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قانون رقم  2لسنة 2021

قانون رقم  1لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )17لسنة 1960

يف شأن إنقاذ املشاريع الصغرية واملتوسطة

املتضررة من تداعيات أزمة فايروس كوروان

 -بعد االطالع على الدستور،

إبصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

 -وعلى قانون اجلزاء الصادر ابلقانون رقم ( )16لسنة 1960

 -وعلى القانون رقم ( )16لسنة  1960إبصدار قانون اجلزاء

 -وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر ابلقانون رقم

 -وعلى القانون رقم ( )17لسنة  1960إبصدار قانون اإلجراءات

 -وعلى القانون رقم ( )32لسنة  1968يف شأن النقد وبنك الكويت

 -وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

 -وعلى القانون رقم ( )8لسنة  1969ابالحتياطات الصحية للوقاية

(املادة األوىل)

 -وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد

 بعد االطالع على الدستور،والقوانني املعدلة له،

واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له،
وأصدرانه:

والقوانني املعدلة له،

( )17لسنة  1960والقوانني املعدلة له،

املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له،
من األمراض السارية والقوانني املعدلة له،

تضاف إىل املادة ( )69من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رقم

امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني

مادة ( 69فقرة أخرية):

 -وعلى القانون املدين الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم ( )67لسنة

( )17لسنة  1960املشار إليه ،فقرة أخرية نصها اآليت:

املعدلة له،

" ويف مجيع األحوال ال تسري أحكام احلبس االحتياطي على من ميارس

 1980واملعدل ابلقانون رقم ( )15لسنة ،1996

حقه يف التعبري عن رأيه ونشره ابلقول أو الكتابة أو الرسم أو غري ذلك،

مبا يف ذلك أن يكون التعبري عن الرأي عن طريق وسائل اإلعالم أو

التواصل االجتماعي ".

 1980والقوانني املعدلة له،

 -وعلى القانون رقم ( )47لسنة  1982إبنشاء اهليئة العامة

(املادة الثانية)

على رئيس جملس الوزراء والوزراء  -كل فيما خيصه  -تنفيذ هذا

القانون.

أمري الكويت

صدر بقصر السيف يف 30 :شعبان  1442هـ

 -وعلى قانون التجارة الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )68لسنة

نواف األمحد اجلابر الصباح

املوافق 12 :ابريـل  2021م

املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم  1لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )17لسنة 1960
إبصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

كفل املشرع الدستوري يف الباب الثالث من الدستور واخلاص ابحلقوق

والواجبات العامة احلق يف حرية الرأي ،فهو حق دستوري أصيل وحجر
الزاوية ألي جمتمع مدين قائم على مبادئ احلرية ،وانطالقا من هذا احلق
أييت هذا املشروع بقانون لتعزيز احلرايت العامة ولتكريس حرية الرأي
اليت كفلها الدستور ومحايتها من أي جتاوزات قد تتم من قبل أي جهة.

وليتماشى مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي صادقت

عليه الكويت مبوجب القانون رقم ( )12لسنة  1996ابملوافقة على
اتفاقية العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

لالستثمار،

 وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن محاية األموال العامةوالقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم ( )19لسنة  2000يف شأن دعم العمالة الوطنيةوتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية ،واملع ّدل ابلقانون رقم

( )32لسنة .2003

 وعلى القانون رقم ( )30لسنة  2008يف شأن ضمان الودائع لدىالبنوك احمللية يف دولة الكويت،

 -وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال

وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم ( )98لسنة  2013يف شأن الصندوق الوطينلرعاية وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة والقوانني املعدلة له،

 وعلى قانون الشركات الصادر ابلقانون رقم ( )1لسنة 2016والقوانني املعدلة له،

 -وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

وأصدرانه:
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الفصل األول

املادة ()4

املادة ()1

املطلوبة لسد العجز يف التدفقات النقدية الفعلية املتحققة للعميل

تعريفات

يقدم البنك احمللي التمويل على دفعات تتزامن مع االحتياجات الدورية

يف تطبيق أحكـام هذا القـانون ،يكون للكلمـات والعبـارات التـاليـة املع

املتضرر.

