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 (16)مادة 
مــ  عــدم ااخــالل أبيــة ع وبــة أشــد يــنع عليهــا قــانون آخــر ، يعاقــل 
 حلبس مدة ال ت يد على سنة وبحترامة ال ت يد على مسة آالا دينار 
، أو إبحــدى هــاتني الع ــوبتني مــ  احلكــم  لعــ ل حســل األحــوال  ــل 

 :من
 .ي من هذا ال انون 7خالم حكم املادة ر - 1
واملعلومات االئتمانية أو  كن من الدخول حـل على البيا ت  - 2

ش  الســرل االئتمـــااب للعمـــالء دون احلــــول علـــى املواف ـــات امل ـــررة 
 .وف ا  ألحكام هذا ال انون والئحته التنفيذية

قــام بســوء نيــة بتحريــم البيــا ت واملعلومــات أو بت ــدم بيــا ت  - 3
 .ومعلومات ائتمانية غري ضحيحة ش  الشر ة 

 ةأحكام عام
 (17)مادة 

ت ــوم الــوزارة بعــد أخــذ رأي البنــك املر ــ ي بواــ  ال واعــد والاــوابط 
ـــ   لت ســـيط للســـل   اخلاضـــة  لتســـهيالت االئتمانيـــة النا ـــة عـــن البي
واخلـــدمات ، وقلـــك مبـــا يتماشـــى مـــ  مـــا يــــدره البنـــك املر ـــ ي مـــن 
 .تعليمات بشأن قواعد منح ال روس وعمليات التمويل االستهال ية 

 (18)مادة 
تلت م شر ات املعلومات االئتمانية ال ائمة يف اتريخ العمل هبذا ال انون 
بتوفيــس أواــاعها  لتســريل لــدى البنــك املر ــ ي وف ــا  ألحكــام هــذا 
ال انون والئحته التنفيذية ، وقلك خالل فرة ال  ـاوز سـتة أشـهر مـن 

 .اتريخ ضدور الالئحة التنفيذية  ذا ال انون 
 (19)مادة 

ذا ال ــانون يف اـريــدة الر يــة وتـــدر الئحتــه التنفيذيــة ب ــرار ينشــر هــ
من وزير املالية بناء على اقراال البنك املر  ي وقلك خالل ستة أشهر 

 .من اتريخ نشره 
 (20)مادة 

املشــار شليــه ، اعتبــارا  مــن اتريــخ  2001ي لســنة 2يلحتــى ال ــانون رقــم ر
 .العمل هبذا ال انون 

 (21)مادة 
ــ ــيس جمل ــوزراء علــى رئ ــذ هــذا  – ــل فيمــا بـــه   –س الــوزراء وال تنفي

 .ال انون ، ويعمل به من اتريخ نشر الالئحة التنفيذية 
 أمري الكويت                                                     

 ضباال األمحد اـابر الـباال
 هـ  1440مجادى األول  24ضدر ب ـر السيم يف : 

 م 2019ينايــــــــــــــر  30املوافس :                  
 
 
 

 املذ رة اايااحية
 2019لسنة  9لل انون رقم 

 بشأن تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية
أيي هـــذا املشـــروع يف شطـــار تع يـــ  وتطـــوير البيئـــة التشـــريعية لعمليـــات 
االئتمــان يف دولــة الكويــت حيــذ يهــدا هــذا ال ــانون ش  واــ  شطــار 

ـــراد تنظيمـــي للشـــر  ـــا تعمـــل يف جمـــال التــــنيم االئتمـــااب ل ف ات ال
واألشـااص االعتباريــة ، حيــذ يعــد تــوفري م ــل هــذا التـــنيم اــرورة 
ــــك لتمكــــني أفــــراد اجملتمــــ  مــــن احلـــــول علــــى االئتمــــان  ــــة وقل عملي
املطلوب وف ا  ألسس علمية وحسابية مواوعية . لـذلك عـين املشـرع 

 ال ـــانون وقلـــك يف  لـــنع علـــى تعريـــم املــــطلحات املســـتادمة يف
املــادة األو  ، ت تنــاول ال ــانون نطــا  تطبي ــه يف املــادة ال انيــة حبيــذ 
 تــد ش  تنظــيم الشــر ات الــا ســريخع  ــا لت ــدم خــدمات التـــنيم 
االئتمااب ، وقلك من حيـذ شـروط أتسيسـها واألطـر اخلاضـة بتعاملهـا 

