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 . 19-اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كوفيد
إلى جميع البنوك الكويتية بشأن حصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم للعمالء المتضررين من أزمة  20/7/2020تعميم بتاريخ  (ط

 فايروس كورونا .
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 1441ذو القعدة  29
 2020يوليـــــــــــــــو  20

 
 تعميم إلى جميع البنوك الكويتية 

 بشأن حصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة 
 فايروس كوروناالتمويل المقدم للعمالء المتضررين من أزمة 

 
بشــــــــــأن وــــــــــوابط التمويل المقدم  22/4/2020باإلشــــــــــارة إلى تعميم بنل الكويا المركز  الم ر  

لألفراد والمشـــــــروغات الصـــــــ يرة والمتواـــــــةة والكيانات االقتصـــــــادفة المتضـــــــررة من تداغيات أزمة فايروس 
( 11وبناًء غلى ما فقضــي با البند رقم ) التي اغتمدها من مجلس الوزراء الموقر،( COVID-19)كورونا 

من الباب السادس من الضوابط المذكورة الذ  فقضي بتزويد بنل الكويا المركز  بحصة الميزانية العامة 
نا يتعين غلى مصـــــــــــرفكم موافاتنا بتلل إللدولة من كلفة التمويل )الفوائد والعوائد( غلى نحو ربع اـــــــــــنو ، ف

( أفام غمل من تاريخ 10وذلل خالل مهلة أقصـــــــــاها ) بشـــــــــول ربع اـــــــــنو ،البيانات وفق النموذج المرفق 
مراجعًا من مراقبي حسابات مصرفكم الخارجيين وموقعًا من  انتهاء الفترة المعد غنها البيان، غلى أن فوون 

 الرئيس التنفيذ  للبنل.
 

وكذلل مراغاة غداد ومراجعة البيان المذكور، إ هذا ون كد غلى أهمية مراغاة الدقة القصــــــــــــــو  لد  
وــــــــــــوابط التمويل المقدم لألفراد بشــــــــــــأن    22/4/2020كافة الضــــــــــــوابط التي تضــــــــــــمنها التعميم الم ر  

والمشــــــروغات الصــــــ يرة والمتواــــــةة والكيانات االقتصــــــادفة المتضــــــررة من تداغيات أزمة فايروس كورونا 
(COVID-19. ) 

 
 مع أطيب التحيات،،،

 
 
 

 المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
 يـــود العوضـــد محمـــولي

 



 

 

 بنل الكويا المركز  
 قةاع الرقابة

 بيان األرباح/الفوائد المستحقة غلى التمويل الميسر 
 

 Year 1 السنة األولى

 :Reporting period فترة التقرير:

   :Bank Name  إسم البنك:

 :Report Date تاريخ التقرير:
 

 الرقم السري  اسم العميل  مسلسل
رقم 

 الحساب/
 رقم القرض

 التسهيالتإجمالي  السجل التجاري  الرقم المدني 
 االئتمانية الممنوحة

 إجمالي
التسهيالت 
 المستخدمة

 منها
 التسهيالت
 المستخدمة
 خالل الربع

 سعر الفائدة/
 % األرباح

 %(2.5)لغاية 

 المبلغ المستحق
 الفوائد/األرباح من

 خالل الربع

 ها: إجماليمن
 ائد/األرباحالفو 

 تتحملها التي
 الميزانية العامة

 للدولة خالل الربع

 مالحظات 

Serial 
Client 
name 

Secret 
Number 

Account 
number/ 

Loan 
number 

Civil ID  Commercial 
Registry 

Total 
Approved 
Facilities  

Cumulative 
Utilized 
Amount 

Of which:Utilized 
Amount in the 

reported quarter 

Interest/ 
Profits % 

(up to 2.5%) 

Outstanding  
Interest /Profits 
Amount for the 

quarter 

of which: 
Outstanding 

Interest/Earnings 
Amount Covered 

by the State's 
Budget for the 

quarter  

Notes 

xx xxx     xxx if individual  xxx if corporate               
zz zzz     zzzz zzz               
                          
                          
             
             
             
                          

Total 
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ضررين من أزمة 
صة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم للعمالء المت

إلى جميع البنوك الكويتية بشأن ح
فايروس كورونا .
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