 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني
أ  -التعليمـات رقـم (رب س )1995/101 /في شـأن الحـدود القصوى
للتركز االئتماني .
ب  -النـمـاذج المتعلقــة بالتعليمـات الخاصـة بالحــدود القـصــوى للتركـز
االئتماني .
ج  -تعـديـل نـص الفــقــرة ( )6مـن البنــد الثامـن مـن التعليمـات رقــم
(رب س. )1995/101/
د  -تعميـم بـشـأن التسهيـالت الممنوحـة للبنــوك والمؤسسـات الماليـة
ســواء المحليـة أو األجنبيـة .
هـ  -تعـميـم رقـم (/2رب )1999/74/بشأن إفصـاح العميـل في عـقـود
التسهيالت عن األطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً .
و  -تـعـديـل نــص الفـقــرة ( )1مـن البنــد الثامـن مـن التعليمـات رقـم
(رب س. )1995/101/
ز  -تعميـم رقــم (/2رب )2005/173/بـشـأن القـواعــد االسترشاديـة
التي يأخذها بنـك الكويت المركـزي في االعتبار لدى دراسة طلبات
البنـوك بشـأن استثناء أي عميل من الحـد األقصى المقرر للتركـز
االئتماني .

ح  -تعميـم رقـم (/2رب )2006/192/بـشـأن تـعـديـالت على تطبيـق
تعليمات الحدود القصوى للتركز االئتماني بالنسبة لفروع البنوك
األجنبية العاملة في دولة الكويت .

ط  -تعـميم رقـم (/2رب ،رس )2009/251/بـشـأن موافاتنـا بنمـوذج
تفاصيـل التسهـيـالت اإلئتمانـيــة المستثنــاه مـن الحـــدود القـصــوى
للتركـز االئتمانـي (أ.م  ،)28ونمـوذج مـدى اإللتـزام بالحـد األقـصى
إلجمالي التركزات االئتمانية الكبيرة (أ.م . )29
ي  -تعـمـيـم بـشـأن طلب تحميل بيانـات النمـوذجين (أ.م  )28بــشــأن
تفصيل التسهيالت االئتمانيـة (عمليـات التمـويـل) المستثنـاه مـن
الحـدود القصـوى للتركـز االئتماني (التمويلي) و (أ.م  )29بـشـأن
مــدى االلتــزام بالحـــد األقـصـــى إلجمـالــي التـركــــزات االئتمانيـــة
(التمويلية) الكبيرة عبر خط االتصال المباشر .
ك  -تعـمـيـم رقــم (/٢رب ،رس ،رت )٢٠١٤/٣٢٠/بـشـأن مـوافاتنــا
بنـمــوذج االلتـزامـات االئتمانيــة القائـمــة التي تبلـغ نسبتهــا ٪٥
فأكثـر مـن قاعــدة رأس الـمـال (أ.م  ،)١٨ونـمــوذج االلتـزامـات
االئتمانيـة الخاصة باألطراف ذات المصالـح المتداخلـة (أ.م )١٩
ّ
ومدققين مـن مـراقبي الحسابـات الخارجيين
بالمـوعــد المـحــدد لهـا
في نهايـة كـل عـام .
ل  -تعميـم رقـم (/٢رب ،رب أ  )٢٠١٤/٣٤٧/إلي جميع البنوك المحلية
الكويتية بشأن االنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عمالء
االئتمان.
م  -تعميـم رقـم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)٢٠٢٠/٤٦٥/
لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف
عن استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر(.)Main Frame
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المحـافـــظ
التاريـخ  ١٩ :ذو القــعـــدة  ١٤١٥هـ
الموافـق  ١٩ :إبــــريــــــل  ١٩٩٥م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

المـوضــوع  :تعـمـيــم بــشــأن الحـــدود
القصوى للتركـز االئتماني*
أود اإلفـادة أن مجلـس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعـه المنعقـد بتاريخ 1995/4/16
التعليـمات رقـم ( رب س ) 1995 / 101 /في شـأن الحدود القـصوى للتركز االئتماني في صيغتها
المعدلـة ،التي يتعين على كافة البنوك العمل بها اعتباراً من تاريخه .
مـع أطيب التمنيـات ،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
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التعليمات رقم (رب س)1995 /101 /
في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني
مـقـدمـــة
تماشياً مع ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وتوجيهات لجنة بازل في شأن نظام
التركزات االئتمانية ،فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وضع قواعد جديدة بشأن الحدود القصوى
للتركز االئتماني ،تلتزم بها البنوك المحلية وشركات االستثمار .وتهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر
االئتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العمالء؛ بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها
البنوك أو شركات االستثمار ،نتيجة تركز االئتمان في عدد محدود من العمالء .
ً
أوال  :الحــد األقصـى للتركـز االئتمانـي
يجب َّ
أال يزيـد إجمالـي االلتزامـات االئتمانيـة للعميـل الواحـد تجـاه البنـك أو شركـة االستثمار عـن
 ٪15مـن قاعـدة رأس المال .ويراعى أن تقتصـر الضمانـات التي تستبعـد مـن تلك االلتزامات على
ما يلي :
 الودائـع والتأمينـات النقديـة . أذون وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن سنة .ويجب أن تتوافــر الشـروط اآلتيـة في الضمانـات التي يتـم استبعادهـا :
 )1أن تكـون الودائـع النقـديــة وأذون وسنـدات الخزانـة الكويتيـة مرهـونـة لصالـح البنـك أو شركـة
االستثمار .
 )2أن يحتفظ البنـك أو شركـة االستثمـار بكافـة الحقـوق القانونية التي تمكنـه  -تحت أية ظـروف -
من إجراء المقاصة بين االلتزامات االئتمانية ،والودائع النقدية ،وأذون وسندات الخزانة
الكويتية المرهونة مقابلها .
 )3يجب االحتـفـاظ بالودائـع النـقـديــة ،وأذون وسنــدات الخـزانـة المـرهـونـة ،مقابـل االلتـزامـات
االئتمانيـة لدى الجهة مانحة االئتمان .وبالنسبـة لشركات االستثمار التي ال يجـوز لها قبـول
ودائـع من العمالء ،يراعى أن يتـم االحتفاظ بالودائع النقديـة المرهونـة لصالحها لدى أي من
البنوك المحلية .
 )4يجب أن يؤخذ في االعتبار -في حالة إختالف عملة الوديعة النقدية عن عملة االلتزام االئتماني
الممنـوح  -المخاطـر التي قـد تتـرتب على تقلبـات أسـعـار الصـرف ،وأن تقتصـر الودائـع النقديـة
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بالعمالت األجنبيـة على العمالت الرئيسيـة القابلة للتحويل ،وأن يستبعـد  ٪80فـقـط مـن قيمـة
الوديعـة مـن االلتزامـات االئتمانيـة التي تخضع الحتسـاب الحـدود القصـوى للتركـز االئتمانـي،
مـع إعـادة تقييـم هـذه الودائـع أسبوعيـاً .
ويستثنـى مـن الحــد األقـصـى للتركـز االئتمانـي  :الهيئـات واإلدارات والمـؤسـسـات الحكـوميــة
وشبـه الحكومية ،التي ال تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ثانياً  :المقصود بقاعدة رأس المال
تتكون قاعـدة رأس المال مـن رأس المال األساسي ورأس المـال المساند ،وذلك وفقاً لما هـو موضح
ً
تفصيال في البند رابعاً من التعليمات المرسلة إلى البنوك المحلية في شأن معيار كفاية رأس المال .
ثالثاً  :المقصود بااللتزامات االئتمانية
يقصـد بااللتزامات االئتمائيـة التي يتم على أساسهـا احتساب نسبـة التركـز االئتماني كافـة التزامات
العميـل قبـل البنـك أو شركة االستثمار ،ويشمل ذلك :المركز الرئيسي ،والفروع الداخلية ،والفـروع
الخارجية ،وكذلك الشركات التابعة للبنك ،أو لشركة االستثمار التي تقوم بنشاط مماثل .
وتشمل هذه االلتزامات ما يلي :
 )1االلتزامات االئتمانية النقدية :
وهي تشمل ما يلي :
أ ) التزامات نقدية مستخدمة
● القروض وأرصدة الحسابات المكشوفة ،سواء بضمان أو بدون ضمان .
● الكمبياالت المخصومة ،واألوراق األخرى ذات الطبيعة المماثلة .
● السنـدات واالستثمـارات الماليـة المماثلـة لهـا المصدرة من العميل والمدرجـة ضمن أصـول
البنـك  /شركة االستثمار .
ب ) التزامات نقدية غير مستخدمة
● الحـدود غير المستخدمـة من التسهيـالت االئتمانيـة النقدية الممنوحـة ،سـواء كانت قروضاً أو
حسابات جارية مدينة .
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 )2االلتزامات االئتمانية غير النقدية :
وهي تشمل ما يلي :
● االعتمادات المستندية .
● خطابات الضمان .
● القبوالت المصرفية .
● عقود الصرف األجنبي ،وعقود أسعار الفائدة الخاصة بها (وهي تشمل العقود اآلجلة والخيارات،
وأية أداة أخرى يترتب عليها مخاطرة ائتمانية) .ويراعى أن يقتصر ما يدرج من هذه العقود ضمن
االلتزامات االئتمانية على المخاطر االئتمانية المحتمل تحققها* .
● مبيعات أصول بحق الرجوع .
● التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة .
رابعاً  :المقصود بالعميل الواحد

