
للتركز  القصوى  احلدود  شأن  في  س/1995/101(  )رب  رقم  التعليمات 
اإلئتماني.

النماذج املتعلقة بالتعليمات اخلاصة باحلدود القصوى للتركز اإلئتماني.

التعليمات  من  الثامن  البند  من   )6( الفقرة  نص  بتعديل  تعميم 
رقم )رب س/1995/101(.

تعميم رقم )2/رس/1999/74( بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيالت 
عن األطراف املترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً.

تعميم رقم )2/رس/2004/153( بشأن تعديل نص الفقرة )1( من البند 
الثامن من التعليمات رقم )رب س/1995/101(.

تعميم رقم )2/رب ،رس/2009/251( بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل 
اإلئتماني  للتركز  القصوى  احلدود  من  املستثناه  اإلئتمانية  التسهيالت 
)أ.م28( ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية 

الكبيرة )أ.م29(.

" من  ثانياً   " البند  تعميم رقم )2/رس/2010/263( بشأن تعديل نص 
للتركز  القصوى  احلدود  شأن  في  س/1995/101(  )رب  رقم  التعليمات 

اإلئتماني.

تفصيل  بشأن   )28 )أ.م  النموذجني  بيانات  حتميل  طلب  بشأن  تعميم 
القصوى  احلدود  من  املستثناه  التمويل(  )عمليات  اإلئتمانية  التسهيالت 
للتركز اإلئتماني )التمويلي(و )أ.م 29( بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى 
إلجمالي التركزات االئتمانية )التمويلية( الكبيرة عبر خط اإلتصال املباشر

.)On-Line(
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احملــــافــــظ
التاريخ : 19  ذو القعدة  1415 هـ
املوافــق : 19  إبريــــــــــــــل 1995 م

احملترم األخ /   رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار التي يجوز لها اإلقراض

أود اإلفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد اعتمد في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1995/4/16 
التعليمات رقم )رب س/1995/101( بشأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني في صيغتها املعدلة، 

التي يتعني على كافة شركات اإلستثمار التي يجوز لها اإلقراض العمل بها اعتباراً من تاريخه.

مع أطيب التمنيات ،،،

                                                                                                                                                                احملـــــافــــــظ    

                                                                                                                                                    سالم عبد العزيز الصباح
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التعليمات رقم )رب س/1995/101(
في شأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني

مــقــدمـــــــة

متاشياً مع ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وتوجيهات جلنة بازل بشأن 
نظام التركزات اإلئتمانية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت املركزي وضع قواعد جديدة بشأن احلدود 
إلى  القواعد  هذه  وتهدف  اإلستثمار.  وشركات  احمللية،  البنوك  بها  تلتزم  اإلئتماني  للتركز  القصوى 
توزيع املخاطر اإلئتمانية - مبفهومها الواسع - على قاعدة عريضة من العمالء؛ مبا يقلل من املخاطر 
من  محدود  عدد  في  اإلئتمان  تركز  نتيجة  اإلستثمار،  شركات  أو  البنوك،  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي 

العمالء.

أوالً :  احلد األقصى للتركز اإلئتماني 

يجب أالَّ يزيد إجمالي اإللتزامات اإلئتمانية للعميل الواحد جتاه البنك أو شركة اإلستثمار عن ٪15 
من قاعدة رأس املال. ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك اإللتزامات على ما يلي :

- الودائع والتأمينات النقدية.
- أذون وسندات اخلزانة الكويتية التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن سنة.

ويجب أن تتوافر الشروط اآلتية في الضمانات التي يتم استبعادها :

شركة  أو  البنك  لصالح  مرهونة  الكويتية  اخلزانة  وسندات  وأذون  النقدية  الودائع  تكون  أن   )1
اإلستثمار.

