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 1442 رمأأأأأأضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  6
 2021 أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 18

 
 (479/2021رب، رب أ/ /2تعميم رقم )

 2021لسنة  2تنفيذ القانون رقم ضوابط بشأن إلى جميع البنوك المحلية 
 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

 
 

 المحترم األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة   
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركوته ،
 

المشأأأأأأأأأور ع الصأأأأأأأأأغيرة في شأأأأأأأأأ   إننوا  2021( لسأأأأأأأأأنة 2( من النونو  رقم )20بوإلشأأأأأأأأأورة إلى المو ة )
والمتوسأأأأأأأأأطة المتضأأأأأأأأأررة من تداعيوت أزمة فويروس كورونو التي تنضأأأأأأأأأي ب    صأأأأأأأأأدر البن  المرك   

 النرارات والتعليموت الالزمة لتنذيا هاا النونو  .
 

تجدو  مرفنًو الضأأوابت الالزمة لتنذيا أحكوم النونو  المشأأور إليه التي اعتمدهو مجلا إ ارة بن  ال و   
 من تور خ العمل بولنونو  .، والتي يتعين االلت ام بهو  11/4/2021ور خ المرك   بت

 
 مع أطيب التحيوت .

 
 
 

 د. محمد يوسف الهاشل
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 (2021ت//66قرار رقم )
  2021لسنة  2بشأن ضوابط تنفيذ القانون رقم 

 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
 

 بنك الكويت المركزي 
في ش   النند وبن  ال و   المرك   وتنظيم المهنة  1968لسنة  32بعد اإلطالع على النونو  رقم  -

 المصرفية والنوانين المعدلة له .
في ش   إننوا المشور ع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيوت  2021لسنة  2وعلى النونو  رقم  -

 أزمة فويروس كورونو .
 . 11/4/2021على موافنة مجلا إ ارة بن  ال و   المرك   بتور خ وبنوًء  -
 

 قرر 
 مادة أولى

 

 المشور إليه ، والمرافنة نصوصهو 2021لسنة  2ُ عمل ب حكوم ضوابت تنذيا أحكوم النونو  رقم 
 لهاا النرار .

 مادة ثانية 
 

 ينشر هاا النرار بولجر دة الرسمية ، و عمل به من تور خ صدوره .
 
 

 
 محمد يوسف الهاشل د.

 المحافظ
 رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي 

 1442رمضو   6صدر في : 
 2021أبر أل  18المأأأأأأأأوافأأأأأأأق : 
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  2021لسنة  2ضوابط تنفيذ القانون رقم 
 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

 

 أوالا 
 تعــــريفــــات

 

 (1مادة )
 

في تطبيق أحكوم هاه الضوابت ،  نصد بول لموت والعبورات والمصطلحوت التولية المعوني الموضحة 
 قر ن كل منهو :

 

ـــــك ـــــن ـــــب ـــــزي  ال ـــــمـــــرك  :ال

 

 بن  ال و   المرك   .

ـــــبـــــنـــــوك( : ـــــبـــــنـــــك )ال  ال

 

 . البن  )البنوك( المحلية

 : العمالء المتضـــــــــررون 

 

والمتوسأأأأطو  بمن فيهم أصأأأأحوب المشأأأأروعوت النوشأأأأ ة العمالء الصأأأأغور 
الاين كونوا  عملو  بكذوءة تشغيلية ، والاين تضرر نشوطهم ج ئيًو أو كليًو 
جراء أزمأأأة فأأأويروس كورونأأأو ممأأأو ترتأأأب عليأأأه عأأأدم قأأأدرتهم على تغطيأأة 

 . النذنوت الدور ة التعوقد ة األسوسية المطلوبة
 

 : المشـــــــروعات الناشـــــــ ة

 

غيرة والمتوسطة حديثة النش ة ولم تست مل سنتهو المولية المشروعوت الص
وال  المشور إليه،  2021لسنة  2األولى حتى تور خ العمل بولنونو  رقم 

 بإصدار قونو  الشركوت. 2016لسنة  1وفق أحكوم النونو  رقم 
 

 التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:
 

التمو أأأأأأأل التي تنأأأأأأأدمهأأأأأأأو البنوك المحليأأأأأأأة للعمالء النروض وعمليأأأأأأأوت 
 المشور إليه . 2021لسنة  2المتضرر ن وفنو للنونو  رقم 
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 ثانــــيــــاا 
 

 آلية منح التمويل وشروطه
 

 (2مادة )
 

 ندم العميل المتضرر طلب التمو ل إلى أحد البنوك ، وال  عبر بوابة إل ترونية  خصصهو البن  لهاا 
 ء متطلبوت التند م التولية :الغرض، مع استيذو

 

 طلب تمو ل رسمي موقع من قبل المخول بولتوقيع . ●
 

المولية للمشأأأأأأأأأروعوت الصأأأأأأأأأغيرة والمتوسأأأأأأأأأطة تعكا النتوئب التشأأأأأأأأأغيلية  الل الذترة مو قبل  النوائم ●
12/3/2020 . 

