوك بتزويد النظام من خالل خط اإلتصال المباشـر مع البنـك المركـزي
بالبيانات التالية والخاصة بالعمالء الذين يتم قفل حساباتهم لديها بسبب إرتجاع شيكات لعدم 

وجود رصيد، وذلك في ذات يوم قفل الحساب :

-  إسم العميل ورقم بطاقته المدنية بالنسبة لألفراد، ورقـم السجل التجـاري بالنسبـة للشركات
والمؤسسات .

-  رقـم حساب العميل الذي تم إقفالـه .

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
أ -  التعليمـات الخاصـة بنظام الحـصـر المـركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنـوك المحلية بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد والقواعـد

واالجراءات الواجب تطبيقها .
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-  رمز الفرع المعني .

-  عدد الشيكات المرتجعة التي تم بناًء عليها إقفال الحساب، وتاريخ كل منها .

-  تاريخ إقفال الحساب .

-  سبب إقفال الحساب .

٤(  يتم إستخـدام نظام خط اإلتصال المباشر سـواء إلدخـال البيانـات أو اإلطالع على القائمة التي
يوفرها النظام وذلك وفقاً لإلجراءات والضوابط اآلتية :-

أ  -  تتقـدم البنـوك إلدارة الرقابـة بالبنـك المـركـزي بأسـمـاء والمسميـات الوظيفيـة ونـمـاذج
توقيعـات المخولين باستخـدام نظام خـط اإلتصال المباشـر "On-Line" سـواء إلدخـال 
البيانات إلى النظام أو اإلطالع على القائمة التي يوفرها النظام. ويقتصر من يتم تخويلهم 

باستخدام هذا النظام على أربعة من مسئولي اإلدارة المختصة بكل بنك .

ب-  تقوم إدارة الرقابـة بالبنـك المركزي بمنح صالحيـة للموظفين المخولين من قبل البنـوك
باستخدام هذا النظام، تتضمن ما يلي :-

-  تعريف الشاشات الخاصة بهم وتحديد أرقامها .

-  إصدار كلمـة سـر "password" وإعطـاء صالحيـة لكل موظـف مخـول لـه إستخـدام
. "On-Line" نظام خـط اإلتصال المباشر

ثانياً  :  القواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها

1(  يتعين إقفال كافة حسابات الشيكات )Checking accounts(  للعميل وإدراج إسمه في القائمة
إذا إرتجع له خالل سنة شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالث شيكات، أو يرى البنك 
توافر سوء النية لدى العميل بما يترتب عليه عدم صرف الشيك، على أن يستمر إدراج إسم 

العميل في القائمة لمدة سنة يتم بعدها رفع إسمه من القائمة .

كما يتعين على البنـوك أن تطلب من العمـالء الذين تم إقـفـال حساباتهم تسليـم الشيكات غيـر
المستخدمة الموجودة في حوزتهم إليها .

٢(  ال يجـوز ألي بنـك فتـح حسابـات شيكـات جـديـدة أو صـرف دفاتـر شيكـات جـديـدة للعـمـالء
المدرجين بالقائمة، سواء كان إدراجهم بمعرفته أو بمعرفة بنوك أخرى .

3(  يتعين على كل بنك إقفال حساب أي عميل مـدرج بالقائمة بمعرفة البنـوك األخرى، في حالة
إرتجاع شيك واحد مسحوب على حسابه لدى البنك بسبب عدم وجود رصيد .

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
أ -  التعليمـات الخاصـة بنظام الحـصـر المـركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنـوك المحلية بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد والقواعـد

واالجراءات الواجب تطبيقها .
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بيـان لـه يتضمـن  للعميـل عنـد إرتجاع أي شيـك  البنـوك توجيـه تحـذيـر تذكيـري  ٤(  يتعين على 
العقوبات المقررة للشيك بدون رصيد، وأن الشيك الذي تم إرجاعه سيتم إحتسابه ضمن الشيكات 
المرتجعة في نطاق تطبيق البند رقم )1( من هذه القواعد واإلجراءات، بصرف النظر عن تسوية 

وضع الشيك المرتجع من عدمه .

للتذكير الالزمـة  العبـارات  الشيكات  دفاتـر  ثابتـة في  أن تطبع على ورقـة  البنـوك  يتعين على    )5
بعقوبة الشيك بدون رصيد المقررة في قانون الجزاء الكويتي، وكذا اإلجراءات التي سيتم اتخاذها 

وفقاً لهذا النظام .

