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 ظــافــالمح
 1441شعبةةةةةةةةةةةةةا   29
 2020أبريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   22

 
 (455/2020ب أ، رب، ر /2تعميم رقم )

 إلى جميع البنوك الكويتية بشأن ضوابط التمويل
 كوروناالمقدم للعمالء المتضررين من أزمة 

 
 المحترم    ة رئيس مجلس اإلدار  السيد

 

 ، تحية طيبة وبع 
 

رقم الموقر (    قرار  جلس الو را  7( و)6تنفيذًا للركائز التحفيزية ل قتساش المحلي الوارشن في البن ي  )
، بنةةةةةةةة   تق  م قروم بنةةةةةةةةروأل  يلةةةةةةةةرن وطويلة األج  للمنةةةةةةةةاريع 31/3/2020( السةةةةةةةةاشر بتاري  455)

 والمتوصلة، وتق  م قروم بنروأل  يلرن وطويلة األج  للنركات والعم   المتضرري .السكيرن 
 

بنةةةةةةةةةةة    20/4/2020تج و   رفقًا الضةةةةةةةةةةةوابط التي اوتم زا  جلس الو را  في جللةةةةةةةةةةةته المنعق ن بتاري  
أ  ة  التموي  المق ل لوفراش والمنرووات السكيرن والمتوصلة والكيانات االقتساش ة المتضررن    ت اويات

 .26/4/2020(، والتي  جب العم  بها اوتبارًا    تاري  COVID-19فايروس كورونا )
 

  ع أطيب التحيات ،،،   
 
 
 
 
 

 المحــــافـــــظ
 د. محمد يوسف الهاشل
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 مقدمة
 

شصتور شولة الكويت، التي تحث ولى التضا   بي  أفراش المجتمع وُتعلي قيم اإلنلانية،  باشئ انل ًقا    
وفي  و  التوجيهات اللا ية في زذا الن  ، اتخذت شولة الكويت و يً ا    الت ابير لحما ة صكانها كافة 

يز األ   السحي في  واجهة تفني فايروس كورونا الملتج . وبينما  لتمر األخذ باإلجرا ات ال   ة لتعز 
في الب ش، تتواص  أ ًضا الجهوش الحثيثة لترصي  االصتقرار االقتساشي، حتى ننجح بإذ  هللا بالمحافظة 

 ولى حيان الناس وحما ة  عينتهم. 
 

وفي إطار  تابعة آثار الت اويات االقتساش ة واالجتماوية لإلجرا ات االصتثنائية التي اتخذتها ال ولة في 
الفايروس، أخذت الكويت   ال المباشرن وتبنت أصلوب التعا   المبكر لت رأ األ  ة بالحلول   واجهة انتنار

االصتباقية، إذ تخبرنا التجارب المحلية والعالمية، أ  كلفة  عالجة األ  ات تكبر كلما ت خرنا في اتخاذ 
ي صلللة  ترابلة و تفاولة، الخلوات الضرورية، وكلما تراخينا في تق  م الحلول ال   ة، فالنناأل االقتساش

وإ  اوتّلت إح ى وح اتها فلروا   ا تتفنى الع وى في بقية الوح ات، وتلال آثارزا حيان األفراش اليو ية، 
كما تضر بلمعة الب ش االقتساش ة، فيسعب ون زا الح  وترتفع كلفته. وإ  حما ة النناأل االقتساشي 

 ي .المنتج رغم تح  اتها، أج ى    بنائه    ج 
 

، الذي ق ل حز ة إجرا ات تحفيزية 31/3/2020( بتاري  455و   زنا أص ر  جلس الو را  القرار رقم )
راوت جملة    المباشئ، ولى رأصها الحرص ولى المال العال وترشي  اصتخ ا ه، و ما  الحما ة 

قلاع الخاص، وتعزيز االجتماوية للمواطني ، والمحافظة ولى أو اع الموظفي  الكويتيي  العا لي  في ال
 األ   االجتماوي.

