
االثنين 2 اغسطس 2010 7محليات
تنطبق أحكام القانون على العميل الذي زادت التزاماته على 50% من إجمالي دخله الشهري

»األنباء« تنشر النص الكامل للقانون الخاص بإنشاء صندوق المعسرين ومذكرته اإليضاحية
فيم��ا يل��ي الن��ص الكام��ل 
للقانون اخلاص بإنشاء صندوق 

املعسرين ومذكرته االيضاحية:

الفصل األول
تعريفات

)م�ادة 1(: في تطبيق احكام هذا 
القانون، يكون للكلمات والعبارات 
التالية املعنى املبني قرين كل منها: 
بن���د )1(:  1 � العمي���ل املتعثر: كل 
الطبيعيني  مواطن من االشخاص 
تعثر في س���داد أقساط او رصيد 
املديونية املستحقة عليه ألي جهة 
من اجلهات الدائنة، في ضوء تعريف 
الوض���ع املالي للعمي���ل املتعثر، 
وينطبق بش���أنه اح���دى احلاالت 
التالية: ان يكون من العمالء الذين 
مت اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم 
جراء تعثرهم في س���داد القروض 
االس���تهالكية او املقسطة من قبل 
اي من اجله���ات الدائنة في موعد 

اقصاه 2009/12/31.
� أن يكون الوضع املالي للعميل 
قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية 
ترتبت عليه ألي جهة من اجلهات 
املشار اليها في البند 5/ب من هذه 
املادة، ومبا يؤدي الى زيادة التزاماته 
الشهرية على نسبة خمسني باملائة 
)%50( من اجمالي دخله الشهري.

� أن يكون العميل قد اثقلت ذمته 
بأعباء والتزامات شهرية ناجتة عن 
تعثره في سداد قروض استهالكية 
او مقسطة من قبل اي من اجلهات 
الدائنة رتبت عليه أحكاما قضائية 
نهائية حتى 2009/12/31 تسببت في 

حرمانه من العمل.
2 � املديوني���ة املتعث���رة: هي 
الرصيد القائم للقروض االستهالكية 
والقروض املقس���طة ف���ي تاريخ 
2009/12/31، وفقا للتعريف الصادر 
عن بنك الكوي���ت املركزي، والتي 
حصل عليها العمي���ل املتعثر من 

اجلهات الدائنة.
3 � اجلهات الدائنة: هي البنوك 
وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة 

بنك الكويت املركزي.
4 � البنك املدير: هو البنك الدائن 
بأكبر قدر م���ن اجمالي املديونية، 
القائمة عل���ى العميل املتعثر لدى 
اجلهات الدائنة وف���ي حالة اذا ما 
كانت املديونية جتاه احدى شركات 
االستثمار يكون البنك املدير احد 
البنوك ال���ذي يحدده بنك الكويت 

املركزي.
5 � الوضع املالي للعميل املتعثر: 
يتم حتديده مبقدار الفرق بني مفردات 

كل من البندين التاليني:
الدخ���ل الش���هري للعميل   � أ 
الش���هرية واي  ويش���مل رواتبه 

ايرادات اخرى.
ب � اجمالي االلتزامات الشهرية 
املستحقة على العميل املتعثر لكافة 
اجلهات الدائن���ة، باالضافة الى ما 
قد يكون عليه من التزامات مالية 
ش���هرية تتعلق بنفق���ة واحكام 
قضائي���ة واجبة النف���اذ، صادرة 
في ش���أن قروض اس���تهالكية او 
مقسطة على العميل املتعثر حتى 
2009/12/31، واقس���اط جتاه بنك 
او املؤسسة  التس���ليف واالدخار 
العامة للرعاية السكنية او املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية وأي 
اقساط ش���هرية مستحقة ألي من 