()1

ألغراض احتساب نسبة التركز االئتماني تعتبر األطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً
بمثابة عميل واحد ،سواء كان هذا االرتباط عن طريق الملكية المشترةكة (�Common Owner
 ،)shipأو عن طريق اإلدارة المشتركة ( ،)Common Directorsوتشمل هذه األطراف ما يلي :
 )1العميل بصفته الشخصية ،وبصفته ولياً طبيعياً على أوالده القصر .
 )2الحسابات المشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها .
 )3المؤسسات الفردية المملوكة من العميل .
 )4شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها .
 )5شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها .
*

يتم احتساب حجم المخاطر االئتمانيـة وفقاً للمعادلـة االئتمانية اآلتية = (قيمة العقد × معامل التحويل)  +الكلفة اإلحاللية للعقد إذا كانت موجبـة ،أو صفر
في حالة كلفة سالبة ،وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات المرسلة إلى البنوك المحلية في شأن معيار كفاية رأس المال .

( )1تلتزم البنوك بتضمين عـقـود التسهيالت بنـداً يتعهـد فيـه العميـل باالفصاح باألطراف المترابطـة مـعـه اقتصاديـاً أو قانونيـاً ،وذلك بموجب التعميم الصادر في
. 1999/10/21
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 )6شركات األمـوال (الشركات المساهمـة ،ذات المسئوليـة المحـدودة ،التوصية باألسهـم )..،التي
يمتلك العميل أكثر من  ٪50من رأسمالها ،أو يكون له السيطرة عليها .
 )7العـمـالء الذين يكفلهم العميـل كفـالـة شخصيـة قـبـل البنـك أو شركة االستثمارّ ،
أياً كان الشكـل
القانوني لهؤالء العمالء .
 )8أيـة أطراف مدينـة أخرى قبل البنـك أو شركة االستثمار ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع
العميـل ،بحيث إذا تـعــرض أي منهـم لمصاعب ماليـة ،فـسـوف تـؤثـر على قــدرة العميـل في
سـداد التزاماته االئتمانية قبل البنك أو شركة االستثمار .
خامساً  :األطراف ذات المصالح المتداخلة
تعتبر األطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان ألحدها القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر،
أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .
وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي :
أ ) أعضاء مجلس إدارة البنك أو شركة االستثمار .
ب) المالكـون والمساهمون الرئيسيـون في البنـك أو شركة االستثمـار ،ويقصد بذلك أولئك الذين
يملكون  ٪5فأكثر من رأس المال .
ج ) أصحاب المراكز اإلدارية الرئيسية في البنك أو شركة االستثمار ،ويقصد بهم  :رئيس الجهاز
التنفيذي ونوابـه ومساعـدوه والمـدراء التنفيذيـون ،وغيرهم ممن يشغلون مراكـز يتبين من
النظام اإلداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح االئتمان .
د ) الشركات التابعة ،ويقصد بها في هذا المجال  :تلك التي يمتلك البنك أو شركة االستثمار فيها
أكثر من  ٪50من رأسمالها ،أو يكون له السيطرة عليها .
هـ) الشركات الشقيقـة ،ويقصد بها في هذا المجـال  :تلك التي يمتلك البنـك أو شركة االستثمـار
فيها  ٪20أو أكثر من رأسمالها ،ويكون له تأثير فعال عليها .
و ) مدققو حسابات البنك أو شركة االستثمار .
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ويسري اآلتي على حدود التركز االئتماني فيما يتعلق باألطراف ذات المصالح المتداخلة :
 )1يتـوجـب َّ
أال يتجـاوز الحـد األقـصى للتـركـز االئتمانـي ،الذي تحصـل عليــه األطـراف ذات المصالـح
المتداخلـة الـواردة قريـن البنـود (أ ،ب ،ج) ،المذكـورة أعـاله ،مجتمعة عـن  ،٪50مع عـدم اإلخالل
بالحد األقصى المقرر للعميل الواحد .بحيث ال يتجاوز الحد األقصى للتسهيالت االئتمانية التي يمنحها
البنك ،أو شركة االستثمار ألصحاب المراكز اإلدارية الرئيسية الموضحين قرين البند (ج) مجتمعين
عـن  ،٪15على أن يستثنـى مـن ذلـك :القــروض الممنـوحـة لـهـم ألغــراض شخصيــة (الـقـروض
االستهالكية فقط) وفقاً لألنظمة الداخليـة للبنك أو لشركة االستثمار .
 )2يجب أال تتجاوز اإليداعات والتسهيالت االئتمانيـة الممنوحـة من قبل البنك ،أو شركة االستثمار للشركات
التابعة أو الشقيقة الواردة في البندين (د ،هـ) عن  ٪20من رأس المال بمفهومه الشامل للشركة الواحدة،
و ٪60للشركات مجتمعة ،ويراعى أن يضاف إلى بسط النسبة اإليداعات والتسهيالت االئتمانية التي
تمنحها الشركة التابعة أو الشقيقة لنظيراتها الالتي تتبع البنك أو شركة االستثمار من حيث الملكية .
 )3ال يجوز للبنك أو شركة االستثمار منح أية تسهيالت ائتمانية لمدققي حساباتهما الخارجيين .
سادساً  :الحدود اإلجمالية للتركزات الكبيرة
يجب َّ
أال يزيد إجمالي التركزات االئتمانية الكبيرة ) تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي تجاوز
 ٪10من قاعدة رأس المال ( بما فيها الحاالت التي تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك
المركزي باستثنائها من الحدود القصوى ،عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال .
سابعــاً  :البيانـات الـدوريـة
يتوجب على البنك أو شركة االستثمار تزويد بنك الكويت المركزي ،وفقاً للنماذج المعدة في هذا
الشأن ،ببيان دوري عن كافة التركزات االئتمانية التي تبلغ نسبتها  ٪5أو أكثر .
ثامنـــاً  :أمــــور أخـــرى
 )1يستثنى من هـذه التعليمات االلتزامـات االئتمانيـة الممنوحة للبنـوك والمؤسسات المالية (،)1
ويجب على البنـك أو شركة االستثمار توخي الدقـة والحرص في هذا المجـال ،خاصـة لدى
()2
تحديد الحدود القصوى للتركز االئتماني لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة .
( )1تم إلغاء المؤسسات المالية بموجب التعميم الصادر في . 2004/1/14
( )2تم إلزام البنوك بتقديم بيانات تفصيلية في هذا الخصوص بصفة فصلية بموجب التعميم الصادر في . 1998/12/31