 

وته ف زذه الحز ة التحفيزية إلى تجنب  ا ق  يترتب ولى توقف وجلة االقتساش الوطني    تكاليف بازظة 
ولى جميع الملتويات،    خ ل شوم القلاوات الحيوية واألننلة ذات القيمة المضافة ل قتساش المحلي، 

المتوصلة والنركات، والتي كانت قب  زذه األ  ة تعم  بكفا ن ول يها    األفراش والمنرووات السكيرن و 
ق رات ولى خلق فرص العم  للمواطني ، وذلك وبر تق  م البنوك الكويتية تمويً   يلًرا لتلك القلاوات 

لتكلية العجز في الت فقات النق  ة لتلك بحلب  ا ورش في البن ي  اللاشس واللابع    الحز ة التحفيزية، 
، تجنبًا لتحول التح  ات التي يواجهها زؤال  العم      نقص  ؤقت في الليولة إلى  ناك  القلاوات

طويلة األج  تؤثر ولى    تهم المالية وق رتهم ولى االصتمرار، و لاو تهم ولى تخلي األو اع الرازنة، 
  الجميع    الحسول ولى الخ  ات لتعوش الحيان إلى طبيعتها فور انج   األ  ة بمنيئة هللا تعالى، وليتمك

 والللع التي توفرزا زذه األننلة، وشو  انقلاع. 
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وصعًيا إلى إحكال  نح واصتخ ال زذا التموي  وتق  مه لملتحقيه ولى النحو الذي  حقق أفض  اصتفاشن  نه، 
التموي ،  ث   وا ت اش أثره اإل جابي إلى القلاوات األخرى المرتبلة بالنركات والمنرووات الحاصلة ولى

شفع رواتب الموظفي  وص اش اإل جارات والمساريف الثابتة لتلك النركات والمنرووات، ُو عت  جمووة 
   الضوابط لتلتزل بها البنوك ون  تق  م التموي  الميلر، وصوف يراقب بنك الكويت المركزي تلبيق زذه 

 أنها تحقق الكا ات المرجون  نها.الضوابط لضما  االلتزال بها، كما صيتابع آثارزا للت ك     
 

لوفراش والمنرووات السكيرن والمتوصلة  ونعرم فيما يلي  وابط التموي  المق ل    البنوك الكويتية
 (:COVID-19والكيانات االقتساش ة المتضررن    ت اويات أ  ة فايروس كورونا )
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 الباب األول: التعريفات
 

 البنوك:  (1
 

 الملجلة ل ى بنك الكويت المركزي.البنوك الكويتية 
 

 :الصندوق  (2
 

  قس  به السن وق الوطني لروا ة وتنمية المنرووات السكيرن والمتوصلة.
 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة:  (3
 

في ش   إننا   2013( للنة 98الكيانات االقتساش ة التي ينلبق وليها التعريف الوارش بالقانو  رقم )
( للنة 14وتنمية المنرووات السكيرن والمتوصلة والمع ل بالقانو  رقم )السن وق الوطني لروا ة 

والئحته التنفيذ ة وتع ي ته، والتي تعم  في أننلة ذات قيمة  ضافة ل قتساش الوطني وفقا  2018
 ألنظمة السن وق.

 

ب نها "المنرووات التي ال يزي  و ش العا لي  بها و  خملي   المشروعات الصغيرةُ عّرف القانو   حيث
ش.ك صنويًا، ولى أ   750,000ش.ك، وال تتجاو  إيراشاتها  250,000وا ً ، وال تتجاو  أصولها 

 كو  المنروع  لتقً ، وغير تابع لكيا  قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيا  قانوني تجاري آخر، ُ عتم  
 تلك الكيانات وإيراشاتها و جم  و ش العمالة فيها."  بالتعريف إجمالي أصول

 

ب نها "المنرووات التي ال  ق  و ش العا لي  بها و  واح   المشروعات المتوسطةوُيعّرف القانو  
ش.ك، وال تتجاو   500,000وخملي  وا ً  وال يزي  و   ائة وخملي  وا ً ، وال تتجاو  أصولها 