2( أن يحتفظ البنك أو شركة اإلستثمار بكافة احلقوق القانونية التي متكنه؛ حتت أية ظروف، من 
الكويتية  النقدية، وأذون وسندات اخلزانة  املقاصة بني اإللتزامات اإلئتمانية، والودائع  إجراء 

املرهونة مقابلها.
3( يجب اإلحتفاظ بالودائع النقدية، وأذون وسندات اخلزانة املرهونة، مقابل االلتزامات االئتمانية
لها قبول ودائع من التي ال يجوز  االستثمار  اإلئتمان. وبالنسبة لشركات  لدى اجلهة مانحة 
البنوك من  أي  لدى  لصاحلها  املرهونة  النقدية  بالودائع  االحتفاظ  يتم  أن  فيراعى  العمالء، 

احمللية.
االلتزام  عملة  عن  النقدية  الوديعة  عملة  اختالف  حالة  في   - االعتبار  بعني  يؤخذ  أن  يجب   )4
االئتماني املمنوح - املخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، وأن تقتصر الودائع 
فقط  ٪80 يستبعد  وأن  للتحويل،  القابلة  الرئيسية  العمالت  على  األجنبية  بالعمالت  النقدية 



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
     أ-  التعليمات رقم )رب س/1995/101( في شأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.

3

للتركز القصوى  احلدود  الحتساب  تخضع  التي  اإلئتمانية  االلتزامات  من  الوديعة  قيمة  من 
االئتماني، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً.

وشبه  احلكومية  واملؤسسات  واإلدارات  الهيئات  اإلئتماني  للتركز  األقصى  احلد  من  ويستثنى 
احلكومية التي ال تعمل على أسس جتارية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

ثانياً :  املقصود بقاعدة رأس املال

يقصد بقاعدة رأس املال مجموع حقوق املساهمني وفقاً ملا هو موضح في تعليمات بيان الوضع 
املالي لشركات االستثمار التقليدية .)1(

ثالثاً :  املقصود باإللتزامات اإلئتمانية

يقصد بااللتزامات اإلئتمانية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز اإلئتماني : كافة إلتزامات 
والفروع  الداخلية،  والفروع  الرئيسي،  :املركز  ذلك  ويشمل  االستثمار،  شركة  أو  البنك  قبل  العميل 

اخلارجية، وكذلك الشركات التابعة للبنك، أو لشركة االستثمار التي تقوم بنشاط مماثل.

وتشمل هذه االلتزامات ما يلي :

1( االلتزامات اإلئتمانية النقدية:

وهي تشمل ما يلي :

أ (  التزامات نقدية مستخدمة:

} القروض وأرصدة احلسابات املكشوفة، سواء بضمان أو بدون ضمان.

} الكمبياالت املخصومة، واألوراق األخرى ذات الطبيعة املماثلة.

أصول  ضمن  واملدرجة  العميل  من  املصدرة  لها  املماثلة  املالية  واالستثمارات  السندات   {
البنك / شركة االستثمار.

)1( مت تعديل هذا البند مبوجب التعميم رقم )2/رس/2010/263(  الصادر في 2010/8/9 .
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ب(  التزامات نقدية غير مستخدمة:

النقدية املمنوحة، سواء كانت قروضاً  } احلدود غير املستخدمة من التسهيالت اإلئتمانية 
أو حسابات جارية مدينة.

2( االلتزامات اإلئتمانية غير النقدية:

وهي تشمل ما يلي :

} اإلعتمادات املستندية.

} خطابات الضمان.

} القبوالت املصرفية.

اآلجلة،  العقود  تشمل  )وهي  بها  اخلاصة  الفائدة  أسعار  وعقود  األجنبي،  الصرف  عقود   {
يدرج ما  يقتصر  أن  ويراعى  ائتمانية(.  مخاطر  عليها  يترتب  أخرى  أداة  وأية  واخليارات، 

من هذه العقود ضمن االلتزامات االئتمانية على املخاطر االئتمانية احملتمل حتققها&.

} مبيعات أصول بحق الرجوع.

} التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة.

رابعاً :  املقصود بالعميل الواحد)1(

قانونياً  أو  اقتصادياً  املترابطة  املدينة  األطراف  تعتبر  اإلئتماني،  التركز  نسبة  احتساب  ألغراض 
،)Common Ownership( مبثابة عميل واحد، سواء كان هذا اإلرتباط عن طريق امللكية املشتركة

أو عن طريق اإلدارة املشتركة )Common Directors(، وتشمل هذه األطراف ما يلي :

1( العميل بصفته الشخصية، وبصفته ولياً طبيعياً على أوالده القصر.