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
أ  -التعليمات رقم (رب س )1995 /101 /في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني .
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 )2يجـب على البنــك أو شركـة االستثمار إعـداد النـظـم المحاسبيـة الرقابيــة ،التي يمكـن مـن
خـاللهـا االلتـزام بدقــة بالحــد األقصى للتركـز االئتماني ،سـواء بالنسبـة لكـل عميـل ،أو
لألطراف ذات المصالح المتداخلة ،وذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذه التعليمات .
 )3بالنسبـة أليـة تسهيالت ائتمانيـة ممنوحـة قبل العمل بـهـذه التعليمات وتجـاوز الحـد األقصى
المقـرر ،يتعين على البنـك أو شركـة االستثمـار مـوافـاة البنـك المركـزي ببيان دوري بهـا،
وفقاً للنموذج الذي يعد في هـذا الشـأن ،مـع االلتـزام بتخفيض الحـدود االئتمانيـة الممنوحـة
واألرصدة المستخدمة لهذه الحاالت ،بحيث يؤدي ذلك إلى االلتـزام بالحـد األقصى المقـرر
في موعد غايته نهاية ديسمبر . 1995
 )4يجـوز لمجلس إدارة البنـك المركـزي  -عندمـا يجد ضرورة لذلك  -أن يستثني( )1أي عميـل
مـن الحـد األقصى المقـرر ،بنـا ًء على طلب يقـدم من البـنـك أو شركـة االستثمار صاحب
العالقة قبل منح االئتمان ،مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه،
وأسباب طلب الحصول على االستثناء ،ويتعين أن تكون هذه الحاالت في أضيق الحدود،
وعند الضرورة القصوى .ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة االستثمار تحمل
أية مخاطر ،تنجم عن التسهيالت التي يتم منحها للعمالء ،بما في ذلك تلك التي يتم الحصول
()2
على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد األقصى للتركز االئتماني .
 )5يتم االلتزام بهذه التعليمات فور صدورها .
 )6يتـم إلغـاء التعليمـات رقـم (رم ب س )1993 /104 /فـي شـأن الحـدود القصـوى للتركـز
()3
االئتماني التي صدرت في نوفمبر عام . 1993

إبريل 1995
( )1وفقاً للتعميم المؤرخ  2008/11/17المـدرج في البند (ت) من الفصل رقـم ( )10من هـذا الدليل فإنه في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمـار
المحلية يتعين على البنوك اتباع اإلجراءات المقررة في تعليمات التركز االئتماني والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي
على التجاوز حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة .وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ما تضمنته األسس العامة المشار إليها من
مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات .
( )2اشتمل التعميـم رقـم ( /2رب )2005/173 /الصادر بتاريخ  2005/1/11على مجموعـة القواعد االسترشاديـة التي تؤخـذ في االعتبار لدى دراسـة البنـك
المركزي لطلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد األقصى المقرر للتركز االئتماني .
( )3تـم إضافـة العبارة التالية وأيـة تعليمـات أخرى سبق صدورها في هذا الخصوص وتتعارض مع ما جـاء بهذه التعليمات وذلك بموجب التعميـم الصادر في
. 1996/12/4

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
أ  -التعليمات رقم (رب س )1995 /101 /في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني .
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المـديــر
التاريـخ  ٢٣ :محرم  ١٤١٦هـ
الموافـق  ٢١ :يونيـو  ١٩٩٥م

المحـترم ،

السيد  /المـديــر الـعــام
تحية طيبة وبعد ،

الموضـوع  :مراسـالت بخـصـوص التعليـمـات رقـم (رب س)1995/101/

في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني في صيغتها المعدلة *

إشــــارة إلى كتـــاب البـنـــك المـركــزي الـمــؤرخ فـي  1995/4/19بخـصـوص التعليـمـات رقــم
(رب س )1995/101/في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني في صيغتها المعدلة .
يرجـى التوقــف عـن تزويدنـا بالنـمـاذج المتعلقــة بالتعليمـات السابـقــة في شـأن الحــدود القـصـوى
للتركـز االئتماني ،وتزويدنا ً
بدال منها بالنموذجين المرفقين (أ .م )18في شأن االلتزامات القائمة التي تبلغ
 ٪5فأكثر من قاعدة رأس المال ،والنموذج (أ .م )19في شأن االلتزامات االئتمانية الخاصة باألطراف
ذات المصالح المتداخلـة ،وذلك بشكـل ربـع سنــوي مـن خـالل خـط نظام االتصال المباشـر في الحاسب
اآللـي (مركزية المخاطر  -اإلصدار الثالث) ،ابتدا ًء من . 1995/9/30
ويراعى أن يتـم االنتهـاء مـن تغذيـة الحاسـب اآللي بالبيانـات المطلوبـة وفقـاً للنموذجين المذكورين
()٢( )١
خالل فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
المدير التنفيذي إلدارة الرقابة
حميـد أحـمـد الرشيـد
*

أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

( )١صدر التعميـم المـؤرخ  ٢٠١٤/١/٦والمـدرج في البنـد (ك) من هذا الفصل ،والذي يطلب من البنـوك موافاتنـا بهذين النموذجين في الموعـد المحـدد لهـا
ومدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين في نهاية كل عام .
( )٢صدر التعميـم رقم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/المـؤرخ  ٢٠٢٠/٩/١والمـدرج في البنـد (م) من هذا الفصل بشأن التوقف
عن استقبال النموذجين (أم  )١٨و (أم  )١٩عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ب  -النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز االئتماني .
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ب  -النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز االئتماني .
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بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابـــة

قـسـم االئتـمــان

مستخدم

غير
مستخدم

()2
االلتزامات االئتمانية غير النقدية
إعتمادات خطابات
مستندية ضمان
قبوالت أخـرى مجموع

()2+1

()3
مجموع
اإللتزامات
القائمة

أذونـات وسنـدات
ودائع
الخزانـة الكويتيـة
وتأمينات التي تستحق خالل
نقدية فترة ال تزيد عن سنة

مجموع

()4
الضمانات المقدمة مقابل االلتزامات االئتمانية

بيان بااللتزامات االئتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها  ٪5فأكثر من قاعدة رأس المال
ً
وفقا للتعليمات رقم (رب س)1995 /101 /
19
/
/
حسب الوضع كما في
نـمـوذج أ.م ()18

مجموع

()1
االلتزامات االئتمانية النقدية

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

ثانياً  :األطراف ذات العالقة (ب)

ً
أوال  :المــديــن (أ)

الرقـم السـري للمدين
واألطراف ذات العالقة

إسم البنك /الشركة

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مـجـمـوع (ب)

االجمالــي (أ  +ب)

• يعد هذا البيان كل ربع سنة .
•• يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات األسلوب الذي يتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركة االستثمار .
أال يزيد إجمالي التسهيالت االئتمانية المقدمة للعميل الواحد عن  ٪15من رأس المالَّ .
••• يراعى َّ
وأال يزيد إجمالي التركزات االئتمانية
(التي تجاوز  ٪10من رأس المال والمقدمة للعميل الواحد) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس المال .

