 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف
أ  -قواعــد وأسـس تصنيف التسهيالت االئتمانيـة واحتساب مخصصاتهـا،
وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
ب  -تعليمات بـشـأن استبـدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعـد
وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
ج  -قراران وزاريان :
 -1قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )18لسنة  1990بشأن إلزام
الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد
بياناتها المالية .
 -2قـرار وزيـر التجارة والصناعة رقم ( )110لسنة  1991في شأن
إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية
في . 1991/12/31
د  -تعليمات بـشـأن عـدم إلزام البنـوك بتكوين مخصص للقطع األجنبي
وفقاً للتعليمات السابق صدورها في . 1985/12/24
هـ  -تعميـم بشأن موافـاة البنك المركزي باألسس والمعايير التي استندت
إليها اللجنة الداخلية حول تقييم التسهيالت االئتمانية لكل عميل .
و  -تعميم رقم (/2رب )1998/62/بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة
عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف
السيطرة عليها .

ز  -تـعـمـيـم رقـم (/2رب )1999/71/بـشـأن تـعـديـل طريقـة احتـسـاب
المخصصات العامـة على التسهيالت االئتمانيـة التي لـم يتم احتـسـاب
مخصصات محددة لها .
ح  -تعـميـم رقـم (/105/2رب )1999/77/بشأن ضرورة مراعاة البنوك
بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيداً من الشفافية فيما يتعلق
باإلفصاح عن التعامالت مع الجهات ذات العالقة ،ومحفظة التسهيالت
االئتمانية .
ط  -تعميـم بشأن تطبيق المعيار المحاسبي رقم ( « )39األدوات المالية :
االعتراف والقياس » .
ي  -تعـميم رقـم (/2رب )2001/86/بشأن أسلوب احتساب المخصصات
المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيالت االئتمانية في إطار تطبيق معيار
المحاسبة الدولي رقم (. )39
ك  -تعميـم بـشـأن إدراج مبالـغ توزيعـات األربـاح النقدية المقترحة ضمن
الخصوم األخرى وعدم إدراجها ضمن األرباح المحتفظ بها .
ل  -تعميــم رقـــم (/2رب )2001/91/بـشـأن تعديـل مـعـالجــة الفـوائــد
المحتسبة على التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة .
م  -تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .
ن  -تعـمـيـم رقــم (/2رب )2005/175/بـشـأن االلتــزام بـمـا تقضي بـه
معايير التقارير المالية الدولية (المعيار رقم  )3لدى معالجة الشهرة
الناتجة عن االقتناء .

س  -تعمـيـم رقــم (/2رب )2007/198/بــشــأن تـوحيـد مفـاهيـم إعـــداد
جـداول سياسـة تصنيـف التسهيـالت االئتمانيـة وفـقـاً للتعليمـات
الصـادرة بتاريـخ  1996/12/18بـشـأن قـواعـد وأسـس تصنيـف
التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها .
ع  -تعـميـم رقـم (/2رب )2007/204/بـشـأن تعـديـل نسبـة المخـصـص
الـعـام على التسهيـالت االئتمانيـة التي لـم يتـم تكويـن أيـة مخصصـات
محددة لها .
ف  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/221/بشأن إعـداد
البيانات المالية المجمعة .
ص  -تعميم بـشـأن كيفيـة إدراج التسهيـالت غير المنتظمـة للعـمـالء ضمن
الجدول رقم ( )5والملحقة بتعليمات قواعد وأسس تصنيف التسهيالت
االئتمانية المقدمة للعمالء واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة
اإليرادات الناتجة عنها .
ق  -تعـمـيـم رقــم (/2رب ،رب أ )2009/237/بـشـأن تقيـيـم األراضـي
والمباني المملوكـة للبنـوك والمدرجـة ضـمـن األصـول الثابتـة بصفـة
سنوية .
ر  -تعـمـيــم رقــم (/2رب ،رب أ )2009/243/بـشـأن إلـغــاء العـمـل
بالتعميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2009/237/المـؤرخ 2009/1/22
بشأن تقييـم األراضي والمباني المملوكـة للبنـوك والمدرجـة ضمن
األصول الثابتة .
ش  -تعميـم بـشـأن تقديـم بيانـات ومعلومـات تفصيليـة عن أرصـدة الديـون
غيـر المشتـراة المتـروك مقابلهـا مخصصـات وفـقـاً ألحكـام المرسـوم
بالقانون رقم  32لسنة . 1993

ت  -تـعـمـيـم رقــم (/2رب ،رب أ )2011/271/بــشــأن تقيـيـم األصــول
العقارية المقدمة كضمانات للتمويل المقدم للعمالء .
ث  -تعميم رقـم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)2012/282/
بشأن فصل الديون المعـاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان
تصنيف التسهـيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتسـاب
مخصصاتها وكيفية معـالجة اإليرادات الناتجة عنها .
خ  -تعميـم رقـم (/2رب )٢٠١٣/٣١٣/بـشـأن تعديـل طريقـة احتساب
المخصصـات العامـة على التسهيـالت االئتمانيـة التي لـم يتم احتـسـاب
مخصصات محددة لها .
ذ

 تعديـل الملحوظـة الهامشيـة بالمـرفـق رقــم ( )١مـن جـداول سياسـةتصنيف التسهيالت االئتمانية (منتظمة وغير منتظمة) وذلك بإضافة
بنود التسهيالت المقدمة للبنوك المصنفة فئة ( )Aفما فوق بموجب
البريد االلكتروني المؤرخ . ٢٠١٣/١٢/١٠
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المحـافـــظ
التاريخ  ٨ :شعبـان  ١٤١٧هـ
الموافق  ١٨ :ديسمبر  ١٩٩٦م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع  :تعليمـات في شـأن قواعـد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانيـة
واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها *
أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ،1996/12/15
قواعـد وأسـس تصنيف التسهيالت االئتمانيـة ،واحتساب مخصصاتهـا ،وكيفـيـة معالجة اإليرادات الناتجة
()1
عنها .
ً
نسخة من هذه التعليمات ،والتي يتعين على مصرفكم االلتزام بها اعتباراً من تاريخ
وأرفق لكم مع هذا
صدورهـا ،وإلغـاء التعليمـات السابق إصدارهـا للبنــوك المحليـة في  1985/12/28في هـذا الخصوص،
وأيـة تعليمات أخرى سبق صدورها وتتعارض مع ما ورد بهذه التعليمات .
هـذا ،ويتعين على مصرفكم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بنسخة من هذه التعليمات ،والتنسيق
معهم بشأن تطبيقها .
ومـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

( )1وفقـاً للتعميـم المـؤرخ  2008/11/17المـدرج في البند (ت) مـن الفصل رقـم ( )10مـن هـذا الدليل فقد قـرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إعفاء
البنوك من تكوين المخصص العام بنسبة ( )٪1بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات االستثمار ،في إطار تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار
المحلية .

*

أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
وإحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها
القسم األول  :قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
بغرض تطبيق هذه التعليمات ،تراعي البنوك وشركات االستثمار ما يلي :
 -1يقصد بالتسهيالت االئتمانية  :ما تقدمه البنـوك أو شركات االستثمـار لعمالئها من تسهيالت ائتمانية
نقدية في صورة قروض محددة األجل ،أو أرصدة مكشوفة بالحساب الجاري ،أو خصم أوراق تجارية،
وتسهيالت ائتمانية غير نقدية في صورة كفاالت مصرفية ،أو خطابات ضمان ،أو اعتمادات مستندية،
أو قبوالت مصرفية ،أو غير ذلك من أنواع التسهيالت االئتمانية .
 -2بغرض إجـراء تصنيف لمحفظة التسهيـالت االئتمانيـة ،تتم التفرقـة بين أنواع التسهيالت على النحو
التالي :
ً
أوال  :التسهيالت االئتمانية للعمالء (المقيمين وغير المقيمين)* .
ثانياً  :القروض االستهالكية ،وغيرها من القروض المقسطة .
ثالثاً  :القروض السيادية الدولية .
هذا ،ويتم اتباع أسس وقواعد محددة بشأن تصنيف كل نوع من األنواع المشار إليها ،وذلك على النحو
التالي :
ً
أوال  :التسهيالت االئتمانية للعمالء (المقيمين وغير المقيمين)*:
تصنف التسهيالت االئتمانية للعمالء إلى قسمين  :تسهيالت منتظمة وتسهيالت غير منتظمة :
 -1التسهيالت المنتظمة :
تعتبـر أرصــدة التسهيـالت االئتمانيـة المستخدمـة منتظمـة إذا لـم يتحقـق في شأنهـا أي مـن
ً
تفصيال فيما بعد .
الحاالت التي تجعلها في حكم التسهيالت غير المنتظمة ،على النحو الذي سيرد
* تتضمن التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء المقيمين وغير المقيمين تلك المقدمة للمؤسسات المالية ،وكذا القروض التجارية الدولية .

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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 -2التسهيالت غير المنتظمة :
تعتبر أرصدة التسهيـالت االئتمانيـة غير منتظمة في حالـة توافـر شـروط عـدم االنتظام فيها،
و/أو بنا ًء على اعتبارات أخرى ترتبط بأوضاع العميل ،وذلك على النحو التالي :
 1 / 2شروط عدم االنتظام :
أ  -إذا كان الرصيد المدين في الحساب الجـاري متجـاوزاً لحـد السحب المقـرر للعميـل بصـورة
مستمرة ،وتزيد نسبة التجاوز عن  ٪10من حد السحب .
ب  -في حالة وجود رصيد مدين بدون حد مسموح به ،بغض النظر عن قيمة هذا الرصيد .
ج  -إذا استحقت التسهيالت االئتمانيـة ولم يتـم تجديدهـا في ضـوء ما تسفر عنه دراسـة أوضـاع
العميل .
د  -إذا كان القـرض واجب السـداد على أقـسـاط دوريـة ،ولم يتـم سـداد أي قـسـط من األقـسـاط
المستحقة .
هـ  -إذا لم يتم تسديد الفوائد المترتبة على القرض في تاريخ استحقاقها .
 2 / 2االعتبارات األخرى المرتبطة بأوضاع العميل :
يتعين أن يقـوم مجلـس إدارة كل بنـك أو شركة استثمار بتشكيل لجنـة داخليـة من ذوي الخبـرة
واالختصاص بالمؤسسة ،تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل على
حدة ،وذلك بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل ،وما قد يواجهه من
مصاعب قد يتعين معها تصنيف التسهيالت االئتمانية الممنوحة له غير منتظمة ،حتى وإن لم يتوافر
بشأن بعضها شروط عدم االنتظام ،ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة لتلك المديونية؛ على
أن يعتمد مجلس اإلدارة األسس والمعايير التي تستند إليها اللجنة في عملية التصنيف ،وكذا نتائج
أعمالها .وتقوم اللجنة بمهمتها أخذاً في االعتبار ما يلي :
أ  -تدهور الوضع المالي للعميل .
ب  -ركود حساب العميل .
ج  -وضع العميل تحت التصفية .
د  -إفالس العميل .
 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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هـ  -اتخاذ إجراءات قانونيـة ضد العميل من جانب أي من الجهـات الدائنـة األخـرى المعنية بهذه
التعليمات للمطالبة بالدين .
و  -وجود دالئل واضحة على عدم قدرة العميل على الوفاء بديونه في تاريخ االستحقاق .
ويراعى االلتزام بما تضمنته تعليمات البنك المركزي الصادرة في عام  1993في شأن ترشيد
وتنظيم السياسة االئتمانية لدى كل من البنوك وشركات االستثمار ،عند منح أو تجديد أو زيادة
التسهيالت االئتمانية ألي من العمالء .
ويتعين أن تكون ألعمال اللجنة صفة الدورية واالستمرار ،على أن تقوم بإجراء التقييم لكافة
العمالء مرة واحدة على األقل قبل انتهاء كل سنة مالية ،بحيث تظهر البيانات المالية الختامية
للبنك أو شركة االستثمار اآلثار المترتبة على قراراتها .كما يتعين أن تعرض على اللجنة الحاالت
التي تتجاوز فيها أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة  ٪25من إجمالي مديونية العميل كوحدة
واحدة .
هذا ،وتلتزم البنـوك وشركات االستثمار بموافـاة البنك المركـزي باألسـس والمعايير التي اعتمدت
عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها ،وذلك عند طلبها .
وتصنف التسهيـالت التي يتحقـق بشأنهـا أي مـن شـروط عـدم االنتظام و/أو أي مـن االعتبـارات
األخرى المرتبطة بأوضاع العميل ،إلى أربع فئات ،وذلك على النحو التالي :
أ  -بشأنها مالحظات :
يعتبـر الدين «بشأنه مالحظات» إذا ما تحقـق في شأنـه أي من شـروط عـدم االنتظام ،لمدة
ال تزيد عـن  90يومـاً ،أو أي مـن االعتبـارات المرتبطـة بأوضاع العميل .ويتم تكوين
مخصصات محـددة للديون التي تبوب في هذه الفئة وفقاً لتقدير اإلدارة .
ب  -دون المستوى :
يعتبر الدين غير منتظم ويصنف «دون المستوى» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم
االنتظام ،لمـدة تزيـد على  90يومـاً وال تجـاوز  180يوماً ،أو أي مـن االعتبـارات المرتبطـة
بأوضاع العميـل ،وطبقاً لما تقدره اإلدارة في هذا الشأن .

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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ج  -مشكوك في تحصيلها :
يعتبر الدين «مشكوك في تحصيله» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم االنتظام لمدة تزيد
على  180يـومـاً وال تجاوز  365يـوماً ،أو أي من االعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل،
وطبقـاً لما تقدره اإلدارة في هذا الشأن .
د  -رديئـــــة :
يعتبر الدين «رديء» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم االنتظام لمدة تزيد على 365
يوماً ،أو أي من االعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل ،وطبقاً لما تقدره اإلدارة في هذا الشأن .
ثانيـاً  :القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة :
يتم تصنيف تلك القروض على النحو التالي :
أ  -بشأنها مالحظات :
في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من األقساط المستحقة لفترة ال تتجاوز  3أشهر .
ب  -دون المستوى :
في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من األقـساط المستحقة لفترة  3أشهر وتقل عن 6
شهور .
ج  -مشكوك في تحصيلها :
في حالـة تأخـر المدين عـن سـداد أي قـسط مـن األقسـاط المستحقـة لفتـرة  6شهور وتقل
عن  12شهراً .
د  -رديئــــة :
في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من األقساط المستحقة لفترة  12شهراً فأكثر .كما
يتم تصنيف العمالء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية ضمن هذه الفئة .
 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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ثالثاً  :القروض السيادية الدولية :
تلتزم البنوك وشركات االستـثمار بتحديد حجم المخاطر المحيطة بالقروض السيادية الدولية،
(ويقصد بهـا تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية أو تلك المضمونة
منها) ،وذلك على النحو التالي :
 -1تطبيـق األسلـوب المحـدد بمصفوفـة بنـك انجلتـرا ( )Bank of England Matrixوفـقـاً لـمـا
يوضحه الملحق المرفق .ويمكن للبنوك وشركات االستثمار في هذا الخصوص االستعانة
بالجداول الصادرة من بنك انجلترا في شأن مخاطر القروض السيادية الدولية .
 -2االستـرشـاد ببيانـات الهيئـات والمؤسـسـات الدوليـة المتخصصـة في هـذا المجـال ووكـاالت
التصنيف العالمية .
ويراعى أن يتم التنسيق فيما بين البنوك  -من خالل لجنة المصارف الكويتية  -في هذا الشأن ،وكذا
االستعانة بمراقبي الحسابات الخارجيين .