2( احلسابات املشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها.

3( املؤسسات الفردية اململوكة من العميل.

&   يتم احتساب حجم املخاطر اإلئتمانية وفقاً للمعادلة اإلئتمانية اآلتية = )قيمة العقد * معامل التحويل( + الكلفة اإلحاللية للعقد إذا كانت موجبة، أو صفر 
في حالة كلفة سالبة، وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات املرسلة إلى البنوك احمللية بشأن معيار كفاية رأس املال.

أو قانونياً، وذلك مبوجب  اقتصادياً  املترابطة معه  العميل باإلفصاح باألطراف  يتعهد فيه  بنداً  التسهيالت  تلتزم شركات اإلستثمار بتضمني عقود   )1(
التعميم الصادر في 1999/10/21 .
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4(  شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها.

5(  شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها.

التي  باألسهم...(  التوصية  احملدودة،  املسئولية  ذات  املساهمة،  )الشركات  األموال  شركات   )6
ميتلك العميل أكثر من 50٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها.

الشكل كان  أياً  االستثمار،  شركة  أو  البنك  قبل  شخصية  كفالة  العميل  يكفلهم  الذين  العمالء   )7
 القانوني لهؤالء العمالء.

8( أية أطراف مدينة أخرى قبل البنك أو شركة االستثمار، ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع
العميل في سداد  تؤثر على قدرة  مالية، فسوف  أي منهم ملصاعب  إذا تعرض  العميل، بحيث 

 التزاماته اإلئتمانية قبل البنك أو شركة االستثمار.

خامساً :  األطراف ذات املصالح املتداخلة

تعتبر األطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان ألحدها القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر، أو 
ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات املالية والتشغيلية.

وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي :

 أ  ( أعضاء مجلس إدارة البنك أو شركة االستثمار.

الذين  أولئك   : أو شركة اإلستثمار، ويقصد بذلك  البنك  الرئيسيون في  املالكون واملساهمون  ب( 
ميلكون 5٪ فأكثر من رأس املال.

ج( أصحاب املراكز اإلدارية الرئيسية في البنك أو شركة االستثمار، ويقصد بهم : رئيس اجلهاز
من  يتبني  مراكز  يشغلون  ممن  وغيرهم  التنفيذيون،  واملدراء  ومساعدوه،  ونوابه  التنفيذي 

النظام اإلداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح االئتمان.

البنك أو شركة االستثمار فيها  التي ميتلك  : تلك  التابعة، ويقصد بها في هذا املجال  د( الشركات 
أكثر من 50٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها.

هـ( الشركات الشقيقة، ويقصد بها في هذا املجال : تلك التي ميتلك البنك أو شركة االستثمار فيها 
20٪ أو أكثر من رأسمالها، ويكون له تأثير فعال عليها.



و( مدققو حسابات البنك أو شركة االستثمار.

ويسري اآلتي على حدود التركز اإلئتماني فيما يتعلق باألطراف ذات املصالح املتداخلة:

1(  يتوجب أالَّ يتجاوز احلد األقصى للتركز اإلئتماني، الذي حتصل عليه األطراف ذات املصالح 
املتداخلة الواردة قرين البنود )أ،ب،ج( - املذكورة أعاله - مجتمعة عن 50٪، مع عدم اإلخالل 
اإلئتمانية  للتسهيالت  األقصى  احلد  يتجاوز  ال  بحيث  الواحد.  للعميل  املقرر  األقصى  باحلد 
الرئيسية املوضحني قرين  البنك، أو شركة االستثمار ألصحاب املراكز اإلدارية  التي مينحها 
البند )ج( - مجتمعني - عن 15٪، على أن يستثنى من ذلك : القروض املمنوحة لهم ألغراض 

شخصية )القروض االستهالكية فقط( وفقاً لألنظمة الداخلية للبنك أو لشركة االستثمار.