(5 + )4 - 3
•••

()6
إجمالي
التزامات
العميل

مليون دينار

مـالحظــات

()7

(المبلغ باأللف دينار كويتي)

قاعدة رأس المال ••
نسبة التركز االئتماني ••

(•• )5
صافــي
التـزامـات
العميل قبل
الشـركـات
التابـعـــة

التوقيــــع :

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .

ب  -النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز االئتماني .
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بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابـــة

قـسـم االئتـمــان

إسم البنك /الشركة

صـفــة

المـديــن

••

مستخدم
•••

المجمـوع

()2
االلتزامات االئتمانية غير النقدية
إعتمادات
مستندية

خطابات
قبـوالت أخــرى المجموع
ضمان

()2+1

()3
إجمالي
االلتزامات
القائمة

•
المتداخلة
المصالح
ذات
باألطراف
الخاصة
االئتمانية
بيان بااللتزامات
ً
وفقا للتعليمات رقم (رب س)1995 /101 /
حسب الوضع كما في
نـمـوذج أ.م ()19

غير
مستخدم

()1
االلتزامات االئتمانية النقدية

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

الرقــم الســري

ً
أوال  :المــديــن .

ثانياً  :األطراف ذات العالقة .

•

••

يتم الرجوع إلى البند “ خامساً ” من هذه التعليمات في شأن بيان المقصود باألطراف ذات المصالح المتداخلة والحدود القصوى للتركز االئتماني التي
يجوز لهذه األطراف الحصول عليها مجتمعين ومنفردين .

يبين ما إذا كان المدين عضو مجلس إدارة أو مساهماً رئيسياً أو إدارياً رئيسياً في البنك أو الشركة ،أو شركة تابعة أو شقيقة .

••• في حالة ما إذا كان المدين شركة تابعة أو شقيقة ،تضاف المبالغ المودعة لديه من قبل البنك أو الشركة .
•••• يتم إحتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات األسلوب الذي تتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركات االستثمار .

()4
الضمانـات

التوقيــــع :

 -1قاعدة رأس المال .
 -2مجـمــوع تـركــزات أعــضــاء مـجلــس
اإلدارة ،المساهمين الرئيسيين ،اإلداريين
الرئيسيين .

()6
إجمالي
التزامات
العميل

(المبلغ بآالف الدنانير)

 -3نسبة التركز ). ٪ (1:2

()5
صـافـــي
االلتزامــات
االئتمانية قبل
الشركات التابعة
••••

(5 + )4 - 3
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المحـافـــظ
التاريـخ  ٢٣ :رجــب  ١٤١٧هـ
الموافـق  ٤ :ديسمبــر  ١٩٩٦م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية *
أود اإلفـادة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركـزي قـد اعتمد في اجتماعـه المنعقد بتاريـخ 1996/12/1
تعديل نص الفقرة ( )6من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س )1995 /101 /في شأن الحدود القصوى
للتركز االئتماني .
وجديـر بالذكـر أن هـذا التـعـديـل يلغـي أيـة تعليمـات أخـرى سبـق صدورهـا ،وتتعـارض مـع ما جـاء
بالتعليمات المشار إليها والمعمول بها حالياً .
ً
نسخة من الصفحة األخيرة من التعليمات الحالية بعد تعديلها وفقاً لما تقدم .
ومرفق مع هذا
مــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ج  -تعديل نص الفقرة ( )6من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س. )1995 /101 /
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المستخدمة لهذه الحاالت ،بحيث يؤدي ذلك االلتـزام بالحد األقصى المقرر في موعـد غايتـه نهاية
ديسمبر . 1995
 )4يجـوز لمجلس إدارة البنـك المركزي ،عندما يجد ضرورة لذلك ،أن يستثنى أي عميل من الحـد
األقصى المقرر ،بنا ًء على طلب يقدم من البنك أو شركة االستثمار صاحب العالقة قبل منح االئتمان،
مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه ،وأسباب طلب الحصول على االستثناء،
ويتعين أن تكون هذه الحاالت في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى .ومن المعلوم أنه يقع على
عاتق البنك أو شركة االستثمار تحمل أية مخاطر ،تنجم عن التسهيالت التي يتم منحها للعمالء ،بما في
ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد األقصى للتركز
االئتماني .
 )5يتم االلتزام بهذه التعليمات فور صدورها .
“ )6يتـم إلغـاء التعليمات رقم (رب س )1993/104/في شـأن الحـدود القصوى للتركـز االئتماني
التي صـدرت في نوفمبـر عـام  ،1993وأيـة تعليمات أخـرى سبق صدورها في هذا الخصوص
وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات” .

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ج  -تعديل نص الفقرة ( )6من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س. )1995 /101 /
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المـديــر
التاريـخ  ١٣ :رمضــان  ١٤١٩هـ
الموافـق  ٣١ :ديسمبــر  ١٩٩٨م

السيد  /المـديــر الـعــام

المحـترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم لكافة البنوك المحلية ”
إيمـا ًء إلى ما ورد بالبنـد ( )1ثامنـاً مـن تعليمـات بنـك الكويت المركزي ،في شأن الحدود القصوى للتركـز
االئتماني ،من إستثناء االلتزامات االئتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية ،من هذه الحدود ،وذلك
بشرط توخي البنوك الدقة والحرص في هذا المجال ،خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز االئتماني
لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة .
نرجو موافاتنـا بالسياسة الخاصة بالحدود القصوى الموضوعـة من قبل مصرفكم للتسهيالت الممنوحة
ً
فضال عن تزويدنا ببيان تفصيلي يوضح حجم التركزات
للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو األجنبية،
الفعلية للبنوك والمؤسـسات المالية المحلية أو األجنبيـة تجاه مـصرفكم ،وذلك كما فـي  ١٩٩٨/12/31وفقاً
ً
مستقبال في نهاية كل فترة فصلية .
للجدولين المرفقين ،على أن يتم مراعاة تزويدنا بالبيان سالف الذكر
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
								

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
د  -تعميم بشأن التسهيالت الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو األجنبية .

13

إبراهيم علي القاضي

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .

د  -تعميم بشأن التسهيالت الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو األجنبية .
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إســـم البنـــك

اسم البنك أو المؤسسة المالية المحلية

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

اإلجــمــالـــــــــــــي

اإليداعـات
()1

التسهيالت االئتمانية
غير نقدي

/

/

السندات

االستثمارات ()5
المساهمات

توظيفات البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية كما في

شهادات اإليداع
()2

نقدي
ممنوح ()3

مستخدم

ممنوح

مستخدم ()4

مبلـــغ

٪

أخـــرى

مجموع
التوظيفات
()6
()5+ 4+ 3+ 2+ 1

مرفق رقم ()1

( باأللف دينار)
الضمانات المقدمة
نـوع

قيمـة
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 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .

د  -تعميم بشأن التسهيالت الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو األجنبية .
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إسـم البنــك

اسم البنك أو المؤسسة المالية األجنبية اسم الدولة

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

اإلجــمــالـــــــــي

التسهيالت االئتمانية
غير نقدي

/

/

السنـدات

االستثمارات ()5
المساهمـات

توظيفات البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية األجنبية كما في

اإليداعات شهادات اإليداع
()1

()2

نقدي
ممنوح ()3

مستخدم

ممنوح

مستخدم ()4

مبلـغ

٪

أخـــرى

مرفق رقم ()2

( باأللف دينار)

نـوع

قيمـة

مجموع الضمانات المقدمة
التوظيفات
()6
()5+ 4+ 3+ 2+ 1
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المحـافـــظ
التاريـخ  12 :رجـب  1420هـ
الموافـق  21 :أكتوبر  ١٩٩٩م

األخ /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”
رقـم (/2رب)1999/74/
يرجى اإلحاطة بأنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تقليل المخاطر االئتمانية التي يمكن
أن تتعرض لها البنوك المحلية نتيجة تركز التسهيالت االئتمانية في عدد محدود من العمالء ،فقد سبق أن أصدر
بنك الكويت المركزي بتاريخ  19إبريل  1995تعليماته إلى البنوك في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ووفقاً لهذه التعليمات ،فإنه يجب أال يزيد إجمالي االلتزامات االئتمانية للعميل الواحد تجاه البنك عن
 ٪15من قاعــدة رأس المــال ،وقـد تناولت تلك التعليمات في البند رابعاً « المقصود بالعميل الواحد » بأنه
ألغراض احتساب نسبـة التركز االئتماني فتعتبر األطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة
عميل واحد ،سواء كان هذا االرتباط عن طريق الملكية المشتركة ( )Common Ownershipأو عن طريق
اإلدارة المشتركة (. )Common Directors
وإزاء ما لوحظ من عـدم سالمـة بيانات التركز االئتماني التي توافينا بها بعض وحدات الجهاز
المصرفي والمالي ،والذي تعزى أحد أسبابه إلى وجود قصور في المعلومات المتوافرة أمام تلك الوحدات
للتحقق من األطراف المترابطة بالعمالء وفقاً لمفهوم العميل الواحد على النحو الموضح بالتعليمات المشار
إليها .لذا ،فقد تقرر أن تقوم البنوك المحلية بتضمين عقود التسهيالت االئتمانية التي تبرمها مع عمالئها بنداً
يتعهد فيه العميل باإلفصاح عن األطراف المترابطة معه إقتصادياً أو قانونياً ( وفقاً للتعريف الوارد في البند
« رابعاً » من تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة  19إبريل  1995في شأن الحدود القصوى للتركز
االئتماني ) ،وذلك دون تطرق العميل إلى دائنية أو مديونية هذه األطراف ،وبحيث تتحمل البنوك مسئولية
التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن ،وكذا مسئولية ما إذا كانت األطراف
التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز االئتماني طبقاً للتعليمات المشار إليها .
مـع أطيب التمنيات ،،،،
المحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ً
ً
هـ  -تعميم رقم (/2رب )1999/74/بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيالت عن األطراف المترابطة معه اقتصاديا أو قانونيا .
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المحـافـــظ
التاريـخ  ٢٢ :ذو القعدة  ١٤٢٤هـ
الموافـق  ١٤ :ينايــــــر  ٢٠٠٤م

األخ /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”
رقـم (/2رب)2004/153/
أود اإلفـادة بأن مجلـس إدارة بنك الكـويت المركـزي قـد قـرر في اجتماعـه المنعقـد بتاريخ 2004/1/11
تعديل البنـد ثامناً فـقـرة ( )1مـن التعليمات رقـم (رب س )1995/101/في شأن الحـدود القصـوى للتركـز
االئتماني ،الصادرة بتاريخ  1995/4/16ليصبح على النحو التالي :
“ يستثنى من هذه التعليمات االلتزامات االئتمانية الممنوحة للبنوك ،ويجب على البنك أو شركة االستثمار
ً
خاصـة لـدى تحديـد الحـدود القصوى للتركـز االئتماني لكل بنـك
توخي الدقـة والحـرص في هـذا المجـال،
على حـدة ” .
مـع إعطاء مهلة للبنوك التي تفوق لديها نسبة التركـز االئتماني لبعض شركات االستثمار المحلية للحد
األقصى المقرر للتركز االئتماني للعميل الواحد ( %15من رأسمال البنك بمفهومه الشامل) حتى تاريخ
استحقاق التوظيفات لدى تلك الشركات .

مـع أطيب التمنيات ،،،،
المحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
و  -تعديل نص الفقرة ( )1من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س. )1995/101/
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المحـافـــظ
التاريـخ  ٣٠ :ذو القعدة  ١٤٢٥هـ
الموافـق  ١١ :ينـايــــر  ٢٠٠٥م

األخ /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”
رقـم (/2رب)2005/173/
يرجى اإلحاطة بأنه في إطار ما تقضي به تعليمـات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 1995/4/19
في شأن الحدود القصوى للتركز االئتماني من توزيع المخاطر االئتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة
عريضة من العمالء ،وما جاء بالبند (ثامناً )4 /من التعليمات المشار إليها من جواز استثناء ( )1أي عميل
من الحد األقصى المقرر للتركز االئتماني بنـا ًء على طلب يقدم من البنـك صاحب العالقـة قبل منح االئتمان
مصحوبـاً بدراسة وافيـة توضح جـدوى التسهيل المطلوب منحـه وأسباب طلب الحصول على االستثناء،
وأنه يتعين أن تكون هذه في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى .
نود اإلحاطـة بأن بنـك الكويت المركزي سـوف يأخـذ في االعتبار لـدى دراسـة طلبـات البنـوك بشأن
استثناء أي عميل من الحد األقصى المقرر للتركز االئتماني مجموعة القواعد االسترشادية التالية :
 )1مدى التزام البنك بالتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .
 )2المالحظات الخاصة بأداء البنك ومنها على سبيل المثال كفاية رأس المال ووضع السيولة ،وغيرها .
 )3مدى انتظام مديونية العميل المطلوب استثناؤه سـواء على مستـوى البنـك مقدم طلب االستثناء أو على
مستوى بقية وحدات الجهاز المصرفي .
 )4إذا كـان التسهيـل المزمـع تقديمـه هـو لتمويـل أي من المشروعـات ذات الطابـع الوطني أو االستراتيجي
ومثال ذلك المشروعات الصناعية ،ومحطات الطاقة والمياه ،والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية .
( )1وفقاً للتعميم المؤرخ  2008/11/17المدرج في البند (ت) من الفصل رقم ( )10من هذا الدليل فإنه في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية
يتعين على البنوك اتباع اإلجراءات المقررة في تعليمات التركز االئتماني والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز
حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة .وعلى البنوك أن تراعي في هذه الخصوص ما تضمنته األسس العامة المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية
في تقديم التمويل للشركات .