*

*

*

*

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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القسم الثاني  :كيفية تحديد المخصصات
ً
أوال  :مخصصات محددة :

()1

وهي المخصصات المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي صنفت غير منتظمة ،ويتم تكوينها  -كحد
أدنى  -وفقاً لما يلي :
أ  :المخصصات المحـددة المطلوبة على التسهيالت االئتمانيـة الممنوحـة
للعمالء ،وكذا القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة :
يتم احتساب المخصصات المحددة المطلوبة على تلك التسهيالت وفقاً للنسب التالية :
التسهيالت المصنفة في فئة

المخصص المطلوب

بشأنها مالحظات

وفقاً لتقدير اإلدارة

دون المستوى

٪20

المشكوك في تحصيلها

٪50

الرديئــــــة

٪100

ويتم احتساب المخصص المطلوب على إجمالي رصيد الدين ،مستبعداً منه ما يلي :
 -1قيـمـة الضمانـات محتسبـة على أسـاس القيـمـة السوقيـة الحديثـة ،بـشـرط أن تـكـون تلك
الضمانات مرهونة لصالح البنك أو شركة االستثمار ،وال يوجد ما يحول دون التنفيذ
عليها .ويراعى تخفيض القيمة السوقية لتلك الضمانات بالنسب الالزمة لتغطية مخاطر
السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى ،حسب نوعية كل ضمان على حدة ،وذلك
بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين .
 -2الفـوائـد المعلقـة الخاصـة بالمديونيـة والتي لـم يتـم معالجتهـا كإيـرادات ،على النحـو الذي
سيرد ذكره في القسم الثالث .
( )1صدر في  2001/5/21تعميم رقم (/2رب )2001/86/بشأن أسلـوب احتساب المخصصات المحـددة المطلوبـة لمحفظـة التسهيالت االئتمانيـة في إطار
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (. )39

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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وفيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء ،فيتم احتساب مخصص مقابل الحسابات غير
المنتظمة من مديونية العميل وفقاً للنسب المقررة بهذه التعليمات كحد أدنى .وإذا تجاوزت أرصدة
الحسابات غير المنتظمة نسبة  ٪25من إجمالي مديونية العميل ،يتعين إحالة مديونيته إلى اللجنة
المشكلة من قبل مجلس اإلدارة ،وذلك لتقييم أوضاع العميل بصفة عامة وتقرير ما إذا كان األمر
يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه .وفي حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة
نسبة  ٪50من إجمالي مديونية العميل ،يتعين احتساب المخصص على إجمالي تلك المديونية،
وفقاً ألعلى نسبة محددة ألي من الحسابات غير المنتظمة للعميل .
وفي حالــة زيـادة المخصـص المحتسب للقروض التجارية الدولية عـن الفـرق بين القيـمة
السوقية للقرض في أسواق المال العالمية وقيمته الدفترية ،تعرض الحالة على اللجنة المشار
إليها لتقدير المخصص المطلوب ،بشرط أال يقل المخصص المكون عن مقدار الفرق بين القيمة
السوقية والقيمة الدفترية للقرض .كما يراعى في هذا الخصوص أن تكون القيمة السوقية
للقروض محتسبة وفقاً لألسعار السائدة في أسواق المال العالمية ،وأن يتم احتساب قيمتها مرتين
على األقل في السنة المالية؛ ( 6/30و . )12/31
وبالنسبة للمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت ،فإنه ال يتم
تكوين مخصصات محددة مقابل القروض غير المنتظمة المقدمة لتلك الجهات ،وذلك فقط في
حالة وجود كفالة من حكومة دولة الكويت لضمان تلك القروض ،أو أن يتضمن النظام األساسي
للجهة المقترضة نصاً صريحاً يفيد كفالة حكومة دولة الكويت للخسائر التي قد تتعرض لها هذه
الجهة .
ب  :المخصصات المطلوبة على القروض السيادية الدولية :
( )1تلتـزم البنــوك وشـركـات االستثمار بتحـديـد حـجـم المخاطـر المحيطة بكل دولـة وفـقـاً
للقواعد والنسب الواردة بمصفوفة بنك انجلترا ،واالسترشاد بالبيانات الصادرة عن
الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال ،ونشرات وكاالت التصنيف
العالميــة ،وذلك بالتنسيق مع مراقبـي الحسابـات الخارجيين (على النحو الـوارد بالبنـد
« ثالثــاً » مـن القـسـم األول بهذه التعليمات) .
( )2يتـم تطبيـق شـروط عـدم االنتظام الخاصـة بتسهيـالت العمالء على القـروض السياديـة
الدولية ،أي يتم تصنيفها إلى تسهيالت منتظمة وأخرى غير منتظمة (على النحو الوارد
بالبند « ً
أوال » من القسم األول بهذه التعليمات) .
 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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( )3بالنسبة للقـروض السياديـة الدولية غير المنتظمـة ،يتـم تكوين المخصص المحـدد الالزم
وفقاً لنسب المخصصات المطلوبـة لحجم المخاطــر المحيطـة بكـل دولــة ،على النحـو
ً
تفصيال بالملحق المرفق ،أو وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لكل فئة من
الوارد
ً
التسهيالت غير المنتظمة الممنوحة للعمالء ،على النحو الوارد بالبند «أوال» فقرة (أ) من
القسم الثاني بهذه التعليمات ،أيهما أكبر .
أما بالنسـبة للتسهيالت السياديـة الدولـية المنتظمة ،فيتم عرضهـا على اللجنـة المشكلـة
مـن مجلـس اإلدارة ،لتقديـر وإقـرار ما إذا كان األمر يستلزم تكوين مخصصات مقابلها
من عدمه ،في ضوء المخاطر المرتبطة بكل دولة على حدة ،استرشاداً بما ورد في البند
رقم ( )1أعاله ،وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين .
ج  :التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها :
يتم االحتفاظ بالمخصص السابـق تكوينه لمقابلة التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها ،وبالنسبة
للقروض التي يكون لها قيمة سوقية في أسواق المال العالمية ،فإنه يتعين أال يزيد المخصص
الذي يتم االحتفاظ به عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للقرض وقيمته الدفترية .
يتم تخفيض المخصص تدريجياً بنسبة ما يتم تحصيله في إطار الجدولة ،وعند سداد  ٪25من
رصيد الدين المجدول ،تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس اإلدارة بدراسة وضع هذا الدين
وتحديد نسبة المخصص المطلوب االحتفاظ به ،بشرط أال يقل عن  ٪20من رصيد الدين كحد
أدنى .
االستمرار في تعليـق الفوائد غير المحصلة نـقـداً على تلك المديونيات ،وعدم إدراجها ضمن
اإليرادات .
ثانياً  :مخصصات عامة :

()1

يتم تكوين مخصص عام بنسبة  )2( ٪2على التسهيالت االئتمانية* (نقديـة وغيـر نقديـة) والتي لم
يتم تكوين أية مخصصات محددة لها ،وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات .
على أن تلتـزم البنـوك وشركـات االستثمـار التي ال يصل رصيـد المخصص العام المتوافـر لديهـا
للنسبة المطلوبة ،باستكمال تلك النسبة سنوياً خالل مدة وأقصاها نهاية عام . 2000
( )1تـم تـعـديـل طـريـقـــة احتـسـاب المخـصصـات الـعـامـة على التسهـيـالت االئتمانيـة التي لم يتـم احتساب مخـصـصات محـددة لهـا وذلك بموجب التعـميم
رقم (/2رب )1999/71/الصادر بتاريخ  1999/6/1كما تـم تخفيـض نسبـة المخصص العام على التسهيالت االئتمانية (النقدية وغير النقدية) وذلك
بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
( )2تم تخفيض نسبـة المخصصات العامـة على التسهيالت االئتمانيـة كحد أدنى  ٪1للتسهيالت النقدية وبحد أدنى  ٪0٫5للتسهيالت غير النقدية وذلك بموجب
التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
* هي التسهيـالت االئتمانيـة (النقديـة وغيـر النقديـة) التي صنفت منتظمـة ،وتلـك التي صنفت ضـمـن فئـة «بشأنهـا مالحظـات» ،وال يتطلب األمـر تكويـن
مخصصات محـددة لها وفقاً لتقدير اإلدارة؛ وكذا التسهيالت غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دولة الكويت ،والتي ال يتطلب
األمر تكوين مخصصات محددة بشأنها وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات .

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
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هذا ،وبالنسبة للبنوك أو شركات االستثمار التي يتحقق لديها فائض( )1في إجمالي المخصصات
العامة والمحددة لمحفظة التسهيالت االئتمانية عند البدء بتطبيق هذه السياسة ،فإنه يتعين إدراج
هذا الفائض كإيرادات غير عادية ضمن نتائج نشاطها عن العام المالي الذي سيتم العمل فيه بهذه
التعليمات ،على أن يتم زيادة االحتياطيات األخرى به (االحتياطي العام أو االحتياطي االختياري) .

*

*

*

*

( )1يتعين على البنوك عـدم المسـاس بفائض المخصصات العامة القائمة في سجالتها كما في  2006/12/31والناتج عن تخفيض نسبة المخصص العام إال
بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي وذلك بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
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القسم الثالث  :معالجة اإليرادات الناتجة عن التسهيالت االئتمانية
ً
أوال  :التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء :
 )1تعتبـر من قبيل األربـاح الفعليـة  :الفوائد الدائنـة المحتسبـة على التسهيـالت المنتظمـة وغيـر
المنتظمة ،وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد نقداً أو خصماً على الحساب الجاري الدائن للعميل،
أو إذا كانت الحدود االئتمانية المقررة له تسمح بذلك ولم يتم تصنيف هذا الحساب غير منتظم،
كما تعتبر من قبيل األرباح الفعلية  :الفوائد المحتسبة على التسهيالت التي صنفت في فئة
«بشأنها مالحظات» ،ولم يتم تكوين مخصصات محددة مقابلها وفقاً لتقدير اإلدارة .
 )2وتعتبر من قبيل األرباح الفعلية  :الفوائد الدائنـة المحتسبـة على التسهيالت االئتمانية المنتظمة
وغير المنتظمة المضمونة كلياً ،وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد وفقاً لما هو مبين في البند
السابق ،أو إذا كان قيد الفائدة الدائنة المستحقة على الحساب الجاري للعميل أو إضافتها إلى
أصل القرض ال يترتب عليه تدني قيمة الضمان عن تغطية أصل الدين وفوائده .
 )3في حالة عدم تسوية الفوائد المحتسبة على التسهيالت االئتمانية وفقاً للقواعد المبينة في البندين
السابقين ،يتعين احتجاز تلك الفوائد في حساب معلق وال يتم معالجتها كإيرادات ،وذلك بالنسبة
()1
للتسهيالت االئتمانية التي تم تكوين مخصصات محددة مقابلها .
 )4يراعى أن تجرى مراجعة دورية بصفة فصلية للفوائد التي لم يتم معالجتها كإيرادات ،لتقرير
ما إذا كان أي جزء من هذه الفوائد قد أصبح من قبيل األرباح الفعلية .
ثانياً  :القروض السيادية الدولية :
 )1تعتبر من قبيل األرباح الفعليـة الفوائـد الدائنـة المحتسبـة على التسهيـالت االئتمانيـة السياديـة
الدولية إذا تم تسوية هذه الفوائد نقداً ،أو تم خصمها على حسابات أخرى تعتبر منتظمة بحكم
هذه التعليمات .
( )1تـم إضافـة العبارة التاليـة  -على أنه فيما يتعلق بالتسهيـالت االئتمانيـة المصنفة ضمن فئة « رديئة » فإنه اعتبـاراً من تاريخ تصنيفهـا في هذه الفئـة يتم
إدراج الفوائد المحتسبة عليها ،باإلضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيالت ،بحسابات نظاميـة منفصلة خارج الميزانية  -وذلك
بموجب التعميم رقم (/2رب )2001/91/الصادر في . 2001/12/5

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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 )2في حالـة عـدم تسويـة الفوائد المحتسبـة على التسهيالت االئتمانيـة السياديـة الدولية وفقاً للبند
( )1أعاله ،يتعين احتجاز تلك الفوائد في حساب معلق ،وال يتم معالجتها كإيرادات ،وذلك
()1
بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي تم تكوين مخصصات محددة مقابلها .
 )3يراعى أن تجرى مراجعة دورية بصفة فصلية للفوائد التي لم يتم معالجتها كإيرادات ،لتقرير
ما إذا كان أي جزء من هذه الفوائد قد أصبح من قبيل األرباح الفعلية .
()2

القسم الرابع  :البيانات الدورية

يتعين على البنوك وشركات االستثمار موافاة البنك المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية
كل من شهر مارس ،يونيو ،سبتمبر ،ديسمبر) بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية والمخصصات المطلوبة
عليها والفوائد المعلقة ،وفقاً للنماذج المرفقة ( ،)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1وذلك في موعد غايته اليوم العاشر من
الشهر التالي لنهاية الفترة المعد عنها البيان .
هذا ،وفي مجال تطبيق هذه التعليمات يتعين مراعاة ما يلي :
 -1االلتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .
 -2إلـغــاء التعليـمـات السابـق صدورهـا في هـذا الخصـوص للبنــوك المحليـة في  ،1985/12/28وأيـة
تعليمات أخرى سبق صدورها وتتعارض مع ما ورد بهذه التعليمات .

