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تعميم رقم ( /2رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)2021/476 /
إلى جميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن
الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام

المادة ( )2من القانون رقم ( )3لسنة 2021

في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر
األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبت اته،
باإلشارة إلى المادة ( )2من القانو رقم ( )3لسنة  2021في ش

ت جيل اثلوزامات المالية لمدة موة

أشهت الوي تقضي بو جيل مداد أقساط القتوض اثموهالكية والمقسطة في البنوك المحلية وشت ات

اثموشمار وشت ات الومويل الخاضعة لتقابة البنك المت زي لمن يتغب في ذلك من المواطنين المسوحقين.

وأ يضع البنك المت زي الشتوط والضوابط الالزمة لونفيذ أحكام هذا القانو .

تجدو متفًقا مجموعة الشتوط والضوابط الالزمة لونفيذ أحكام القانو المشار إليه الوي اعومدها مجلس
إدارة بنك الكويت المت زي بواريخ  ، 2021/4/7والوي يوعين اثلوزام بها من تاريخ العمل بالقانو .
كما نفيد م ب

مجلس إدارة بنك الكويت المت زي قتر عدم احوساب فوتة ت جيل أقساط القتوض وعمليات

الومويل اثموهالكية واإلمكانية ،لمن يتغب في ذلك من المواطنين المسوحقين لمدة موة شهور ،ضمن

الحدود القصوى المقترة لفوتات السداد ،والواردة في الوعليمات الصادرة بواريخ  2018/11/11بش

قواعد وأمس منح البنوك وشت ات اثموشمار وشت ات الومويل (الوقليدية واثمالمية) للقتوض الشخصية
وعمليات الومويل الشخصي لألغتاض اثموهالكية واإلمكانية.
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كما يوعين اتخاذ ل ما يلزم من إجتاءات تنفيذية ووضع الضوابط الحاكمة والونسيق مع شت ة شبكة

المعلومات اثئومانية ( ،)Ci - Netوغيتها من تدابيت لوطبيق القانو على الوجه األمشل.
مع أطيب الوحيات .
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قـرار رقم (/65ت)2021/

بشأن شروط وضوابط تنفيذ

المادة ( )2من القانون رقم  3لسنة 2021

في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر
بنك الكويت المركزي
 بعد اثطالع على القانو رقم  32لسنة  1968في شالمصتفية والقوانين المعدلة له

 -وعلى القانو رقم  3لسنة  2021في ش

النقد وبنك الكويت المت زي وتنظيم المهنة

ت جيل اثلوزامات المالية لمدة موة أشهت

 وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المت زي بواريخ 2021/4/7قـــــرر
مـادة أولى

ُيعمل ب حكام شتوط وضوابط تنفيذ أحكام المادة ( )2من القانو رقم  3لسنة  2021المشار إليه،
والمتافقة نصوصها لهذا القتار.
مـادة ثانية

ينشت هذا القتار بالجتيدة التممية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

د .محمد يوسف الهاشل
المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في 6 :رمضر ر ر ر ر ررا 1442
المواف ر ر ر ررق 18 :أبتي ر ر ر ر ر ر ر ر ررل 2021
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شروط وضوابط تنفيذ

المادة ( )2من القانون رقم ( )3لسنة 2021
في شأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر
مادة ()1

القروض وعمليات التمويل
تستي هذه الشتوط والضوابط على افة القتوض وعمليات الومويل اثموهالكية والمقسطة اإلمكانية
الممنوحة من البنوك المحلية وشت ات اثموشمار وشت ات الومويل الخاضعة لتقابة بنك الكويت المت زي

بموجب الوعليمات الصادرة بواريخ  2018/11/11بش

قواعد وأمس منح القتوض وعمليات الومويل

الشخصي لألغتاض اثموهالكية واإلمكانية.
مادة ()2

العمالء المشمولون بالتأجيل
تستي هذه الشتوط والضوابط على جميع العمالء من المواطنين الكويويين المسوحقين ،شتيطة تقديم

العميل للجهة الدائنة خالل شهت من تاريخ العمل بالقانو رقم ( )3لسنة  2021المشار إليه ما يفيد
رغبوه بو جيل مداد اثلوزامات المالية ،وعلى الجهات الدائنة توفيت قنوات إلكوتونية وغيتها ثموطالع

رغبة العميل.

وفي حال إبداء العميل رغبوه في ت جيل السداد ،تقوم الجهات الدائنة بو جيل األقساط المشمولة بالقانو

ابوداء من أول قسط ثحق إلبداء التغبة.
لمدة موة أشهت
ً
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مادة ()3
األقساط المتأخرة
ث يستي ت جيل مداد اثلوزامات المالية على القتوض وعمليات الومويل الوي تم اتخاذ إجتاءات قانونية

بش نها وأصبحت واجبة األداء بالكامل بسبب ت خت العميل في مداد الوزاماته قبل تاريخ العمل بالقانو
رقم  3لسنة  2021المشار إليه.

وث يستي الو جيل أيضا على األقساط المو ختة ،حيث يمكن للجهات الدائنة اثمومتار في المطالبة بها
وفق اإلجتاءات القانونية المقترة.

مادة ()4
أوامر الدفع الدائمة

يوم وقف اثموقطاعات بالنسبة ألقساط القتوض وعمليات الومويل الوي يوم امويفاؤها من خالل أوامت

دفع دائمة خالل فوتة ت جيل مداد اثلوزامات المالية ،وعلى الجهات الدائنة الونسيق مع البنوك في هذا

الش .

مادة ()5

تكلفة التأجيل
توحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة ت جيل مداد اثلوزامات المالية الوي هي فقط تكلفة ت جيل أقساط

القتوض وعمليات الومويل لمدة موة أشهت حسب المعيار الدولي للوقاريت المالية  .IFRS-9وث يوحمل

العميل أي لفة نويجة الو جيل.

ويوعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالتصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء
بو جيل األقساط.
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مادة ()6
شركة شبكة المعلومات االئتمانية Ci-Net
تقوم الجهات الدائنة بالونسيق فيما بينها وبين شت ة شبكة المعلومات اثئومانية ( )Ci-Netبحيث ث

تحوسب األقساط المؤجلة
للعمالء.

قساط مو ختة و ّأث يؤثت ت جيل األقساط على احوساب اثلوزامات الشهتية

مادة ()7

التزامات الجهات الدائنة
يوعين على افة الجهات الدائنة موافاة بنك الكويت المت زي خالل ثالثة أشهت من تاريخ العمل بالقانو
رقم  3لسنة  2021المشار إليه ببيانات تفصيلية مدققة من متاقبي الحسابات عن افة حاثت الو جيل،
مصحوبة بشهادة من متاقبي الحسابات توضمن الو كيد على أ

افة القتوض وعمليات الومويل الوي

تم ت جيلها وفقاً ألحكام المادة ( )2من القانو المشار إليه مسووفية لجميع الشتوط والضوابط المعومدة،

وأ تكلفة الو جيل الوي موف توحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احوسابها على نحو صحيح وفق هذه
الضوابط والمعاييت الدولية للوقاريت المالية .IFRS

2021/4/18
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