 

 الل الذترة المرك  المولي للمشروعوت النوش ة ، إ  لم تصدر بيونوت مولية،  عكا النتوئب التشغيلية  ●
 . ، متضمنًو المستندات والعنو  المثبتة لبيونوت المرك  المولي12/3/2020مو قبل 

 

المرك  المولي لل يونوت النونونية غير المطولبة بإصدار بيونوت مولية وفنًو للنوانين واألنظمة المنظمة  ●
 . 12/3/2020 عكا النتوئب التشغيلية  الل الذترة مو قبل  لهو )مثل أصحوب المهن( ،

 

 كشف بولتدفنوت النند ة الشهر ة المستنبلية المتوقعة . ●
 

كشف بولنذنوت التشغيلية التعوقد ة المطلوبة مثل الرواتب واإل جورات وأ   فعوت مستحنة عن أ   ●
 الت اموت .

 

 ( .Ci-Netتذو ض من العميل للبن  لالستعالم من شركة شبكة المعلوموت االئتمونية ) ●
 

الوطنية لدى المنش ة ، صو ر من الهي ة العومة للنوى العوملة تحد  نسبة العمولة كشف العمولة  ●
 . 2021، والنسبة المطلوبة في نهو ة  2019الوطنية في نهو ة 

 

 أ  بيونوت أ رى  طلبهو البن  لغرض النيوم بولدراسة االئتمونية . ●
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طلب التمو ل إمو بوكتمول الطلب و تعين على البن  إ طور العميل  الل  مسة أ وم عمل من استالم 
أو عدم اكتموله ، وفي هاه الحولة األ يرة  جب على البن  تحديد المستندات والبيونوت األ رى المطلوب 

 تند مهو .
 (3مادة )

 

 نوم البن  بإعدا  الدراسة االئتمونية الالزمة بشكل مت ومل وسر ع وتشمل على األقل : التحنق من 
منح التمو ل، ومراجعة تدفنوته النند ة السوبنة للتحنق منهو، واالستعالم عنه من  استيذوء العميل لشروط

 ( .Ci-Net الل شركة شبكة المعلوموت االئتمونية )
 

بال العنو ة الواجبة للتحنق من بيونوت المرك  المولي للمشروعوت النوش ة وال يونوت غير المطولبة  و تم
 واألنظمة المنظمة لهو . بإصدار بيونوت مولية وفنًو للنوانين

 

 (4مادة )
 

 نوم البن  بإ طور العميل بولنرار النهوئي الا  تسذر عنه الدراسة االئتمونية لطلب التمو ل المندم منه 
من تور خ اسأأتيذوء كوفة المسأأتندات ، على أ  يتضأأمن هاا اإل طور  عمل يوم 15 الل مدة أقصأأوهو 

و جوز للعميل الا  تم رفض طلبه التندم بطلب جديد لبن  الطلب،  أسأأأأأأأأأأأأبوب الرفض في حول رفض
 .آ ر 

 (5مادة )
 

 حد  البن  حجم التمو ل الالزم وفنًو للعج  المولي في التدفنوت النند ة للعميل المتضرر، كمو  حد  
 البن  فترة السدا  وفًنو للتدفنوت النند ة المتوقعة للعميل .

 

 (6مادة )
 

 فعوت تت امن مع االحتيوجوت الدور ة المطلوبة لسد العج  في التدفنوت النند ة  ندم البن  التمو ل على 
الذعلية المتحننة ، وإيداعهو في حسوبوت المستحنين بولبنوك مبوشرة . و تعين على البن  الت كد من 

 استحنوق هاه الدفعوت ، وال  صرف التمو ل نندًا للعميل .
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 (7مادة )
 

صوئي واضح ومبست يبين قيمة األقسوط وعد هو ، ومكونوت كل قست ي و  البن  العميل بجدول إح
متضمنًو أصل التمو ل والذوائد/العوائد التي سيدفعهو العميل والج ء الا  ستتحمله الخ انة العومة للدولة 

 من تل  الذوائد/العوائد ، وإجمولي المبولغ التي سوف  سد هو العميل حتى نهو ة أجل التمو ل .
 

 (8مادة )
 

و حد  عدم االنتظوم  31/12/2019ال  ستذيد من التمو ل العميل غير المنتظم في السدا  كمو في 
وفنًو لمو تنضي به تعليموت البن  المرك   الصو رة بش   قواعد وأسا تصنيف التسهيالت االئتمونية 

ى من ال  وعمليوت التمو ل واحتسوب مخصصوتهو وكيذية معولجة اإليرا ات النوتجة عنهو ، و ستثن
 العمالء المتضررو  أصحوب المشروعوت النوش ة .