2(  يجب أالَّ تتجاوز اإليداعات والتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من قبل البنك، أو شركة اإلستثمار
مبفهومه  املال  رأس  من   ٪20 عن  )د،هـ(  البندين  في  الواردة  الشقيقة  أو  التابعة  للشركات   
النسبة  بسط  إلى  يضاف  أن  ويراعى  مجتمعة،  للشركات  و٪60  الواحدة،  للشركة  الشامل 
الالتي  لنظيراتها  الشقيقة  أو  التابعة  الشركة  متنحها  التي  اإلئتمانية  والتسهيالت  اإليداعات 

تتبع البنك أو شركة االستثمار من حيث امللكية.

3(  ال يجوز للبنك أو شركة االستثمار منح أية تسهيالت ائتمانية ملدققي حساباتهما اخلارجيني.

سادساً :  احلدود اإلجمالية للتركزات الكبيرة

جتاوز  التي  بتلك  الكبيرة  التركزات  )تعرف  الكبيرة  اإلئتمانية  التركزات  إجمالي  يزيد  أالَّ  يجب 
10٪ من قاعدة رأس املال( مبا فيها احلاالت التي مت احلصول على موافقة مسبقة من البنك املركزي 

باستثنائها من احلدود القصوى، عن أربعة أمثال قاعدة رأس املال.

سا بعاً :  البيانـــات الدوريـــــة 

املعدة في هذا  للنماذج  املركزي، وفقاً  الكويت  بنك  أو شركة االستثمار تزويد  البنك  يتوجب على 
الشأن، ببيان دوري عن كافة التركزات اإلئتمانية التي تبلغ نسبتها 5٪ أو أكثر.)1(

)1( مت إلغاء العمل بهذه البيانات واستبدالها بالنموذجني )أ.م18( و )أ.م19( مبوجب التعميم املؤرخ 1995/6/21 .
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ثامناً :  أمـــــور أخــــــرى 

1(  يستثنى من هذه التعليمات االلتزامات اإلئتمانية املمنوحة للبنوك واملؤسسات املالية، ويجب 
على البنك أو شركة االستثمار توخي الدقة واحلرص في هذا املجال، خاصة لدى حتديد احلدود 

القصوى للتركز اإلئتماني لكل بنك أو مؤسسات مالية على حدة.)1(

2(  يجب على البنك  أو شركة االستثمار إعداد النظم احملاسبية والرقابية، التي ميكن من خاللها 
ذات  لألطراف  أو  عميل،  لكل  بالنسبة  سواء  اإلئتماني،  للتركز  األقصى  باحلد  بدقة  االلتزام 

املصالح املتداخلة، وذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذه التعليمات.

األقصى  احلد  وجتاوز  التعليمات  بهذه  العمل  قبل   ممنوحة  ائتمانية  تسهيالت  ألية  بالنسبة    )3
املقرر، يتعني على البنك أو شركة االستثمار موافاة البنك املركزي ببيان دوري بها، وفقاً للنموذج 
الذي يعد في هذا الشأن، مع االلتزام بتخفيض احلدود  اإلئتمانية املمنوحة واألرصدة املستخدمة 
لهذه احلاالت، بحيث يؤدي ذلك إلى االلتزام باحلد األقصى  املقرر في موعد غايته نهاية ديسمبر 

 .1995

4(  يجوز ملجلس إدارة البنك املركزي - عندما يجد ضرورة لذلك - أن يستثني أي عميل من احلد 
األقصى املقرر، بناًء على طلب يقدم من البنك، أو شركة االستثمار صاحب العالقة قبل منح  
طلب  وأسباب  منحه،  املطلوب  التسهيل  جدوى  توضح  وافية  بدراسة  مصحوباً  اإلئتمان، 
أن تكون هذه احلاالت في أضيق احلدود، وعند الضرورة  احلصول على االستثناء، ويتعني 
القصوى. ومن املعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة االستثمار حتمل أية مخاطر، تنجم 
موافقة  على  احلصول  يتم  التي  تلك  ذلك  في  مبا  للعمالء،  منحها  يتم  التي  التسهيالت  عن 

مسبقة من البنك املركزي باستثنائها من احلد األقصى للتركز اإلئتماني.

5(  يتم االلتزام بهذه التعليمات فور صدورها.

6(  يتم إلغاء التعليمات رقم )رم ب س/1993/104( بشأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني 
التي صدرت في نوفمبر عام 1993.)2(

1995/4/16

)1( مت إلغاء املؤسسات املالية مبوجب التعميم الصادر في 2004/1/14  واملدرج في البند )هـ( من هذا الفصل.