م هـــذه مـــ  املعلومـــات االئتمانيـــة واألشـــااص املـــرخع  ـــم  ســـتادا
املعلومات ، وقلك  له  ت رقابة البنك املر  ي  ونه اـهة املاتــة 

 . اشراا على هذه الشر ات 
ــاول ال ــانون يف املــادة ال ال ــة الشــكل ال ــانواب للشــر ات الــا  وقــد تن
سريخع  ا لت دم خدمات اابال  عن االئتمان والتـنيم االئتمـااب 
، وقــد اشــرط املشــرع أن أتخــذ شــكل الشــر ة املســامهة ، وقــد أحــال 
ال ــانون لالئحــة التنفيذيــة تنظــيم شءــراءات وشــروط الرخــيع والرســوم 

ــــة فيمــــا يتعلــــس بشــــروط مــــنح امل ــــررة وقلــــ ك لتح يــــس املرونــــة املطلوب
  .الراخيع مل ل هذه الشر ات 

ـــة خـوضـــية األفـــراد وللحفـــاظ علـــى ســـرية املعلومـــات  ولاـــمان محاي
اخلاضة  ألفراد ف ـد اشـرط ال ـانون يف املـادة الرابعـة اـرورة احلــول 
 على مواف ة العميل لالستفسـار عـن البيـا ت اخلاضـة بـه ، وقـد أحـال
املشــرع لالئحــة التنفيذيــة  ديــد ال واعــد الالزمــة للحـــول علــى هــذه 
املواف ـــة . ولتمكـــني الشـــر ات املـــرخع  ـــا مـــن الوضـــول للتــــنيم 
االئتمـــــااب ف ـــــد ألـــــ م ال ـــــانون م ـــــدمي البيـــــا ت واملعلومـــــات ت ويـــــد 
الشر ات املرخع  ا هبذه البيا ت وقلك وف ا  للمادة اخلامسة . ويف 

طالقــا  مــن حــرص املشــرع علــى محايــة احليــاة اخلاضــة قات الســيا  وان
ل فراد ف د نـت املادة السادسة ضراحة على حظـر مجـ  املعلومـات 
اخلاضة مبعت دات وآراء األفـراد . وملنـ  أي ااـراا يف اسـتادام هـذه 
البيــا ت ف ــد نـــت املــادة الســابعة ضــراحة علــى حظــر اســتادام أو 

رس  ســـت ناء املنــــوص عليـــه يف تـــداول املعلومـــات االئتمانيـــة ألي غـــ
هــذا ال ــانون . وأ ــدت نفــس املــادة علــى هــذه اخلـوضــية وقلــك مــن 
ـــة قات طـــاب  ســـري وال جيـــوز ألي  ـــار املعلومـــات االئتماني خـــالل اعتب

  .شاع االطالع عليها دون مواف ة العميل 
وعنيـــت املـــادة ال امنـــة بتحديـــد شـــكل الشـــر ة وقيمـــة رأ ا ـــا بشـــر ة 

ي مليون دينار  ويا ، ويــدر البنـك 25رأ ا ا عن رمسامهة ال ي ل 
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  .املر  ي ال واعد املنظمة لعمل الشر ة 
وحـــــددت املــــــادة التاســـــعة شــــــروط العاـــــوية يف جملــــــس شدارة شــــــر ة 
املعلومــات االئتمانيــة أو رئــيس اـهــاز التنفيــذي هبــا ونوابــه ومســاعديه 

رشــحني .  مــا وســلطة البنــك املر ــ ي يف اختيــار ورقابــة أداء وعمــل امل
نـــت علــى ســلطة البنــك املر ــ ي يف طلــل تنحيــة واســتبعاد مــن ف ــد 

  .الشروط املطلوبة 
ــــــة  ــــــات االئتماني ــــــات شــــــر ة املعلوم ــــــادة العاشــــــرة الت ام وحــــــددت امل
واختـاضــاهتا . وعنيــت املــادة احلاديــة عشــرة إبخاــاع الشــر ة لرقابــة 

واالمت ــال البنــك املر ــ ي وااللتــ ام مبــا يـــدره مــن اــوابط وتعليمــات 
  .لسلطته يف االطالع والتفتيش على أعمال الشر ة 