أن يحصل منه على موافقة خطية بفتح حساب شيكات ألحد عمالئه  يقـوم  بنك  يتعين على كل    )٦
غير مشروطة على تطبيق هذه التعليمات، باإلضافة إلى أية إجراءات أخرى وفقاً لسياسة البنك في 
حالة إرتجاع شيكات مسحوبة منه. كما يتعين على البنوك الحصول على موافقة مماثلة من عمالئها 

الحاليين المفتوح لهم حسابات شيكات وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام .
وتعتبر القواعد واإلجراءات السابقة الحد األدنى الذي يجب أن تلتزم به البنوك في التعامل مع 
العمالء الذين ترتجع لهم شيكات بسبب عدم وجود رصيد. ويكون ألي بنك حرية إتخاذ ما يراه 
من إجراءات إضافية أكثر تشدداً وفقاً لسياسة البنك في هذا الشأن وإزاء طبيعة سلوك عمالئه في 

التعامل بالشيكات .

ثالثاً :  تعليمات عامة
الواردة البيانـات والمعلومات  التي تكفل ضمان سريـة  الداخلية  النظم  البنـوك وضع  1(  يتعين على 
النظام وعدم إساءة إستخدامها، باإلضافة إلى إحاطة الموظفين المخولين بأن إفشاء تلك  في هذا 
البيانات والمعلومات أو إساءة إستخدامها سوف يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين 

ذات العالقة .

لعدم المرتجعـة  الشيكات  المرفـق عن  للنموذج  ببيانات دورية وفقاً  المركـزي  البنـك  يتم موافـاة    )٢
البيانات  تكون  أن  ( على  ديسمبر من كل عام  يونيو،  نهاية  في   ( وجود رصيد كل ستة شهور 
مستخرجة من النظام عبر خط اإلتصال المباشر "On-Line" ومعتمدة من إدارة البنك، وبحيث 
تصل البيانات إلى البنك المركزي خالل أسبوع من تاريخ إنتهاء الفترة المعد عنها البيان. ويراعى 
أن يرفق مع أول بيان يقدم بيان تفصيلي بالسياسة التي يتبعها البنك تجاه عمالء الشيكات المرتجعة 

لعدم وجود رصيد .)1()٢(

ويتعين على البنوك إعداد قاعدة بيانات مناسبة لديها لتوفير كافة المعلومات عن عمالء الشيكات 
توفير  وأيضاً  العمالء،  هؤالء  من  أي  على وضع  وقت  أي  في  التعرف  يمكن  بحيث  المرتجعة 

البيانات الالزمة للبنك المركزي في هذا الشأن .
)1(  لغرض استبعـاد االزدواجية في موافاتنـا بتلك البيانات فقد تقرر إيقاف تزويدنا بالبيانات المذكورة أعاله التي ترد عبر البريد اعتباراً من بيانات النصف

األخير من عام ٢٠11 وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠11/11/٢8 والمدرج في البند )ج( من هذا الفصل .

)٢(  تم تطويـر النظام اآللي الستقبال البيانـات من قبل البنـوك المحليـة وذلك عن طريـق إستخـدام بيئة )Oracle( بداًل من )Main Frame( وذلك وفقـاً للتعميم
المؤرخ ٢٠1٢/5/3 والمدرج في البند )د( من هذا الفصل .

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
أ -  التعليمـات الخاصـة بنظام الحـصـر المـركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنـوك المحلية بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد والقواعـد

واالجراءات الواجب تطبيقها .
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٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
أ -  التعليمـات الخاصـة بنظام الحـصـر المـركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنـوك المحلية بسبب ارتجـاع شيكات لعـدم وجـود رصيد والقواعـد

واالجراءات الواجب تطبيقها .

)* بيان الشيكات المقدمة للبنك )
صيد

والشيكات المرتجعة لعدم وجود ر
خالل الفترة  .............................................................

ف الدنانير ”
                   “ القيمة بآال

 
 

 
 

 
 

اسم البنك :  ................................................................                                    

البيــــــــان
)** إجمالي الشيكات التي قدمت للبنك )

إجمالي الشيكات المرتجعة لعدم وجود 
)** صيد )

ر
الحسابات المقفلة بسبب

صيد
ارتجاع شيكات لعدم وجود ر

القيمة
العدد

عدد العمالء
)*** )

القيمة
العدد

عدد العمالء
)*** )

عدد العمالء
عدد الحسابات

االجمـالـي

ت .
*(  يشمل المركز الرئيسي والفروع داخل الكوي (

صة .
**(  سواء المقدمة داخل البنك ) على الشباك ( أو من خالل غرفة المقا (

ب االزدواج في ادراج العمالء .
***(  يراعي تجن (
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المدير التنفيذي
: ٤ ذو الحجة 1٤٢٩ هـ التاريخ 
الموافق : ٢ ديسمبـــر ٢٠٠8 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية بما فيها فروع البنوك األجنبية

باإلشارة إلى نظام الحصر المركزي للعـمالء الذين أُقفلت حساباتهم لدى البنوك المحلية بسبب ارتجاع
شيكات لعدم وجود رصيد والقواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها، وذلك فيما يخص رموز الفروع التي يتم 

إقفال تلك الحسابات لديها .