)2( مت إضافة العبارة التالية " وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في هذا اخلصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات " وذلك مبوجب التعميم الصادر 
في 1996/12/8 .
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املدير التنفيذي
التاريخ : 23  محـــــرم  1416 هـ
املوافــق : 21  يونيـــــــو  1995 م

احملترم السيد /   املدير العام 

حتية طيبة وبعد،

مراسالت بخصوص التعليمات رقم )رب س/1995/101(
في شأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني في صيغتها املعدلة

بـــاإلشـــــارة إلــى كــــتــــــاب البــنــــــــك املــــركــــــزي املـــــــؤرخ 1995/4/19بخصــــوص التــعــليمــــــات 
رقم )رب س/1995/101( في شأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني في صيغتها املعدلة.

يرجى التوقف عن تزويدنا بالنماذج املتعلقة بالتعليمات السابقة في شأن احلدود القصوى للتركز 
اإلئتماني، وتزويدنا بدالً منها بالنموذجني املرفقني )أ.م18( في شأن االلتزامات القائمة التي تبلغ ٪5 
فأكثر من قاعدة رأس املال، والنموذج )أ.م19( في شأن االلتزامات اإلئتمانية اخلاصة باألطراف ذات 
اآللي  املباشر في احلاسب  االتصال  املتداخلة، وذلك بشكل ربع سنوي من خالل خط نظام  املصالح 

)مركزية املخاطر - اإلصدار الثالث(، ابتداًء من 1995/9/30.

املذكورين  للنموذجني  وفقاً  املطلوبة  بالبيانات  اآللي  احلاسب  تغذية  من  االنتهاء  يتم  أن  ويراعى 
خالل فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،،

                                                                                                                                               املدير التنفيذي إلدارة الرقابة    

                                                                                                                                                      حميـــد أحمـــد الرشيــد
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احملــــافــــظ
التاريخ :    27 رجــــــــــــب  1417 هـ

املوافــق :     8   ديسمبــر 1996 م

احملترم األخ /   رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار

 1996/12/1 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  في  اعتمد  قد  املركزي  البنك  إدارة  مجلس  أن  اإلفادة  أود 
احلدود  بشأن  س/1995/101(  )رب  رقم  التعليمات  من  الثامن  البند  من   )6( الفقرة  نص  تعديل 

القصوى للتركز اإلئتماني.

وجدير بالذكر أن التعديل املشار إليه يلغي أية تعليمات أخرى سبق صدورها، وتتعارض مع ما 
جاء في التعليمات املشار إليها واملعمول بها حالياً.

ومرفق مع هذا نسخة من الصفحة األخيرة من التعليمات احلالية بعد تعديلها وفقاً ملا تقدم.

مع أطيب التمنيات ،،،

                                                                                                                                                                احملـــــافــــــظ    

                                                                                                                                                    سالم عبد العزيز الصباح



غايته  موعد  في  املقرر  األقصى  باحلد  االلتزام  إلى  ذلك  يؤدي  بحيث  احلاالت،  لهذه  املستخدمة 
نهاية ديسمبر 1995.

4(  يجوز ملجلس إدارة البنك املركزي - عندما يجد ضرورة لذلك - أن يستثني أي عميل من احلد 
العالقة قبل منح   أو شركة االستثمار صاحب  البنك،  بناًءعلى طلب يقدم من  املقرر،  األقصى 
طلب  وأسباب  منحه،  املطلوب  التسهيل  جدوى  توضح  وافية  بدراسة  مصحوباً  اإلئتمان، 
الضرورة  وعند  احلدود  أضيق  في  احلاالت  هذه  تكون  أن  ويتعني  االستثناء،  على  احلصول 
أية مخاطر تنجم  أو شركة االستثمار حتمل  البنك  يقع على عاتق  أنه  املعلوم  القصوى. ومن 
موافقة  على  احلصول  يتم  التي  تلك  ذلك  في  مبا  للعمالء،  منحها  يتم  التي  التسهيالت  عن 

مسبقة من البنك املركزي باستثنائها من احلد األقصى للتركز اإلئتماني.

