 - 30تعليمات بشأن التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة
أ  -الضـوابـط والقـواعــد التي يتعني االلتـزام بهــا بالنسبــة للتسهيالت
االئتمانية التي متنح ألعضاء مجلس إدارة البنك .
ب  -تعــمـيـم رقـــم (/2رب)2012/295/بـشـأن إدخــال تـعـديـل علـى
الضوابــط والقـواعـد التي يتعني االلتــزام بهـا بالنسبـة للتسهيـالت
االئتمانية التي متنح ألعضاء مجلس اإلدارة .
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املـــحافـــظ
التاريخ  7 :رجـ ـ ــب  1416هـ
املوافــق  29 :نوفمبر  1995م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم ،
حتية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك احمللية &

أود اإلفادة أن مجلس إدارة البنك املركزي قد أصدر في اجتماعه املنعقد بتاريخ  1995/11/27تعليمات
في شأن الضوابط والقواعد التي يتعني االلتزام بها بالنسبة للتسهيالت االئتمانية ،التي متنح ألعضاء مجلس
إدارة البنك .
نـرفــق لكم طيــه نسخـ ًة مـن هــذه التعليمـات ،والتي يتعني على مصرفـكم االلتــزام بالعـمـل بهــا اعتبـارا ً مـن
تاريخه .
مــع أطيـب التمنيات ،،،،
احملــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

& أرسل إلى جميع البنوك احمللية .