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ز  -تعميم رقم ( /2رب )2005/173/بشأن القواعد االسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في االعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء
أي عميل من الحد األقصى المقرر للتركز االئتماني .
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 )5إذا كان التسهيل المزمع تقديمه لتمويل أي من المشروعات اإلسكانية أو الخدمات العامة ،وفقاً لألولويات
التاليـة :
أ

 -مشروعات عقارية سكنية بما تخدم توجهات الدولة نحو تسهيل الحصول على الرعاية السكنية .

ب  -المشروعات الصحية .
ج  -المشروعات الترفيهية العامة .
 )6أي اعتبارات أخرى بخالف ما تقدم قد تستجد لدى النظر في طلبات االستثناء من التعليمات الصادرة في
هذا الشأن .
وإذا كان التركز االئتماني لدى العميل نتيجة منحه التسهيل المطلوب يمثل نسبة مؤثرة من رأسمال البنك
بمفهومه الشامل ،فيتعين على البنك المعني القيام بتسويق ذلك التسهيل على بنوك أخرى .

مـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ز  -تعميم رقم ( /2رب )2005/173/بشأن القواعد االسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في االعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء
أي عميل من الحد األقصى المقرر للتركز االئتماني .
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المحـافـــظ
التاريـخ  ١٦ :جمادي األولى  ١٤٢٧هـ
الموافـق  ١٢ :يـونـيـــــــــــو  ٢٠٠٦م

السيد /المديـر العـام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى جميع فروع البنوك األجنبية العاملة في دولة الكويت
رقم (/2رب)2006 /192 /
بشأن تعديالت على تطبيق تعليمات الحدود القصوى للتركز االئتماني
باإلشارة إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني ،أود
إفادتكم بأن البنك المركزي قد قرر إجراء تعديالت على تطبيق هذه التعليمات بالنسبة لفروع البنوك األجنبية
العاملة في الكويت ،وعلى النحو التالي -:
 -1يتم احتساب الحـدود القصـوى للتركـز االئتماني على أسـاس مؤشر قياس لقاعـدة رأسمال الفـرع قدره
( )20ضعف المبلغ المخصص لعمليات الفرع في الكويت ،وقدره ( )15مليون دينار .وفي جميع
األحوال يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى للتركز االئتماني للعميل الواحد مبلغ ( )45مليون دينار ،مع
مراعاة ما يتضمنه البند ( )2أدناه .
 -2يراعى في جميـع األحـوال أن ال يزيد مبلـغ الحـد األقصى للتركـز االئتماني للعميل الواحـد عـن المبلـغ
المحتسب على أساس قاعدة رأسمال المركز الرئيسي للفرع ( وليس قاعدة رأسمال المجموعة ) .
 -3فيما عـدا ما تقـدم ،تلتـزم فـروع البنـوك األجنبيـة بتطبيـق ما تضمنتـه تعليمات التركـز االئتماني مـن
ضوابط أخرى في هـذا الشأن .كذلك فإن تعليمات بنـك الكويت المركـزي بشأن الحـد األقصى لنسبة
صافي محفظة التسهيالت إلى الودائع ( )1()٪80تظل سارية المفعول .
هذا ونود أن نؤكد في هذا المجال على ضرورة عدم قيام أي من فروع البنوك األجنبية العاملة في الكويت
بتوجيه العمـالء نحـو االقتراض من فـروع البنوك الخارجية للمجموعة أو اتخاذ أي ترتيبات بهدف تسهيل
( )1تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المع ّدلة للحد األقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة االنتقالية في 2012/5/10
لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من  2012/5/11وذلك وفقاً للتعميم رقم (/2رب ،رب أ )2012/283/المؤرخ  2012/5/8والمدرج في الفصل رقم (. )10

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ح  -تعميم رقـم ( /2رب )2006 /192 /بـشـأن تعديالت على تطبيق تعليمات الحـدود القصوى للتركز االئتماني بالنسبة لفروع البنـوك األجنبيـة العاملة
في دولة الكويت .
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إجـراءات منـح مثل هـذه القـروض ،وبالتالـي مراعـاة حصر عمليـة اإلقراض مـن خـالل الفـرع بحيث
تظهـر سجالت وملفات الفرع جميع القروض بصورة واضحة وبذات الشروط الممنوحة بها.

مـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ح  -تعميم رقـم ( /2رب )2006 /192 /بـشـأن تعديالت على تطبيق تعليمات الحـدود القصوى للتركز االئتماني بالنسبة لفروع البنـوك األجنبيـة العاملة
في دولة الكويت .
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـديــر
التاريـخ  ١ :ذوالحجة  ١٤٣٠هـ
الموافـق  ١٨ :نوفمبر  ٢٠٠٩م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رس)2009/251/
إلى كافة البنوك المحلية التقليدية
وكافة شركات االستثمار التقليدية التي يجوز لها اإلقراض
باإلشـارة إلى التعليمات الصادرة برقـم (رب س )1995/101/في شـأن الحـدود القصوى للتركز
اإلئتماني ،وفي إطار متابعة بنـك الكويت المركـزي لمدى التزام البنـوك والشركـات بالحـدود القصوى
الواردة في هذه التعليمات.
يرجـى العـمـل على استيفــاء النـمـوذجيـن المرفقيـن (أ.م )28بـشـأن تفاصيـل التسهـيـالت اإلئتمـانيــة
المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني ،و(أ.م )29بشأن مدى اإللتزام بالحد األقصى إلجمالي
التركزات اإلئتمانية الكبيرة.
هـذا ويتعين موافاتنا بالنموذجين بصفة ربع سنوية  -ابتدا ًء مـن  - 2009/12/31وذلك خالل فترة
أقصاها عشرة أيام من نهايـة الفترة ربـع السنويـة ،مع مراعـاة أن يكون النموذجين اللذين يتـم موافاتنـا
بهما في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين.
وسوف يتم إشعاركم الحقاً بموعـد موافاتنـا بالنموذجين المشار إليهمـا عبـر خـط اإلتصال المباشـر

(. )On line

()٢( )1

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
يوسف جاسم العبيد
( )1صدر التعميم المؤرخ  2012/4/4والمدرج في البند (ي) من هذا الفصل والذي يشير إلى طلب تحميل هذين البيا َنيْن المشار إليهما في هـذا الكتاب مـن قبـل
البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل عبر خط االتصال المباشر .
( )٢صدر التعميـم رقم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/المـؤرخ  ٢٠٢٠/٩/١والمـدرج في البنـد (م) من هذا الفصل بشأن التوقف
عن استقبال النموذجين (أم  )١٨و (أم  )١٩عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ط  -تعميم رقم (/2رب ،رس )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني (أ.م ،)28
ونموذج مدى اإللتزام بالحد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة (أ.م . )29
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بنك الكويت المركزي
قــطـــــاع الرقـابـــــة
إدارة الرقابة المكتبيـة
قـسـم االئتمــان

الغرض
من
التسهيالت
المستثناه

تاريخ
تاريخ
الموافقة انتهاء أجل
سريان
على
اإلستثناء اإلستثناء

إسم البنك /الشركة ( :بنوك وشركات استثمار تقليدية )

م

الرقم
السري
للعميل

اإلجـمـالــــــي

()2

()1
التسهيالت
النقدية
الممنوحة

()4

()5

()6

إجمالي
تسهيالت
العميل

(5 + )4-3

٪

()9

قاعدة رأس المال :