اجلهات احلكومية.
6 � ق���روض الصندوق: يتمثل 
ف���ي املبلغ ال���ذي يحص���ل عليه 
العمي���ل املتعثر م���ن الصندوق، 
وذلك الستخدامه في سداد جزء او 
كل مديونيته لدى اجلهات الدائنة، 
والذي س���يتم تسديده للصندوق 
على اقساط شهرية من دون فائدة 
بعد سداد املديونيات القائمة قبل 

اجلهات الدائنة.
7 � اللجان: هي التي يتم تشكيلها 
القرار التسويات املقترحة ملعاجلة 

املديونيات املتعثرة.
8 � مجموع���ات العم���ل: ه���ي 
املجموعات التي يتم تشكيلها من 
الكويتيني في الشؤون  املختصني 
املصرفية والقانونية التي تشكلها 
التسويات  اللجان للقيام بدراسة 
املقترحة من البنوك املديرة ورفع 
توصياته���ا في ه���ذا اخلصوص 

للجان.
9 � تسوية املديونية املتعثرة: 
اجلدولة املقترحة ملديونية العميل 
املتعثر من قب���ل البنك املدير، في 
ضوء الوضع املالي للعميل املتعثر، 
التي يتم مبوجبها حتديد مقدار ومدة 
القرض الذي يقدمه الصندوق من 
دون فائدة مبا يؤدي الى معاجلة 
املتعثر في تاريخ  العميل  اوضاع 

.2009/12/31
)مادة 2(: ينش���أ صندوق تكون 
تبعيت���ه وادارته ل���وزارة املالية 
ملعاجلة اوضاع مديونيات املواطنني 
املتعثري���ن في تس���ديد القروض 
االس���تهالكية والقروض املقسطة 
املمنوحة لهم من اجلهات الدائنة، 
والثابتة بدفاتر وسجالت اجلهات 
املذكورة في تاري���خ 2009/12/31، 
وميول هذا الصندوق من االحتياطي 

العام للدولة.

الفصل الثاني
لجان التسوية واختصاصاتها

)م�ادة 3(: تنش���أ جل���ان القرار 

التس���ويات املقترح���ة ملعاجل���ة 
املديونيات املتعثرة، ويصدر قرار 
من مجلس الوزراء بتش���كيل تلك 

اللجان.
وتتك���ون اللجان م���ن اعضاء 
كويتيني ويك���ون عدد اعضاء كل 
جلنة ثالثة اشخاص برئاسة قاض 
كويت���ي ينتدب م���ن قبل املجلس 
االعلى للقضاء على ان ينتدب قاض 
احتياطي ليحل محل الرئيس في 
حالة غيابه، وعضوية اثنني من ذوي 
اخلبرة يرشحهما وزير املالية من 
الدائنة.  العاملني في اجلهات  غير 
وجتتمع كل جلنة مرتني على اقل 
تقدير في االس���بوع � حلني انتهاء 
عملها � للنظر في التسويات املقترحة 
ملعاجلة املديونيات املتعثرة واقرار 
التسويات املناسبة بعد التحقق من 
التزام أح���كام املواد 14، 15، 16، 17 
من هذا القانون وتطبيقها � بحسب 
األحوال � في كل تسوية مقترحة قبل 
اقرارها. ويحدد قرار مجلس الوزراء 
اللجان،  املالية العض���اء  املكافآت 
العامة للدولة  وتتحملها اخلزانة 
باالضافة الى املصاريف التشغيلية 

اخلاصة بأعمال تلك اللجان.
اللج����ان  تتول����ى   :)4 )م�ادة 

االختصاصات التالية:
1 � تلقي التس����ويات املقترحة 
ملعاجلة مديونيات العمالء املتعثرين 
من البنوك املديرة ودراستها وفقا 
للمعايير والضوابط املقررة بشأن 
االستفادة من الصندوق بالنسبة 
لكل حال����ة، وذلك وفقا ملا يقضي 
به هذا القانون واصدار القرارات 
بشأن التسويات الشاملة املقترحة 
العمالء املتعثرين  ملعاجلة سداد 

ملديونياتهم.
2 � اعداد قوائم بأسماء العمالء 
املتعثرين تتضمن كافة البيانات 
املتعلقة ب����كل منهم وقيمة قرض 
الصندوق الذي سيتم استخدامه 
في السداد لكل او جزء من مديونية 
العمي����ل املتعثرة جت����اه اجلهات 
الدائنة وفقا الحكام هذا القانون.