 

 (9مادة )
 

يتعين على العميل استخدام التمو ل في تمو ل رأس المول العومل لتغطية العج  في النذنوت التشغيلية 
 . نوش ة( الت اموت أ  التعوقد ة المطلوبة )مثل الرواتب واإل جورات والصيونة ، وأ   فعوت مستحنة عن

جميع األحوال  حظر على العميل استخدام التمو ل في أغراض المضوربة أو المتوجرة في العنورات وفي 
واألوراق المولية أو في سدا  أقسوط أو أعبوء التسهيالت االئتمونية النوئمة على العميل المندمة من البنوك 

منصوص عليه في  أو أ  من الجهوت المونحة األ رى ، أو في أ  استخداموت أ رى بخالف مو هو
 المشور إليه . 2021لسنة  2النونو  رقم 

 

 (10مادة )
 

يتولى البن  مسؤولية إ ارة المديونية وال يتنوضى أ  عموالت أو رسوم أ رى بخالف الذوائد/العوائد 
 المشور إليه .  2021لسنة  2( من النونو  رقم 7المنصوص عليهو في المو ة )
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 ثالثاا 
 

 كلفة التمويل
 

 (11)مادة 
 

% فوق سعر الخصم 1 طبق على التمو ل معدل ثوب  للذوئدة/العوئد طوال فترة التمو ل بحد أقصى 
المعلن من البن  المرك   وق  المنح ، و وضح الجدول التولي طر نة تحمل الذوائد/العوائد المترتبة على 

 النحو التولي :الرصيد المتنوقص للتمو ل وتتوزع كلذة التمو ل  الل فترة السدا  على 
 

  الفوائد/العوائد المترتبة على تمويل العمالء المتضررين الفترة

 السنة األولى

 )فترة السماح(
 تتحملهو الخ انة العومة للدولة بول ومل

 السنة الثانية

 )فترة السماح(
 تتحملهو الخ انة العومة للدولة بول ومل

 %(10%( والعميل )90)تتحمل الخ انة العومة للدولة  السنة الثالثة

 %(20%( والعميل )80تتحمل الخ انة العومة للدولة ) السنة الرابعة

 يتحملهو العميل بول ومل السنة الخامسة إلى العاشرة

 

 و تحمل العميل كوفة الذوائد/العوائد التي لم تتحملهو الخ انة العومة للدولة في جميع سنوات السدا  .
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 (12مادة )
 

يتعين على البنوك موافوة البن  المرك   على نحو ربع سنو  بحصة الخ انة العومة للدولة من كلذة 
المشور إليه وال   2021لسنة  2( من النونو  رقم 7التمو ل )الذوائد/العوائد( وفنًو لمو تنضي به المو ة )

حسوبوت البنوك المونحة ،   الل عشرة أ وم عمل من نهو ة كل فترة ربع سنو ة ، مدقنة من قبل مراقبي
 ليندمهو البن  المرك   إلى وزارة المولية . 

 
 رابعاا 

 

 الضمان
 

 (13مادة )
 

% من أصل التمو ل المندم إلى العمالء المتضرر ن بموجب هاه الضوابت  و  80تضمن الدولة 
، وبحد أقصى  مسموئة 2021لسنة  2( من النونو  رقم 6الذوائد/العوائد  الل األجل المحد  في المو ة )

ن تور خ نشر مليو   ينور كو تي إلجمولي التمو ل الجديد المندم من جميع البنوك ،  الل ستة شهور م
 هاا النونو  في الجر دة الرسمية والعمل به . 

 

 (14مادة )
 

 هالمشور إلي 2021لسنة  2 من العمل بولنونو  رقم بعد مرور ستة شهور - تندم البنوك للبن  المرك   
 والتعليموت والضأأأأأأأوابت النونو   لهاا وفنوً  للعمالء المصأأأأأأأروفة الجديدة جدواًل تذصأأأأأأأيلًيو بولتمو الت -

عن البن  المرك   ، والمبولغ التي تضأأأأأأأأأأأأمنهو الدولة، على أ  ت و  مدقنة من قبل مراقبي  الصأأأأأأأأأأأأو رة
 بوالمتثول البن  قيوم الحسأأأأأأأوبوت من مراقبي تحنق على التنر ر  شأأأأأأأتمل أ  . علىالحسأأأأأأأوبوت الخورجيين 

 . الضوابت هاه أحكوم في ور  ومو النونو   هاا في عليهو المنصوص واألحكوم للشروط
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 (15مادة )
 

 يتعين على البنوك تور د عمولة إصدار الضمو  للبن  المرك    الل ثالثة أ وم عمل من نهو ة كل
 بشهو ة مصحوبوً  المشور إليه 2021لسنة  2النونو  رقم  من (10) المو ة به تنضي لمو وفنوً  سنة ربع