()8

٪

٪

ألف دينار

“ المبالغ باأللف دينار ”
()10

()7(- )9

نسبة التركز نسبة التركز نسبة التركز نسبة التركز
اإلئتماني
اإلئتماني
اإلئتماني
اإلئتماني
لتسهيالت
للتسهيالت مـالحظات
الفعلية
للتسهيالت
غير المستثناه
العميل
للتسهيالت
المستثناه
واألطراف
المستثناه وفقاً
للموافقة
ذات العالقة
الصادرة

()7

تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني *
/
/
كما في
نموذج أ.م ()28
()3
اإلجمالي
()2+1

التسهيالت
غير النقدية
المستخدمة

صافي
الضمانات
المقدمة مقابل تسهيالت العميل
من الشركات
التسهيالت
التابعة ***
المستثناه **

* يعد هذا البيان كل ربع سنة .
** تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية ،وأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خالل سنة .
*** يتم احتساب صافي تسهيالت العميل من الشركات التابعة بذات األسلوب الذي يتم به احتساب صافي تسهيالته من البنك /الشركة .
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 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .

ط  -تعميم رقم (/2رب ،رس )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني (أ.م ،)28
ونموذج مدى اإللتزام بالحد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة (أ.م . )29
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بنك الكويت المركزي
قـطــــاع الرقـابـــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قــســم االئـتمــــان

مدى التزام البنك /الشركة بالحد األقصى
إلجمالي التركزات االئتمانية الكبيرة *
/
/
كـمـا فـي
نمــوذج أ.م ()29
إسم البنك /الشركة ( :بنوك وشركات استثمار تقليدية) :

م

الرقم السري للعميل

إجمالي تسهيالت العميل وأطرافه ذوي العالقة به **

“ المبالغ باأللف دينار ”

نسبة التركز اإلئتماني

اإلجمــالــي
*

يعد هذا البيان كل ربع سنـة .وتعرف التركزات اإلئتمانية الكبيـرة بتلك التي تجـاوز  ٪10مـن قاعـدة رأس المال ،ويجب أال يزيد إجمالـي هـذه التركـزات
(بما فيها الحاالت المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني ) عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال .

** النقدية الممنوحة وغير النقدية المستخدمة .

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ط  -تعميم رقم (/2رب ،رس )2009/251/بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز اإلئتماني (أ.م ،)28
ونموذج مدى اإللتزام بالحد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة (أ.م . )29
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المـديــر
التاريـخ  ١٣ :جمادي األولى  ١٤٣٣هـ
الموافـق  ٤ :إبــريـــــــــــل  ٢٠١٢م

السيد المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
وشركات اإلستثمار وشركات التمويل
باإلشارة إلى التعميم المؤرخ  2009/11/18بخصوص موافاتنا بصفة ربع سنوية بالنموذجين (أ.م )28
بـشـأن تفصيل التسهيـالت اإلئتمانيـة (عمليـات التمويـل) المستثناه مـن الحـدود القـصـوى للتركـز اإلئتمانـي
(التمويلي) و (أ.م  )29بشأن مدى االلتزام بالحد األقصى إلجمالي التركزات االئتمانية (التمويلية) الكبيرة .
يرجى العمل نحو قيام مصرفكم /شركتكم بتحميل بيانات النموذجين المشار إليهما بعاليه وفقاً للوضع
كما في  2011/12/31و  2012/3/31عن طريق خط اإلتصال المباشر ( )On-lineوذلك بحد أقصى
ً
مستقبال ابتدا ًء من بيانات  2012/6/30موافاتنا بهذين النموذجين عبر خط
نهاية إبريل  ،2012على أن يتم
اإلتصال المباشر ( ،)On-lineوذلك خالل فترة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة الربع سنوية المعد
عنها البيان .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
نائب المدير لشئون اإلحصاءات واإلئتمان
							

ريـم محمد الرومـي

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ي  -تعميم بشأن طلب تحميل بيانات النموذجين (أ.م  )28بشأن تفصيل التسهيالت االئتمانية (عمليات التمويل ) المستثناه من الحدود القصوى للتركز االئتماني
(التمويلي) و (أ.م  )29بشأن مدى االلتزام بالحد األقصى إلجمالي التركزات االئتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط االتصال المباشر .
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـديــر
التاريـخ  ٥ :ربيع األول  ١٤٣٥هـ
الموافـق  ٦ :ينـايــــــــر  ٢٠١٤م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/٢رب ،رس ،رت)٢٠١٤/٣٢٠/
إلى كافة البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل التقليدية
باإلشـارة إلى التعميـم رقم (رب س )١٩٩٥/١٠١/والصادر بتاريخ  ١٩٩٥/٦/٢١بشأن طلب تزويدنـا
بشكل ربع سنوي من خالل خط االتصال المباشر بالنموذج (أ.م  )١٨في شأن االلتزامات القائمة التي
تبلغ نسبتها  ٪٥فأكثر من قاعدة رأس المال ،والنموذج (أ.م  )١٩في شأن االلتزامات االئتمانية الخاصة
باألطراف ذات المصالح المتداخلة ،وذلك خالل فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية .
يرجى االستمرار بموافاتنـا بالنموذجين المذكورين بشكل ربـع سنـوي وذلك خـالل فترة أقصاهـا عـشـرة
أيام من نهايـة كل ربـع سنة ،على أن يكون النموذجين في نهايـة كـل عـام مدققين من مراقبي الحسابات
الخارجيين اعتباراً من . ٢٠١٣/١٢/٣١
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
						مدير إدارة الرقابة المكتبية
وليد محمود العوضي

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ك  -تعميـم رقـم (/٢رب ،رس ،رت )٢٠١٤/٣٢٠/بشأن موافاتنـا بنمـوذج االلتزامـات االئتمانيـة القائمـة التي تبلـغ نسبتها  ٪٥فأكثـر من قاعـدة رأس المال (أ.م ،)١٨
ونموذج االلتزامات االئتمانية الخاصة باألطراف ذات المصالح المتداخلة (أ.م  )١٩بالموعد المحدد لها ومدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين في نهاية كل عام .
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المحــافـــظ