3 � مخاطبة وزير املالية لتحويل 
املبالغ املطلوبة للبنوك املديرة وفقا 
الالئحة  التي حتددها  لالجراءات 

التنفيذية.
4 � مخاطبة وزير املالية، بشأن 
ما قد تواجهه من عوائق في مجال 
القان����ون والئحته  تطبيق ه����ذا 

التنفيذية.
5 � يج����وز للجان ان تش����كل 
مجموعات عمل تعهد اليها بدراسة 
وابداء الرأي في موضوعات معينة 
تتصل بإجناز اللجان للتسويات 
املعروضة عليه����ا، وال يجوز ان 
يكون اعضاء مجموعات العمل من 

العاملني في اجلهات الدائنة.
6 � أي اختصاص����ات اخ����رى 

حتددها الالئحة التنفيذية.

الفصل الثالث
إجراءات التسوية

)مادة 5(: عل����ى العميل املتعثر 
الذي يرغب في االستفادة من هذا 
القانون وتنطبق عليه الشروط 
ان يتقدم بطلب للبنك املدير على 
النموذج املعد لهذا الغرض، مرفقة 
به كافة املستندات املؤيدة للبيانات 
واملعلومات الواردة بالنموذج، الذي 

تقرره الالئحة التنفيذية.
ويج����ب ان يتقدم بهذا الطلب 
في موعد اقصاه س����تة أشهر من 
التنفيذية  الالئحة  تاريخ صدور 
لهذا القانون واال س����قط حقه في 

االستفادة من هذا الصندوق.
ويج���ب على البن���ك املدير 
قب���ول جمي���ع الطلب���ات التي 
تق���دم اليه ودراس���تها وتقدمي 
االقتراحات بشأنها وفقا ألحكام 

هذا القانون.
)مادة 6(: يتول����ى البنك املدير، 
بالتنس����يق مع البنوك وشركات 
االس����تثمار اخلاضعة لرقابة بنك 
الكويت املركزي واجلهات احلكومية 
املشار اليها في املادة )1( بند 5 )ب( 

من هذا القانون ما يلي:
البيانات  � التحق����ق م����ن   1
املتعلقة بالعميل  واملعلوم����ات 
املتعثر، واسباب تعثره ووضعه 
املالي منذ تقدمه بطلب احلصول 
على قرض من اجلهة الدائنة وأي 
تغييرات طرأت عليه حتى تاريخ 
تقدمه للحص����ول على قروض 

الصندوق.
2 � تقدمي اقتراحات � مصحوبة 
 � املؤيدة  بالدراسة واملستندات 
بشأن اجراء التسويات الالزمة 
ملديونية العمالء املتعثرين مع 
كل من اجله����ات الدائنة، وذلك 
املديونية على اقساط  بجدولة 
شهرية وللفترة الزمنية املناسبة، 
مع مراعاة ان يتم حتديد القسط 
الش����هري مبا ميكن العميل من 
االحتفاظ بنس����بة خمسني في 
املائة )%50( من اجمالي دخله 
الش����هري ومن ثم حتديد قيمة 
قرض الصن����دوق، وفق أحكام 
هذا القانون والئحته التنفيذية، 
ويجب ان تتضمن هذه االقتراحات 
تطبيق احكام املواد 14، 15، 16، 17 
من هذا القانون بحسب األحوال 

في كل تسوية مقترحة.
3 � رفع التوصيات للجان القرار 
التسويات املناسبة بالنسبة لكل 

عمي����ل متعثر، وفق اح����كام هذا 
القانون والئحته التنفيذية.