يًا، ولى أ   كو  المنروع  لتقً ، وغير تابع لكيا  قانوني آخر، وإذا ش.ك صنو  1,500,000إيراشاتها 
ارتبط بكيا  قانوني تجاري آخر،  عتم  بالتعريف إجمالي أصول تلك الكيانات وإيراشاتها و جم  و ش 

 " .العمالة فيها
 

 العمالء المتضررون:  (4
 

االقتساش ة    القلاع الخاص زم األفراش والمنرووات السكيرن والمتوصلة والنركات والكيانات 
المحلي، والتي كانت تعم  بكفا ن تنكيلية ولها قيمة  ضافة ل قتساش الوطني وق رات ولى خلق فرص 

(،  ما COVID-19للعمالة الوطنية، والتي تضرر نناطها جزئيًا أو كليًا جرا  أ  ة فايروس كورونا )
 قات ال ورية التعاق  ة األصاصية المللوبة. يترتب وليه و ل ق رن زؤال  العم   ولى تكلية النف
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 التمويل:  (5
 

ر الةةذي  قةة ل للعميةة  المتضةةةةةةةةةةةةةةرر وفقةةًا لهةةذه الضةةةةةةةةةةةةةةوابط، بهةة ف تمكينةةه     الوفةةا  التمويةة  الميلةةةةةةةةةةةةةةّ
 بالتزا اته التعاق  ة.

 

 الحد األقصى للتمويل: (6
 

صافي الت فقات النق  ة يبلغ الح  األقسى للتموي  الممنوح للعمي  المتضرر،  ا  عاشل  ق ار العجز في 
. ويتم احتلاب زذا العجز    قب  البنك وفق شراصة شا لة ألو اع 2020المللوبة حتى نها ة ش لمبر 

 .2020العمي  المتضرر، ويعي  البنك تقييم  ق ار العجز في شهري يونيو وصبتمبر    وال 
 

 أوجه استخدامات التمويل: (7
 

لتعاق  ة المللوبة ) ث  الرواتب واإل جارات وأي شفعات  لتحقة يوجه التموي  لتكلية النفقات ال ورية ا
و  التزا ات صابقة أو قائمة(، وال  لتخ ل في شفع أقلاأل أو أوبا  التلهي ت االئتمانية المق  ة    

 بنوك وجهات  انحة أخرى.
 

 :العجز في التدفقات النقدية (8
 

   إيراشات نناطه بمختلف أنواع زذه اإليراشات، الفرق بي  الت فقات النق  ة ال اخلة للعمي  المتضرر، 
والت فقات الخارجة في صورن نفقات شورية تعاق  ة  للوب تكليتها وفقًا ألوجه اصتخ ا ات التموي  

    زذا الباب. (7المذكورن في البن  )
 

 السداد: (9
 

ش بفترن تتراوح بي   منح العمي  المتضرر فترن صماح لم ن صنة تب أ    تاري  المنح، ويح ش أج  الل ا
للت فقات النق  ة المتوقعة،  صنتي  إلى ث ث صنوات شا لة صنة اللماح. حيث  ق ر البنك أج  الل اش وفقاً 

 ولى أ  تكو  شفعات الل اش ربع صنوية، وأ  تنم  أص  ال ي  والفائ ن/العائ .
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 الباب الثاني: شروط منح التمويل 
 

واصتمر و ل انتظا ه  31/12/2019غير المنتظم في الل اش كما في ال  لتفي     زذا التموي  العمي   (1
حتى تاري  الللب. ويح ش و ل االنتظال وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي بن   تسنيف 

في ش   إننا   2018( للنة 14التلهي ت االئتمانية، و ا تقضي به ال ئحة التنفيذ ة للقانو  رقم )
ي لروا ة وتنمية المنرووات السكيرن والمتوصلة، و ا تقضي به  وابط  حفظة السن وق الوطن

 المنرووات السكيرن ل ى بنك الكويت السناوي.
 