 -البنك املركزي :بنك الكويت املركزي.

العامل لتغطية العجز يف النفقات التشغيلية التعاقدية املطلوبة (مثل

املبني قرين كل منها:

وجيب على العميل أن يقوم ابستودام هذا التمويل يف متويل رأس املال

 -البنوك احمللية :البنوك الكويتية وفروع البنوك األجنبية املســجلة لدى

الرواتب واإلجيارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).

 -العمالء املتضررون :العمالء الصغار واملتوسطون مبن فيهم أصحاب

يلتزم العميل املتضرر ابستودام التمويل يف أوجه االستودام املنصوص

تض ـ ـ ـ ـ ــرر نش ـ ـ ـ ـ ـ ــاطهم جزئي ــا أو كلي ــا جراء أزم ــة ف ــايروس كوروان (19

وجيب على البنوك احمللية املاحنة اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الالزمة

البنك املركزي.

املشـ ـ ـ ــروعات الناشـ ـ ـ ــئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشـ ـ ـ ــغيلية ،والذين

املادة ()5

عليها يف املادة السابقة.

 ) COVIDمم ــا يرتت ــب علي ــه ع ــدم ق ــدرنم على تغطي ــة النفق ــات

ملتابعة الصرف واستودام العميل للتمويل ،وفقا للتعليمات اليت

 -العميــل الص ـ ـ ـ ـ ــغري :العميــل الــذي ال يزيــد عــدد العــاملني لــديــه يف

ويراعى التنسيق بني البنك مانح التمويل والبنوك األخرى ،لتحويل

 250,000د.ك ،وال تزيد إيراداته على  750,000د.ك سنواي.

النفقات التعاقدية) من التمويل املقدم للعميل ،وإيداعها يف حساابت

الدورية التعاقدية األساسية املطلوبة.

مش ـ ـ ـ ــروعه على س ـ ـ ـ ــني عامال ،وال تتجاوز أص ـ ـ ـ ــول هذا املش ـ ـ ـ ــروع

يصدرها البنك املركزي.

املستحقات مثل (رواتب املوظفني لدى العميل ،واإلجيار وغريها من

 -العميــل املتوس ـ ـ ـ ـ ــط :العميــل الــذي ال يقــل عــدد العــاملني لــديــه يف

املستحقني ابلبنوك مباشرة ،وال يصرف التمويل نقدا للعميل.

وال تتجاوز أص ـ ــول هذا املش ـ ــروع  500,000د.ك ،وال تزيد إيراداته

يتم سداد أصل التمويل والعائد خالل مدة ال تتجاوز مثاين سنوات بعد

 -التموي ــل :القروض وعملي ــات التموي ــل اليت تق ــدمه ــا البنوك احمللي ــة

ويقدر البنك احمللي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية املتوقعة ،وأن

 -العجز يف التـدفقـات النقـديـة :الفرق بني التـدفقـات النقـديـة الـداخلـة

املادة ()7

مشــروعه عن واحد و ســني عامال وال يزيد على مائة و ســني عامال،

على  1,500,000د.ك سنواي.

للعمالء املتضررين وفقا هلذا القانون.

املادة ()6

فرتة مساح سنتني من اتريخ املنح.

يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.

للعميل املتض ـ ـ ــرر من إيرادات نش ـ ـ ــاطه مبوتلف أنواع هذه اإليرادات،

يطبق على التمويل معدل اثبت للفائدة ابلنسبة للبنوك التقليدية والعائد

الفصل الثاين

سعر اخلصم املعلن من البنك املركزي وقت املنح وحيتسب على الرصيد

والتدفقات اخلارجة يف صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
منح التمويل
املادة ()۲

ابلنسبة للبنوك اإلسالمية طوال فرتة التمويل حبد أقصى  %1فوق
املتناقص للتمويل ،وتتوزع كلفة التمويل خالل فرتة السداد على النحو
التايل:

مينح متويل خاص للعمالء املتضررين حيدد البنك احمللي قيمته بناء على

 -تتحمل اخلزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد املرتتبة على متويل

احتياجاته الفعلية لتغطية العجز يف التدفقات النقدية لاللتزامات الدورية

 -تتحمل اخلزانة العامة للدولة  %90من الفوائد والعوائد املرتتبة على

ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل املتضرر االئتمانية ،ووفقا لتقدير

التعاقدية على أال يزيد التمويل املمنوح للعميل املتضرر عن  250ألف

دينار كوييت.