التاريخ  2 :ربيع األول  1436هـ
الموافق 24 :ديسمبــــــر  2014م
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد،
تعمـيــم رقــم (/2رب ،رب أ)2014/347/
إلى جميع البنوك الكويتية
بشأن االنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عمالء االئتمان
في إطار مواكبة التطورات الرقابية العالمية ،وفي ضوء األهمية التي يوليها بنك الكويت المركزي
بشأن االنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عمالء االئتمان بالبنوك الكويتية واآللية التي تتبعها
البنوك بشأن متابعة وإدارة المخاطر في هذا الخصوص ،فإنه يتعين على مصرفكم موافاتنا بما يلي:
 -1تقرير مختصر ،رفق البيـانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في  ،2014/12/31حـــول
استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة لدى مصرفكم ،وبالتحديد فيما يتعلق باالنكشافات الكبيرة
والتركزات لدى عمالء االئتمان ،والمنهجية المتبعة لدى البنك في شأن تقييم الجدارة االئتمانية
للعمالء ،واألسس والقواعد المعمول بها لدى البنك في شأن تقييم أوضاع الضمانات المختلفة
ودوريتها ،وجودة الضمانات  ،والتقارير التي يتم إعدادها عن عمالء االنكشافات الكبيرة
ودوريتها والمستويات اإلدارية التي تُقدم لها هذه التقارير ،ونوعية الدراسات التي تتم بالبنك
عن األوضاع االقتصادية المختلفة وتأثيرها على أوضاع العمالء ،مع إيضاح الكيفية التي يتم
بها معالجة الوضع في حالة تعرض هؤالء العمالء لمشاكل تؤدي إلى تردي أوضاعهم المالية،
مع مراعاة موافاتنا بأي تعديالت أساسية يتم إجراؤها في هذا الصدد.
 - 2بيان سنوي ،وفقـاً للوضع كما في  30سبتمبر من كل عام ،لمديونيـة أكبر  25عميل واألطراف ذات
العالقة بهم وذلك وفقاً للجدول المرفق ،موقعاً من كل من رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز
التنفيذي ،ومرفقاً به تقرير ملخص بتقييم ورؤية البنك المستقبلية لمستوى المخاطر التي يتعرض
لها كل من هؤالء العمالء على حده ،وذلك لفترة زمنية التقل عن سنة قادمة ،على أن تشمل
عناصر التقييم كحد أدنى ما يلي:
 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ل  -تعميم رقم (/٢رب ،رب أ )٢٠١٤/٣٤٧/إلى جميع البنوك الكويتية بشأن االنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عمالء االئتمان.
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•رؤية البنك لمسقبل قطاع النشاط االقتصادي للعميل.
•مدى قدرة وإمكانيات العميل لمواكبة التغيرات المستقبلية في هذا النشاط أخذاً في االعتبار تعرض
العميل لمجموعة من السيناريوهات الصعبة.
•الوضع التنافسي المستقبلي ومستـوى التدفقات النقـدية والربحية المتوقعـة للعميل فـي ضـوء
مؤشرات ونتائج األعمال.
•مـدى قـدرة العميـل على سداد االلتزامات المستقبلية في مواعيـد استحقاقها ،ومـدى التزامـه فـي
تعهداته السابقة.
على أن يرد إلينا البيان المطلوب خالل  14يوم عمل من نهاية سبتمبر من كل عام .هذا وفيما يتعلق
بالبيان وفقاً للوضع كما في  2014/9/30فيتم موافاتنا به رفق البيانات المالية للربع األول من عام
.2015
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
د .محمد يوسف الهاشل

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
ل  -تعميم رقم (/٢رب ،رب أ )٢٠١٤/٣٤٧/إلى جميع البنوك الكويتية بشأن االنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عمالء االئتمان.
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اسم العميل :

بــــيــــــان

الرقم الرسي للعميل

ً
أوال  :التسهيالت المقدمة للعميل :

1

2

3

4

مجموع ً
أوال

ثانياً  :التسهيالت المقدمة لألطراف ذات الصلة :

العميل صاحب الرقم السري

1

2

3

4

وهكذا

مجموع ثانياً

ً
(أوال  +ثانياً)
ثالثاً  :المجموع

التسهيالت الممنوحة ألكبر  25عميل (بخالف البنوك) لدى بنك
النشاط األساسي للعميل  :قطاع

المستخدم

5

الممنوح

4

الغرض من التسهيل

3

المستخدم

٢

الممنوح

١

التسهيالت النقدية

الغرض من التسهيل

6

التسهيالت غير النقدية

الممنوح

7
()4+1

إجمالي التسهيالت
المستخدم

8
()5+1

رابعاً  :إجمالي التسهيالت المقدمة لقطاع نشاط العميل :
نقدية  .............................ألف دينار
غير نقدية  ........................ألف دينار
المجموع  ..........................ألف دينار
خامساً  :نسبة إجمالي التسهيالت المستخدمة المقدمة للعميل واألطراف ذوي العالقة به  /إجمالي التسهيالت للقطاع . ٪ ....................
سادساً  :نسبة التركز االئتماني للعميل محتسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني . ٪ ......................

أ  -يُعد على مستوى المجموعة (البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة).
ب -ال تتضمن حواالت الحق.
ج -بشأنها مالحظات أو دون المستوى أو مشكوك في تحصيلها أو رديئة.
د  -يرفق ورقة موجزة عن اآللية التي تم بها تحديد درجة الجدارة االئتمانية للعمالء بالبنك.

كما في

الضمانات القائمة (ب)
نوع

قيمة

تاريخ آخر تقييم

رئيس الجهاز التنفيذي

(أ)

منتظم

تصنيف التسهيل
غير منتظم
فئة التصنيف(ج)

قيمة المخصص
المحدد
واالحترازي

رئيس مجلس اإلدارة

باأللف دينار

درجة الجدارة
االئتمانية
للتسهيل وفقاً
به البنك (د)

للتقييم الذي يقوم
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المدير التنفيذي
التاريخ  ١٣ :محـرم  ١٤٤٢هـ
الموافق  ١ :سبتمبر  ٢٠٢٠م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (/2رب  ،رب أ  ،رس  ،رس أ  ،رت  ،رت أ)2020/465/
لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل
باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (/2رب  ،رب أ  ،رس  ،رس أ )2003/97/الصادر
بتاريخ  2003/6/22بشأن نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه  ،والتعميمين
رقمي (رب س )1995/101/و (/2رب  ،رس )2009/251/الصادرين بتاريخي 1995/6/21
و  2009/11/18بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني  ،وإلى التعليمات الصادرة إلى البنوك التقليدية
رقــــم ( /2رب )1997/12/بتاريــــخ  1997/4/10والتعليمـــات الصـــادرة للبنـــوك اإلسالميــــة
رقـــم (/2رب أ )2003/150/بتاريخ  2003/11/3بشأن البيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من
البنوك المحلية.
نفيدكم بما يلي :
 )1سوف يتم التوقف اعتباراً من  2020/9/1عن إستقبال طلبات االستعالم نموذج (أ.م  ، )5وطلبات
الحصول على أرقام سرية لصحيفة هوية نموذج (أ.م  )1وكذلك نموذج الحسابات الشخصية
نموذج[أ.م (/1أ)]  ،ونموذج مذكرة شطب العمالء (أ.م  )4عبر البريد اليومي  ،ونموذج كشف
التسهيالت االئتمانية (أ.م  ، )2ونموذج (أ.م  )25والخاص ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك
المحلية  ،ونماذج (أ.م  ، 18أ.م  ، 19أ.م  ، 28أ.م  )29والخاصة بالتركزات االئتمانية والمصالح
المتداخلة عبر االتصال المباشر ( ، )Mainframeعلى أن تقوم جميع الجهات باإلستعالم واإلبالغ
من خالل نظام شركة شبكة المعلومات االئتمانية ( )Ci-Netعن جميع أنواع العمالء .

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
م  -تعمـيـم رقــم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن
استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame
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 )2يجب على جميع الجهات مراعاة سرعة إدخال بيانات التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل (أ.م )2
في نظام مركزية المخاطر ( )Mainframeعبر خط االتصال المباشر عن الفترة المنتهية في
 2020/8/31خالل الفترة المحددة ( 10أيام عمل) والتي تنتهي بتاريخ  ، 2020/9/14مع 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 التنتفيذي لقطاع الرقابة
وليد محمود العوضي

 - 4الحدود القصوى للتركز االئتماني .
م  -تعمـيـم رقــم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن
استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame
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