 ُ ح ش البنك حجم التموي  بناً  ولى  ا تلفر ونه شراصة أو اع العمي  االئتمانية، ووفقاً لتق ير احتياجات (2
 تزا ات ال ورية التعاق  ة.لتكلية العجز في الت فقات النق  ة ل ل العمي 

 
 ق ل البنك التموي  ولى شفعات تتزا    ع االحتياجات ال ورية المللوبة لل  العجز في الت فقات النق  ة  (3

الفعلية المتحققة للعمي  المتضرر، كما  جب إواشن تقييم  ق ار العجز في شهري يونيو وصبتمبر    
 ة المتحققة للعمي  المتضرر. ع  راوان الت فقات النق  ة الفعلي 2020وال 

 
(    الباب 7يلتزل البنك والعمي  بسرف التموي  في أوجه االصتخ ال المنسوص وليها في البن  ) (4

األول. ويتوجب ولى البنوك المانحة اتخاذ جميع اإلجرا ات والت ابير ال   ة لمتابعة السرف واصتخ ال 
نك  انح التموي  والبنوك األخرى، لتحوي  الملتحقات العمي  المتضرر للتموي . ويراوى التنليق بي  الب

) ث  رواتب الموظفي  ل ى العمي ، واإل جار وغيرزا    النفقات ال ورية التعاق  ة(    التموي  المق ل 
 للعمي ، وإي اوها في حلابات الملتحقي  بالبنوك  باشرن، وال  سرف التموي  نق ًا للعمي .

 
ووات السكيرن والمتوصلة أي وموالت أو رصول أو أرباح لقا   ا  ق  ه ال يتقا ى السن وق    المنر  (5

    تموي .
 

تتولى البنوك  لؤولية إشارن الم يونية، وتتحم  كا   المخاطر االئتمانية و  التموي  المق ل  نها،  (6
وتحس  البنوك فقط ولى الفوائ /العوائ  المنسوص وليها في الباب الخا س    زذه الضوابط، وال 

 أخرى. تقا ى أي وموالت أو رصولت
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 الباب الثالث: آلية المنح للعمالء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

  تي شور البنوك الكويتية في التعاو   ع السن وق لتق  م التموي  لهذه النريحة انل قًا  ما يتوفر ل يها 
   خبرات  سرفية، وكواشر بنرية  ؤزلة قاشرن ولى القيال بال راصات االئتمانية بكفا ن والية، باإل افة 

ات وإنجا  تلك ال راصات باللروة المننوشن. إلى  ا يتوفر ل ى البنوك     نافذ و ي ن تمكنها    تلقي الللب
%    التموي  وال  كلي كا   المبالغ 80ونظرًا إلى أ  نظال السن وق وفقا لقانو  إننائه  كلي فقط نلبة 

التي تحتاجها زذه المنرووات ل صتمرار، فإ  البنوك تنارك في تق  م التموي  بالمبلغ المتبقي وتتحم  في 
ارن الم يونيات وكا   المخاطر االئتمانية للجز  الممول  نها. فضً  و  ذلك، تحتفظ ذات الوقت  لؤولية إش

البنوك بحلابات العم    ما  له  وليها  تابعة صرف التموي  في األوجه المح شن له وبالتالي يوصع األثر 
 اإل جابي للتموي . 

 

يهم تعريف المنرووات السكيرن والمتوصلة وفيما يلي بيا  لحاالت التموي  لنريحة العم   الذي  ينلبق ول
 ول يهم  نروع اقتساشي  عم  بكفا ن قب  األ  ة وت ثرت ت فقاته النق  ة بلببها.