املادة ()3

ال يستفيد من التمويل العميل غري املنتظم يف السداد يف

 ،2019/12/31وحيدد عدم االنتظام وفقا ملا تقضي به تعليمات
البنك املركزي.

ويستث من ذلك العمالء املتضررين أصحاب املشروعات الناشئة قبل

.2020/3/12

العمالء املتضررين خالل السنة األوىل والثانية من اتريخ املنح.
متويل العمالء املتضررين خالل السنة الثالثة من اتريخ املنح.

 تتحمل اخلزانة العامة للدولة  %80من الفوائد والعوائد املرتتبة علىمتويل العمالء املتضررين خالل السنة الرابعة من اتريخ املنح.

ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد اليت مل تتحملها اخلزانة العامة

للدولة يف مجيع سنوات السداد.

املادة ()8

يف حال عدم التزام العميل املتضرر بسداد إحدى الدفعات املستحقة

عليه ملدة  90يوما ،تتوقف اخلزانة العامة للدولة عن حتمل أي جزء من

الكويت اليوم العدد  1531السنة السابعة والستون
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التسهيالت االئتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون

وحيظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية لألرابح إال بعد سداد كامل

واملقدمة من البنوك أو أي من اجلهات املاحنة األخرى ،أو يف أي

ويف مجيع األحوال ،جيب على العميل أن يقدم شهادة من البنك احمللي

املادة ()15

الفصل الثالث

والقائمة يف  ،2019/12/31وكذلك االلتزام ابلوصول إىل نسبة

الدفعات املستحقة عن السنة املالية السابقة.

تفيد سداد مجيع الدفعات املستحقة من التمويل.

استودامات أخرى خبالف ما هو منصوص عليه يف هذا القانون.

جيب على العمالء املقرتضني احملافظة على العمالة الوطنية املوظفة لديهم

ضمان التمويل

العمالة الوطنية املقررة للنشاط الذي يعمل فيه حبلول اتريخ

تضمن الدولة  % 80من أصل التمويل املقدم إىل العمالء املتضررين

ويف حالة عدم االلتزام بذلك ،تتوقف اخلزانة العامة للدولة عن حتمل

املادة ()9

دون الفوائد أو العوائد خالل األجل احملدد يف املادة ( )6من هذا

القانون ،وحبد أقصى

سمائة مليون دينار كوييت إلمجايل التمويل

.2021/12/31

أي جزء من كلفة التمويل من اتريخ عدم االلتزام.
الفصل اخلامس

العقوابت واألحكام اخلتامية

اجلديد املقدم خالل ستة شهور من اتريخ العمل هبذا القانون.

ويتوىل البنك املركزي متابعة التزام البنوك احمللية ابحلد األقصى إلمجايل

املادة ()16

املادة ()10

ابحلبس مدة ال جتاوز س سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال

التمويل اجلديد.

مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب

حتسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف اإلدارية على رصيد

تزيد على عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من أخفى

بتوريدها حلساب وزارة املالية لدى البنك املركزي يف موعد غايته ثالثة

بغرض االستفادة لنفسه أو لغريه من أحكام هذا القانون.