صدرت في 1996/12/15

*

*

*

*

( )1تـم إضافـة العبارة التاليـة  -على أنه فيما يتعلق بالتسهيـالت االئتمانيـة المصنفة ضمن فئة « رديئة » فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفهـا في هـذه الفئـة يتم
إدراج الفوائد المحتسبة عليها ،باإلضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيالت ،بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية  -وذلك
بموجب التعميم رقم (/2رب )2001/91/الصادر في . 2001/12/5
( )2تم استبدال النموذجين رقمي ( )5و ( )6بموجب التعميم رقم (/2رب )97/9/الصادر في . 1997/4/6

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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« ملحـــق »
تحديد حجم مخاطر القروض السيادية الدولية
وفقاً لمصفوفـة بنـك انجلتـرا
Bank of England-Matrix

أ  -تحديــد المخاطــر :
يتم تحديد مخاطر القروض السيادية الدولية( ،ويقصد بها  :تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة
والبنوك المركزية أو تلك المضمونة منها) ،من خالل نقاط محددة تعطى لعدد من العناصر ،موزعة
على ثالث مجموعات رئيسيـة ،بحيث تعبر هذه النقاط عـن مخاطـر عـدم سداد الدين وفوائده ،وبالتالي
تزداد نسبة المخصص المطلوب كلما زاد عدد هذه النقاط .
وتنقسم هذه المجموعات إلى ما يلي :
المجموعـة األولى  :تـهـدف إلى تحديـد الـدول التي تكـون هنـاك احتمـاالت لـعـدم تمكنهـا من سـداد
ديونهـا ،وتتكون هذه المجموعة من ثالثة عناصر ،هي :
 قيام الدولة بتأجيل السداد . أن تكون الدولـة قد أعادت الجدولـة (بعد التوقـف عـن السـداد) في أي وقـتخالل الخمس سنوات الماضية ،أو في طور الجدولة ،أو أوقفت عملية السداد
بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين .
 إعـادة الجدولـة للمرة الثانيـة أو أكثـر (لديـون تمت جدولتهـا) خـالل الخمسسنوات الماضية .
المجموعـة الثانيـة  :تهدف إلى تحديد طبيعة الصعوبات والمشاكل القائمة في الدول المدينة ،وتتكون
هذه المجموعة من أربعة عناصر ،هي :
 توقـف الدولـة عن دفـع أصل الدين أو الفائـدة إلى مـؤسـسـات ماليـة دوليـة(صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،بنوك التنمية اإلقليمية) .
 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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 التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتهـا إلى دائنين آخرين(بخالف المؤسسات المالية الدولية) .
 التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها . إعادة جدولة لديـون قائمة بديون جديدة ،أو رسملة الفوائد ،أو إعادة الجدولـةوفقاً لنادي باريس .
المجموعة الثالثة  :تهدف إلى تحديد نسبة المخاطر التي قد يترتب عليها عدم تمكن الدولـة من سداد
ديونها ،وتتكون هذه المجموعة من  9عناصر ،هي :
 نسبـة الفـوائـد مستحقـة الدفـع إلى إجمالـي الصـادرات (مـن واقـع البيانـاتالمتوافرة لإلثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ احتساب المخصص) .
 معدل تغطية احتياطيات الدولة لمتوسط االستيراد الشهري . نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي . نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات من سلع وخدمات . عـدم تلبيـة الدولـة الحتياجـات  IMFأو التجاوب معهـا ،بمعنى عـدم االلتـزامباالتفاقيات المبرمة معه .
 عــدم تغطيــة الدولـة للفجــوة التمويليـة ،والمتمثلـة في الفـرق بين التدفـقـاتالمحتملة الداخلة والخارجة ،وذلك لمدة تزيد على  12شهراً .
 نسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلى قيمته االسمية . االعتـمـاد بصفـة أساسيـة على مصـدر واحـد للدخـل ،بمعنى االعتمـاد علىالدخل الناتج من تصدير سلعة أو خدمة معينة .
 أية عناصر أخرى تراها البنـوك أو المؤسسـات الماليـة ،سواء اقتصاديـة أوسياسية ،ويوافق عليها البنك المركزي والتي ستؤثر على قدرة الدولة المعنية
ً
مستقبال .
على سداد ديونها الخارجية ،سواء في الوقت الحاضر أو
 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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ويوضح الجدول المرفق العناصر التفصيلية في كل مجموعة والنقاط المطلوبة لكل عنصر منها .
ب -المخصصات المطلوبة :
يتـم تحديد المخصصات المطلوبـة على القـروض السياديـة الدولية ،وفقاً إلجمالي عدد النقاط التي
حصلت عليهـا كل دولـة في الثالث مجموعــات التي سبــق اإلشـارة إليهـا ،على أن يكـون المخصص
المطلـوب لكـل مجموعة من النقاط وفقاً لما يلي :
مجموع عدد النقاط

المخصص المطلوب ٪

أقل من  10نقاط

-

من  10إلى 24

13 - 5

من  25إلى 39

23 - 14

من  40إلى 54

37 - 24

من  55إلى 		 69

58 - 38

من  70إلى 		 84

75 - 59

من  85إلى 			 99

89 - 76

من  100إلى 			 119

96 - 90

من  120إلى 145

100 - 97

ولتطبيق هذا النظام بفاعلية ،يتعين أن تراعي البنوك توافر بيانات تفصيلية لديها عن أوضاع الدول
المقترضة ،وأن يتم تحديث هذه البيانات ً
أوال بأول .

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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البيــــــان

اسـم العنصـر

النـقــــاط

الحد األدنى واألقصى لألوزان

()1

جدول يوضح
كيفية تقييم التسهيالت االئتمانية السيادية الدولية
وفقا ً لمصفوفة بنك انجلترا
المجموعـــة األولــــى
()2

()3

()4

إلى

من

إعـادة الجـدولـة للمـرة
الثانيـة أو أكثر (لديون
تــم جـدولتهــا) خــالل
فتـرة الخـمـس سنوات
الماضية

نقاط

()7
تـم إعادة جدولة لديـون
قائمـة بديون جديدة ،أو
رسملـــة الفوائــد ،أو
إعـادة الجدولــة وفقـا ً
لنــــادي بـاريـــــس

()6
التوقـــف عـــن ســـداد
الـفـائـــدة على أصــــل
الديـــن أو الــقـــروض
المــعـــاد جــدولـتـهــــا

المجموعـــة الثانيـــة
()5

التوقــف عـن دفع أصـل التـوقــف عــن ســـداد
الـديـــن أو الـفـائـــدة إلـى أصــــــل الـديـــــن أو
مؤسسات مالية دولية  :الـقـــروض المــعـــاد
جدولـتهــا إلى دائنيـن
 صندوق النقد الدولي آخـريــن (بــخــــالف البنـــك الـدولـــيالمـؤسـسـات الماليـــة
 -بنوك التنمية اإلقليمية الدوليــــــة)

من

قيام الدولة بتأجيل السداد أن تـكـون الـدولـــة قــد
أعــادت الجـدولــة (بـعـد
التوقـف عـن السـداد) في
أي وقت خـالل الخـمـس
سـنــوات المـاضيـــة أو
في طــور الجــدولــــة أو
أوقــفــت عمليـــة الـسـداد
بدون إجـراء اتفاقيات مـع
الدائنين
إلى

من

نقاط

إلى

من

نقاط

إلى

من

نقاط

إلى

مدة

نقاط

نقاط

من

-

إلى

 3أشهر

نقاط

2

-

3

 ٣شهور

 5سنة

٤

6

-

٢
 ٣شهور

 5سنة

٤

6

٣

أقل من  ٢سنة

 ٥سنة

١٠

٤

أكثر من  12 3شهر

١٥

4

أكثر من  ٣شهور

 2أقل من  3سنة

8

8

أكثر من  ٣شهور

 ١أقل من سنة

8

8

 ٢أقل من  ٣سنة

أكثر من  ١٢شهراً

أكثر من  ٢سنة

8

١٠

أكثر من  36 12شهر

أكثر من  ١٢شهراً

8

١٠

أقل من  2سنة

أقل من  ٢سنة

12

١٠

أقل من  ١٢شهراً

أكثر من  36شهراً

12

12

12 - 2

12 - 6

12 - 6

15 - 10

10 - 4

10 - 4

10 - 4
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البيــــــان

اسـم العنصـر

النـقــــاط

الحد األدنى واألقصى لألوزان

()٨

()٩

المجموعــــة الثالثــــة

جدول يوضح
كيفية تقييم التسهيالت االئتمانية السيادية الدولية
وفقا ً لمصفوفة بنك انجلترا

()١٠

()١١

()١٢

()١٣

()١٤

()١٥

()١٦

نـقـاط

نـقـاط

نـقـاط

نسبـة

نـقـاط

نسبـة

نـقـاط

نسبـة

نـقـاط

نسبـة

أكبر من ٪15

نسـبـــة الفـوائـــد مــعـــدل تغـطيـــة نـسـبــــة الـديــــــون نسبـــة الـديـــــون
مستحقـــة الدفـــع احـتـيــاطيـــــــات الخـارجـيــــــــة إلـى الخارجيـــة إلـــى
إلــــى إجــمـالــي الدولــــة لمتوسـط إجـمـالـــي الناتــــــج إجــمــالـــــــــــي
الصــادرات مــن
االستيراد الشهـري المحلـــــــي
الصـــــادرات
سـلــع وخـدمـات

نسبـة

3

عـدم تلبيــة الدولـة عــدم تغطيــــــة
الحتياجات ( )I.M.Fالدولـة للفجــــوة
أو التجــاوب مـعـه التمويليــة لمــدة
تزيـــد عــن 12
شـــهــــراً

نـقـاط

أقل من  ٤شهور

نسبة السعـر السوقي وجـــــود اعتمــاد
للديــــن الخارجــــي أسـاســـي علــــى
للدولـــة إلى قيمتـــه مــصـــدر واحـــد
للدخـــــــل
اإلسميـــــة

نـقـاط

3

أيـة عناصـر أخــرى تراهــا
البنــوك أو المؤسسات المالية
ســواء اقتصاديـة أو سياسيـة
ويوافق عليها البنك المركزي
والتي ستـؤثــر على قـــــدرة
الدولــة المعنيــة على ســـداد
ديونهـا الخارجيـة سـواء فـي
الوقـت الحاضـر أو مستقبـالً

نـقـاط

أكبر من ٪٥٠

أكبر من %25

أكبر من %35

3

5

7

أكبر من %200

أقل من  ٢شهر
أقل من  ١شهر

3

5
7

3

أكبر من ٪٧٥
أكبر من ٪١٠٠

٢

5
7

أكبر من 10 %45

أقل من ٪٧٠

أكبر من %300
أكبر من %400

أقل من  ٠,٥شهر 10

10 - 3

٢

5
7

أكبر من 10 ٪١٥٠

10 - 3

٢

أقل من ٪٥٠
أقل من ٪٣٠

أكبر من 10 %600

10 - 3

من ٥ - ٠

٤
٨

أقل من ١٢ ٪١٠

10 - 3
٣

٢

10 - 3

٢

٥-٠
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

				
اسم البنك ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن

مرفق رقم ()1
( نموذج صناعي )

()3

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
()2
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجـة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محـددة لها وفقـاً لتقديـر اإلدارة.
وكذا التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك
المديونيات أو للخسائر التي قـد تتعرض لها هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
..........................
 تسهيالت ائتمانية البندين N3, 4 :P

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

()2

 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية ()2 -باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية
يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
( )2تعديالت أدخلت بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/198/الصادر بتاريخ . 2007/1/29
( )3تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9
..........................

***

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن
نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

مرفق رقم ()1
( نموذج عقاري )

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
()2
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجـة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محـددة لها وفقـاً لتقديـر اإلدارة.
وكذا التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك
المديونيات أو للخسائر التي قـد تتعرض لها هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
..........................
		
 تسهيالت ائتمانية البندين L3 :		
N
P

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

 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) ()2 فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية -باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت النقدية

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

()2

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

***

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

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
( )2تعديالت أدخلت بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/198/الصادر بتاريخ . 2007/1/29

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك 				 ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن

مرفق رقم ()1
( نموذج بنوك تجارية )

()3

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
()2
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير اإلدارة .وكذا التسهيالت
االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد
تتعرض لها هذه الجهات .

**

يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
			
 تسهيالت ائتمانية ( البنـد ) N قروض للمؤسسات المالية ( البنـد ) L3 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) ()2()2
 فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجيةإجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )R
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

***

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

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
( )2تعديالت أدخلت بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/198/الصادر بتاريخ . 2007/1/29

( )3تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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( )2تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

( )1تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/198/الصادر بتاريخ . 2007/1/29

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م

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

1

2

أ

نــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهـا مـــالحظـات وال يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

3

4

5

6

ب

بشأنهــا مـالحظـات و يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب)*****

/

/
قيمة

()2()1

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف

الرصيد المستخدم من التسهيالت

للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء * كما في

عدد العمالء
نقديـة
(أ)

غير نقديـة
(ب)

مجمــــوع
(أ  +ب)

الفوائد
المعلقة**

مرفق رقم ()2

« القيمة باأللف دينار »

بالسجالت

قيمة الضمانات قيمة المخصص المخصص المتوافر
المستبعدة*** المطلوب****

تشمل القروض التجارية الدولية .
*
بما فيها المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
**
قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب الالزمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .
***
**** تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3
***** منها قروض مقدمة لموظفي البنك وفقا ً للسياسة الداخلية  -----ألف دينار .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

( )1تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م

أ

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

نــــوع التصنيف

التسهيــالت المنتظـمـة وال يتطلـب
األمر تكوين مخصصات محددة لهـا
وفقـا ً لتقديـر اإلدارة

ب

التسهيالت التي يتطلب األمـــر
تكوين مخصصات محددة لها :

 -1منتظمة
 -2غير منتظمة
 بشأنها مالحظات دون المستوى مشكوك في تحصيلها -رديئة

مجـمــــوع (ب)

اإلجمالـــي (أ  +ب)

/

()1

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
/

الرصيد المستخدم من التسهيالت

التسهيالت االئتمانية السيادية الدولية كما في

عدد العمالء
نقديــة
أ

غيـر نقديــة
ب

مجمــــوع
أ+ب

قيمة
الفوائد
المعلقة

مرفق رقم ()٣

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المخصص المتوافر
المطلوب*
بسجالت البنك

* تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محـددة مقابلهـا (البند أ) ،والمخصصات المحددة المطلوبـة للتسهيالت األخـرى (البند ب) والمحتسبة وفقا ً لما جاء في البند ب/أوالً
من القسم الثاني من التعليمات .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

( )2تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

( )1تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/198/الصادر بتاريخ . 2007/1/29

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م

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

1

2

أ

3

4

5

6

ب

نــــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهــا مالحظـات ويتطلب األمــر
تكـويـن مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

بشأنهــا مالحظـات و يتطلب األمـر
تكويـن مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب)

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
*()2()1
القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة
/
كـمــا فــي /
عدد العمالء

قيمة التسهيالت

قيمة الفوائد
المعلقة **

قيمة المخصص
المطلوب ***

مرفق رقم ()4

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المتوافر
بسجالت البنك

* والتي ينطبق بشأنها تعليمات البنك المركزي المؤرخة . 1996/4/20
** بما فيها الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
*** تتضمن المخصص العام للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م
نقدية
(أ)

قيمة
الفوائد
المعلقة

قيمة
الضمانات
المستبعدة

بيان تفصيلي
*()3( )2()1
بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة
/
كـمــا فــي /

فئة
غير نقدية مجمـــوع
(أ  +ب) التصنيف
(ب)

النسبة
٪

الرصيد المستخدم من التسهيالت تصنيف التسهيالت
والمحتسب على أساسه المخصص

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

الرقم السري للعميل

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

مجمـــوع أوالً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثالثا ً :

رابعاً  :التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها :
....
....

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالـي ( أوالً +

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

 +رابعا ً )

* يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

المخصـص
المطـلــــوب
النسبة
٪

مرفق رقم ()5

مـــالحـظـــات *

« القيمة باأللف دينار »

القيمة

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

( )1تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب )97/9/الصادر بتاريخ . 1997/4/6
( )2أنظر البند (ص) من هذا الفصل بشأن كيفية إدراج التسهيالت غير المنتظمة للعمالء .
( )3تم استبدال هذا البيان واستحداث جدولين آخرين برقمي (/5أ) و (/5ب) ،وذلك بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

( )1تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب )97/9/الصادر بتاريخ . 1997/4/6

 - ٥أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ  -قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م
نقدية
(أ)

قيمة
الفوائد
المعلقة

قيمة
الضمانات
المستبعدة

بيان تفصيلي
*()1
بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المشتراة
/
كـمــا فــي /
المخصص

تصنيف
التسهيالت

النسبة
فئة
غير نقدية مجمـــوع المتـــروك
٪
التصنيف
(أ  +ب)
(ب)

رصيد التسهيالت المحتسب على
أساسه المخصص

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

الرقم السري للعميل

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

مجمـــوع أوالً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثالثا ً :

رابعاً  :التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها :
....
....