 - 30تعليمات بشأن التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة .
أ  -الضوابط والقواعد التي يتعني االلتزام بها بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي متنح ألعضاء مجلس إدارة البنك .
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الضوابط والقواعد التي يتعني االلتزام بها
بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي متنح
ألعضاء مجلس إدارة البنك
مقدمـــة :
أخـذا ً في االعتبـار ما جـاء في املـادة ( )69مـن القانـون رقـم  32لسنـة  1968في شأن النقـد وبنـك الكـويت
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية ،والتي تضمنت الشروط التي يتعني توافرها في القروض والسلف والكفاالت
التي يقوم البنك مبنحها ألعضاء مجلس إدارته ،وما جاء في التعليمات الصادرة من البنك املركزي في شأن
ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية لدى البنوك ،وكذا ما تضمنته التعليمات الصادرة في شأن احلدود القصوى
للتركز االئتماني .
فإن هـذه التعليمـات والقواعـد ،والتي تأتي متاشيـا ً مع التوجهــات الرقابيـة العامليـة في شأن تنظيـم إقـراض
البنــوك ألعـضاء مجالـس إدارتهــا ،تـهــدف إلى التحـقـق مـن أن التسهيـالت االئتمانيــة التي يـتـم منحهـا ألعـضـاء
مجلس اإلدارة ال يترتب عليها مخاطر غير عادية ،تنعكس سلبا ً على الوضع املالي للبنك ،وأنه لم يتم منحهم أية
مزايا تفضيلية بحكم مراكزهم .
أوال ً  :مجال تطبيق هذه التعليمات :
تـسري هذه التعليمـات على كافـة التسهيالت االئتمانيـة التي متنح لعضو مجلـس إدارة البنـك ،أو أليـة
أطــراف متـرابط ــة مـعـه اقتصادي ـا ً أو قانوني ـاً ،سـواء كـان هـذا االرتبــاط عـن طريــق امللكيــة املشتركــة
أو اإلدارة املشـتــركـ ــة ،وذلـك عـلـى النـح ــو ال ــذي ج ـ ــاء فـي الب ـنـ ـ ــد راب ـع ـ ـ ـا ً م ــن الت ـع ـلـيـ ـم ــات رق ـ ــم
(رب س )1995/101/في شأن احلدود القصوى للتركز االئتماني .
ثانيا ً  :املقصود بالتسهيالت االئتمانية :
يقصد بالتسهيالت االئتمانية في مجال تطبيق هذه التعليمات  :التسهيالت التي يتم منحها من املركز
الرئيسي للبنك وفروعه الداخلية واخلارجية والشركات التابعة ،والتي تشمل ما يلي -:
 )1التسهيالت النقدية :
وتشمل ما يلي :
* القروض وتسهيالت السحب على املكشوف .
* الكمبياالت املخصومة واألوراق األخرى ذات الطبيعة املماثلة .
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 )2التسهيالت غير النقدية :
وتشمل ما يلي :
* اعتمادات مستندية .
* خطـاب ــات ضـم ـ ــان .
* قب ــوالت مصرفيــة .
* التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة .
ثالثـا ً  :الشـــروط الواجـــب تـوافـــرهـا فـي التسهـيــــــالت
االئتمانية التي يتم منحها ألعضاء مجلس اإلدارة :
 )1أن يكـون هناك ترخيـص مسبـق من اجلمعيـة العامـة للبنـك ملجلـس إدارتـه ملنـح تسهيـالت ائتمانيـة
ألعضاء مجلـس اإلدارة ،وذلك وفقـا ً ملا تقضي به املادة ( )69من القانون رقم  32لسنة  1968في
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية .
 )2أن يتـم منـح  -جتديـد  -زيـادة  -التسهيـالت االئتمانيـة لعضو مجلـس اإلدارة مبوافقـة من مجلس
إدارة البنــك بأغلبية ال تـقـل عـن ثالثـة أربـاع أعضاء املجلـس ،وال يجـوز ملجلـس اإلدارة أن يـفـوض
صالحيته في هذا الشأن ألي من اللجان املنبثقة منه أو ألي سلطة أخرى .
 )3يتعني احلصـول على ضمانـات كافيــة مقابــل التسهيــالت االئتمانيــة التي يتـم منحهـا ،مــع مـراعــاة
ما يلي :
أ  -بالنسبة للتسهيالت النقدية :
يجب أن تكون التسهيالت النقدية التي يتم منحها مغطا ًة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية،
مع مراعاة احلصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات ،ملواجهة املخاطر احملتملة،
نتيجة انخفاض قيمة الضمانات ،وذلك وفقا ً لألصول املصرفية املتعارف عليها .
وال ُيشتـرط توافـر هـذه الضمانـات ،ملقابلـة القـروض االستهالكيـة وغيرهـا مـن الـقروض
الشخصية املقسطة وبطاقات االئتمان املقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة ،شريطة توافر راتب
()1
شهري أو دخل شهري مستمر للعضو .
( )1مت إضافة هذه الفقرة مبوجب التعميم رقم (/2رب )2012/295/املؤرخ  2012/12/26واملدرج في البند (ب) من هذا الفصل .
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ب  -التسهيالت غير النقدية :
يتعني أن يـتـم حتـديــد الهــوام ــش (التأمينــات النقـدي ــة) التي يـحـصـل عليهــا البنـ ــك مـن قـيـمــة
التسهيــالت غيــر النقدي ــة وفقـا ً لألصـول املصرفيــة املتعارف عليهــا ،مـع مراعـاة أال تقل هذه
الهوامش لبعض هذه التسهيالت عما يلي :
*  ٪25من قيمة القبوالت املصرفية .
*  ٪100من قيمة خطابات الضمـان الصـادرة لضمـان أي تسهيـالت ائتمانيـة يحصل عليهـا
عضو مجلس اإلدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى .
* بالنسبـة لالعتمادات املستنديـة وباقي خطابـات الضمـان وااللتزامـات العرضيـة األخـرى،
يتعني على البنك احلصول على هوامش كافية مقابلها ،بحيث ال يكون هناك أية معاملة
متييزية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة .
 )4مراعـاة حتديـد أسعــار الفائــدة والعـمـوالت على التسهيـالت االئتمانيــة التي متنـح ألعـضاء مجلـس
اإلدارة ،وفقا ً ملا هو متبع بالنسبة لسائر العمالء .
 )5يراعـى االلتــزام بـكـل دقــة لـدى منح تسهيالت ائتمانيــة لعضو مجلـس اإلدارة مبا جـاء بالتعليمـات
الص ــادرة مـ ــن البـنـ ـ ــك املــركـ ــزي ،ب ـش ــأن تـرشيـ ـ ــد وتـنـظـيـ ــم السيـاس ـ ــة االئتـمـانيـ ـ ــة املــؤرخ ـ ــة
فـي  ،1993/12/28وبوج ــه خ ــاص ما يتعل ــق بضـرورة إعـ ــداد دراسة ائتمانيــة متكاملــة ،وأن
توضــح تلـك الـدراســة األسبــاب التي أوجبـت تـقـديــم هذه التسهيـالت ،أو أسبـاب جتديدهـا وأيـة
بيانــات أخ ــرى ذات عــالق ــة بهذه التسهيالت ،وكذلك ما تضمنتــه تلك التعليمــات مـن إجــراء تقييم
حديث للضمانـات ،مع مـراعــاة االستعانـة باجلهــات املعتمدة إلجـراء التقييم الـالزم لألصـول التي
تتطلب طبيعتها ذلك .
رابعا ً  :يتعني على مجـلــس إدارة البن ــك إحاطـ ــة اجلمعي ــة الـعـام ــة لــه ،مـن خـالل التقـري ــر السنــوي املصاحـب
للحسابات اخلتامية ،بأرصدة التسهيالت االئتمانية املقدمة ألعضائه في نهاية السنة املالية ،موضحا ً
عدد العمالء ،وحجم التسهيالت النقدية وغير النقدية ،والضمانات القائمة مقابلها .
خامسا ً  :يتعني على البنك أن يبدأ على الفـور في استيفـاء الضمانـات الالزمـة ،وفقـا ً لهذه الضوابـط والقواعـد،
ملقابلـة التسهيـالت االئتمانية املمنوحة ألعضاء مجلس إدارته ،والقائمة قبل صدور هـذه التعليمـات،
وذلك خالل فترة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذه التعليمات .
 - 30تعليمات بشأن التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة .
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سادسا ً  :يتعني على البنــك مـوافــاة البنــك املركــزي ببيــان ربــع سنــوي بأرصـدة كـاف ــة التسهيـالت االئتمانيـة
املمنوحـة ألعضاء مجلـس إدارتـه والضمانـات القائمـة مقابلهـا ،موضحـا ً به اإلجـراءات التي اتخذهـا
البنـك الستيفـاء العجز في هذه الضمانات مبا يتماشى مع هذه التعليمات ،على أن يكون ذلك البيان
معتمدا ً من قبل مدقق احلسابات اخلارجي للبنك .
سابعا ً  :يعمل بهذه التعليمات اعتبارا ً من تاريخ صدورها .