املادة ()11
إذا تبني للبنك املركزي تعثر أحد العمالء املقرتضني يف سداد التمويل
الذي حصل عليه طبقا هلذا القانون ،حتدد قيمة ضمان الدولة بنسبة
 %80من الرصيد املتبقي من أصل التمويل املتعثر.
املادة ()12
جيوز للبنك املركزي  -بناء على تفويض من وزير املالية  -إصدار
سندات أو تورق أو صكوك إىل البنك احمللي بقيمة الضمان ،ال جتاوز
فرتة استحقاقها س سنوات ،ويتم استهالك هذه السندات والصكوك
من حصة الدولة يف أي مبالغ يتم حتصيلها من حمفظة هذا التمويل.
وجيوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد حيدده البنك املركزي.
املادة ()13
تتحمل البنوك احمللية متابعة التحصيل من العمالء املتعثرين يف سداد
التمويل ،واختاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة يف هذا
اخلصوص ،والقيام أبي أعمال أخرى ينص عليها يف هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وحيدد البنك املركزي آلية حتصيل حصة الدولة يف أي مبالغ يتم
اسرتدادها من هذا التمويل.
الفصل الرابع

استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة لألفعال املوالفة املنصوص عليها يف

الضمان القائم لدى كل بنك مبقدار  % 0,25سنواي ،تقوم البنوك

أايم عمل من هناية كل فرتة ربع سنوية.

التزامات العمالء املقرتضني
املادة ()14

حيظر على العمالء املقرتضني استودام التمويل ألغراض املضاربة أو
املتاجرة يف العقارات واألوراق املالية أو يف سداد أقساط أو أعباء

واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف على خالف احلقيقة
وللمحكمة اليت تصدر احلكم ابلعقوبة أن تقضي برد املبالغ اليت مت

هذه املادة.

املادة ()17

يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من تقدم
أو أدىل إىل إحدى البنوك أو اجلهات الرمسية ببياانت أو معلومات غري
صحيحة على حنو يوهم أبهنا مطابقة للحقيقة بغرض االستفادة لنفسه
أو لغريه من أحكام هذا القانون.
املادة ()18
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب
ابحلبس مدة ال جتاوز سنة ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على
ثالثة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل شوص أفشى سرا
اتصل به حبكم عمله أو استغل لنفسه أو لغريه أي معلومات أو بياانت
وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
وجيوز احلكم على املوالف ابلعزل إذا كان موظفا عاما.
املادة ()19
تتوىل النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء يف اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا القانون.
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املادة ()20
يصدر البنك املركزي القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
تطبق اجلزاءات املنصوص عليها يف املادة ( )85من القانون رقم ()32
لسنة  1968املشار إليه على كل من خيالف أحكام هذا القانون من
البنوك احمللية.
كما جيوز للبنك املركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل املوالف.
املادة ()21
يقدم البنك املركزي إىل جملس األمة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخرا
سنواي حول تطبيق أحكام هذا القانون.
املادة ()22
على رئيس جملس الوزراء والوزراء  -كل فيما خيصه  -تنفيذ هذا
القانون ،ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
أمري الكويت
نواف األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف 30 :شعبان  1442ه
املوافق 12 :ابريل  2021م