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالـي ( أوالً +

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

 +رابعا ً )

مرفق رقم ()٦

مـــالحـظـــات *

« القيمة باأللف دينار »

المخصـص
المطـلــــوب
النسبة القيمة
٪

* يتضمن كافة بيانات تصنيف محفظة التسهيالت االئتمانية غير المشتراة ،بما في ذلك بيانات تفصيلية عن تصنيف القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة األخرى ،وكذلك التسهيالت االئتمانية
الممنوحة للعمالء والتي تقل عن  10آالف دينار .
ويقصد بها األرصدة المستخدمة من التسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية التي كانت قائمة في . 1991/12/31
 -بخالف ما سبق أعاله يراعى اإللتزام باإلرشادات المتعلقة بإستيفاء الجدول رقم (. )5

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـديــر
التاريـخ  ٢٨ :ذو القعدة  ١٤١٧هـ
الموافـق  ٦ :إبـريــــل  ١٩٩٧م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك »
رقـــــــم (/2رب)97/9/
إلحاقاً للكتاب المؤرخ  ،1996/12/18والمرفق به التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي الخاصة
بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية ،واحتساب مخصصاتها ،وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة
عنها .
ووفقاً لما تضمنه القسم الرابع من التعليمات المشار إليها من أنه يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي
ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس ،يونيو ،سبتمبر ،ديسمبر) بشأن تصنيف
التسهيالت االئتمانية والمخصصات المطلوبة عليها ،والفوائد المعلقة وفقاً للنماذج المرفقة بتلك التعليمات،
نفيدكم بأنه قد تم إعادة ترتيب نموذج البيانين رقمي ( ،)6 ، 5بما يتوافق وتعليمات برنامج الحاسب اآللي
الجاري إعداده لهذا الغرض .
وعليه ،فإنه يتعين على مـصرفكم استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5السابق موافاتكم بهما ،وذلك
بالنموذجين المرفقين بهذا الكتاب ،على أن يتم االستمرار في موافاة البنك المركزي بالبيانات والنماذج
المطلوبة أرقام ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1في ذات الموعد المحدد ،وهو اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية
الفترة المعد عنها البيان .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبدالمحسن المرزوق

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

إرشادات بشأن البيان التفصيلي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة (جدول رقم )5
يراعى لدى إعداد البيان رقم ( )5ما يلي :
 َّأال يشتمل على بيانات تصنيف عمالء القروض االستهالكية ،وغيرها من القروض المقسطة األخرى .
 تدرج البيانات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية التي تقل عـن  10آالف دينار كويتي ،بما في ذلك تلك التيقد ال يتوافر لها أرقام سرية ،في صورة مجمعة بالنسبة لكل فئة من فئات التصنيف المختلفة ،مع مراعاة
تضمين خانة المالحظات إيضاحات كافية عن عدد العمالء في كل فئة .
 أن يتـم إدراج جميـع حسابـات العميل تحت رقمـه السـري ،سـواء كانت تلك الحسابـات ضمن محفظـةالديون غير المشتراة أو ناشئة اعتباراً من . 1992/1/1
 أن يتم االلتزام بمبدأ « وحدة العميل » على النحو الذي تقضي به قواعد وأسس التصنيف ،بحيث يتمإدراج كافة أرصدة حسابات العميل (المنتظمة وغير المنتظمة) في حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير
المنتظمة عن  ٪50من إجمالي مديونية العميل ،أو إذا قررت اللجنة المشكلة بالبنك أو الشركة تكوين
مخصصات محددة إلجمالي مديونية العميل ،مع مراعاة تضمين خانة المالحظات إيضاحات كافية لهذه
الحاالت( ،وإدخال رمز  001في خانــة رمـز المالحظـات للحالــة « تـجاوز أرصدة الحسابات غير
المنتظمة عــن  ٪50من إجمالي المديونية » ،وإدخال الرمز  002في خانة رمز المالحظات في حالة
« قرار اللجنة تكوين مخصصات محددة إلجمالي المديونية ») .
 تخفيض القيمـة السوقيـة للضمانـات بالنسب المناسبـة لتغطية مخاطـر السـوق ،وأسعار الصرف ،وأيةمخاطر أخرى بحسب نوعية كل ضمان .
 تضمين خانة المالحظات إيضاحات كافية بشأن الحاالت اآلتية :* إذا تم احتساب المخصص المحدد للقروض السيادية الدولية والقروض التجارية الدولية ،وفقاً لمقدار الفرق
بين القيمة الدفترية ،مع إدخال الرمز  003في خانة رمز المالحظات .
* إذا كانت المديونيـة غير المنتظمـة لمؤسسـات أو شركات مملوكـة بالكامل من قبل حكومـة دولة الكويت،
وتوجد كفالة من الحكومة سوا ًء للقروض أو للخسائر التي تتعرض لها هذه الجهات ،مع إدخال الرمز
 004في خانة رمز المالحظات .
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
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* إذا تـم احتسـاب المخصص المحـدد للقـروض السياديـة الدوليـة المنتظمـة ،وفـقـاً لقـرار اللجنـة المشكلـة
بالبنك أو الشركة لمقابلة المخاطر المرتبطة بالدولة ،مع إدخال الرمز  005في خانة رمز المالحظات .

*

وجود قيمة سوقية حديثة في أسواق المال العالميـة للمديونيـات المعاد جدولتهـا ،مع إدخال الرمـز 006

في خانة رمز المالحظات .
ً
مستقبال ،يتم إخطارنا بها الستحداث رمز لها بجدول رموز المالحظات .
وفي حالة وجود مالحظات أخرى
ومن المعلوم أن البنوك وشركات االستثمار ملزمة بموجب التعليمات الخاصة بقواعد وأسس التصنيف،
بموافاة البنك المركزي باألسس والمعايير التي أعتمدت عليها في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها ،وذلك
عند طلبها .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
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بنـك  /شركـة :

		

غير نقدية

بيان تفصيلي
كـمــا فــي
قيمــة
الفوائــد
المعلقـــة
()5

/

()6

(**)2()1

( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

قيمة
(8 x 6أ)

( 8ب)

مرفق رقم ()5

القيمة باأللف دينار

( 9أ)

( 9ب)

رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب مــالحـــظـــات **
المحتسب على
رمــــز شـــــرح
نسبة
نسبة
فئة
المخصص
أساسه
(3ج ))5+4( -

						

/

بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة

مجموع
(3أ 3 +ب)

رصيد التسهيالت المستخدم

نقدية

( 3أ)

( 3ب)

( 3ج)

()4

قيمة
الضمانات
المستبعدة

				

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

رقــــم

(نـوع التسهيـالت)*

الرقـــم

()1

()2

الســري الحساب

*
**

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء  ....ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية  ....ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية  ....رابعا ً  :التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها  ....خامسا ً  :اإلجمالي (أوالً  +ثانيا ً  +ثالثا ً  +رابعاً) .
يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

( )2تم استبدال هذا البيان واستحداث بيانين آخرين برقمي (/5أ) و (/5ب) ،وذلك بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

( )1أنظر البند (ص) من هذا الفصل بشأن كيفية إدراج التسهيالت غير المنتظمة للعمالء .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
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 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب  -تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي ( )6 ، 5الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية .
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بنـك  /شركـة :

		

بيان تفصيلي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير
كـمــا فــي

/

/

المشتراة**

						

مرفق رقم ()٦

القيمة باأللف دينار

قيمة المتـــــروك
رمــــز
(8 x ٦أ)

قيمــة
قيمة
رصيد التسهيالت المستخدم
رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب المخصص مــالحـــظـــات **
المحتسب على
الضمانات الفوائــد
مجموع
نقدية غير نقدية
شـــــرح
نسبة
نسبة
فئة
المخصص
أساسه
المعلقـــة
المستبعدة
(3أ 3 +ب)
(3ج ))5+4( -

				

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

رقــــم

(نـوع التسهيـالت)*

الرقـــم

()1

( 3أ)

( 3ب)

( 3ج)

()4

()5

()6
( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

( 8ب)

()9

( ١٠أ)

( ١٠ب)

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء  ....ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية  ....ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية  ....رابعا ً  :التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها  ....خامسا ً  :اإلجمالي (أوالً  +ثانيا ً  +ثالثا ً  +رابعاً) .

()2

الســري الحساب

*
**

يتضمن كافـة بيانات تصنيف محفظـة التسهيالت االئتمانيـة غير المشتراة ،بما في ذلك بيانات تفصيليـة عن تصنيف القـروض االستهالكيـة وغيرهـا مـن القـروض المقسطـة األخـرى ،وكذلك التسهيـالت االئتمانيـة الممنوحـة
للعمالء والتي تقل عن  10آالف دينار .ويقصد بها األرصدة المستخدمة من التسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية التي كانت قائمة في . 1991/12/31

 -بخالف ما سبق ،يراعى االلتزام باإلرشادات المتعلقة باستيفاء الجدول رقم (. )5
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( )18لسنة 1990
بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء
المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية
وزير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على القانون رقم ( )15لسنة  1960بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )5لسنة  1980بإصدار قانون التجارة؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )5لسنة  1981في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات؛ وعلى القـرار الـوزاري رقم ( )10لسنـة  1986في شأن إعـداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام1985؛
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )14لسنة  1986بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية؛ وعلى القـرار الوزاري رقم ( )4لسنة  1987بـشـأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعهـا في إعـدادالبيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات؛
 وعلى القرار الوزاري رقـم ( )11لعام  1989في شأن تجديد وإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضعالقواعد المحاسبية؛
 وبنا ًء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة؛قــــــــــــرر
مـــــــادة ()1
على الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها القانونية االلتزام بإعداد بياناتها المالية طبقاً لمبادىء المحاسبة
الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمبادىء المحاسبة .
ويكون تطبيق تلك المبادىء في حـدود ال تتخطى أو تتعارض مع اللوائح والتشريعات المحلية ،إال ما
يصدر نص بإلغائه .
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -1 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )18لسنة  1990بشأن إلزام الشركات والمـؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد
بياناتها المالية .
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مـــــــادة ()2
للوزارة ،بنا ًء على توصيـة من اللجنـة الفنيـة الدائمـة لوضع المبادىء المحاسبيـة ،أن تحدد المبادىء
المحاسبية الدولية التي ترى عدم وجوب اتباعها .ولها أيضاً أن تحدد المبادىء المحاسبية التي ال نظير لها
في المبادىء المحاسبية الدولية ،وتقرر وجوب اتباعها .
مـــــــادة ()3
يلغي هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم ( )4لسنة  1987بشأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعها
في إعداد البيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات .
مـــــــادة ()4
يطبق هذا القرار على البيانات المالية للفترة التي تبدأ من تاريخ  1يناير  1991أو ما بعده .

وزيــر التجــارة والصناعــة

الكويت في  22 :رمضان 1410هـ
المــوافــق  17 :إبـريـــل 1990م

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -1 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )18لسنة  1990بشأن إلزام الشركات والمـؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد
بياناتها المالية .
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وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( )110في شأن إعداد
القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة
المالية المنتهية في 1991/12/31م
وزير التجارة والصناعة
 بعد االطالع على القانون رقم ( )15لسنة  1960بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )5لسنة  1980بإصدار قانون التجارة؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )5لسنة  1981في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 4أ 90/في شأن تمديد أجل السنة المالية  1990للبنوك والشركات المساهمةوالشركات ذات المسئولية المحدودة؛
 وعلى القرار الوزاري رقـم ( )10لسنة  1986في شأن إعـداد وتقديـم البيانات الحسابيـة الختامية لعام1985؛
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )14لسنة  1986بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( )4لسنـة  1987بشأن المبادىء المحاسبيـة التي يتعين اتباعهـا في إعـدادالبيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات .
 وعلى القرار رقم ( )18لسنـة  1990بشأن إلـزام الشركـات والمؤسـسـات باتباع مبادىء محاسبيـة فيإعداد بياناتها المالية؛
 وبنا ًء على عرض رئيس اللجنة الفنية الدائمة لوضع المبادىء المحاسبية؛قــــــــــــرر :
مـــــــادة ()1
تلتزم الشركات والمؤسـسات بجميع أنواعها القانونيـة عند إعـداد بياناتها للسنة المالية  1991بالقرار
الوزاري رقم ( )18لسنة  ،1990بشأن الزام الشركات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها
المالية .
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -2 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )110لسنة  1991في شأن إعـداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في
. 1991/12/31
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مـــــــادة ()2
على الشركات والمؤسسات عند إعداد البيانات المالية االلتزام بما يلي :
 -1خسائر غير عادية :
تحمل السنة المالية بجميع الخسائر الفعلية التي تكبدتها الشركة وتعالج باعتبارها خسائر غير عادية .كما
يتم إظهارها بالتفصيل ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية .وفي حالة استالم التعويضات المطالب
بها ،فإنها تسجل كإيرادات غير عادية للسنة التي يتم استالمها فيها .
 -2القيود المدينة :
تسجــل القيــود المدينـــة على حـسـاب األرباح والخسائــر بالمبالــغ المدرجــة فعليـاً في الدفاتــر
والسجـالت المحاسبيـة للشركة قبل الغزو .
 -3االستثمارات قصيرة األجل (المتداولة) :
تـؤخــذ أسعــار آخــر إقـفــال (كـمـا في  )1990/8/1أو التكلـفــة ،أيهـمـا أقــل ،على أسـاس إجـمالــي
األمــوال المستثمرة ،أو كل فئة على حدة ،مع عمل مخصص هبوط في أسعار األوراق المالية .
أما االستثمـارات غير المسعرة ،فتدرج بالقيمـة الدفتريـة العادلة من واقع آخر بيانات متوفرة ،أو بالتكلفة
أيهما أقل ،على أساس إجمالي األموال المستثمرة مع عمل مخصص هبوط أسعار األوراق المالية .
ويتم اإلفـصاح عــن طريقـة وأسـس تقييم االستثمارات قصيرة األجل في اإليضاحات حول البيانات
المالية .
 -4االستثمارات طويلة األجل (غير المتداولة) :
أ  -تدرج االستثمارات طويلة األجل المسعرة بالتكلفة ،ويعمل مخصص هبوط أسعار .
ب -أمـا االستثمـارات غيـر المسعـرة ،فتـدرج بالقيمـة الدفتريـة العادلـة من واقـع آخـر بيانـات ماليـة
متوفـرة ،ويعمل مخصص هبوط أسعار .
ويتم اإلفصاح عن طريقة وأسس تقييم االستثمارات طويلة األجل في اإليضاحات حول البيانات المالية .
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -2 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )110لسنة  1991في شأن إعـداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في
. 1991/12/31
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 -5الـعـــقــــــارات :
أ  -تدرج كممتلكـات إذا كانت في حيـازة الشركـة الستعمالهـا أو مؤجـرة للغيـر ،وتعتبـر موجـودات
ثابتـة وتستهلك حسب األصول .
ب -تدرج كاستثمـارات بالقيمـة السوقيـة ،أو التكلفـة أيهمـا أقـل ،على أسـاس إجمالـي االستثمـارات
العقارية ،أو على أساس كل عقـار بمفرده ،مع أخـذ المخصص الالزم لهبوط األسعار .ويتم
اإلفصاح عن طريقة وأسس التقييم في اإليضاحات حول البيانات المالية .
 -6أرصدة الذمم الدائنة والمدينة :
اإلفصاح ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية عن الطريقة التي يتم بها التثبت من أرصدة الذمم
الدائنة والمدينة ،واألسس التي تم االعتماد عليها لتكوين مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها أو
إعدامها .
 -7االستهـــالكـــات :
تؤخذ نسب االستهالك كما كان متبعاً في السنوات السابقة ،ما لم يكن هناك ضرورة لتعديلها .وبالتالي،
يتعين تحديد التأثير الناتج من ذلك واإلفصاح عنه مع ذكر أسبابه ،علماً بأن الفترة المالية الحالية تشمل
سنتين ماليتين هما ( ،)1991/1990ويؤخذ االستهالك للفترة عن  24شهراً .
 -8إيـرادات العقـــارات (اإليجارات) :
تعالج الخسائر الناتجة عن ضياع إيرادات العقارات (اإليجارات) خارج الميزانية العمومية كقيود
نظامية ،وتدرج كإيضاح مستقل ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية .
 -9األرباح المتوقعة :
خسارة األرباح التي كان من المتوقع تحقيقها خالل األزمة تعالج أيضاً كقيود نظامية ،وتدرج كإيضاح
مستقل ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -2 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )110لسنة  1991في شأن إعـداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في
. 1991/12/31
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 -10القيــود النظاميــة :
تسجل جميع المطالبات بالتعويض الناتجة عن الغزو بقيود نظامية خارج الميزانية ،وتدرج بإيضاح
مستقل ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية .
مـــــــادة ()3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزيــر التجــارة والصناعــة