نود اإلحاطة بأنه تم استبدال جداول رموز الفـروع الحالية، بجداول جديدة )مرفقة(، على أن يتم العمل
بهذه الجداول اعتباراً من بداية يوم عمل ٢٠٠8/1٢/٢ .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

     المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

د. محمد يوسف الهاشل          

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ب -  تعميم بشأن استبـدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديـدة والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب

ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .
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٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ب -  تعميم بشأن استبـدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديـدة والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب

ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .

محافظة العاصمة ) 1٠٠ (

الرمـزالرمـز أسماء المناطقأسماء المناطق

101116 العديليةمدينة الكويت

102117 الفيحاءدسمان

103118 الشاميةالشرق

104119 كيفانالقبلة

105120 الخالديةبنيد القار

106121 اليرموكالدسمة

107122 الشويخ ) السكنية (المرقاب

108123 الشويخ الصناعيةالدعية

109124 ميناء الشويخالقادسية

110125 الشويخ التعليميةالمنصورية

111126 الشويخ الصحيةضاحية عبدهللا السالم

112127 معسكرات المباركيةالنزهة

113128 غرناطةالروضة

114129 الصليبخاتالسرة

115130 الدوحةقرطبة

الصالحية131
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٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ب -  تعميم بشأن استبـدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديـدة والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب

ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .

محافظة حولي ) ٢٠٠ (

أسماء المناطقالرمـز

السالمية201

الرميثية202

سلوى203

مشرف204

ضاحية عبدهللا المبارك205

بيان206

الجابرية207

حولي208

الشعب209

السالم210

حطين211

الشهداء212

الزهراء213

الصديق214

محافظة الجهراء ) ٣٠٠ (

أسماء المناطقالرمـز

الصليبية301

القصر302

النعيم303

تيماء304

النسيم305

الجهراء الصناعية306

العيون307

الواحة308

الجهراء309
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٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ب -  تعميم بشأن استبـدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديـدة والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب

ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .

محافظة مبارك الكبير ) 4٠٠ (

أسماء المناطقالرمـز

صباح السالم401

المسيلة402

الفنيطيس403

ضاحية أبو فطيرة404

العدان405

القصور406

القرين407

مبارك الكبير408

صبحان409

محافظة الفروانية ) 5٠٠ (

أسماء المناطقالرمـز

أبرق خيطان501

العمرية502

الفروانية503

الضجيج504

الرابية505

الرحاب506

أشبيلية507

الري508

جليب الشيوخ509

المطار510

الرقعي511

العارضية512

األندلس513

الفردوس514

صباح السالم515
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٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ب -  تعميم بشأن استبـدال جـداول رمـوز الفـروع الحاليـة بجـداول جديـدة والمتعلقـة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب

ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد .

محافظة األحمدي ) 6٠٠ (

أسماء المناطقالرمـز

 الفنطاس601

المهبولة602

أبو حليفة603

المنقف604

الفحيحيل605

منطقة الشعيبة606

ميناء عبدهللا607

أم الهيمان608

العقيلة609

الرقة610

ضاحية فهد األحمد611

الصباحية 612

مدينة األحمدي613

هدية614

جابر العلي615

الظهر616
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المدير التنفيذي
1٤33 هـ : 3   محـرم  التاريخ 
الموافق : ٢8 نوفمبر ٢٠11 م

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميــم إلــى

كافـة البنـوك المحليـة

التعليمات بتاريـخ 1٩٩٩/5/٩ بشأن  المركزي الصادر  الكويت  إدارة بنك  إلى قرار مجلس  باإلشارة 
شيكات  ارتجاع  بسبب  المحلية  بالبنوك  حساباتهم  أقفلت  الذين  للعمالء  المركزي  الحصر  بنظام  الخاصة 
لعدم وجود رصيد والقواعد واإلجراءات الواجب تطبيقها والتي بموجبها يتم تزويد بنك الكويت المركزي 
بالبيانات في هذا الشأن عبر البريد، وحيث أن هذا البيان في ذات الوقت يرد عبر خط االتصال المباشر 

. )On-Line(

المذكورة بالبيانات  تزويدنا  إيقاف  تقرر  فقد  البيانات،  بتلك  موافاتنا  في  االزدواجية  استبعاد  ولغرض 
أعاله التي ترد عبر البريد اعتباراً من بيانات النصف األخير من عام ٢٠11 .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

     المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

             يوسف جاسم العبيد

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
ج  -  تعميـم بشأن إيقاف تزويدنا بالبيانات الخاصة بنظام الحصر المركـزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهـم بالبنوك المحليـة بسبب ارتجاع شيكات لعدم