املذكرة اإليضاحية
للقانون رقم  2لسنة 2021
يف شأن إنقاذ املشاريع الصغرية واملتوسطة
املتضررة من تداعيات أزمة فايروس كوروان
ألقت جائحة كوروان املستجد حتدايت صحية وإنسانية كبرية ،وقد أدت
اإلجراءات االحرتازية اليت اختذنا احلكومة الحتواء انتشار الفايروس،
الذي يعد األخطر خالل السبعني عاما املاضية إىل توقف جزء كبري من
األنشطة االقتصادية مما أدى إىل حدوث صدمات متزامنة حلقت جبانيب
العرض والطلب ،وذلك على الصعيدين احمللي والعاملي ،وتشري تقديرات
املنظمات الدولية املعنية إىل أن االقتصاد العاملي سيشهد هذا العام
أسوأ ركود له منذ الكساد الكبري يف الثالثينات من القرن املاضي (
 ،) Great Depressionمع توقعات حبدوث انكماش للنمو
االقتصادي العاملي بني  % 5 - % 3خالل عام  ،2020كما يقدر
عدد الوظائف املفقودة خالل الربع الثاين من العام بنحو  %10.7أي
حنو  305مليون وظيفة .عالوة على ذلك ،تعطل التعليم والتدريب،
وإزاء ذلك ونظرا للقيود املفروضة على قدرة الشركات إلدارة األعمال،
فقد تواجه العديد من املشروعات وشركات القطاع اخلاص خماطر
اخنفاض السيولة وعجز التدفقات النقدية مبا يهدد مالئتها ويعرضها
ملواطر اإلفالس.
فضال عن ذلك فإن عدم اليقني والشك حول اإلطار الزمين لتجاوز
هذه األزمة خيلق مزيدا من الركود االقتصادي مع اخنفاض حجم
االستثمار واالنفاق على االستهالك.
كما أن هذا الوضع قد يؤثر على القطاعات االقتصادية األكثر
استقرارا ،وأتثر املودعني بتداعيات األزمة وصعوبة الوصول إىل السيولة
الكافية واخنفاض القدرة على االقرتاض .لذا فإن األمر يتطلب التدخل
للحد من خماطر اآلاثر غري املباشرة الالزمة نتيجة تشابك القطاعات
االقتصادية.
وخلصت الدراسات إىل أن عدم االستجابة السريعة لتلبية رأس املال
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العامل سيؤدي إىل انعكاسات اقتصادية سلبية على العمالء من القطاع
اخلاص ال سيما العميل الصغري والعميل املتوسط ،مبا يهدد وقف
أنشطتها ،حيث ستكون عاجزة عن الوصول إىل التمويل الالزم ملمارسة
أنشطتها إما بسبب تزايد ارتفاع كلفة التمويل أو نقص األموال املتاحة
لإلقراض مبا سيعرضها خلطر إهناء ووقف النشاط وما يكون لذلك من
أتثري سليب على االقتصاد الوطين ،وفقدان الوظائف وزايدة البطالة يف
القطاع اخلاص وزايدة خماطر النقص يف إمدادات السلع واخلدمات
فضال عن انكماش الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي وزايدة معدالت
التولف يف السداد (التعثر) ،وللحفاظ على استمرارية املشروعات
الصغرية واملتوسطة مبا فيها تلك الناشئة قبل ظهور الوابء وتداعياته
واليت كانت تعمل وحدانا بكفاءة تشغيلية وهلا قدرات على خلق فرص
وظيفية للعمالة الوطنية  ،واليت تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء األزمة،
مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الكياانت على تغطية النفقات الدورية
التعاقدية األساسية املطلوبة نتيجة مواجهتها نقصا يف السيولة ،األمر
الذي اقتضى حتفيز البنوك على تقدمي التمويل الالزم للعمالء املتضررين
للحيلولة دون حتول نقص السيولة العارض لديهم إىل مشكلة مزمنة
وممتدة قد تؤثر على مالءنم املالية ،حبيث يساعدهم هذا التمويل على
عبور األزمة واحملافظة على العمالة الوطنية ،يف نفس الوقت دعم قدرات
البنوك احمللية على أداء دورها احملوري يف دعم النشاط االقتصادي
واحلفاظ عليه يف هذه الظروف.
ويف هذا اإلطار جاء القانون املذكور متضمنا األحكام اليت حتقق هذه
األهداف.
وينقسم القانون إىل سة فصول ،حيث يتضمن الفصل األول تعريفات
لبعض الكلمات والعبارات اليت وردت بنصوص القانون ،وقد نصت
عليها املادة ( )1واليت أوضحت أن املقصود ابلعمالء املتضررين يف
هذا القانون العمالء الصغار واملتوسطون مبن فيهم أصحاب املشروعات
