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 (476/2021رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/  /2تعميم رقم )
 بشأنإلى جميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل 

 الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام
  2021( لسنة 3( من القانون رقم )2المادة )

 في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر
 

 المحترم األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وباالسته،
 

ش   ت جي  االازامست المسلية لمدة راة في  2021( لسنة 3( من القسنو  رقم )2بسإلشسرة إلى المسدة )
أشها الاي تقضي با جي  رداد أقسسط القاوض ااراهالكية والمقسطة في البنوك المحلية وشاالست 
ااراتمسر وشاالست الامو   الخسضعة لاقسبة البنك الماالزي لمن ياغب في ذلك من المواطنين المساحقين. 

 الالزمة لانفيذ أحكسم هذا القسنو .وأ  يضع البنك الماالزي الشاوط والضوابط 
 

تجدو  مافًقس مجموعة الشاوط والضوابط الالزمة لانفيذ أحكسم القسنو  المشسر إليه الاي اعامدهس مجلس 
 ، والاي ياعين االازام بهس من تسر خ العم  بسلقسنو . 7/4/2021إدارة بنك الكو ت الماالزي باسر خ 

 

كمس نفيدالم ب   مجلس إدارة بنك الكو ت الماالزي قار عدم احاسسب فااة ت جي  أقسسط القاوض وعمليست 
لمدة راة شهور، ضمن لمن ياغب في ذلك من المواطنين المساحقين الامو   ااراهالكية واإلركسنية، 

بش    11/11/2018الحدود القصوى المقارة لفااات السداد، والواردة في الاعليمست الصسدرة باسر خ 
قواعد وأرس منح البنوك وشاالست ااراتمسر وشاالست الامو   )الاقليدية واارالمية( للقاوض الشخصية 

 وعمليست الامو   الشخصي لألغااض ااراهالكية واإلركسنية. 
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كمس ياعين اتخسذ ال  مس يلزم من إجااءات تنفيذية ووضع الضوابط الحسكمة والانسيق مع شاالة شبكة 
 (، وغياهس من تدابيا لاطبيق القسنو  على الوجه األمت . Ci - Netمعلومست اائامسنية )ال
 

 مع أطيب الاحيست .
 
 
 
 

 د. محمد يوسف الهاشل
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 (2021ت//65قـرار رقم )
 بشأن شروط وضوابط تنفيذ 

  2021لسنة  3( من القانون رقم 2المادة )
 ستة أشهر في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة

 

 بنك الكويت المركزي 
 

في ش   النقد وبنك الكو ت الماالزي وتنظيم المهنة  1968لسنة  32بعد ااطالع على القسنو  رقم  -
 المصافية والقوانين المعدلة له

 في ش   ت جي  االازامست المسلية لمدة راة أشها 2021لسنة  3وعلى القسنو  رقم  -
  7/4/2021وبنسء على موافقة مجلس إدارة بنك الكو ت الماالزي باسر خ  -
 

 قـــــرر
 مـادة أولى

 

المشسر إليه،  2021لسنة  3( من القسنو  رقم 2ُيعم  ب حكسم شاوط وضوابط تنفيذ أحكسم المسدة )
 والماافقة نصوصهس لهذا القاار.

 مـادة ثانية
 

 ينشا هذا القاار بسلجا دة الارمية، و عم  به من تسر خ صدوره. 
 
 
 

 الهاشل يوسف محمد .د
 المحافظ

 المركزي  الكويت بنك إدارة مجلس رئيس
 

 1442رمضررررررررررررس    6 :صدر في
 2021أبا ررررررررررررررررررر   18الموافرررررررررق: 
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 شروط وضوابط تنفيذ
 2021( لسنة 3)( من القانون رقم 2المادة )

 في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر
 
 (1مادة )

 التمويلعمليات القروض و 
 

تساي هذه الشاوط والضوابط على السفة القاوض وعمليست الامو   ااراهالكية والمقسطة اإلركسنية 
بنك الكو ت الماالزي الممنوحة من البنوك المحلية وشاالست ااراتمسر وشاالست الامو   الخسضعة لاقسبة 

بش   قواعد وأرس منح القاوض وعمليست الامو    11/11/2018بموجب الاعليمست الصسدرة باسر خ 
 الشخصي لألغااض ااراهالكية واإلركسنية. 