)مادة 7(:  للجان اقرار التسويات 
بعد التحقق من انطباق ش����روط 
اس����تفادة العمي����ل املتعث����ر من 
الصن����دوق، كم����ا تق����وم اللجان 
باتخاذ االجراء الالزم بش����أن من 
يثبت تقدميه معلومات او بيانات 

غير صحيحة.
)مادة 8(:  تصدر اللجان قراراتها 
في شأن اعتماد التسويات املقترحة 
وتكون قراراتها نهائية وال يجوز 
الطع����ن عليها ام����ام اي جهة من 
اجلهات ويتم اخطار البنوك املديرة 

املعنية بتلك القرارات.

الفصل الرابع
إبرام عقود التسوية

)مادة 9(: مع مراعاة احكام املواد 
3، 6، 14، 15، 16، 17 من هذا القانون 
تقوم البنوك املديرة بابرام عقود 
التس����وية مع العمالء املتعثرين 
وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، 
ومن ثم اخطار اللجان بامتام ذلك، 
وتكون عقود التسوية املبرمة مع 
العمالء موثقة م����ن وزارة العدل 

ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
كما تقوم البنوك املديرة بتسديد 
ما يخصها ويخص اجلهات الدائنة 
من املبالغ املتسلمة من الصندوق 
بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك 
وفقا ملا تتضمنه التسوية املقررة، 
ومتابعة تخفيض مديونية العميل 
املتعثر جتاه اجلهات الدائنة باملبالغ 

املسددة.
املدي����رة  البن����وك  وتتول����ى 
حتصيل االقساط الشهرية لسداد 
املقدمة م����ن الصندوق  القروض 
وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل 
الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة 
تلك االقساط الشهرية الى حساب 

الصندوق.
)مادة 10(: تقوم البنوك املديرة، 
نائبة ع����ن الدولة وب����دون اجر، 
بادارة القرض املقدم من الصندوق 
لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك 
احلسابات الالزمة ومتابعة حتصيل 
االقساط الشهرية املستحقة على 
كل عميل متعثر وفقا ملا يتم اقراره 
من جلان التسويات، واتخاذ كافة 
القانونية والقضائية  االجراءات 
جت����اه العم����الء املتعثرين الذين 
يخلون بالتزاماتهم، والقيام بأي 
اعمال اخرى ينص عليها القانون 

والئحته التنفيذية.
ويتم اقتسام التكاليف الفعلية 
لكافة املصروف����ات التي تتحملها 
البن����وك املديرة وذل����ك فيما بني 
اجلهات الدائنة بنسبة مديونية كل 
منها الجمالي املديونية املتعثرة.

)مادة 11(: مع عدم االخالل بأحكام 
املادة )19( من هذا القانون، يجوز 
جلميع اجلهات املخاطبة باحكام 
املادة )1( من القانون رقم 2 لسنة 
2001 املشار اليه منح قروض جديدة 
ائتمانية عن طريق  او تسهيالت 
البيع بالتقسيط للسلع واخلدمات 
� ش����ريطة التزامها بأحكام املادة 
)3( م����ن القانون رقم 2 لس����نة 
2001 املشار اليه � ألي من العمالء 
املستفيدين من الصندوق، وذلك 
في حالة زيادة النس����بة املتبقية 
للعميل من دخله الشهري املستمر، 
والذي متت تسوية املديونية على 
اساسه، ومبا يفوق حجم القسط 
الشهري املستحق للصندوق، مع 

عدم االخالل بشروط التسوية.
وجتب مراع����اة حتديد حجم 
املبلغ الفائض م����ن الدخل املتاح 
الذي سيتم على اساسه منح القرض 
اجلديد بعد استبعاد قيمة القسط 
الش����هري احملدد لس����داد القرض 