صدر بتاريخ  25 :جمادي األولى 1412هـ
المــوافـــــق  1 :ديـســمـبـــــــر 1991م

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ج  -قراران وزاريان  -2 :قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( )110لسنة  1991في شأن إعـداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في
. 1991/12/31
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المـديــر
التاريـخ  22 :رمضان  ١٤١٣هـ
الموافـق  ١٥ :مــارس  ١٩٩٣م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن عدم إلزام البنوك بتكوين مخصص للقطع
األجنبي وفقاً للتعليمات السابق صدورها في *1985/12/24
باإلشارة إلـى التعليمات السابق إصدارها لمصرفكم في شأن احتساب مخصصات لمخاطر الصرف
األجنبي بنسبة  ٪5من صافي الوضع بالعمالت األجنبية ،والتي بدأ العمل بها إعتباراً من شهر ديسمبر
. 1985
نفيـدكم ،أن البنك المركزي قرر عدم إلزام البنوك بتكوين هذا المخصص اعتباراً من البيانات الماليـة
لمصرفكم ،كما في نهاية عام . 1992
وعليـه ،فإنـه يمكـن لمصرفكـم تكوين مخصصات لمواجهـة مخاطـر الصـرف األجنبي ،بالقـدر الذي
ترونه مناسباً .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

مديـر إدارة الرقابـة
						

*

أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
د  -تعليمات بشأن عدم إلزام البنوك بتكوين مخصص للقطع األجنبي وفقا للتعليمات السابق صدورها في . 1985/12/24
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المـديــر
التاريـخ  22 :شعبــان  ١٤١٨هـ
الموافـق  ٢٢ :ديسمبر  ١٩٩٧م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
رقــم (/2رب)1997/54/
باإلشارة إلى كتاب البنك المركزي المؤرخ  1996/12/18والمرفق به التعليمات الخاصة بقواعد وأسس
تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
ووفقاً لما تضمنه القسم األول مـن التعليمات المشار إليها (بند  2/2االعتبارات األخرى المرتبطة بأوضاع
العميل) من أنه « يتعين أن يقوم مجلس إدارة كل بنك بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة واالختصاص
بالمؤسسة ،تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل على حده  ، ...وتلتزم البنوك
بموافاة البنك المركزي باألسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج
تطبيقها وذلك عند طلبها  ....إلخ » .
نفيدكم أنه يتعين موافاتنا باألسـس والمعاييـر التي استندت إليها اللجنـة المذكـورة في عمليـة تصنيف
التسهيالت االئتمانية لدى مصرفكم وفقاً للمركز في  ،1997/12/31وذلك رفق البيانات المالية الختامية
لمصرفكم عن عام . 1997
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبدالمحسن المرزوق

				

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
هـ  -تعميم بشأن موافاة البنك المركزي باألسس والمعايير التي استندت إليها اللجنة الداخلية حول تقييم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٧ :جمادي اآلخرة  ١٤١٩هـ
الموافق  ٢٧ :سـبتـمـبــــــــر  ١٩٩٨م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
()1

رقم (/2رب)1998/62/

أود اإلفـادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1998/9/20
الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة
عليها ،حيث يتعين على البنوك االلتزام  -بصفة عامة  -بإطفاء الشهرة الناتجة عن االقتناء على نتائج نشاط
العام الذي تظهر فيه .
ويمكن النظر في الموافقة على طلبات البنوك التي تتقدم بشأن إطالة الفترة التي يتم خاللها إطفاء تلك
الشهرة بحيث ال تتعدى  20عام ،وذلك في حالة توافر مبررات كافية تتطلب ذلك .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

( )1تم تعديل هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (/2رب )2005/175/الصادر في . 2005/1/10

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
و  -تعميم رقم (/2رب )1998/62/بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها .
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المحـافـــظ
التاريخ  ١٧ :صفر  ١٤٢٠هـ
الموافق  ١ :يونيو  ١٩٩٩م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (/2رب)1999/71/
بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على
التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها
باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في  1996/12/18بشأن قواعد وأسس تصنيف
التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها ،أود اإلفادة بأن مجلس
إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ  1999/5/30تعديل طريقة احتساب
المخصصات العامة على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها وذلك على النحو
التالي :
« يتم السماح للبنوك وشركات اإلستثمار التي لها حق اإلقراض باستبعاد التسهيالت التالية من إجمالي
التسهيالت االئتمانية المطلوب لها مخصص عام :
 )1الجزء المغطى من التسهيالت االئتمانية بضمانات تتمثل في ودائـع ثابتـة أو تأمينات نقدية ،وأذون أو
سندات الخزانة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ويجب أن تتوافر في تلك الضمانات الشروط
المنصوص عليها في البند ً
أوال من التعليمات رقم (رب س )1995/101/في شأن الحدود القصوى
للتركز االئتماني .
 )2الجزء المكفـول من التسهيـالت االئتمانيـة بموجب خطابات ضمـان صـادرة من أي من البنـوك ذات
السمعـة العالميـة وهـي تلك التي يتـم تصنيفهـا فئـة ( )Aمـن قبـل جـهـات التصنيـف العالميـة مثل
()١

. STANDARD & POOR, MOODY’S

 )3الكمبياالت المظهرة والمقبولة من البنوك المذكورة في البند رقم ( )2أعاله .
 )4التسهيالت المقدمة لحكومات دول مجـلس التعاون لدول الخليج العربية أو تلك المضمـونـة منها،
( )١تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (/٢رب )٢٠١٣/٣١٣/المؤرخ  ٢٠١٣/٩/٨والمدرج في البند (خ) من هذا الفصل .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ز  -تعميم رقم (/2رب )1999/71/بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .
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والتسهيالت المقدمة للمؤسسات أو الشركات المملوكة لها بنسبة تزيد عن  ،٪50شريطة وجود كفالة
صريحة من حكومات هذه الدول ضماناً لتلك التسهيالت ،أو أن يتضمن النظام األساسي للمؤسسة أو
الشركة المقترضة نصاً صريحاً يفيد كفالة أي من حكومات هذه الدول للخسائر التي قد تتعرض لها .
على أن تلتزم البنوك وشركات اإلستثمار التي ال يصل رصيد المخصص العام المتوافر لديها للنسبة
المطلوبة باستكمال تلك النسبة بالكامل في نهاية عام  ،1999وسوف يتم النظر في طلبات البنوك أو
شركات االستثمار بشأن استكمال المخصص العام المطلوب على مدى عامي  1999و 2000م ،وذلك
لدى إعتماد البيانات المالية الختامية لعام . 1999
هـذا وبالنسبـة للبنـوك وشركات االستثمـار التي يتحقـق لديهـا فائـض في إجمالي المخصصـات العامـة
للتسهيالت االئتمانية نتيجة لالستبعادات المشار إليها فإنه يتعين إدراج هذا الفائض ،بعد تدعيم أي عجز
في المخصصات المحددة المطلوبة لديها ،ضمن االحتياطات األخرى (االحتياطي العام أو االحتياطي
االختياري) وفقاً لما تقضي به سياسة التصنيف الحالية بالنسبة للفائض الذي تحقق عند البدء بتطبيقها
في نهاية عام . » 1996
هـذا ويتعين على البنـوك وشركات اإلستثمـار التي لـهـا حـق اإلقـراض االلتـزام بما تـقـدم اعتبـاراً من
تاريخه ،مع موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بنسخة من هذا التعميم .

مـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ز  -تعميم رقم (/2رب )1999/71/بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .
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المـديــر
التاريـخ  5 :رمضان  ١٤٢٠هـ
الموافـق  ١٣ :ديسمبـر  ١٩٩٩م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
رقم (/105/2رب)1999/77/
في إطـار حرص بنـك الكـويت المركزي على أن تتسم المعلومات التي توفرها البيانات المالية للبنوك
المحلية بمزيد من الشفافية ،فيما يتعلق باإلفصاح عن التعامالت مع الجهات المقربة ،ومحفظة القروض
والسلفيات ،فإنه يتعين على مصرفكم لدى إعداد بياناته المالية الختامية عن عام  1999مراعاة ما يلي :
ً
إضافـة إلى ما يصدر عـن مصرفكـم من إفصاح حـول التعامـالت مع الجهـات ذات العالقـة بالبيانات
)1
المالية المنشورة ،يتم اإلفصاح أيضاً عن تعامالت مصرفكم مع تلك الجهات وفقاً لألسلوب التالي :
عدد أعضاء المجلس
أو الجهاز التنفيذي

عدد األفراد
ذوي العالقة

القيـمـــــــــة

أعضاء مجلس اإلدارة

X

X

X

قروض
التزامات ومطالبات طارئة
بطاقات ائتمان
ودائع

X

X

X

X
X

X

X

بــيـــــــــــــــــــــــــان

X

X

X

X

X

الجهاز التنفيذي

X

X

X

قروض
التزامات ومطالبات طارئة
بطاقة ائتمان
ودائع

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
ح  -تعميم رقم (/105/2رب )1999/77/بشأن ضرورة مراعاة البنوك بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق باإلفصاح عن
التعامالت مع الجهات ذات العالقة ،ومحفظة التسهيالت االئتمانية .
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فضال عن ذلك ،يتم توضيح مفهوم األفراد ذوي العالقة ألعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي وفقاً
ً
لما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في شأن اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
كما نود أن نؤكد على مصرفكم في هذا الخصوص ،بضرورة اإللتزام بما تضمنته تعليمات بنك
الكويت المركزي الصادرة في  1995/11/29بشأن التسهيالت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ،من
أنه يتعين على مجلس إدارة مصرفكم إحاطة الجمعية العامة له من خالل التقرير السنوي المصاحب
للحسابات الختامية ،بأرصدة التسهيالت االئتمانية المقدمة ألعضائه في نهاية السنة المالية ،موضحاً عدد
العمالء ،وحجم التسهيالت النقدية وغير النقدية ،والضمانات القائمة مقابلها .
 )2فيمـا يتعلـق باإلفصاح عن القـروض والسلفيـات بشأن التسهيـالت االئتمانيـة غيـر المنتظمـة ،فإنـه يتعين أن
يتم الفصل بين التسهيالت االئتمانية غير المشتراة والتي كانت قائمة قبل الغزو العراقي ()1990/8/1
عن تلك التي منحت بعد ذلك التاريخ ،مع بيان إجمالي المخصصات المتروكة المقابلة للتسهيالت
االئتمانية غير المشتراة ،واإليضاح بأن المخصصات المتروكة التي انتفت الحاجة إليها يتم توريدها إلى
بنك الكويت المركزي .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
ح  -تعميم رقم (/105/2رب )1999/77/بشأن ضرورة مراعاة البنوك بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيدا من الشفافية فيما يتعلق باإلفصاح عن
التعامالت مع الجهات ذات العالقة ،ومحفظة التسهيالت االئتمانية .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢٣ :ربيع األول  ١٤٢١هـ
الموافق  ٢٥ :يـونـيـــــــو  ٢٠٠٠م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
باإلشارة إلى قـرار وزارة التجارة والصناعة رقم ( )18لسنة  1990بشأن إلزام الشركات والمؤسسات
باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية ،وسعياً من بنك الكويت المركزي لتطبيق تلك المعايير
بما يعكس متانة وحصافة المراكز المالية للوحدات الخاضعة للرقابة .
أود اإلفادة بقيام مجمع المحاسبين القانونيين الدوليين في وقت سابق ،بإصدار المعيار المحاسبي رقـم
( « )39األدوات المالية  :االعتراف والقياس » والذي من المقرر البدء بتطبيقه فعلياً اعتباراً من . 2001/1/1
ونظراً إلى تركيز المعيار المذكور على زيادة االعتماد لمبدأ القيمة العادلة لـدى المحاسبة عـن قيمة األدوات
المالية داخل وخارج عناصر المركز المالي واآلثار التي قد تترتب على آلية التطبيق أخذاً باالعتبار غياب
تطبيقات وممارسات واضحة بهذا الشأن بالنسبة لألسواق المالية الناشئة ،فقد يكون من المناسب قيام مصرفكم
بدراسة آثار التطبيق الفعلي للمعيار المشار إليه على عناصر المركز المالي ووضع التصورات والحلول
الالزمة آللية التطبيق المناسبة بهذا الشأن .
علماً بأن بنك الكويت المركزي على استعداد تام لتلقي أية مالحظات أو مرئيات لديكم بهذا الخصوص .
مـع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ط  -تعميم بشأن تطبيق المعيار المحاسبي رقم ( « )39األدوات المالية  :االعتراف والقياس » .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢٨ :صفر  ١٤٢٢هـ
الموافق  ٢١ :مايــو  ٢٠٠١م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم(/2رب ،)2001/86/إلى جميع البنوك المحلية
بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيالت االئتمانية
في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
أود اإلحاطة بأنه بنا ًء على ما أبداه السادة مراقبو حسابات البنوك المحلية من استفسارات حول أسلوب
احتساب المخصصات المحددة ،المطلوبة لمحفظة التسهيالت االئتمانية ،وفقاً لما تقضي به التعليمات
الصادرة من بنك الكويت المركزي في  1996/12/18وذلك في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم
( ،)39فقد تم عقد عدة اجتماعات مع السادة مراقبي الحسابات ومسئولي البنوك إليضاح وجهة نظر بنك
الكويت المركزي في هذا الشأن ،وكان آخرها بتاريخ . 2001/4/9
وهذا ويرى بنك الكويت المركـزي أهمية تعزيز ما خلص إليه االجتماع الذي عقد بتاريخ 2001/4/9
وذلك على النحو التالي :
 )1إن الضوابـط والشـروط التي تحكم تقديـرات إدارات البنـوك فيمـا يتعلـق باحتـسـاب المخصصـات المطلوبـة
لمحفظة التسهيالت االئتمانية ،وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39يجب أال تخرج عما تضمنته
التعليمات الصادرة بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب المخصصات المطلوبة لها ،وذلك بما
يكفل سالمة هذه التقديرات وثبات واستمرارية األسس التي بنيت عليها .
وفـي ضوء ذلك فـإن بنك الكويت المركـزي يعتبر أن احتـساب المخصصات المحددة ،وفقاً لتعليماته
الصادرة بشأن سياسة التصنيف ،تمثل الحد األدنى لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39في هذا
الخصوص .ومن ثم فإنه لن يتم إدخال أية تعديالت على تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن سياسة
التصنيف .ويتعين على البنوك االلتزام التام بها في هذا الخصوص .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ي  -تعميم رقم (/2رب )2001/86/بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيالت االئتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي
رقم (. )39
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 )2إذا رأى أي من البنـوك أن حـجـم المخصصـات المحتسبـة لمحفظـة التسهيالت االئتمانيـة ،وفقاً لألسـس
والمعايير الواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي ،سوف يفوق حجم المخاطر المرتبطة بهذه المحفظة،
فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك قبل اإلقرار عن أية زيادة
في المخصصات المكونة لمحفظة التسهيالت االئتمانية في البيانات المالية .علماً بأنه لكي يتسنى لبنك
الكويت المركزي اعتماد ذلك ،فإنه يتعين على البنك المعني تقدير حجم المخصصات المطلوبة لكافة
مكونات محفظة التسهيالت االئتمانية مستنداً في ذلك إلى دراسة ألوضاع كل دين على حده ،بغض النظر
عما يسفر عنه تصنيف وتقدير حجم المخصصات المطلوبة له وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي،
مع مراعاة أن توضح الدراسة األدلة الموضوعية التي تم االستناد إليها في اعتبار الدين مشكوك في
تحصيله من عدمه ،وأسس وقواعد تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الدين ،وتوقيتات هذه
التدفقات ،وأسس تقدير الضمانات ،وإيضاح رأي مراقب الحسابات حـول سالمـة تقديرات البنـك في
هذا الخصوص ،مع إعـداد كشوف تفصيلية لمقارنة المخصصات المقدرة وتلك المطلوبة وفقاً لتعليمات
بنك الكويت المركزي .ويراعى في هذا الخصوص أن تكون المقارنة بين مقدار المخصصات المقدرة
مع المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات مضافاً إليها الفوائد المعلقة .علماً بأنه في حالة عدم قبول البنك
المركزي للمبررات التي يتم تقديمها في هذا الشأن ،فإنه لن يكون هناك مجال إلدراج أية تحفظات في
البيانات المالية الختامية في هذا الخصوص .
 )3يتعين االستمرار في احتساب الفـوائد المعلقة وعدم االعتراف بها كإيرادات ،إال إذا تم تسويتها نقداً أو
خصماً من الحساب الجاري للعميل .
 )4فيما يتعلق بالمخصصات العامة ،فإنه يتعين االلتزام في هذا الخصوص بتعليمات بنك الكويت
المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية ،واحتساب المخصصات المطلوبة لها ،بما في ذلك المخصص
العام والذي يتعين تكوينه بنسبة  )1(٪2على التسهيالت التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها .
وأخذاً في االعتبار أن المخصصات المحددة المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي هي حدود
دنيـا ،وفي حالة وجود زيادة في المخصص المحدد المقدر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39فإنه
ً
تحميال على نتائج نشاط البنك دون االعتماد على توافر المخصص العام .
يتعين تكوين هذه الزيادة
مــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
( )1تـم تخفيض نسبـة المخصصات العامـة على التسهيـالت االئتمانيـة كحـد أدنى  ٪1للتسهيـالت النقديـة وبحـد أدنـى  ٪0٫5للتسهيـالت غيـر النقديـة وذلـك
بموجب التعميـم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ي  -تعميم رقم (/2رب )2001/86/بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيالت االئتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي
رقم (. )39
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المـديــر
التاريـخ  ٨ :ربيع األول  ١٤٢٢هـ
الموافـق  ٣١ :مــايــــــــو  ٢٠٠١م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم لكافة البنوك المحلية
نود اإلفادة أنه لوحظ قيام البنوك المحلية بإدراج مبالغ توزيعات األرباح النقدية المقترحة ضمن األرباح
المحتفظ بها التي تظهر كأحد بنود حقوق المساهمين في البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها
وذلك حتى تاريخ اعتماد الجمعية العامة للبيانات المالية وتوزيعات األرباح ،وحتى تظهر البيانات الدورية
المقدمة للبنك المركزي التغيرات الفعلية في بنود حقوق المساهمين ،فإنه يتعين إدراج مبالغ توزيعات
األرباح النقدية المقترحة ضمن الخصوم األخرى وعدم إدراجها ضمن األرباح المحتفظ بها .
ً
مستقبال،
هذا ويتعين على مصرفكم االلتزام بذلك إعتباراً من البيانات المالية التي تقدم للبنك المركزي
علماً بأنه سيتم إدخال التعديالت الالزمة على بيانات مصرفكم التي سبق تقديمها للبنك المركزي حتى
تاريخه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
			