 
 (2مادة )

 العمالء المشمولون بالتأجيل
 

المساحقين، شا طة تقديم تساي هذه الشاوط والضوابط على جميع العمالء من المواطنين الكو ايين 
المشسر إليه مس يفيد  2021( لسنة 3العمي  للجهة الدائنة خالل شها من تسر خ العم  بسلقسنو  رقم )

رغباه با جي  رداد االازامست المسلية، وعلى الجهست الدائنة توفيا قنوات إلكااونية وغياهس اراطالع 
 رغبة العمي .

 
 جي  السداد، تقوم الجهست الدائنة با جي  األقسسط المشمولة بسلقسنو  وفي حسل إبداء العمي  رغباه في ت

 لمدة راة أشها اباداًء من أول قسط احق إلبداء الاغبة.
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 (3مادة )
 األقساط المتأخرة

 
ا يساي ت جي  رداد االازامست المسلية على القاوض وعمليست الامو   الاي تم اتخسذ إجااءات قسنونية 

 واجبة األداء بسلكسم  بسبب ت خا العمي  في رداد الازامسته قب  تسر خ العم  بسلقسنو  بش نهس وأصبحت 
 .المشسر إليه 2021لسنة  3رقم 

 

ا يساي الا جي  أيضس على األقسسط الما خاة، حيث يمكن للجهست الدائنة ااراماار في المطسلبة بهس و 
 وفق اإلجااءات القسنونية المقارة.

 (4مادة )
 فع الدائمةأوامر الد

 
يام وقف ااراقطسعست بسلنسبة ألقسسط القاوض وعمليست الامو   الاي يام ارايفسؤهس من خالل أواما 
دفع دائمة خالل فااة ت جي  رداد االازامست المسلية، وعلى الجهست الدائنة الانسيق مع البنوك في هذا 

 الش  .
 (5مادة )

 تكلفة التأجيل
 

الاي هي فقط تكلفة ت جي  أقسسط  ت جي  رداد االازامست المسليةتاحم  الخزانة العسمة للدولة تكلفة 
. وا ياحم  IFRS-9القاوض وعمليست الامو   لمدة راة أشها حسب المعيسر الدولي للاقسر ا المسلية 

 العمي  أي اللفة نايجة الا جي . 
 

شهسدة تفيد بسلاصيد القسئم للمديونية على العمي  عند البدء و اعين على الجهست الدائنة إعطسء العمي  
 با جي  األقسسط. 
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 (6مادة )
 Ci-Netشركة شبكة المعلومات االئتمانية 

 
بحيث ا  (Ci-Netتقوم الجهست الدائنة بسلانسيق فيمس بينهس وبين شاالة شبكة المعلومست اائامسنية )

يؤثا ت جي  األقسسط على احاسسب االازامست الشها ة  تحاسب األقسسط المؤجلة ال قسسط ما خاة وأاّ 
 للعمالء.

 

 (7مادة )
 التزامات الجهات الدائنة

 
ياعين على السفة الجهست الدائنة موافسة بنك الكو ت الماالزي خالل ثالثة أشها من تسر خ العم  بسلقسنو  

ست عن السفة حسات الا جي ، المشسر إليه ببيسنست تفصيلية مدققة من مااقبي الحسسب 2021لسنة  3رقم 
مصحوبة بشهسدة من مااقبي الحسسبست تاضمن الا كيد على أ  السفة القاوض وعمليست الامو   الاي 

( من القسنو  المشسر إليه مساوفية لجميع الشاوط والضوابط المعامدة، 2تم ت جيلهس وفقًس ألحكسم المسدة )
عسمة للدولة قد تم احاسسبهس على نحو صحيح وفق هذه وأ  تكلفة الا جي  الاي روف تاحملهس الخزانة ال

 .IFRSالضوابط والمعسييا الدولية للاقسر ا المسلية 
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