5(  يتم االلتزام بهذه التعليمات فور صدورها.

يتم إلغاء التعليمات رقم )ر ب س/1993/104( في شأن احلدود القصوى للتركز  "   )6
اإلئتماني التي صدرت في نوفمبر عام 1993، وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في

هذا اخلصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات " .

الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
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احملــــافــــظ
التاريخ :    12 رجــــــــــــب  1420 هـ
املوافــق :    21   أكتوبـــــر  1999 م

احملترم األخ /   رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،

" تعميم إلى شركات االستثمار التي يحق لها اإلقراض "
رقم )2/رس/1999/74(

ُيرجى اإلحاطة بأنه في إطار حرص بنك الكويت املركزي على تقليل املخاطر اإلئتمانية التي ميكن 
أن تتعرض لها شركات االستثمار نتيجة تركز التسهيالت اإلئتمانية في عدد محدود من العمالء، فقد 
سبق أن أصدر بنك الكويت املركزي بتاريخ 19 إبريل 1995 تعليماته إلى شركات االستثمار في شأن 

احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.

ووفقاً لهذه التعليمات،فإنه يجب أالَّ يزيد إجمالي االلتزامات اإلئتمانية للعميل الواحد جتاه شركات 
اإلستثمار عن 15٪ من قاعدة رأس املال، وقد تناولت تلك التعليمات في البند رابعاً » املقصود بالعميل 
أو قانونياً  اقتصادياً  املدينة  اإلئتماني، فتعتبر األطراف  التركز  بأنه ألغراض احتساب نسبة   » الواحد 
 ،) Common Ownership ( مبثابة عميل واحد، سواء كان هذا االرتباط عن طريق امللكية املشتركة

. ) Common Directors( أو عن طريق اإلدارة املشتركة

اجلهاز  وحدات  بعض  بها  توافينا  التي  اإلئتماني  التركز  بيانات  سالمة  عدم  من  لوحظ  ما  وإزاء 
املصرفي واملالي، والذي تعزى أحد أسبابه إلى وجود قصور في املعلومات املتوافرة أمام تلك الوحدات، 
بالتعليمات  املوضح  النحو  على  الواحد  العميل  ملفهوم  وفقاً  بالعمالء،  املترابطة  األطراف  من  للتحقق 

املشار إليها.

مع تبرمها  التي  اإلئتمانية  التسهيالت  عقود  بتضمني  االستثمار  شركات  تقوم  أن  تقرر  فقد  لذا، 
عمالئها بنداً يتعهد فيه العميل باإلفصاح عن األطراف املترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً )وفقاً للتعريف 
الوارد في البند » رابعاً « من تعليمات بنك الكويت املركزي املؤرخة 19 إبريل 1995 في شأن احلدود 
القصوى للتركز اإلئتماني(، وذلك دون تطرق العميل إلى دائنية أو مديونية هذه األطراف، وبحيث تتحمل



شركات االستثمار مسئولية التحقق من البيانات واملعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، 
وكذا مسئولية ما إذا كانت األطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز 

اإلئتماني طبقاً للتعليمات املشار إليها.

مع أطيب التمنيات ،،،

                                                                                                                                                                احملـــــافــــــظ    

                                                                                                                                                    سالم عبد العزيز الصباح

الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
     د- تعميم رقم )2/رس/1999/74( بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيالت عن األطراف املترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
     هـ- تعميم رقم )2/رس/2004/153( بشأن تعديل نص الفقرة )1( من البند الثامن من التعليمات رقم )2/رب س/1995/101( .
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احملــــافــــظ
التاريخ :    22 ذو القعدة  1424 هـ
املوافــق :     14  ينايـــــــــــــر 2004 م

احملترم األخ /   رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،

» تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار «
رقم )2/رس/2004/153(

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت املركزي قد قرر في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2004/1/11 
القصوى  احلدود  شأن  في  س/1995/101(  )رب  رقم  التعليمات  من   )1( فقرة  ثامناً  البند  تعديل 

للتركز اإلئتماني، الصادرة بتاريخ 1995/4/16 ليصبح على النحو التالي :

شركة  أو  البنك  على  ويجب  للبنوك،  املمنوحة  اإلئتمانية  االلتزامات  التعليمات  هذه  من  يستثنى   "
االستثمار توخي الدقة واحلرص في هذا املجال، خاصًة لدى حتديد احلدود القصوى للتركز اإلئتماني 

لكل بنك على حدة ".