للصندوق.
ويتعني على البنوك وشركات 
االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك 
املرك����زي االلت����زام بالتعليمات 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
بشأن قواعد واسس منح القروض 
االستهالكية وغيرها من القروض 
املقس����طة، كم����ا تلت����زم اجلهات 
املخاطبة بأحكام القانون رقم )2( 
لس����نة 2001 التي تقدم تسهيالت 
عن طريق البيع بالتقسيط للسلع 
التي سبقت االشارة   � واخلدمات 
اليه����ا � بتعليمات وزارة التجارة 
والصناع����ة في هذا الش����أن بعد 

التنسيق مع البنك املركزي.
)مادة 12(: يجوز للعمالء الذين 
س����بق لهم ابرام تس����ويات وفق 
القانون رقم )28( لسنة 2008 املشار 
اليه التقدم إلعادة التسوية وفقا 

الحكام هذا القانون.
)مادة 13(: تقوم اجلهات الدائنة 
والعم����الء املتعث����رون عند ابرام 
التسوية بالتنازل عن اي دعاوى 
قضائي����ة متداول����ة وذل����ك على 
النحو الذي ي����رد بيانه بالالئحة 

التنفيذية.

الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات

)مادة 14(: في حال قبول اجلهات 
الدائنة س����دادا مبك����را لقروضها 
االس����تهالكية واملقس����طة يحظر 
عليها تقاضي اي رسوم او فوائد 
او عوائد مباشرة او غير مباشرة 

عند قيام العميل املتعثر بس����داد 
مبكر ملديونيته، او اذا قامت بذلك 
الدولة نيابة عنه وفقا ألحكام هذا 

القانون.
مع مراع����اة احكام  )م�ادة 15(: 
املادتني )3، 6( من هذا القانون اذا 
كانت قيمة اي قرض استهالكي او 
قرض مقسط او كليهما مت منحه من 
قبل اجلهات الدائنة للعميل املتعثر 
قد جاوزت احل����د االقصى املقرر 
وفقا للمعايير والقواعد الواردة في 
الفقرات والتعليمات الصادرة عن 
بنك الكويت املركزي، يتم استخدام 
الفوائد او العوائد املستحقة على 
الزيادة التي متت فوق احلد االقصى 
للقرض اعتب����ارا من تاريخ منح 
هذه الزيادة في تخفيض الرصيد 
القائ����م من القرض، واعتبر ما مت 
حتصيله من العميل من فوائد او 
عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون 
دفع����ات نقدية تخصم من رصيد 
املتعثر،  العميل  القرض ملصلحة 
فإن ترتب على ذلك وجود فائض 
بعد تس����ديد كامل رصيد القرض 

اعيد هذا الفائض للعميل.
مع مراع����اة احكام  )م�ادة 16(: 
املواد )3، 6، 15( من هذا القانون 
اذا كان����ت فت����رة س����داد القرض 
االستهالكي او القرض املقسط او 
كليهما الذي منح من قبل اي من 
اجلهات الدائن����ة للعميل املتعثر 
قد جاوزت احل����د االقصى املقرر 
وفق����ا للمعايير والقواعد الواردة 
في القرارات والتعليمات الصادرة 
من بنك الكويت املركزي، او متت 
زيادة فترة سدادها بسبب زيادة 
االعباء املالية بعد ابرام العقد مبا 
يخالف التعليم����ات الصادرة من 
املرك����زي، خفضت  الكويت  بنك 
فترة الس����داد الى الفترة احملددة 
لتقس����يط القرض االستهالكي او 
القرض املقسط او كليهما � بحسب 
االحوال � بش����رط ان تبقى قيمة 
القسط الشهري مبا ال يجاوز قيمته 
عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك 
الكويت املركزي، فإن جاوزت ذلك 
باملخالفة لتلك التعليمات اسقطت 
الزيادة في القس����ط الشهري من 