 قبل مراقبي الحسوبوت تبين صحة احتسوب العمولة .  من مدقنة
 

 خامساا 
 

 التعثر وتفعيل الضمان
 

 (16مادة )
 

،  التمو ل على العمالء الحوصلين الدفعوت المستحنة من أجل تحصيل من الجهو  كل البنوك ببال تلت م
 وفي حول التعثر، يتم اتبوع عملية االستر ا  التولية :

 

  من  نوم البن  بتند م طلب تذعيل الضأأأأأأأأأأأأأأمو  للبن  المرك   نيوبة عن الدولة مع إرفوق نسأأأأأأأأأأأأأأخ
اإلجراءات التي قوم بهو لتحصأأأيل مسأأأتحنوته من الجهة الحوصأأألة على التمو ل بمو في ال  رسأأأوئل 

 التحاير المرسلة للجهة المتعثرة في السدا  .
 

   يرفع البن   عوى قضوئية في المحكمة المختصة ضد العمالء المتخلذين عن السدا. 
 

 العميل المتعثر .  ندم البن  إثبوت اإلجراءات النونونية المتخاة بحق 
 

 (17مادة )
 

من العمالء المتعثر ن في سأأأأأأأأأأأأأأدا  التمو ل واتخوا اإلجراءات النونونية يتولى البن  متوبعة التحصأأأأأأأأأأأأأأيل 
لسأأأأأأأأنة  2رقم والنضأأأأأأأأوئية الالزمة في هاا الخصأأأأأأأأوص ، والنيوم ب   أعمول أ رى ينص عليهو النونو  

 الصو رة تنذياًا له . المشور إليه ، والنرارات 2021
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 (18مادة )
 

في حول استر ا  أ  مبلغ من التمو ل المتعثر، تحصل الدولة على نصيبهو من المبلغ المستر  بمو 
يتموشى مع نسبة تغطية الضمو  ، حيث يتم تحو ل المبلغ المستر  إلى حسوب وزارة المولية لدى البن  

 المرك    الل فتره أقصوهو ثالثة أ وم عمل من تور خ تحصيل المبلغ .
 

 سادساا 
 

 قواعد عامة
 

 (19مادة )
 

تنشئ البنوك بوابوت إل ترونية لتلني طلبوت التمو ل ، وتلت م بنشر هاه الضوابت، وقوئمة بولمستندات 
 المطلوبة لدراسة طلبوت العمالء المتضرر ن على منصوتهو اإلل ترونية .

 

 (20مادة )
 

،  مع الطبيعة الخوصة للعمالء المتضرر ن تتنوسب ل ي منح التمو ل يتعين على البن  تطو ر إجراءات
بحيث تراعي سأأأأأأأرعة اتخوا النرار ، مع عدم التهوو  في تنييم المخوطر . و تعين مراعوة مو تنضأأأأأأأي به 

والتي تغطي مختلف األسأأا والضأأوابت المتعلنة  وتنظيم السأأيوسأأة االئتمونية لدى البنوكتعليموت ترشأأيد 
يث ضرورة إجراء الدراسوت االئتمونية للوضع المولي للعمالء بعملية منح االئتمو  وبصذة  وصة من ح

وتحديد التدفنوت النند ة ومصأأأأو ر السأأأأدا  . وبصأأأأذة عومة فإ  الدراسأأأأة االئتمونية والنرار النهوئي لمنح 
 التمو ل من عدمه هي مسؤولية البن  وحده .

 

 (21مادة )
 

أولو ة ورو هو ، على أ  يتم الب  في تل  تلت م البنوك بتسجيل الطلبوت المندمة من العمالء وبحسب 
 الطلبوت وفنًو لهاه الضوابت .
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 (22مادة )
 

( إلنشوء قواعد البيونوت الالزمة Ci-Netتنوم البنوك بولتنسيق مع شركة شبكة المعلوموت االئتمونية )
لهؤالء العمالء وفق نظوم  وص  خدم طبيعة هاا التمو ل ، مع مراعوة إثبوت تور خ تندم العميل بطلب 

 الحصول على التمو ل ، والجهة المندم إليهو . 
 

 (23مادة )
 

المستندات  يتعين على البن  وقف صرف المبولغ غير المستخدمة من التمو ل في حول تبين عدم صحة
التي قدمهو العميل واتخوا اإلجراءات النونونية الالزمة الستر ا  المبولغ التي تم صرفهو بدو  وجه حق 

 2021لسنة  2نتيجة لألفعول المخولذة للنونو  رقم بمو في ال  األعبوء التي تحملتهو الخ انة العومة 
ج ء من  أ  تحمل عن العومة للدولة الخ انة وتتوقف . المرك    البن  عن المشور إليه والضوابت الصو رة

 . كلذة التمو ل
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