*

إبراهيم علي القاضي

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ك  -تعميم بشأن إدراج مبالغ توزيعات األرباح النقدية المقترحة ضمن الخصوم األخرى وعدم إدراجها ضمن األرباح المحتفظ بها .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢٠ :رمضان  ١٤٢٢هـ
الموافق  ٥ :ديسمبــر  ٢٠٠١م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (/2رب)2001/91/
بشأن تعديل معالجة الفوائد المحتسبة
على التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة
باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في  1996/12/18بشأن قواعـد وأسس تصنيف
التسهيالت اإلئتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها ،أود اإلفادة بأن مجلس
إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2001/12/1تعديل أسلوب معالجة
اإليرادات الناتجة عن كل من التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء والقروض السيادية الدولية الواردة
أوال والبند ( / )2ثانياً وفقاً
بالقسم الثالث من التعليمات المشار إليها وذلك بإضافة عبارة إلى البند (ً / )3
للنص التالي :
« على أنه فيمـا يتعلـق بالتسهـيـالت االئتمانيـة المصنفـة ضمن فئـة « رديئـة » فإنـه اعتبـاراً من تاريـخ
تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج الفوائد المحتسبة عليها ،باإلضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة
الخاصة بهذه التسهيالت ،بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية » .
ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخه .
مــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ل  -تعميم رقم (/2رب )2001/91/بشأن تعديل معالجة الفوائد المحتسبة على التسهيالت اإلئتمانية غير المنتظمة .
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المـديــر
التاريـخ  ٦ :محرم  ١٤١٤هـ
الموافـق  ١٥ :يونيـو  ١٩٩٤م

السيد  /رئيس لجنة المصارف الكويتية

المحــترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات
التي انتـفى الغـرض منها
باإلشارة إلى كتاب البنك المركزي المؤرخ في  1994/5/12والموجه إلى رئيس لجنة المصارف الكويتية
بـشأن معالجة المخصصات المتروكة للبنوك المحلية .
أود اإلفادة أنه لوحظ لـدى االجتمـاع مع ممثلين من البنوك المحلية بتاريخ  ،1994/6/9لمناقشة ما جاء
في كتاب البنك المركزي سالف الذكر ،أن هناك مفهوماً مختلفاً لدى البنوك عما قصد إليه البنك المركزي
من البند رقم ( )1من الكتاب المشار إليه .
ً
وعمال على أن تكـون الصورة واضحة تماماً لدى البنوك المحلية ،وتالفياً ألي لبس في هذا الشأن ،نشير
إلى أنه يجب التفرقـة لدى احتساب المخصصات التي ينتفي الـغـرض منهـا بين الفائـض أو العجـز في
المخصصات بالنسبة لكل بند من بنود الوعاء الواحد ،وبين الفائض أو العجز في المخصصات بالنسبة
لألوعية المختلفة للمخصصات ،بحيث يراعى ما يلي :
 -1تغطيـة العجز في المخصصات بالنسبـة للبنود التفصيلية في الوعاء الواحد من الفائض في مخصصات
البنود األخرى لذات الوعاء ،وبحيث يظهر كل وعاء من فائض أو عجز .وعلى سبيل المثال ،فإنه
بالنسبة لوعاء التسهيالت االئتمانية يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يتحقق بالنسبة لبعض
التسهيالت والعجز بالنسبة للبعض اآلخر من التسهيالت ،وبحيث يظهر وعاء التسهيالت االئتمانية رقماً
واحداً يمثل الفائض أو العجز في مخصص التسهيالت االئتمانية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
م  -تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .
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 -2ال يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يتحقق في أي وعاء والعجز في أي من األوعية األخرى ،بحيث
تمثل المخصصات التي ينتفي الغرض منها إجمالي الفائض الذي يتحقق في األوعية المختلفة
للمخصصات ،ويقع على عاتق البنوك معالجة العجز الذي ينشأ بالنسبة لألوعية األخرى .وعلى سبيل
المثال ،ال يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يظهر في مخصص التسهيالت االئتمانية والعجز الذي
يظهر في مخصص االستثمارات المالية .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
		

									
المدير التنفيذي
حميـد أحمـد الرشيـد

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
م  -تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .

50

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المحـافـــظ
التاريخ  ٢٩ :ذو القعدة  ١٤٢٥هـ
الموافق  ١٠ :ينـايــــــر  ٢٠٠٥م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقم (/2رب)2005/175/
أود اإلفـادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافـق في اجتماعـه المنعقد بتاريـخ  2005/1/9على
تعديل التعليمات رقم (/2رب )1998/62/الصادرة بتاريخ  1998/9/27بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة
عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها ،حيث يتعين على
البنوك بموجب هذا التعديل االلتزام بما تقضي به معايير التقارير المالية الدولية ( المعيار رقم  ) 3بشأن
معالجة الشهرة ،مع مراعاة االلتزام في هذا الخصوص بالضوابط واإلجراءات التالية :
ً
أوال  :إخطار البنك المركزي  -عند اإلقتناء  -بكافـة المعلومـات المتعلقـة بالحاالت التي ينتج عنها شهرة
( موجبة أو سالبة ) .
ثانياً  :أن يتم تقييم الشهرة الموجبة دورياً ( وبما ال يتجاوز سنة ) طوال فترة وجود الشهرة .
ثالثاً  :أن يتم موافاة البنك المركزي بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتقييم الشهرة الموجبة معتمدة من
مراقب الحسابات ومرفقاً بها شهادة من مراقب الحسابات بصحة وسالمة اإلجراءات المتبعة في
تقييم تلك الشهرة وأنها تتفق مع ما تقضي به المعايير الدولية في هذا الشأن .
رابعاً  :أن يتـم اإلفصاح في البيانات الماليـة واإليضاحات المرفقـة بها عن كافـة المعلومات المتعلقـة بشأن
الشهرة وتقييمها .
على أن يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من . 2005/1/1
مــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ن  -تعميم رقم (/2رب )2005/175/بشأن االلتزام بما تقضي به معايير التقارير المالية الدولية (المعيار رقم  )3لدى معالجة الشهرة الناتجة عن االقتناء .
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المدير التنفيذي
التاريخ  ١٠ :مــحـــرم  ١٤٢٨هـ
الموافق  ٢٩ :ينـايــــــر  ٢٠٠٧م

السيد  /المـديــر العــام

المحــترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية*
رقم (/2رب)2007/198/
إزاء ما لوحظ مـن وجود إختالفات بين البنوك في مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيـف التسهيالت
االئتمانية وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ  1996/12/18بشأن قواعد وأسس تصنيف
التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها .فقد تم إدخال بعض التعديالت اإليضاحية على بعض من تلك
الجداول ( رقم  ) 4 ،2 ،1وذلك على النحو المرفق ،حيث تناولت تلك التعديالت ما يلي :
 -1إدراج القـروض المقدمـة للبنـوك والمصنفـة “ غيـر منتظمـة ” وكذلك الفوائد المعلقـة للديـون الرديئـة
والتي يتم إدراجها في البنود خارج الميزانية بموجب التعميم الصادر في هذا الشأن بتاريخ ،2001/12/5
وذلك في هامش بيانات المرفق رقم ( )1من جداول بيانات سياسة التصنيف .
 -2اتساقـاً مع ما يقضي به التعميـم الصادر لكافـة البنـوك المحليـة بتاريـخ  ،1998/7/9بأن يتـم استبعاد
القروض الخاصة بموظفي البنوك المقدمة وفقاً لسياستها الداخلية من البيانات الدورية الخاصة
بالقروض االستهالكية وعدم اإلبالغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر ،وعلى أن يتم إدراج تلك
القروض كإيضاح على هامش بيانات القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك
كبيان إحصائي ،فإنه يتعين إدراج تلك القروض كملحوظة هامشية أيضاً بالجدول رقم ( )2من جداول
سياسة التصنيف إليضاح حجم القروض المقدمة إلى موظفي مصرفكم وفقاً لسياسته الداخلية .
 -3إضافـة عامـود خاص بالفوائد المعلقة بالمرفـق رقم ( )4الخاص بالقـروض االستهالكيـة وغيرها من
القروض المقسطة من جداول سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانية .

*

بخالف البنوك اإلسالمية .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
 1996/12/18بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب مخصصاتها .
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هـذا ويتعين على مـصرفكم مراعـاة تلك التعديـالت اعتبـاراً من البيانـات الخاصـة بالفترة المنتهيـة في
. 2007/3/31
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
							

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

							

إبراهيم علي القاضي

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

				
اسم البنك ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
()٢
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن
نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
*
أ ) منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)

مرفق رقم ()1
( نموذج صناعي )

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجـة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محـددة لها وفقـاً لتقديـر اإلدارة.
وكذا التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك
المديونيات أو للخسائر التي قـد تتعرض لها هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
..........................
 تسهيالت ائتمانية البندين N3, 4 :P

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

 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية -باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية
يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12
( )٢تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9
..........................

***

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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54

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

				
اسم البنك ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن
نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
*
أ ) منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)

مرفق رقم ()1
( نموذج عقاري )

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجـة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محـددة لها وفقـاً لتقديـر اإلدارة.
وكذا التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك
المديونيات أو للخسائر التي قـد تتعرض لها هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
..........................
		
 تسهيالت ائتمانية البندين L3 :		
N
P

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

 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية -باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

***

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

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

اسم البنك 				 ........................................................... :
بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن
نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
*
أ ) منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)

مرفق رقم ()1
( نموذج بنوك تجارية )
()٢

« القيمة باأللف دينار »

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
* ()1

مخصصات محددة لها
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــا  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله

سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير اإلدارة .وكذا التسهيالت
االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد
تتعرض لها هذه الجهات .

**

يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
			
 تسهيالت ائتمانية ( البنـد ) N قروض للمؤسسات المالية ( البنـد ) L3 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجيةإجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )R
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

***

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

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2
( )1تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (/2رب )2007/204/الصادر بتاريخ . 2007/3/12

( )٢تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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اسم البنك :

م

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

1

2

نــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهـا مـــالحظـات وال يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

أ

3

4

5

6

ب

مجموع ()2 + 1

بشأنهــا مـالحظـات و يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب)*****

الرصيد المستخدم من التسهيالت

قيمة

()1

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف
/
للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء * كما في /

عدد العمالء
نقديـة
(أ)

غير نقديـة
(ب)

مجمــــوع
(أ  +ب)

الفوائد
المعلقة**

مرفق رقم ()2

« القيمة باأللف دينار »

بالسجالت

قيمة الضمانات قيمة المخصص المخصص المتوافر
المستبعدة*** المطلوب****

تشمل القروض التجارية الدولية .
*
بما فيها المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
**
قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب الالزمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .
***
**** تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3
***** منها قروض مقدمة لموظفي البنك وفقا ً للسياسة الداخلية  -----ألف دينار .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

( )1تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
س  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/198/بـشـأن توحـيـد مفاهيم إعـداد جـداول سياسـة تصنيـف التسهـيالت االئتمانيـة وفـقـا للتعليمـات الصـادرة بتـاريـخ
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اسم البنك :

م

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

عدد العمالء

قيمة التسهيالت

قيمة الفوائد
المعلقة **

قيمة المخصص
المطلوب ***

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
*()1
القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة
/
كـمــا فــي /

1

2

أ

3

4

5

6

ب

نــــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهــا مالحظـات وال يتطلب األمــر
تكـويـن مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

بشأنهــا مالحظـات و يتطلب األمـر
تكويـن مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب)

مرفق رقم ()4

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المتوافر
بسجالت البنك

* والتي ينطبق بشأنها تعليمات البنك المركزي المؤرخة . 1996/4/20
** بما فيها الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
*** تتضمن المخصص العام للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3
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( )١تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/الصادر بتاريخ . 2012/4/9
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢٢ :صـفـر  ١٤٢٨هـ
الموافق  ١٢ :مارس  ٢٠٠٧م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب)2007/204/

إلى كافة البنوك المحلية* بشأن تعديل نسبة المخصص العام
على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها
أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ  2007/3/11إدخال
التعديل التالي على التعليمات الصادرة بتاريخ  1996/12/15بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيالت
اإلئتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها ،وذلك فيما يتعلق بنسب المخصصات
العامة :
« تخفيض نسبـة المخصص العام( )1على التسهيالت اإلئتمانية التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة
لها ،لتصبح  ٪1كحد أدنى للتسهيالت النقدية ٪0٫5 ،كحد أدنى للتسهيالت غير النقدية .ويتعين على البنوك
عدم المساس بفائض المخصصات العامة القائمة في سجالتها كما في  ،2006/12/31والناتج عن تخفيض
نسبة المخصص العام على النحو المشار إليه ،إال بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي » .
ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

( )1وفقاً للتعميم المؤرخ  2008/11/17المدرج في البند (ت) من الفصل رقم ( )10من هذا الدليل فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إعفاء البنوك من تكوين
المخصص العام بنسبة ( )٪1بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات االستثمار ،في إطار تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات االستثمار المحلية .