رصيد القرض.
)مادة 17(: مع مراعاة احكام املواد 
)3، 6، 14، 15، 16( من هذا القانون 
اذا كانت االعباء املالية على القرض 
االستهالكي او القرض املقسط او 
كليهم���ا الذي منح من قبل اي من 
اجلهات الدائنة قد مت زيادتها عما 
كانت عليه وقت ابرام عقد القرض 
باملخالفة للمعايير املوضوعة من 
بنك الكويت املركزي، اسقطت هذه 
الزيادة واعتبر ما مت حتصيله منها 
قبل العمل به���ذا القانون دفعات 
نقدي���ة تخصم من رصيد القرض 
لصالح العميل، ف���إن ترتب على 
ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل 
رصيد الق���رض اعيد هذا الفائض 

للعميل.
)مادة 18(: يحظر على االشخاص 
املن����وط بهم تطبيق اح����كام هذا 
القان����ون افش����اء اي بيان����ات او 
معلومات تتعلق بالعمالء املتعثرين 
اال ف����ي االحوال التي يصرح فيها 

القانون بذلك.
ومع عدم االخالل بأي عقوبة اشد 
ينص عليها قانون آخر يعاقب من 
يخالف هذا احلظر � من االشخاص 
الطبيعيني � باحلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة اشهر وبغرامة ال جتاوز 
مائتني وخمسة وعشرين دينارا 
كويتيا، او باحدى هاتني العقوبتني، 
مع احلكم على اجلاني بالعزل في 

جميع االحوال.
ويعاقب املسؤول في الشخص 
االعتب���اري ال���ذي يخالف هذا 
احلظر بغرامة ال جتاوز خمسة 
آالف دينار كويتي، وال يحول ذلك 
دون توقيع جزاءات ادارية على 
الشخص االعتباري من اجلهة 
مانح���ة الترخيص له مبزاولة 

النشاط.
)مادة 19(: ال يجوز بعد العمل 
بهذا القان���ون ألي من اجلهات 
اخلاضع���ة لرقابة بنك الكويت 
التعليمات  املركزي ان تخالف 
والقواع���د والضواب���ط الت���ي 
يصدرها البنك املركزي بش���أن 
الق���روض االس���تهالكية  منح 
والقروض املقسطة، كما ال يجوز 
ألي من اجلهات االخرى املخاطبة 
باحكام املادة )1( من القانون رقم 
2 لسنة 2001م املشار اليه التي 
تقدم تسهيالت ائتمانية من خالل 
نظام البيع بالتقس���يط للسلع 
واخلدم���ات مخالفة التعليمات 
التي تصدره���ا وزارة التجارة 
والصناعة في هذا اخلصوص.

الكويت  ويوقع كل من بنك 
التج���ارة  ووزارة  املرك���زي 
والصناع���ة عل���ى اجله���ات 
اخلاضعة لرقابة كل منهما، في 
حالة مخالفة الشروط بالفقرة 
السابقة، جزاءات مالية، تتدرج 
تبعا ملدى جسامة املخالفة بحد 
اقصى مقداره خمسون الف دينار 
)50000 دينار( او ما يس���اوي 
رصيد القرض ايهما اكبر ويتم 
استخدامها في سداد قيمة القرض 
او التسهيالت املمنوحة باملخالفة، 
وي���ؤول الباق���ي ? ان وج���د ? 

لالحتياطي العام للدولة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

)مادة 20(: يصدر مجلس الوزراء 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل 
شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن 
القواعد واالجراءات التي يتم بها 
وفق����ا الحكامه معاجل����ة أوضاع 
املديونيات املتعثرة للمواطنني جتاه 
اجلهات الدائنة، وقواعد وإجراءات 
التس����ويات، والقواعد واألسس 
اخلاصة ب����إدارة القروض املقدمة 
من الصندوق للعمالء، وغير ذلك 
من األمور الت����ي يقتضيها تنفيذ 

أحكام هذا القانون.
)مادة 21(: يلغى القانون رقم )28( 
لسنة 2008 املشار إليه اعتبارا من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
)م�ادة 22(: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 
تنفي����ذ هذا القان����ون، ويعمل به 
من تاريخ نش����ره ف����ي اجلريدة 