الناشئة ،ووضعت ذات املادة معايري مرنة لتعريف كل من العميل الصغري
واملتوسط ،هبدف أن تشمل مجيع أشكال املشروعات على سبيل املثال
(املهن احلرة والرتاخيص متناهية الصغر وغريها).
وينظم الفصل الثاين األحكام اخلاصة مبنح التمويل ،حيث أنه مبوجب
املادة ( )2ممينح متويل خاص للعمالء املتضررين ،حيدد البنك احمللي
قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل املتضرر االئتمانية،
ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز يف التدفقات النقدية
لاللتزامات الدورية التعاقدية ،على أال يزيد التمويل املمنوح عن 250
ألف دينار كوييت للعميل الواحد.
ونصت املادة ( )3على عدم استفادة العميل غري املنتظم يف السداد يف
 2019/2/31من التمويل وحي ّدد عدم االنتظام وفقا ملا تقضي به
تعليمات البنك املركزي.
واستثنت الفقرة الثانية من ذلك العمالء املتضررين أصحاب
املشروعات الناشئة قبل  2020/3/12وذلك اعتبارا حلداثة إنشاء
مشاريعهم.
ومبوجب املادة ( )4يقدم البنك احمللي التمويل على دفعات تتزامن مع
االحتياجات الدورية املطلوبة لسد العجز يف التدفقات الفعلية املتحققة
للعميل املتضرر.
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وجيب على العميل أن يقوم ابستودام هذا التمويل يف متويل رأس املال
العامل لتغطية العجز يف النفقات التشغيلية التعاقدية املطلوبة ،على
سبيل املثال وليس احلصر الرواتب واإلجيارات ونفقات الصيانة وأي
دفعات مستحقة عن أي التزامات انشئة.
وتلزم املادة ( )5العميل املتضرر ابستودام التمويل يف أوجه االستودام
املنصوص عليها يف املادة السابقة.
وجيب على البنوك احمللية املاحنة اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الالزمة
ملتابعة الصرف واستودام العميل للتمويل ،وفقا للتعليمات اليت
يصدرها البنك املركزي.
ويراعى التنسيق بني البنك مانح التمويل والبنوك األخرى ،لتحويل
املستحقات مثل (رواتب املوظفني لدى العميل ،واإلجيار وغريها من
النفقات التعاقدية) من التمويل املقدم للعميل ،وإيداعها يف حساابت
املستحقني ابلبنوك مباشرة ،وال يصرف التمويل نقدا للعميل.
ووفقا للمادة ( )6يتم سداد أصل التمويل والعائد خالل مدة ال تتجاوز
مثاين سنوات بعد فرتة مساح سنتني من اتريخ املنح.
ويقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية املتوقعة ،وأن تشمل
أصل الدين والفائدة أو العائد.
ونصت املادة ( )7على أن يطبق على التمويل معدل اثبت للفائدة
ابلنسبة للبنوك اإلسالمية طوال فرتة التمويل حبد أقصى  %1فوق
سعر اخلصم املعلن من البنك املركزي وقت املنح وحيتسب على الرصيد
املتناقص للتمويل ،وتتوزع كلفة التمويل خالل فرتة السداد على النحو
التايل:
 تتحمل اخلزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد املرتتبة على متويلالعمالء املتضررين خالل السنة األوىل والثانية من اتريخ املنح.
 كما تتحمل اخلزانة العامة للدولة  %90من الفوائد والعوائد املرتتبةعلى متويل العمالء املتضررين خالل السنة الثالثة من اتريخ املنح
و %80من الفوائد والعوائد املرتتبة على التمويل املمنوح خالل السنة
الرابعة من اتريخ املنح.
 ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد اليت مل تتحملها اخلزانة العامةللدولة يف مجيع سنوات السداد.
ومبوجب املادة ( )8تتوقف اخلزانة العامة للدولة عن حتمل أي جزء من
كلفة التمويل من اتريخ عدم االلتزام يف حال عدم التزام العميل املتضرر
بسداد إحدى الدفعات املستحقة عليه ملدة  90يوما.
وحيظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية لألرابح بعد سداد كامل
الدفعات املستحقة عن السنة املالية السابقة .وعلى أن يقدم العميل
شهادة من البنك احمللي تفيد سداده مجيع الدفعات املستحقة من