 

 :عمالء البنوك والصندوق، والمشروعات غير الحاصلة على تمويل من أي جهة : أوالا 
 

وكذلك العم   غير  وزم العم   الحاصلو  ولى تموي     البنوك أو السن وق، أو    كليهما،
 الحاصلي  ولى تموي     أي جهة كانت، وينظر في طلباتهم وفق اآلتي:

 

 ق ل العمي  المتضرر طلب التموي  إلى البنك الذي  حتفظ بحلابه الرئيلي، وذلك وبر بوابة  (1
 إلكترونية  خسسها البنك لهذا الكرم. ويتولى البنك التنليق  ع السن وق ل راصة الللب.

 

البنك بإو اش ال راصة االئتمانية ال   ة بنك   تكا   وصريع وبحيث تنم  ولى األق :  قول  (2
التحقق    اصتيفا  العمي  لنروأل  نح التموي ، و راجعة ت فقاته النق  ة اللابقة للتحقق  نها، 

 (.Ci-Netواالصتع ل ونه    خ ل شركة شبكة المعلو ات االئتمانية )
 

 راصة االئتمانية، يتخذ البنك القرار المناصب ويح ش حجم التموي  ال  ل.في  و   ا تلفر ونه ال  (3
 

% للبنك،    20% للسن وق و80 كو  التموي  المق ل  نترًكا بي  السن وق والبنك، بنلبة  (4
 خ ل وق  ث ثي األطراف.

 

 له.يلتزل السن وق ب فع حسته في التموي  للبنك المانح خ ل يو ي     تاري  إخلار البنك  (5
 

ألف  400في حال بلوغ العمي  المتضرر الح  األقسى الملموح للسن وق بتمويله لك  ومي  ) (6
 كا ً     البنك.شينار(، فيمك  تق  م  بلغ التموي  
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 بنك الكويت الصناعي: عمالء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل : ثانياا 
 

 السناوي بللب الحسول ولى التموي .يتق ل العمي  المتضرر لبنك الكويت  (1
 

 قول بنك الكويت السناوي بإو اش ال راصة االئتمانية ال   ة بنك   تكا   وصريع وبحيث تنم   (2
ولى األق : التحقق    اصتيفا  العمي  لنروأل  نح التموي ، و راجعة ت فقاته النق  ة اللابقة 

 (.Ci-Netالمعلو ات االئتمانية )للتحقق  نها، واالصتع ل ونه    خ ل شركة شبكة 
 

في  و   ا تلفر ونه ال راصة االئتمانية، يتخذ بنك الكويت السناوي القرار المناصب ويح ش  (3
 حجم التموي  ال  ل.
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 الباب الرابع: آلية منح التمويل لألفراد والشركات والعمالء اآلخرين
 

ل قتساش الوطني، والتي تواجه نقًسا في الليولة  في  و  أزمية الحفاظ ولى الكيانات ذات القيمة المضافة
الليولة ال   ة للعم   المتضرري      -وبر التموي  الميلر-نتيجة ت اويات األ  ة الحالية، تق ل البنوك 

أفراش وشركات، لمنع نقص الليولة العارم ل يهم    التحول إلى  نكلة  ز نة و مت ن تؤثر ولى    تهم 
 لاو زم زذا التموي  ولى وبور األ  ة والمحافظة ولى العمالة الوطنية، وبذلك تؤشي المالية، وبحيث 

البنوك شورًا  حوريًا في شوم النناأل االقتساشي والحفاظ وليه في زذه الظروف، وفي ذات الوقت تتحم  
 البنوك إشارن الم يونيات وكا   المخاطر االئتمانية للتموي .

 

لعم   اآلخري  الذي  ين رجو  تحت زذا الباب: جميع العم   الذي  ال ينلبق ويقس  باألفراش والنركات وا
وليهم تعريف المنرووات السكيرن والمتوصلة صوا  كا  ل يهم تموي  قائم ل ى أي    البنوك أو لم  لبق 

  ة لهم الحسول ولى تموي   نها، ول يهم نناأل اقتساشي  عم  بكفا ن قب  األ  ة وت ثرت ت فقاتهم النق
 بلببها. وينظر في طلباتهم وفق اآلتي:

 

يتق ل العمي  المتضرر بللب الحسول ولى التموي  إلى أح  البنوك ال ائنة له، وبر بوابة إلكترونية  .1
  خسسها البنك لهذا الكرم،  تضمًنا جميع البيانات والملتن ات التي  ح شزا البنك ل راصة الللب.