ونظرا  للطبيعة اخلاضة للشر ات املرخع  ا وف ا   ذا ال انون وارتباط 
عملهـــا  ل طـــاع املــــريف ف ـــد أو ـــل ال ـــانون مســـتولية الرقابـــة علـــى 
شــر ات املعلومــات االئتمانيــة للبنــك املر ــ ي وقلــك وف ــا  ملــا ءــاء يف 

اديــة عشــرة وال انيــة عشــرة وال ال ــة عشــرة مــ  شلــ ام شــر ات املــواد احل
املعلومات االئتمانيـة  لـرد  تابـةل علـى شـكوى العميـل وتسـبيل ال ـرار 

  .يوما   15خالل فرة 
وقد تناول ال انون يف املواد الرابعـة عشـرة واخلامسـة عشـرة والسادسـة 

ذا ال ـانون عشرة املاالفات والع و ت للشـر ات املـرخع  ـا وف ـا   ـ
وم ــــــدمي البيــــــا ت واملعلومــــــات . ويف اخلتــــــام ولاــــــمان خـوضــــــية 
البيـا ت الـا ســتتعامل معهـا الشــر ات املـرخع  ـا وف ــا   ـذا ال ــانون 
ف د مت فرس ع و ت ءنائية تـل ش  احلبس ملدة ال تتراوز سنة ملـن 
ـــل علـى هـذه املعلومـات دون احلــول علـى املواف ـات الالزمــة أو 

  .تحريفها بسوء نية أو خالم احلظر الوارد يف املادة السابعة قام ب
ختامــا  ف ــد ءــاءت األحكــام العامــة لتــنع ضــراحة علــى شلحتــاء ال ــانون 

يف شـــــأن شنشـــــاء نظـــــام  ميـــــ  املعلومــــــات  2001ي لســـــنة 2رقـــــم ر
والبيـــــا ت اخلاضـــــة  ل ـــــروس االســـــتهال ية والتســـــهيالت االئتمانيـــــة 

ـــــ    ـــــات البي لت ســـــيط وشمهـــــال شـــــر ات املعلومـــــات واملرتبطـــــة بعملي
االئتمانيــة ال ائمـــة لتعـــديل واـــعها مـــن خـــالل التســـريل لـــدى البنـــك 

  .املر  ي 
ــه التنفيذيــة الــا جيــل أن  ويعمــل هبــذا ال ــانون مــن اتريــخ نشــر الئحت

 .تـدر خالل ستة أشهر من اتريخ نشره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019لسنة  37مرسوم رقم 
  ملواف ة على اتفاقية

 حكومة دولة الكويت وحكومة  ندا بني
 بشأن الن ل اـوي وامللح ني املراف ني  ا

 على الدستور،  االطالعبعد  -
إبعفــاء شــر ات  1976لســنة  108وعلــى املرســوم  ل ــانون رقــم  -

الطريان العربية واألءنبية من الارائل واملعدلل  ملرسـوم  ل ـانون رقـم 
 ،1979لسنة  53
 ،ئل رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارءية  على عرس وبناء   -
  وبعد مواف ة جملس الوزراء، -

 ير نا  آل
 مادة أو 

املواف ة على اتفاقية بـني حكومـة دولـة الكويـت وحكومـة  نـدا بشـأن  
الن ل اـوي وامللح ني املرف ني هبا، واملوقعة يف مدينة الكويـت بتـاريخ 

 م.، واملراف ة نـوضها  ذا املرسو 1/8/2018
 مادة اثنية

تنفيــذ هــذا املرســوم، وعلــى رئــيس  – ــل فيمــا بـــه   –الــوزراء علــى 
 يف هنشــر جملــس الــوزراء شبالغــه ش  جملــس األمــة، ويعمــل بــه مــن اتريــخ 

  اـريدة الر ية .
 أمري الكويت                                                    

 ضباال األمحد اـابر الـباال
 الوزراء جملس رئيس

 الـباالءابر مبارك احلمد 
  ئل رئيس جملس الـــوزراء

 ووزير اخلارءية  لنيابة  
 أنس خالد  ضر الـاحل

 هـ  1440مجادى األول  24 : السيم يف ب ـر ضدر
 م 2019ينايــــــــــــــر  30 : املوافس                 

 
 
 
 
 
 
 