 29نوفمبر 1995
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بنـــك :

الرقم السري للعضو واألطراف

ذات الـعــــــــالقــــــــــــة

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

تاريــخ
املـنـــح

أوال ً  :الرقم السري للعضو  :أ)

ثانيا ً  :األطراف ذات العالقة  :ب)

)1

)2

)3

مجم ــوع (ب)

اإلجمالي (أ  +ب)

االستحقاق

تاريــخ

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

بيان التسهيالت االئتمانية املمنوحة
ألعضاء مجلس إدارة البنك كما في

تسهيــالت نقديـــة

تسهيالت غير نقدية

مـمـنــــوح مستخــدم مـمـنــــوح مستخــدم

& اإلجراءات التي اتخذها البنك لاللتزام بالضوابط والقواعد بشأن التسهيالت التي متنح ألعضاء مجلس اإلدارة :
 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................ -

الضمـانـات القائـمـــة
نـــــــوع

قـيـمـــــة
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املـــحافـــظ
التاريخ  13 :صـ ـف ـ ـ ــر  1434هـ
املوافــق  26 :ديسمبر  2012م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة احملترم ،
حتية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب)2012/295/
بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد
التي يتعني االلتزام بها بالنسبة للتسهيالت االئتمانية
التي متنح ألعضاء مجلس اإلدارة
أود اإلف ــادة بأن مجلــس إدارة بنــك الكويت املــركـزي قــد ق ــرر بجلستــه املنـعـقـدة بتاريـخ 2012/12/25
إدخــال تـعـديــل على البن ــد (ثالث ـاً/3/أ) من التعليمــات الصادرة بتاريـخ  1995/11/27في شأن الضوابــط
والقــواعـ ــد التي يتعني االلـت ــزام بـه ــا بالنسب ــة للتسهيــالت االئتمـاني ــة التي تـمـنــح ألعـ ـضــاء مـجـل ــس اإلدارة،
ليصبـح على النحو التالي :
" يجب أن تكون التسهيالت النقدية التي يتـم منحهـا مغطـاة بالكامل بضمانـات نقديـة أو عينية ،مع مراعـاة
احلصول على هوامــش إضافي ــة كافي ــة لتلـك الضمانــات ملواجه ــة املخاطــر احملتملــة ،نتيج ــة انخـف ــاض قيـم ــة
الضمانات ،وذلك وفقا ً لألصول املصرفية املتعارف عليها .وال ُيشترط توافر هذه الضمانات ،ملقابلة القروض
االستهالكيـة وغيرها من القروض الشخصيـة املقسطــة وبطاقـات االئتـمان املقدمـة ألعضاء مجلـس اإلدارة،
شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو” .
ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
احملـــــافـــظ
د .محمد يوسف الهاشل

 - 30تعليمات بشأن التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة .
ب  -تعميم رقـم (/2رب )2012/295/بشأن إدخـال تعديـل على الضوابط والقواعـد التي يتعني االلتـزام بها بالنسبـة للتسهيالت االئتمانية التي متنح ألعضاء
مجلس اإلدارة .
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