للعمي  المتضرر أ  يتق ل بالللب إلى البنك الذي يتعا    عه وفي حال و ل وجوش بنك شائ ،  مك  
 ول  ه حلابه الرئيلي الذي يو ح ت فقاته النق  ة اللابقة.

 

 قول البنك بإو اش ال راصة االئتمانية ال   ة بنك   تكا   وصريع وبحيث تنم  ولى األق : التحقق  .2
ه النق  ة اللابقة للتحقق  نها، واالصتع ل ونه    اصتيفا  العمي  لنروأل  نح التموي ، و راجعة ت فقات

 (.Ci-Net   خ ل شركة شبكة المعلو ات االئتمانية )
 

 في  و   ا تلفر ونه ال راصة االئتمانية، يتخذ البنك القرار المناصب ويح ش حجم التموي  ال  ل. .3
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 الباب الخامس: كلفة منح التمويل
 

  بالنلةةةةبة للبنوك التقلي  ة( أو العائ  )بالنلةةةةبة للبنوك اإلصةةةة  ية(  لبق ولى التموي   ع ل ثابت للفائ ن(
 وتتو ع كلفة التموي  خ ل فترن الل اش ولى النحو التالي: .% صنوياً 2.5طوال فترن التموي  بح  أقسى 

 
  اللنة األولى    تاري  المنح )فترن اللماح(: (1

 

 المترتبةةة ولى تمويةة  العم   المتضةةةةةةةةةةةةةةرري  خ لتتحمةة  الميزانيةةة العةةا ةةة للةة ولةةة الفوائةة  والعوائةة  
 زذه الفترن.

 
 اللنة الثانية    تاري  المنح: (2

 

المنةةةةةرووات السةةةةةكيرن والمتوصةةةةةلة: تتحم  الميزانية العا ة لل ولة الفوائ  والعوائ  المترتبة ولى  (أ
 تموي  العم   المتضرري   م  زذه الفئة.

 

الميزانية العا ة لل ولة نسةةةةةةةةةةةةةةف الفوائ  والعوائ  األفراش والنةةةةةةةةةةةةةةركات والعم   اآلخرو : تتحم   (ب
 المترتبة ولى تموي  العم   المتضرري   م  زذه الفئة.

 
 اللنة الثالثة    تاري  المنح: (3

 

المنةةرووات السةةكيرن والمتوصةةلة: تتحم  الميزانية العا ة لل ولة نسةةف الفوائ  والعوائ  المترتبة  (أ
 الفئة.ولى تموي  العم   المتضرري   م  زذه 

 

األفراش والنركات والعم   اآلخرو : يتحم  العم   المتضررو   م  زذه الفئة كا   الفوائ   (ب
 والعوائ . 

 
  بع  انقضةةةةةا  فترن اللةةةةةماح، فإنه في حال و ل التزال العمي  المتضةةةةةرر بلةةةةة اش شفعتي   تتاليتي ، تلةةةةةقط

باإل ةةةةةةةةةةةةةةةافة إلى كا   الفوائ /العوائ   التموي  المق ل حااّلً ويتعي  ولى العمي  صةةةةةةةةةةةةةةة اشهاآلجال ويعتبر 
المحتلةةةةةبة ولى التموي     تاري  إخ له لحي  تمال اللةةةةة اش، وتتوقف الميزانية العا ة لل ولة و  تحم  

 أي جز     كلفة التموي .
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 :ويلخص الج وال  التاليا  كلفة  نح التموي  بحلب فئة العمي  المتضرر 
 

 المنرووات السكيرن والمتوصلة 
 البنوك والسن وق  وم   

 السن وق   وم   بنك الكويت السناوي
 %     بلغ التموي (80)

