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 2021سنة ل  3قانون رقم 
 يف شأن أتجيل االلتزامات املالية ملدة ستة أشهر 

 بعد االطالع على الدستور،  -
إبنشاء بنك االئتمان الكوييت،    1965لسنة    30وعلى القانون رقم    -

 املعدلة له، والقوانني  
يف شأن النقد وبنك الكويت    1968لسنة    32وعلى القانون رقم    -

 قوانني املعدلة له، املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وال 
وعلى قانون التأمينات االجتماعية الصادر ابألمر األمريي ابلقانون    -

 والقوانني املعدلة له،  1976لسنة   61رقم  
رقم    -  القانون  السكنية    1993لسنة    47وعلى  الرعاية  شأن  يف 

 والقوانني املعدلة له، 
اع  إبنشاء صندوق ملعاجلة أوض  2010لسنة    51وعلى القانون رقم    -

طة جتاه البنوك املواطنني املتعثرين يف سداد القروض االستهالكية واملقس 
 ، 2014لسنة   28وشركات االستثمار، واملعدل ابلقانون رقم  

يف شأن إنشاء صندوق دعم   2013ة  لسن   104وعلى القانون رقم    -
 ، 2014لسنة   27األسرة، واملعدل ابلقانون 

رقم    - القانون  األقساط    بتأجيل  2020لسنة    6وعلى  حتصيل 
 وقي املتعثرين ودعم األسرة، املستحقة على عمالء صند

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

 ( 1املادة )
املالية   االلتزامات  سداد  من  يؤجل  ذلك  يف  يرغب  املواطنني  ملن 

 : املستحقني لدى اجلهات التالية
 نني املتعثرين. صندوق معاجلة أوضاع املواط  - 1
 صندوق دعم األسرة.  - 2
 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. - 3
 بنك االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.  - 4
هذ و  هذا  اجلها  ه تصدر  أحكام  بتنفيذ  املتعلقة  والشروط  القرارات  ت 

 . القانون
 ( 2املادة )

وك احمللية  يؤجل سداد أقساط القروض االستهالكية واملقسطة يف البن
ملن    اخلاضعة لرقابة البنك املركزي   وشركات التمويل  وشركات االستثمار 

 يرغب يف ذلك من املواطنني املستحقني. 
 القانون.ويضع البنك املركزي الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

 ( 3املادة )
 حتدد مدة التأجيل املنصوص عليها يف املادتني السابقتني يف ستة أشهر 

 نشره يف اجلريدة الرمسية. من اتريخ  ابتداء  
ة يف تطبيق أحكام هذا القانون متديد املدة  وجيوز بقرار من اجلهات املعني

 لستة أشهر أخرى. 

 ( 4املادة )
تؤخــذ األموال الالزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون من اخلزانــة العــامــة  

 للدولة.
 ( 5املادة )

تنفيذ هذا القانون    - فيما خيصه  كل-على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 اجلريدة الرمسية. ل به اعتبارا  من اتريخ نشره يف ويعم

 أمري الكويت 
 األمحد اجلابر الصباح  نواف
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 املذكرة اإليضاحية للقانون 
 2021لسنة  3رقم 

 ية ملدة ستة أشهر يف شأن أتجيل االلتزامات املال
اقتصادية واجتماعية ابلغة إثر  تسببت جائحة فايروس كوروان يف أضرار  

 اختاذ قرارات اإلغالق حفاظا  على صحة اجملتمع. 
واعتبارا  لكون معظم املواطنني ملزمون أبداء أقساط مالية للوفاء مبا يف  

ة  ذمتهم لعدد من اجلهات احلكومية والبنوك احمللية والشركات اخلاضع
العصي املالية  للظروف  وتقديرا   املركزي  البنك  تواجههم لرقابة  اليت  بة 

خيار   هلم  ليتيح  القانون  مشروع  جاء  فقد  اجلائحة،  تداعيات  جراء 
االستفادة من أتجيل االلتزامات املالية املستحقة عليهم ملدة ستة أشهر 
من اتريخ سراين هذا القانون على أن حتدد اجلهات املعنية الضوابط  

 والشروط الالزمة لتنفيذه. 
سداد االلتزامات   لقانون على أتجيل( من هذا ا1حيث نصت املادة )

 : املواطنني املستحقني لدى اجلهات التاليةملن يرغب يف ذلك من  املالية  
 صندوق معاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين.  - 1
 صندوق دعم األسرة.  - 2
 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. - 3
 بنك االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.  - 4
)   أما بتأجيل2املادة  فتتعلق  االستهالكية    (  القروض  أقساط  سداد 

االستثمار وشركات  احمللية  البنوك  يف  التمويل   واملقسطة   وشركات 
 ، ملن يرغب  اخلاضعة لرقابة البنك املركزي 

املستحقني.   املواطنني  من  ذلك  املركزييف  البنك  الشروط    ويضع 
 القانون. لالزمة لتنفيذ أحكام هذا  والضوابط ا

( املادة  اتريخ  3وجاءت  من  تبدأ  أشهر  بستة  التأجيل  مدة  لتحدد   )
العمل هبذا القانون، وأعطت احلق للجهات املعنية بتمديد تلك املدة  

 ملدة مماثلة. 
القانون، نصت املادة )  ( على أخذ  4وفيما خيص التكلفة املالية هلذا 

 كام هذا القانون من اخلزانة العامة للدولة. الالزمة لتنفيذ أح  األموال
كل فيما  -( أبنه على رئيس جملس الوزراء والوزراء  5ونصت املادة ) 

تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا  من اتريخ نشره يف اجلريدة   -خيصه
 الرمسية. 