الرسمية.
أمير الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 13 شعبان 1431ه�
الموافق 25 يوليو 2010م

المذكرة االيضاحية
وجاء في املذك���رة اإليضاحية 
للقانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء 
صندوق ملعاجلة أوضاع املواطنني 
املتعثري���ن ف���ي س���داد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه البنوك 

وشركات االستثمار ما يلي:
نظرا ملا اظهره الواقع من ثغرات 
في تطبيق احكام القانون رقم 28 
لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق 
ملعاجلة اوضاع املواطنني املتعثرين 
القروض االستهالكية  في س���داد 
البنوك وشركات  واملقسطة جتاه 
االستثمار وتعميما للفائدة وتوسيعا 
لقاعدة املستفيدين من احكام هذا 
القانون، صدر هذا القانون املرافق 
حرصا من احلكومة على مساعدة 
املواطن���ني املتعثرين في تس���ديد 
القروض االس���تهالكية واملقسطة 
املمنوحة لهم من البنوك وشركات 
االس���تثمار اخلاضعة لرقابة بنك 
الكوي���ت املركزي ومس���اعدة من 
يرغب من هؤالء املدينني في معاجلة 
مديونيته ويهدف الى التيسير في 
اداء ما عليهم م���ن ديون وقد اعد 
القانون املرافق ملعاجلة اوضاعهم 
وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق 
واالوضاع املالية ل���كل مدين كما 
يكفل ان حتصل البنوك وشركات 
االستثمار على حقوقها من هؤالء 
املدينني باالضافة الى سداد ديونهم 
قبل الصندوق. وترتكز هذه املعاجلة 
عل���ى ركيزة اساس���ية تتمثل في 
احملافظة للعميل على نصف دخله 
الش���هري ومبا يتيح له والسرته 
العيش الك���رمي، االمر الذي يعود 
بالوضع املالي له الى سابق عهده 
عند جلوئه لالقتراض  من البنوك 
وشركات االستثمار حيث ان العميل 
املقترض قد قبل وارتضى عند منحه 
القرض باس���تقطاع نحو 50% من 
دخله الشهري س���دادا ملديونيته 
العميل قد رتب  وبالتالي يك���ون 
أوضاعه املعيشية في ضوء دخله 

املتبقي بعد سداد تلك األقساط.
وحتقيق���ا لهذا الهدف، فقد اعد 
القانون املرافق الذي تضمن ستة 
فصول خصص الفصل االول منه 
للتعريفات، حيث تنص املادة رقم 
)1( من���ه على تعريف���ات لاللفاظ 
واملصطلحات املستخدمة في القانون 
العميل املتعثر والش���روط  وهي 
التي حددها القانون الكتساب هذه 
املتعثرة وهي  الصفة، واملديونية 
الرصيد القائم للقروض االستهالكية 
والقروض املقسطة ويسترشد في 
ذلك مبا اصدره البنك املركزي من 
تعليمات بشأن املقصود بالقرض 
االستهالكي او القرض املقسط والذي 

يحدده مبا يلي:
� الق���روض/ عمليات التمويل 
الشخصي االستهالكي: يقصد بها 
القروض/ عمليات التمويل الشخصي 
متوسط االجل الذي يقدم للعميل 
بغرض متويل احتياجاته من السلع 
االستهالكية واملعمرة، او لتغطية 
نفق���ات العالج والتعلي���م، ويتم 
سدادها على اقساط شهرية خالل 

فترة ال جتاوز اخلمس سنوات.
� القروض املقس���طة/ عمليات 
الش���خصي )االسكانية(  التمويل 
القروض  املقس���طة: يقصد به���ا 
املقس���طة )االس���كانية( عمليات 
الش���خصي )االسكاني(  التمويل 
طويلة االجل التي يستخدمها العميل 
الغراض غير جتارية وعلى وجه 
اخلصوص بناء وترميم او شراء 
سكن خاص، ويسدد على اقساط 
شهرية خالل فترة ال جتاوز خمس 