التمويل يف مجيع احلاالت.
وينظم الفصل الثالث األحكام اخلاصة بضمان التمويل ،حيث أنه
مبوجب املادة ( )9تضمن الدولة  %80من أصل التمويل املقدم إىل
العمالء املتضررين دون الفوائد أو العوائد خالل األجل احملدد يف املادة
( )6من هذا القانون ،وحبد أقصى سمائة مليون دينار كوييت إلمجايل
التمويل اجلديد املقدم خالل ستة شهور من اتريخ العمل هبذا القانون.
ومبوجب املادة ( )10حتسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف
اإلدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك مبقدار %0.25
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سنواي ،حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على اجلزء املضمون من
التمويل ،وتقوم البنوك بتوريدها حلساب وزارة املالية لدى البنك املركزي
يف موعد غايته ثالثة أايم عمل من هناية كل فرتة ربع سنوية.
وإذا تبني للبنك املركزي تعثر أحد العمالء املقرتضني يف سداد التمويل
الذي حصل عليه طبقا هلذا القانون ،نصت املادة ( )11على أن حتدد
قيمة ضمان الدولة بنسبة  %80من الرصيد املتبقي من أصل التمويل
املتعثر.
ووفقا للمادة ( )12فإنه جيوز للبنك املركزي – بناء على تفويض من
وزير املالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إىل البنك احمللي
بقيمة الضمان ،ال جتاوز فرتة استحقاقها س سنوات ،ويتم استهالك
هذه السندات والصكوك من حصة الدولة يف أي مبالغ يتم حتصيلها
من حمفظة هذا التمويل .وجيوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد
حيدده البنك املركزي.
ونصت املادة ( )13على أن تتحمل البنوك احمللية مسؤولية متابعة
التحصيل من العمالء املتعثرين يف سداد هذا التمويل ،واختاذ
اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة يف هذا اخلصوص.
وحيدد البنك املركزي آلية حتصيل حصة الدولة يف أي مبالغ يتم
اسرتدادها من هذا التمويل.
وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العمالء املقرتضني ،حيث حتظر
املادة ( )14على العمالء املقرتضني استودام التمويل ألغراض املضاربة
أو املتاجرة يف العقارات واألوراق املالية أو يف سداد أقساط أو أعباء
التسهيالت االئتمانية القائمة على العميل
وقت صدور هذا القانون واملقدمة من البنوك أو أي من اجلهات املاحنة
األخرى .أو يف أي اس ـ ــتودامات أخرى خبالف ما هو منص ـ ــوص عليه
يف هذا القانون.
ومبوجب املادة ( )15جيب على العمالء املقرتضني احملافظة على العمالة
الوطنية املوظفة لديهم والقائمة يف  ،2019/12/31وكذلك االلتزام
ابلوصول إىل نسبة العمالة الوطنية املقررة للنشاط الذي يعمل فيه حبلول
اتريخ .2021/12/31
ويف حالة عدم االلتزام بذلك ،تتوقف اخلزانة العامة للدولة عن حتمل
أي جزء من كلفة التمويل من اتريخ عدم االلتزام.
وتضمن الفصل اخلامس العقوابت يف أحكام املواد ( )16و ( )17و
َّ
( ،)18على أن تتوىل النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء
يف اجلرائم املنصوص عليها يف تلك املواد.
وأوكلت املادة ( )20للبنك املركزي إصدار القرارات والتعليمات
الالزمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت نفس املادة وقف ضمان الدولة عن
التمويل املوالف.
أما املادة ( )21فقد نصت على تقدمي البنك املركزي إىل جملس األمة
تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخرا سنواي حول تطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت املادة ( )22على رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيما
خيصه – تنفيذ هذا القانون ،الذي يعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
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قانون رقم  3لسنة 2021
يف شأن أتجيل االلتزامات املالية ملدة ستة أشهر