*

بخالف البنوك التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الصادر لها تعليمات مستقلة .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ع  -تعميـم رقـم (/2رب )2007/204/بشأن تعديل نسبة المخصص العام على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها .
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المحـافـــظ
التاريخ  28 :جمادي األولى  ١٤٢٩هـ
الموافق  ٢ :يــونــيـــــــــو  ٢٠٠٨م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ)2008/221/
إلى كافة البنوك المحلية وشركات االستثمار
بشأن إعداد البيانات المالية المجمعة
نود اإلفـادة بأنه لوحظ عدم إتباع بعض البنوك وشركات االستثمار لسياسات ومعالجات موحدة لجميع
وحدات المجموعة لدى إعداد البيانات المالية المجمعة ،وبالتحديد فيما يتعلق بعدم تصنيف التسهيالت
االئتمانية/عمليات التمويل الممنوحة من الشركات التابعة وتكوين المخصصات الالزمة لها على النحو
المتبع بشأن التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك/الشركة األم .
وفي ضوء ذلك ،فإنه يتعين على مصرفكم/شركتكم االلتزام لدى إعداد البيانات المالية المجمعة بما يلي :
 )1أن يتم إتباع سياسات ومعالجات محاسبيـة موحـدة على مستـوى جميع وحدات المجموعة ،بما في ذلك
تكوين المخصصات الالزمة ألرصدة التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل الممنوحة من البنك/الشركة
األم والشركات التابعة  -كحد أدنى  -وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد
وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة
اإليرادات الناتجة عنها وتعديالتها .
 )2يتـم البـدء بتصنيف التسهيالت االئتمانيـة/عمليـات التمويل القائمـة في  2008/6/30لـدى الشركـات
التابعة المجمعة لمصرفكم/شركتكم ،وتحديد المخصصات المطلوبة لها وفقاً لسياسة التصنيف الصادرة
عن بنك الكويت المركزي ،مع موافاتنا ببيانات تصنيف ألرصدة تلك التسهيالت/عمليات التمويل وفقاً
ً
مستقبال إعداد
للنماذج المستخدمة لهذا الغرض في موعد أقصاه نهاية أغسطس  .2008على أن يراعى
هذه البيانات ،والتي يتم تقديمها لبنك الكويت المركزي بصفة ربع سنوية ،على مستوى البنك/الشركة
األم وكذلك على المستوى المجمع .
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ف  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/221/بشأن إعداد البيانات المالية المجمعة .
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هذا وقد تقرر منح البنوك وشركات االستثمار المعنية مهلة لتكوين المخصصات المطلوبة ،والتي لم يتم
تكوينها ،لمحفظة التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل لدى الشركات التابعة وفقاً لسياسة التصنيف الصادرة
عن بنك الكويت المركزي ،وذلك بشكل تدريجي اعتباراً من  2008/9/30حتى نهاية عام . 2009
ومــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ف  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ )2008/221/بشأن إعداد البيانات المالية المجمعة .
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المـديــر
التاريـخ  ١٤ :رجب  ١٤٢٩هـ
الموافـق  ١٧ :يوليـو  ٢٠٠٨م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار التقليدية
إلحاقـاً إلى التعميـم الصـادر بتاريـخ  1996/12/18إلى كافـة البنـوك وشركـات االستثمـار التقليديـة
الخاص بقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء وإحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة
اإليرادات الناتجة عنها .
نود اإلحاطة بأنه يتعين إدراج العـمالء غير المنتظمين المصنفين بالجدول رقم ( )4الخاص بالقروض
االستهالكية وغيرهـا من القروض المقسطة ضمن الجـدول رقـم ( )5الخاص بتصنيف التسهيالت غير
المنتظمة وفقاً لألرقام السرية للعمالء ،وبحيث يتم إدراج العـمالء غيـر المنتظمين للقروض االستهالكية
والمقسطة الذين لهم أرقام سرية في هذا الجدول ،كما يتعين تجميع التسهيالت غير المنتظمـة للعمالء الذين
ليس لهم أرقـام سريـة تحت بند جديد بمسمى “تسهيالت غير منتظمـة لعمالء ليس لهم أرقام سريـة” في
ذات الجدول رقـم (. )5
هذا مع مراعاة القيام بالمطابقـة الالزمـة بين ما هـو وارد بالجدول رقـم ( )5وما يقابله بالجداول رقـم
( )4( ،)3( ،)2من جداول سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانية .
ويتعين على مصرفكم/شركتكم االلتزام بما سبق اعتباراً من بيانات سبتمبر . 2008
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
د .محمد يوسف الهاشل

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ص  -تعميم بشأن كيفية إدراج التسهيالت غير المنتظمة للعمالء ضمن الجدول رقم ( )5والملحقة بتعليمات قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية المقدمة
للعمالء واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢٥ :محرم  ١٤٣٠هـ
الموافق  ٢٢ :ينايــر  ٢٠٠٩م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ)2009/237/
إلـى كـافـة البنـوك المحليـة

(التي ال تقوم بتقييم أصولها الثابتة دورياً)
يرجى إتخاذ الالزم نحو إعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة لمصرفكم والمدرجة ضمن بند األصول
الثابتة بالميزانية ،وذلك على أساس الوضع في . 2009/3/31
هذا ويتعين على مصرفكم في هذا الخصوص مراعاة ما يلي :
ً
أوال  :ما تقضي به معاييـر المحاسبـة الدوليـة وتعليمـات بنـك الكويت المركـزي بشأن تطبيـق المعيـار
المعدل لكفاية رأس المال بازل ( ،)2وذلك لدى إجراء التقييم ومعالجة ناتج التقييم .
ثانيـاً  :أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية اعتباراً من . 2009/12/31
ثالثـاً  :إسناد عملية التقييم إلى جهتين متخصصتين على األقل ،على أن يعتد بالتقييم األقل .
ومــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ق  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ )2009/237/بشأن تقييم األراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن األصول الثابتة بصفة سنوية .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٣ :جمادي األولى  ١٤٣٠هـ
الموافق  ٢٨ :أبـــريــــــــــل  ٢٠٠٩م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ)2009/243/
إلـى كـافـة البنـوك المحليـة

(التي ال تقوم بتقييم أصولها الثابتة دورياً)
باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (/2رب ،رب أ )2009/237/المؤرخ ،2009/1/22
بشأن تقييم األراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن األصول الثابتة ،وفي ضوء بعض المستجدات
ذات الصلة بموضوع التقييم ،على إثر انعكاسات األزمة المالية العالمية ،وفي إطار متطلبات تطبيق برنامج
تعزيز االستقرار المالي في الدولة ،مع صدور المرسوم بالقانون رقم  ،2009/2فإنه قد تقرر إلغاء العمل
بالتعميم المشار إليه .
ومــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ر  -تعميــم رقــم (/2رب ،رب أ )2009/243/بـشـأن إلـغـاء العـمـل بالتعميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2009/237/المـؤرخ  2009/1/22بـشـأن تقييـم
األراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن األصول الثابتة .
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المحـافـــظ
التاريخ  ٢١ :رجب  ١٤٣٠هـ
الموافق  ١٤ :يوليـو  ٢٠٠٩م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك المحلية*
بشأن الديون غير المشتراة المتروك مقابلها مخصصات
وفقاً ألحكام المرسوم بالقانون رقم  32لسنة 1993
نود أن نشير إلى الديـون غير المشتـراة التي تـم ترك مخصصـات لمصرفكـم لمقابلة مخاطرهـا وفـقـاً
ألحكام المادة (  ) 4من المرسوم بالقانون رقم  32لسنة  1993في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي
والمالي .
وحتى يتسنى لبنـك الكـويت المركـزي الـوقــوف على أوضـاع تلـك المديونيـات واإلجـراءات المتخـذة
بـشـأن تحصيلهـا ،فإن األمـر يتطلب قيام مصرفكم بتقديـم بيانـات ومعلومـات تفصيليـة عن أرصـدة تلـك
المديونيات والمخصصات المتروكة مقابلها كما في  ،2009/6/30مع إيضاح كافة اإلجراءات التي قام
مصرفكم بإتخاذها لتحصيل كل منها والنتائج التي أسفرت عنها تلك اإلجراءات .
هذا ويتعين تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة في موعد غايته . 2009/7/31
ومــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

*

للبنوك المحلية القائمة وقت صدور المرسوم المشار إليه .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ً
ش  -تعميم بشأن تقديم بيانات ومعلومات تفصيلية عن أرصدة الديون غير المشتراة المتروك مقابلها مخصصات وفقا ألحكام المرسوم بالقانون رقم 32
لسنة . 1993
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المحـافـــظ
التاريخ  7 :جمادي األولى  ١٤٣٢هـ
الموافق  ١٠ :أبــريـــــــــــل  ٢٠١١م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ)2011/271/
إلى كافة البنوك المحلية
بشأن تقييم األصول العقارية
المقدمة كضمانات للتمويل المقدم للعمالء
نود اإلفادة بأنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتقييم األصول العقارية المقدمة لها كضمانات
للتمويل المقدم للعمالء وذلك بواسطة اإلدارة العقارية المختصة لديها .
ونظراً لما ينطوي عليه ذلك من تعارض للمصالح ،األمر الذي يتطلب إسناد هذا التقييم إلى جهات محايدة
أخرى ،فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضـرورة أن يتم تقييم األصول العقارية  -بصفة سنوية على
األقـل  -والمقدمة لمصرفكم كضمانات من جانب اثنين من المقيمين المحايدين ،وبشرط أن يكون أحدهما
بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي ،وأن ال يتم هذا التقييم بمعرفة اإلدارة المختصة بمصرفكم،
على أن تحتسب قيمة العقار بمتوسط التقييمين .
ويتعين على مصرفكم العمل بمضمون ذلك اعتباراً من تاريخه .
ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ت  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ )2011/271/بشأن تقييم األصول العقارية المقدمة كضمانات للتمويل المقدم للعمالء .
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المحـافـــظ
التاريخ  ١٨ :جمادي األولى  ١٤٣٣هـ
الموافق  ٩ :أبــريـــــــــــل  ٢٠١٢م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)2012/282/
إلى كافة البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل
بشـأن الديـون المعـاد جدولتهــا
أود اإلفـادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ  2012/4/8إدخال
تعديل على الجداول التي تقدمها البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل بصفة ربع سنوية وفقاً لما
تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية/عمليات
االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها ،وذلك بفصل الديون
المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة ،وإدراجها في جدول مستقل كمجموعة ثالثة ،باإلضافة إلى
مجموعتي الديون المنتظمة والديون غير المنتظمة ،في بيانات سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانية/عمليات
االستثمار والتمويل ،وفقاً لما توضحه الجداول المرفقة .علماً بأنه يتعين استمرار االحتفاظ بالمخصص
المكون مقابل تلك الديون وفقاً لما تقضي به التعليمات المشار إليها في هذا الخصوص .
ومــع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
د .محمد يوسف الهاشل

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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بيــــان إجمـالــــــي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن
اسم البنك :

مرفق رقم ()1
( نموذج بنوك تقليدية )

« القيمة باأللف دينار »

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

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
*
أ ) منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

ب) معاد جدولتها :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
ج ) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ج)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب  +ج) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة
ثالثـاً  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
مخصصات محددة لها *
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــاً  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
خامساً  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله
سادسا  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***
ً

*

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير اإلدارة .وكذا التسهيالت
االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد
تتعرض لها هذه الجهات .

**

يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
			
 تسهيالت ائتمانية ( البنـد ) N قروض للمؤسسات المالية ( البنـد ) L3 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجيةإجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )R
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2

***
 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف
/
للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء * كما في /

عدد العمالء

الرصيد المستخدم من التسهيالت
نقديـة
(أ)

غير نقديـة
(ب)

مجمــــوع
(أ  +ب)

قيمة
الفوائد
المعلقة**

مرفق رقم ()2

« القيمة باأللف دينار »

بالسجالت البنك

قيمة الضمانات قيمة المخصص المخصص المتوافر
المستبعدة*** المطلوب****

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

1

نــوع التصنيف

منتظمة

2

أ

ب

3

4

5

6

ج

بشأنهـا مـــالحظـات وال يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

معاد جدولتها

بشأنهــا مـالحظـات و يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب  +ج)*****

تشمل القروض التجارية الدولية .
*
تتضمن الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة »والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
**
قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب الالزمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .
***
**** تتضمن المخصص العـام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمـر تكوين مخصصـات محـددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المـحددة المطلوبـة لكل من التسهيـالت المعاد جدولتها
(البند ب) والتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3
***** منها قروض مقدمة لموظفي البنك وفقا ً للسياسة الداخلية  -----ألف دينار كويتي .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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م

/

/

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
التسهيالت االئتمانية السيادية الدولية كما في

عدد العمالء

الرصيد المستخدم من التسهيالت
نقديــة
أ

غيـر نقديــة
ب

مجمــــوع
أ+ب

قيمة
الفوائد
المعلقة

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

نــــوع التصنيف

أ

ب

اإلجمالـــي (أ  +ب)

مجـمــــوع (ب)

 -1منتظمة
 -٢معاد جدولتها
 -٣غير منتظمة
 بشأنها مالحظات دون المستوى مشكوك في تحصيلها -رديئة

التسهيالت التي يتطلب األمـــر
تكوين مخصصات محددة لها :

التسهيــالت المنتظـمـة وال يتطلـب
األمر تكوين مخصصات محددة لهـا
وفقـا ً لتقديـر اإلدارة

اسم البنك :

*

مرفق رقم ()٣

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المخصص المتوافر
المطلوب*
بسجالت البنك

تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البند أ) ،والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت األخرى (البند ب) والمحتسبة وفقا ً لما جاء في البندين
ب ،ج/أوالً من القسم الثاني من التعليمات .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة
/
كـمــا فــي /

عدد العمالء

قيمة التسهيالت

قيمة الفوائد
المعلقة *

قيمة المخصص
المطلوب **

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

1

2

أ

ب

3

4

5

6

نــــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهــا مالحظـات وال يتطلب األمــر
تكـويـن مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

معاد جدولتها

بشأنهــا مالحظـات و يتطلب األمـر
تكويـن مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

ب

* تتضمن الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة بالبنود خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .

اإلجمالي (أ  +ب  +ج)

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

م

		 :
اسم البنك
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مرفق رقم ()4

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المتوافر
بسجالت البنك

** تتضمن المخصص العام للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة لكل من التسهيالت المعاد جدولتها (البند ب) والتسهيالت غير المنتظمة
(البنود . )6 ،5 ،4 ،3

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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()1

()2
( 3أ)

بيان تفصيلي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها لكل عميل
/
كـمــا فــي /

( 3ب)

( 3ج)

()4

()5

()6

( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

مرفق رقم (/٥أ)

« القيمة باأللف دينار »
مــالحـــظـــات *
شـــــرح

قيمة
رمــــز
(8 x ٦أ)
( ٩أ)

( 8ب)

( ٩ب)

الرقـــم رقــــم رصيد التسهيالت المستخدم قيمة
قيمــة رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب
الضمانات الفوائـد المحتسب على
الســري الحساب
نقدية غير نقدية مجموع
نسبة
نسبة
المستبعدة المعلقـة أساسه المخصص فئة
(3أ 3 +ب)
(3ج ))5+4( -

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

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالي ( أوالً +

...........

 +رابعا ً )

رابعا ً  :القروض االستهالكية والمقسطة :
....
....

مجمـــوع ثالثا ً :

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع أوالً :

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

بيــــــان

اسم البنك :

*

يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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()1

()2
( 3أ)

بيان تفصيلي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة * لكل عميل
/
كـمــا فــي /

( 3ب)

( 3ج)

()4

()5

()6

( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

مرفق رقم (/٥ب)

« القيمة باأللف دينار »
مــالحـــظـــات *
شـــــرح

قيمة
رمــــز
(8 x ٦أ)
( ٩أ)

( 8ب)

( ٩ب)

الرقـــم رقــــم رصيد التسهيالت المستخدم قيمة
قيمــة رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب
الضمانات الفوائـد المحتسب على
الســري الحساب
نقدية غير نقدية مجموع
نسبة
نسبة
المستبعدة المعلقـة أساسه المخصص فئة
(3أ 3 +ب)
(3ج ))5+4( -

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

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالي ( أوالً +

...........

 +رابعا ً )

مجمـــوع ثالثا ً :
رابعا ً  :القروض االستهالكية والمقسطة :
....
....

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع أوالً :

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

بيــــــان

اسم البنك :

*

يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مرفق رقم ()1

اسم البنك :

( نموذج صناعي )

						

بيــــان إجمـالــــــي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة باأللف دينار »

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

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

ب) معاد جدولتها :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
ج ) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ج)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب  +ج) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة
ً
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين
مخصصات محددة لها *
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــاً  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله
سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانيـة غير المنتظمة والمدرجـة ضمن فئة « بشأنها مالحظات » وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محددة لهـا وفقاً لتقدير اإلدارة .وكذا
التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو
الخسائر التي قـد تتعرض لها هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )B.S.1وذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
 تسهيالت ائتمانية البندين N3, 4 :P

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

 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية -باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت النقدية

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

ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

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

إجمالي التسهيالت غير النقدية

***

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

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

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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اسم البنك :

م

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف
/
للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء * كما في /

عدد العمالء

الرصيد المستخدم من التسهيالت
نقديـة
(أ)

غير نقديـة
(ب)

مجمــــوع
(أ  +ب)

قيمة
الفوائد
المعلقة**

مرفق رقم ()2

« القيمة باأللف دينار »

بالسجالت البنك

قيمة الضمانات قيمة المخصص المخصص المتوافر
المستبعدة*** المطلوب****

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

1

نــوع التصنيف

منتظمة

2

أ

ب

3

4

5

6

ج

بشأنهـا مـــالحظـات وال يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

معاد جدولتها

بشأنهــا مـالحظـات و يتطلب األمــر
تكوين مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

اإلجمالي (أ  +ب  +ج)*****

*
**
***
****

*****

تشمل القروض التجارية الدولية .
تتضمن الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب الالزمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .
تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين  1و  ،)2والمخصصات المحددة المطلوبة لكل من التسهيالت المعاد جدولتها (البند ب)
والتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3
منها قروض مقدمة لموظفي البنك وفقا ً للسياسة الداخلية  -----ألف دينار كويتي .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

76

م

الرصيد المستخدم من التسهيالت
نقديــة
أ

غيـر نقديــة
ب

/

مجمــــوع
أ+ب

قيمة
الفوائد
المعلقة

			

/

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف

التسهيالت االئتمانية السيادية الدولية كما في

عدد العمالء

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

نــــوع التصنيف

أ

ب

اإلجمالـــي (أ  +ب)

مجـمــــوع (ب)

 -1منتظمة
 -٢معاد جدولتها
 -2غير منتظمة
 بشأنها مالحظات دون المستوى مشكوك في تحصيلها -رديئة

التسهيالت التي يتطلب األمـــر
تكوين مخصصات محددة لها :

التسهيــالت المنتظـمـة وال يتطلـب
األمر تكوين مخصصات محددة لهـا
وفقـا ً لتقديـر اإلدارة

اسم البنك :

*

مرفق رقم ()٣

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المخصص المتوافر
المطلوب*
بسجالت البنك

تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيالت التي ال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة مقابلها ( البند أ ) ،والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيالت األخرى ( البند ب ) والمحتسبة وفقا ً لما جاء في
البند ب/أوالً من القسم الثاني من التعليمات .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

*
**

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقا ً لفئات تصنيف
القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة
/
كـمــا فــي /

عدد العمالء

قيمة التسهيالت

قيمة الفوائد
المعلقة *

قيمة المخصص
المطلوب **

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

1

2

أ

ب

3

4

5

6

نــــوع التصنيف

منتظمة

بشأنهــا مالحظـات وال يتطلب األمــر
تكـويـن مخصصات محددة لها

مجموع ()2 + 1

معاد جدولتها

بشأنهــا مالحظـات و يتطلب األمـر
تكويـن مخصصات محددة لها

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

ب

اإلجمالي (أ  +ب  +ج)

مجموع ()6 + 5 + 4 + 3

م

		 :
اسم البنك

77

مرفق رقم ()4

« القيمة باأللف دينار »

قيمة المخصص المتوافر
بسجالت البنك

تتضمن الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدرجة بالبنود خارج الميزانية وفقا ً للتعميم الصادر في هذا الشأن .
تتضمـن المخـصـص الـعـام للتسهيـالت التي ال يتطلـب األمــر تكويــن مـخـصـصـات مـحــددة مقابلهــا (البنديـن  1و  ،)2والمخصصات المـحــددة المطلوبـــة لكـل مـن التسهيـالت المــعـاد جدولتهــا (البند ب)
والتسهيالت غير المنتظمة (البنود . )6 ،5 ،4 ،3

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية
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()1

()2
( 3أ)

بيان تفصيلي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها لكل عميل
/
كـمــا فــي /

( 3ب)

( 3ج)

()4

()5

()6

( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

مرفق رقم (/٥أ)

« القيمة باأللف دينار »
مــالحـــظـــات *
شـــــرح

قيمة
رمــــز
(8 x ٦أ)
( ٩أ)

( 8ب)

( ٩ب)

الرقـــم رقــــم رصيد التسهيالت المستخدم قيمة
قيمــة رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب
الضمانات الفوائـد المحتسب على
الســري الحساب
نقدية غير نقدية مجموع
نسبة
نسبة
المستبعدة المعلقـة أساسه المخصص فئة
(3أ 3 +ب)
(3ج ))5+4( -

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

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالي ( أوالً +

...........

 +رابعا ً )

رابعا ً  :القروض االستهالكية والمقسطة :
....
....

مجمـــوع ثالثا ً :

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع أوالً :

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

بيــــــان

اسم البنك :

*

يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .
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()1

()2
( 3أ)

بيان تفصيلي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة * لكل عميل
/
كـمــا فــي /

( 3ب)

( 3ج)

()4

()5

()6

( 7أ)

( 7ب)

( 8أ)

مرفق رقم (/٥ب)

« القيمة باأللف دينار »
مــالحـــظـــات *
شـــــرح

قيمة
رمــــز
(8 x ٦أ)
( ٩أ)

( 8ب)

( ٩ب)

الرقـــم رقــــم رصيد التسهيالت المستخدم قيمة
قيمــة رصيد التسهيالت تصنيف التسهيالت المخصص المطلوب
الضمانات الفوائـد المحتسب على
الســري الحساب
نقدية غير نقدية مجموع
نسبة
نسبة
المستبعدة المعلقـة أساسه المخصص فئة
(3أ 3 +ب)
(3ج ))5+4( -

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

مجمـــوع رابعا ً :

اإلجمالي ( أوالً +

...........

 +رابعا ً )

مجمـــوع ثالثا ً :
رابعا ً  :القروض االستهالكية والمقسطة :
....
....

ثالثا ً  :التسهيالت السيادية الدولية :
....
....

مجمـــوع ثانيا ً :

ثانيا ً  :التسهيالت التجارية الدولية :
....
....

مجمـــوع أوالً :

أوالً  :التسهيالت الممنوحة للعمالء :
....
....

بيــــــان

اسم البنك :

*

يراعى اإللتزام باإلرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ث  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )2012/282/بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف
التسهيالت االئتمانية/عمليات االستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة اإليرادات الناتجة عنها .

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المحـافـــظ
التاريخ  ٢ :ذو القعدة  ١٤٣٤هـ
الموافق  ٨ :سبتمبـــر  ٢٠١٣م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب )٢٠١٣/٣١٣/إلى كافة البنوك التقليدية
بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على
التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها
أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣
تعديل البند رقم ( )٢من التعميم رقم (/٢رب )١٩٩٩/٧١/بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة
على التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها ،ليصبح على النحو التالي :
“ التسهيـالت االئتمانيـة النقديــة وغيـر النقديــة الممنوحـة للبنــوك ذات السـمـعـة العالميـة الجيـدة
وهي التي يـتــم تصنيفـهـــا فئــة ( )Aومـا فــوق مـن قـبـل جــهــات التصنيــف العالميـــة مـثـل
 ، STANDARD & POOR’S, MOODY’S, FITCHوكذلك الجزء المكفول من التسهيالت االئتمانيـة
بموجب خطابات ضمان صادرة من أي من هذه البنوك ذات السمعة العالمية الجيدة ” .
ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحــــــافـــظ
د .محمد يوسف الهاشل

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
خ  -تعميـم رقـم (/2رب )٢٠١٣/٣١٣/بشأن تعديل طريقـة احتسـاب المخصصـات العامـة على التسهيـالت االئتمانيـة التي لم يتـم احتساب مخصصات
محددة لها .
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مرفق رقم ()١

اسم البنك :

بيــــان إجمـالــــــي
بتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن

( نموذج بنوك تقليدية )

« القيمة باأللف دينار »

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

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

ب) معاد جدولتها :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
ج ) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ج)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب  +ج) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة
ثالثـاً  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــاً  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
ً
خامسا  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله
سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*
**

تتضمن التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة “ بشأنها مالحظات ” وال يتطلب األمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير اإلدارة .وكذا التسهيالت
االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها
هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )BS1-Bوذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
..........................
			
			
 تسهيالت ائتمانية ( البنـد ) N..........................
			
 قروض للمؤسسات المالية ( البنـد ) L3..........................
			
 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة)..........................
			
			
 قروض مقدمة للبنوك (المنتظمة)..........................
			
منها  :تسهيالت ائتمانية مع بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوق
..........................
			
 فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية..........................
 باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية..........................
إجمالي التسهيالت النقدية 						
..........................
 منها  :الجزء المكفول من التسهيالت االئتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوقب -التسهيالت غير النقدية (بند : )R
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية

***

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

					
إجمالي التسهيالت غير النقدية
 منها  :تسهيالت ائتمانية مع بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوق منها  :الجزء المكفول من التسهيالت االئتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوقيراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2

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

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ذ  -تعديل الملحوظة الهامشية بالمرفـق رقم ( )١من جداول سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانيـة (منتظمة وغير منتظمة) وذلك بإضافة بنود التسهيالت
المقدمة للبنوك المصنفة فئة ( )Aفما فوق بموجب البريد االلكتروني المؤرخ . ٢٠١٣/١٢/١٠
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مرفق رقم ()1

اسم البنك :

( نموذج صناعي )

						

بيــــان إجمـالــــــي
لتصنيف التسهيالت االئتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )
/
/
والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في
وفقاً للقواعد واألسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة باأللف دينار »

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

نقدية

البيــــــــــــــــــان

()1

ً
أوال  :إجمالي التسهيالت االئتمانية
أ ) منتظمة * :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (أ)

غير نقدية
()2

مجمـــوع
()2+1

ب) معاد جدولتها :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ب)
ج ) غير منتظمة :
 ممنوحة للعمالء سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةمجمـــوع (ج)
إجمالي التسهيالت االئتمانية (أ  +ب  +ج) **

ثانيـاً  :المخصصات المحددة المطلوبة
 تسهيالت ممنوحة للعمالء تسهيالت سيادية دولية قروض استهالكية وغيرها من القروض المقسطةإجمالي المخصصات المحددة المطلوبة
ثالثـا  :المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *
ً
  ٪1من التسهيالت االئتمانية النقدية  ٪0٫5من التسهيالت االئتمانية غير النقديةرابعــاً  :إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً  +ثالثاً) ***
خامساً  :قيمة الفوائد المعلقة بسجالت البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيالت أعاله
سادساً  :المخصصـات المتوافــرة بسجــالت البنـــك ***

*

**

***

تتضمـن التسهيـالت االئتمانيـة غير المنتظمـة والمدرجـة ضـمـن فئـة « بشأنهـا مالحظات » وال يتطلب األمـر تكوين مخصصات محـددة لهـا وفقـاً لتقديـر اإلدارة .وكذا التسهيـالت
االئتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت ،والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو الخسائر التي قـد تتعرض لها
هذه الجهات .
يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي ( )BS1-Bوذلك على النحو التالي :
أ  -التسهيالت النقدية :
 تسهيالت ائتمانية البندين N3, 4 :..........................
			
..........................
			
P
..........................
			
 قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة)..........................
			
 قروض مقدمة للبنوك (المنتظمة)..........................
منها  :تسهيالت ائتمانية مع بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوق				
 فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية				..........................
..........................
 باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية النقدية للفروع الخارجية 				..........................
							
إجمالي التسهيالت النقدية
..........................
 منها  :الجزء المكفول من التسهيالت االئتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوق..........................
			
ب -التسهيالت غير النقدية (بند : )T
			
باإلضافة إلى التسهيالت غير النقدية للفروع الخارجية
						
إجمالي التسهيالت غير النقدية
 منها  :تسهيالت ائتمانية مع بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوق منها  :الجزء المكفول من التسهيالت االئتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من بنوك مصنفة فئة ( )Aفما فوقيراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (. )4 ، 3 ، 2

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

 - 5أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .
ذ  -تعديل الملحوظة الهامشية بالمرفـق رقم ( )١من جداول سياسة تصنيف التسهيالت االئتمانيـة (منتظمة وغير منتظمة) وذلك بإضافة بنود التسهيالت
المقدمة للبنوك المصنفة فئة ( )Aفما فوق بموجب البريد االلكتروني المؤرخ . ٢٠١٣/١٢/١٠
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