مع إعطاء مهلة لشركات االستثمار التي تفوق لديها نسبة التركز اإلئتماني لبعض شركات االستثمار 
احمللية للحد األقصى املقرر للتركز اإلئتماني للعميل الواحد )15٪ من رأسمال البنك مبفهومه الشامل( 

حتى تاريخ استحقاق التوظيفات لدى تلك الشركات.

مع أطيب التمنيات ،،،

                                                                                                                                                                احملـــــافــــــظ    

                                                                                                                                                    سالم عبد العزيز الصباح



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
)أ.م28(  اإلئتماني  للتركز  القصوى  احلدود  من  املستثناه  اإلئتمانية  التسهيالت  تفاصيل  بنموذج  موافاتنا  بشأن  رس/2009/251(  )2/رب،  رقم  تعميم  و-       

ومنوذج مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة )أ.م29( .
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املديـــــر
التاريخ :    1 ذو احلجـة  1430 هـ
املوافــق :     18  نوفمبر  2009 م

احملترم السيد /  املديــــر العـــــام 

حتية طيبة وبعد،

 تعميم رقم )2/رب، رس/2009/251(
 إلى كافة البنوك احمللية التقليدية 

وكافة شركات االستثمار التقليدية التي يجوز لها اإلقراض

باإلشارة إلى التعليمات الصادرة برقم )رب س/2009/101( في شأن احلدود القصوى للتركز 
القصوى  باحلدود  والشركات  البنوك  التزام  ملدى  املركزي  الكويت  بنك  متابعة  إطار  وفي  اإلئتماني، 

الواردة في هذه التعليمات.

اإلئتمانية  التسهيالت  تفاصيل  بشأن  )أ.م28(  املرفقني  النموذجني  استيفاء  على  العمل  يرجى 
املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني ، و )أ.م29( بشأن مدى االلتزام باحلد األقصى إلجمالي 

التركزات اإلئتمانية الكبيرة.

هذا ويتعني موافاتنا بالنموذجني بصفة ربع سنوية - إبتداًء من 2009/12/31 - وذلك خالل 
يتم  اللذين  النموذجني  يكون  أن  مراعاة  مع  السنوية،  ربع  الفترة  نهاية  من  أيام  عشرة  أقصاها  فترة 

موافاتنا بهما في نهاية كل عام مدققني من مراقبي احلسابات اخلارجيني.

املباشر اإلتصال  خط  عبر  إليهما  املشار  بالنموذجني  موافاتنا  مبوعد  الحقاً  إشعاركم  يتم  وسوف 
)1(.)On Line(

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

                                                                                                                                                   مدير إدارة الرقابة املكتبية    

                                                                                                 يوسف جاسم العبيد

هذا في  إليهما  املشار  البيانني  هذين  حتميل  طلب  إلى  يشير  والذي  الفصل  هذا  من  )ح(  البند  في  واملدرج   2012/4/4 املؤرخ  التعميم  صدر   )1(
الكتاب من قبل البنوك وشركات اإلستثمار وشركات التمويل عبر خط اإلتصال املباشر.



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
    و- تعميم رقم )2/رب، رس/2009/251( بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني )أ.م28( ومنوذج 

مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة )أ.م29( .
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
    و- تعميم رقم )2/رب، رس/2009/251( بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني )أ.م28( ومنوذج 

مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة )أ.م29( .
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بنـك الكويت املـركزي
قـــطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة املكتبية

قســــــــــــــم اإلئتمـــــــــان
مدى إلتزام البنك / الشركة باحلد األقصى

إلجمالي التركزات اإلئتمانية الكبيرة &
كمـــــــا في          /           /

اســم البـنــك / الشركة : )بنوك وشركات إستثمار تقليدية( :

فيها )مبا  التركزات  هذه  إجمالي  يزيد  أال  ويجب  املال،  رأس  قاعدة  من   10٪ جتاوز  التي  بتلك  الكبيرة  اإلئتمانية  التركزات  وتعرف   . سنة  ربع  كل  البيان  هذا  يعد      &
 احلاالت املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني( عن أربعة أمثال قاعدة رأس املال.