 -بعد االطالع على الدستور،

 -وعلى القانون رقم  30لسنة  1965إبنشاء بنك االئتمان الكوييت،

والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم  32لسنة  1968يف شأن النقد وبنك الكويتاملركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له،

 -وعلى قانون التأمينات االجتماعية الصادر ابألمر األمريي ابلقانون

رقم  61لسنة  1976والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم  47لسنة  1993يف شأن الرعاية السكنيةوالقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم  51لسنة  2010إبنشاء صندوق ملعاجلة أوضاعاملواطنني املتعثرين يف سداد القروض االستهالكية واملقسطة جتاه البنوك

وشركات االستثمار ،واملعدل ابلقانون رقم  28لسنة ،2014

 وعلى القانون رقم  104لسنة  2013يف شأن إنشاء صندوق دعماألسرة ،واملعدل ابلقانون  27لسنة ،2014

 وعلى القانون رقم  6لسنة  2020بتأجيل حتصيل األقساطاملستحقة على عمالء صندوقي املتعثرين ودعم األسرة،

 -وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه

وأصدرانه،

املادة ()1

يؤجل سداد االلتزامات املالية ملن يرغب يف ذلك من املواطنني

املستحقني لدى اجلهات التالية:

 -1صندوق معاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين.
 -2صندوق دعم األسرة.

 -3املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 -4بنك االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتصدر هذه اجلهات القرارات والشروط املتعلقة بتنفيذ أحكام هذا
القانون.

املادة ()2

يؤجل سداد أقساط القروض االستهالكية واملقسطة يف البنوك احمللية

وشركات االستثمار وشركات التمويل اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ملن
يرغب يف ذلك من املواطنني املستحقني.

ويضع البنك املركزي الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة ()3

حتدد مدة التأجيل املنصوص عليها يف املادتني السابقتني يف ستة أشهر

ابتداء من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

وجيوز بقرار من اجلهات املعنية يف تطبيق أحكام هذا القانون متديد املدة
لستة أشهر أخرى.
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املادة ()4
تؤخــذ األموال الالزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون من اخلزانــة العــامــة
للدولة.
املادة ()5
على رئيس جملس الوزراء والوزراء -كل فيما خيصه -تنفيذ هذا القانون
ويعمل به اعتبارا من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
أمري الكويت
نواف األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف 30 :شعبان  1442هـ
املوافق 12 :ابريـل  2021م

املذكرة اإليضاحية للقانون
رقم  3لسنة 2021
يف شأن أتجيل االلتزامات املالية ملدة ستة أشهر

تسببت جائحة فايروس كوروان يف أضرار اقتصادية واجتماعية ابلغة إثر
اختاذ قرارات اإلغالق حفاظا على صحة اجملتمع.
واعتبارا لكون معظم املواطنني ملزمون أبداء أقساط مالية للوفاء مبا يف
ذمتهم لعدد من اجلهات احلكومية والبنوك احمللية والشركات اخلاضعة
لرقابة البنك املركزي وتقديرا للظروف املالية العصيبة اليت تواجههم
جراء تداعيات اجلائحة ،فقد جاء مشروع القانون ليتيح هلم خيار
االستفادة من أتجيل االلتزامات املالية املستحقة عليهم ملدة ستة أشهر
من اتريخ سراين هذا القانون على أن حتدد اجلهات املعنية الضوابط
والشروط الالزمة لتنفيذه.
حيث نصت املادة ( )1من هذا القانون على أتجيل سداد االلتزامات
املالية ملن يرغب يف ذلك من املواطنني املستحقني لدى اجلهات التالية:
 -1صندوق معاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين.
 -2صندوق دعم األسرة.
 -3املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
 -4بنك االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
أما املادة ( )2فتتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض االستهالكية
واملقسطة يف البنوك احمللية وشركات االستثمار وشركات التمويل
اخلاضعة لرقابة البنك املركزي ،ملن يرغب
يف ذلك من املواطنني املستحقني .ويضع البنك املركزي الشروط
والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاءت املادة ( )3لتحدد مدة التأجيل بستة أشهر تبدأ من اتريخ
العمل هبذا القانون ،وأعطت احلق للجهات املعنية بتمديد تلك املدة
ملدة مماثلة.
وفيما خيص التكلفة املالية هلذا القانون ،نصت املادة ( )4على أخذ
األموال الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اخلزانة العامة للدولة.
ونصت املادة ( )5أبنه على رئيس جملس الوزراء والوزراء -كل فيما
خيصه -تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اتريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