 البنوك 
 %     بلغ التموي (20)

 المتوصط المرجح
 لكلفة إجمالي التموي 

 السنة األولى
 شو  فوائ /ووائ  )فترة السماح(

2.5% 
تتحملها الميزانية العا ة 

 لل ولة بالكا  

0.5% 
العا ة تتحملها الميزانية 
 لل ولة بالكا  

2.5% 
 الميزانية العا ةتتحملها 

 لل ولة بالكا  

 شو  فوائ /ووائ  السنة الثانية
2.5% 

تتحملها الميزانية العا ة 
 لل ولة بالكا  

0.5% 
تتحملها الميزانية العا ة 

 لل ولة بالكا  

2.5% 
 الميزانية العا ةتتحملها 

 لل ولة بالكا  

 فوائ /ووائ شو   السنة الثالثة
2.5% 

 ناصفة بي  الميزانية 
 العا ة لل ولة والعمي 

0.5% 
 ناصفة بي  الميزانية 
 العا ة لل ولة والعمي 

2.5% 
 ناصفة بي  الميزانية العا ة 

 لل ولة والعمي 

 
 التموي  المق ل    البنوك لوفراش والنركات والعم   اآلخري 

 اللنة األولى
 )فترن اللماح(

2.5 % 
 تتحملها الميزانية العا ة لل ولة بالكا  

 اللنة الثانية
2.5 % 

  ناصفة بي  الميزانية العا ة لل ولة والعمي  

 اللنة الثالثة
2.5 % 

 يتحملها العمي  بالكا  
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 الباب السادس: أحكام عامة
 

وكةذلةك ، 31/12/2019في  يلتزل العميةة  بةالمحةةافظةةة ولى العمةةالةة الوطنيةةة الموظفةةة لة  ةه والقةةائمةةة (1
يلتزل بالوصةةةةةةةةةةةول إلى نلةةةةةةةةةةةبة العمالة الوطنية المقررن للقلاع/للننةةةةةةةةةةةاأل الذي  عم  فيه بحلول تاري  

. وفي حالة و ل االلتزال بذلك،  عتبر التموي  المق ل وفقًا لهذه الضوابط حااّلً ويتعي  31/12/2021
ى التموي     تاري  و ل االلتزال لحي  ولى العمي  صةةةةةةةةةةة اشه باإل ةةةةةةةةةةةافة إلى كا   الفوائ /العوائ  ول

 تمال الل اش، وتتوقف الميزانية العا ة لل ولة و  تحم  أي جز     الكلفة.
 

تلتزل النةةركات والجهات األخرى الملةةتفي ن وفق الباب الرابع    زذه الضةةوابط بع ل تو يع أي أرباح  (2
التموي  بالكا  . وفي حالة  نق  ة وو ل صةةةةةحب أي  بالغ    حلةةةةةاب النةةةةةركا  حتى يتم صةةةةة اش  بلغ

و ل االلتزال بذلك،  عتبر التموي  المق ل وفقًا لهذه الضةةةةةةةةةةةةةةوابط حااّلً ويتعي  ولى العمي  صةةةةةةةةةةةةةةة اشه 
باإل ةةةةةةافة إلى كا   الفوائ /العوائ  ولى التموي     تاري  و ل االلتزال لحي  تمال اللةةةةةة اش، وتتوقف 

 فة.الميزانية العا ة لل ولة و  تحم  أي جز     الكل
 

 قر العمي  بملةةةةةةةةةؤوليته الجنائية والم نية الكا لة في حال ظهور أو اكتنةةةةةةةةةاف و ل صةةةةةةةةةحة أي     (3
( 259البيانات أو الملةةةةةةةةةةةةةةتن ات التي ق  ها، واوتبار ذلك تزويًرا في أوراق بنكية طبقًا لنص الماشن )

تموي ،  ع    قانو  الجزا ، كما  حق للبنك وقف أو إلكا  كافة المبالغ غير الملةةةةةةةةةةةةةةتخ  ة    ال
اوتبار المبالغ الملةةةتخ  ة حاّلة و لةةةتحقة األشا  فورًا شو  قي  أو شةةةرأل وشو  التقي  بالمواوي  والم ش 
المح شن في وق  التموي   ع حق البنك في اصةةةةةةةةةةةةةةترجاوها فورًا وذلك ب و  إنذار رصةةةةةةةةةةةةةةمي أو حكم 

 وتتوقف الميزانية العا ة لل ولة و  تحم  أي جز     الكلفة. قضائي.
 