وجود رصيد والتي ترد عبر البريد اعتباراً من بيانات النصف األخير من عام ٢٠11 واالكتفاء بالبيان الذي يرد عبر خط االتصال المباشر .
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المدير التنفيذي
1٤33 هـ : 1٢ جمادي اآلخرة  التاريخ 
٢٠1٢ م الموافق : 3   مــايـــــــــــــو 

السيد / المدير العام      المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافـة البنوك المحلية

باإلشـارة إلى تعميم بنـك الكويـت المركـزي المؤرخ 1٩٩٩/5/1٢ بشأن التعليمات الخاصة بنظام الحصر
المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية بسبب إرتجاع شيكات لعدم وجود رصيد والقواعد 

واإلجراءات الواجب تطبيقها .

نود اإلحاطة بأنه قد تم تطوير النظام اآللي الستقبال البيانات من قبل البنوك المحلية وذلك عـن طريق
إستخدام بيئة )Oracle( بداًل من )Main Frame( وفقاً لدليل المستخدم المرفق )CD( والذي يحتوي على 
 )On-Line( إرشادات تشغيل البرنامج، بحيث يتم البدء بإدخال البيانات اليومية عبر خط اإلتصال المباشر

ابتداًء من 7/1/٢٠1٢ .

)Oracle( هـذا ويتعين على مصرفـكم إدخال البيانـات التاريخيـة وفقـاً ألسلـوب إستقبال البيانـات الجديد
ابتداًء من بدايـة عـام ٢٠11 وبحد أقصى ٢٠1٢/٦/3٠، على أن يتـم اإلستمرار مستقبـاًل بموافاتنـا بتلك 
البيانات وفقاً لنظامي )Main Frame( و )Oracle( في المواعيد المحددة وذلك لفترة تجريبية إنتقالية، وسيتم 

إشعاركم الحقاً بتاريخ إيقاف تزويدنا بالبيانات وفقاً لنظام )Main Frame( القديم .)1(

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

     المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

              يوسف جاسم العبيد

)1(  صدر التعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠13/318( المـؤرخ ٢٠13/1٢/٩ بشأن تطوير النظام اآللي الخاص بنظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعـة والمدرج
في البند )هـ( من هذا الفصل والذي يوضح تاريخ إيقاف تزويدنا بالبيانات وفقاً لنظام )Main Frame( القديم .

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
د  -  تعميـم بشأن تطوير النظام اآللي الستقبال البيانات الخاصة بنظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية بسبب ارتجاع

. )Main Frame( بداًل من )Oracle( شيكات لعدم وجود رصيد وذلك عن طريق استخدام بيئة
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المحـافـــظ
: 5 صـفــر 1٤35 هـ التاريخ 
الموافق : 8 ديسمبر ٢٠13 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠1٣/٣1٨( إلى كافة البنوك المحلية
بشأن تطوير النظام اآللي الخاص بنظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعة

باإلشـارة إلى تعميم بنك الكويت المركـزي المؤرخ ٢٠1٢/5/3 بـشـأن تطويـر النظام اآللـي الخاص
وذلك عن طريق  المحلية  البنوك  قبل  من  البيانات  المرتجعة الستقبال  للشيكات  المركزي  الحصر  بنظام 
الكويت  بنك  تعميم  بموجب  به  معمواًل  كان  والذي   ،  )Main Frame( من  بداًل   )Oracle( نظام  إستخدام 
أقفلت  الذين  للعمالء  المركزي  الحصر  بنظام  الخاصة  التعليمات  بشأن  المؤرخ 5/1٢/1٩٩٩  المركزي 
الواجب واإلجراءات  والقواعد  رصيد  وجود  لعدم  شيكات  إرتجاع  بسبب  المحلية  بالبنوك  حساباتهم 

تطبيقها .

نـود اإلفـادة بأنه تقرر اعتباراً من ٢٠1٤/1/1 إيقاف تزويدنا ببيانات نظام الحصر المركـزي للشيكات
المرتجعة وفقاً لنظام )Main Frame( ، على أن يتم االستمرار في موافاتنا بتلك البيانات من التاريخ سالف 
الذكر عن طريق نظام )Oracle( وفقاً للدليل المستخدم المرفق والذي يوضح إرشادات تشغيل البرنامج .)1(

ومع أطيب التمنيات ،،،

       المحـافـــظ          

د. محمد يوسف الهاشل

)1(  تم تزويد البنوك المحلية بنسخة من دليل المستخدم وهو باللغة االنجليزية .

٢٠ -  نظام الحصر المركزي للعمالء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية .
هـ -  تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠13/318( بشأن تطوير النظام اآللي الخاص بنظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعة . 