&&   النقدية املمنوحة وغير النقدية املستخدمة.

دينار” باأللف  “املبالغ 

نسبة التركز اإلئتمانيإجمالي تسهيالت العميل وأطرافه ذوي العالقة به **الرقم السري للعميلم

اإلجــمـــــالــــــــي

منوذج أ. م )29(



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
    ز- تعميم رقم )2/رس/2010/263( بشأن تعديل نص البند " ثانياً " من التعليمات رقم )رب س/1995/101( في شأن احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
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احملــــافــــظ
التاريخ :    28 شعبــــان  1431 هـ

املوافــق :     9  أغسطس 2010 م

احملترم األخ /   رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،

 تعميم رقم )2/رس/2010/263(
إلى جميع شركات اإلستثمار التقليدية 

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك  الكويت املركزي قد قرر في جلسته املنعقدة بتاريخ 2010/8/8 
ما يلي :

احلدود شأن  في  س/1995/101(  )رب  رقم  التعليمات  من   »ً »ثانيا البند   نص  تعديل   -  1
القصوى للتركز اإلئتماني الصادرة بتاريخ 1995/4/19 ليصبح على النحو التالي :

املقصود بقاعدة رأس املال :

بيان تعليمات  في  موضح  هو  ملا  وفقاً  املساهمني  حقوق  مجموع  املال  رأس  بقاعدة  يقصد 
 الوضع املالي لشركات اإلستثمار التقليدية.

املجمع  املستوى   على  الواحد  للعميل  اإلئتماني  للتركز  القصوى  احلدود  تطبيق  يتم  أن   -  2
)الشركة األم وشركاتها التابعة( .

ويتعني على شركتكم اإللتزام مبا تقدم اعتباراً من تاريخه.

ومع أطيب التمنيات ،،،

                                                                                                                                                                احملـــــافــــــظ    

                                                                                                                                                    سالم عبد العزيز الصباح



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

6 -احلدود القصوى للتركز اإلئتماني.
التمويل( املستثناه من احلدود القصوى للتركز اإلئتماني النموذجني )أ. م28( بشأن تفصيل التسهيالت اإلئتمانية )عمليات      ح - تعميم بشأن طلب حتميل بيانات 

.)On-Line( الكبيرة عبر خط اإلتصال املباشر )التمويلي( و )أ. م29( بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية )التمويلية(
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نائب املديـــر
التاريخ :    13 جمادى األولى  1433 هـ

املوافــق :     4  إبــــــــريــــــــــــــــــــــل 2012 م

احملترم السيد /   املدير العام 

حتية طيبة وبعد،

 تعميم إلى كافة البنوك احمللية
 وشركات اإلستثمار وشركات التمويل

باإلشارة إلى التعميم املؤرخ 2009/11/18 بخصوص موافاتنا بصفة ربع سنوية بالنموذجني )أ.م28( 
اإلئتماني  للتركز  القصوى  احلدود  من  املستثناه  التمويل(  )عمليات  اإلئتمانية  التسهيالت  تفصيل  بشأن 

)التمويلي( و )أ.م29( بشأن مدى اإللتزام باحلد األقصى إلجمالي التركزات اإلئتمانية )التمويلية( الكبيرة.

يرجى العمل نحو قيام مصرفكم/شركتكم بتحميل بيانات النموذجني املشار إليهما بعاليه وفقاً للوضع 
كما في 2011/12/31 و 2012/3/31 عن طريق خط اإلتصال املباشر )On-Line( وذلك بحد أقصى 
نهاية إبريل 2012، على أن يتم مستقبالً ابتداًء من بيانات 2012/6/30 موافاتنا بهذين النموذجني عبر خط 
اإلتصال املباشر )On-Line( ، وذلك خالل فترة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة الربع سنوية املعد 

عنها البيان.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

                                                                                                                      نائب املدير لشئون اإلحصاءات واإلئتمان    

                                                                                                                                رمي محمد الرومي