زل البنوك بننةةر زذه الضةةوابط، وقائمة بالملةةتن ات المللوبة ل راصةةة طلبات العم   المتضةةرري ، تلت (4
 ولى  نساتها اإللكترونية.

 

 تننئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التموي . (5
 

يلتزل العمي  المتضةةةةةةةةةةرر بتق  م الللب وبر البوابة اإللكترونية للبنك،  ع اصةةةةةةةةةةتيفا   ا يرش في قائمة  (6
 الملتن ات التي  للبها البنك وأي بيانات إ افية ق   حتاجها لكرم القيال بال راصة االئتمانية.

 

تلتزل البنوك بإ لةةةةاك صةةةةج  إلثبات الللبات المق  ة    العم   وبحلةةةةب أولوية وروشزا، وولى أ   (7
 يتم البت في تلك الللبات بسفة واجلة.



 الباب األول: التعليمات والضوابط االشرافية والرقابية
 

 . 19-كوفيداإلجراءات االستثنائية لمواجهة 
المقةة ل للعم   المتضةةةةةةةةةةةةةةرري     أ  ةةة  إلى جميع البنوك الكويتيةةة بنةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةوابط التمويةة  (455/2020ر ب، ر ب أ،  /2تعميم رقم ) (ج

( والمرفق به  ةةةةةةوابط التموي  المق ل لوفراش والمنةةةةةةرووات السةةةةةةكيرن والمتوصةةةةةةلة والكيانات االقتسةةةةةةاش ة المتضةةةةةةررن    COVID-19كورونا)
 ( .COVID-19أ  ة فايروس كورونا )ت اويات 
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 رفض التموي . يتعي  ولى البنك أ   خلر العمي  ب صباببالنلبة لللبات التموي  التي يتم رفضها،  (8
 

( بالتنلةةةةةةةةةيق  ع البنوك إلننةةةةةةةةةا  قواو  البيانات Ci-Netشةةةةةةةةةركة شةةةةةةةةةبكة المعلو ات االئتمانية ) تقول (9
ال   ةةة لهؤال  العم   وفق نظةةال خةةاص  خةة ل طبيعةةة زةةذا التمويةة ،  ع  راوةةان إثبةةات تةةاري  تقةة ل 

 والجهة المق ل إليها.  العمي  بللب الحسول ولى التموي ،
 

 وأصةةةةةةةةةةةةةةبةةابةةه وو  التمويةة  البنوك بتزويةة  بنةةك الكويةةت المركزي ببيةةانةةات و  التمويةة  المرفوم تلتزل (10
لما  للبه    نماذج وتقارير، وفي المواوي  التي  ح شزا بنك  اً المق ل بنا  ولى زذه الضةةةةةةةةةةوابط، وفق

 الكويت المركزي.
 

البنوك بتزوي  بنك الكويت المركزي ولى نحو ربع صةةةةةةةةةنوي بحسةةةةةةةةةة الميزانية العا ة لل ولة     تلتزل (11
كلفة التموي  )الفوائ  والعوائ ( وفق الباب الخا س    زذه الضةةةةةةةةةةةةةةوابط، بع  أ  يتم  راجعتها    

م ص اش   ققي حلابات البنوك المانحة، ولى أ   ق  ها بنك الكويت المركزي لو ارن المالية، بحيث يت
 زذه المبالغ إلى البنوك خ ل خملة أ ال.

 
 

* * 