عشرة سنة.
ويتم تق���دمي عمليات التمويل 
املقس���ط م���ن البنوك وش���ركات 
االستثمار التي تعمل وفقا الحكام 
الشريعة االس���المية، وفقا لصيغ 
التموي���ل االس���المي )كالبي���وع 
واملرابحات واملس���اومات، االجارة 
املنتهي���ة بالتملك، االس���تصناع 

وغيرها من الصيغ االسالمية.
التعريفات كذلك  كما ش���ملت 
اجلهات الدائنة والبنك املدير والوضع 
املتعث���ر وقرض  املال���ي للعميل 

الصندوق واللج���ان ومجموعات 
العمل وتسوية املديونية املتعثرة. 
ونص���ت امل���ادة )2( على انش���اء 
الصندوق والغرض منه وعلى ان 
تكون تبعيته وادارته لوزارة املالية 
كما بينت تاريخ االخذ باملديونيات 
كما جاء في دفاتر وسجالت البنوك 
وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة 
بنك الكويت املركزي وحددت التاريخ  
ب���� 2009/12/31 على ان ميول هذا 
الصن���دوق م���ن االحتياطي العام 
للدولة. ونظم الفصل الثاني جلان 
التسوية واختصاصاتها ونصت 
املادة الثالثة على انشاء جلان القرار 
التسويات يصدر قرار من مجلس 
الوزراء بتشكيلها وحتديد املكافآت 
املالي���ة العضائها على ان تتحمله 
اخلزان���ة العامة هذا باالضافة الى 
العامة املصاريف  حتميل اخلزانة 

التشغيلية اخلاصة باللجان.
وحددت املادة )4( اختصاصات 
اللجان من تلقي التسويات واصدار 
القرارات اخلاصة بها واعداد قوائم 

بأسماء العمالء.
والئحت���ه التنفيذية وترك امر 
اضافة اي اختصاصات اخرى لالئحة 
التي قد  التنفيذية حسب احلاجة 
تفرضها االعتبارات العملية لتطبيق 

احكام هذا القانون.
ونص الفصل الثالث على اجراءات 
التسوية حيث فرضت املادة )5( على 
العميل املتعثر كشرط لالستفادة من 
الصن���دوق ان يتقدم بطلب للبنك 
املدير عل���ى النم���وذج الذي يعد 
الالئحة  الغرض والذي تقره  لهذا 
التنفيذية مرفقا به املستندات التي 
تدعم ما ورد بالنموذج وذلك خالل 
ستة اشهر من تاريخ نشر الالئحة 
التنفيذية للقانون. وحددت املادة 
)6( اختصاصات البنك املدير بحيث 
يتولى كل االعمال املتعلقة بفحص 
املديونية والتحق���ق من البيانات 
واملديونيات واملعلومات اخلاصة 
بالعميل املتعثر واس���باب التعثر 
ووضعه املالي حتى تاريخ تقدمه 
للحصول على ق���رض الصندوق 
املناس���بة للجنة  التوصية  ورفع 
القرار التسوية بالنسبة لكل عميل 
متعثر وفق احكام القانون والئحته 

التنفيذية.
وخولت املادة )7( اللجان اقرار 
التس���ويات بناء عل���ى توصيات 
البنك املدير ومجموعات العمل كما 
منحت اللجان صالحية التحقق من 
انطباق الشروط على العميل املتقدم 
للتسوية كما لها اتخاذ االجراء الالزم 
ضد من يثبت تقدميه معلومات او 

بيانات غير صحيحة.
ونصت املادة )8( على ان تكون 
قرارات اللجان باعتماد التسويات 
املقترحة فيما بني اجلهات الدائنة 
والعميل املتعثر نهائية وال يجوز 
الطعن عليها امام أي جهة وتتولى 
اللجان اخطار البنوك املديرة املعنية 

بتلك القرارات.
وتضم���ن الفصل الرابع قواعد 
ابرام عقود التسوية وقضت املادة 
)9( بأن تبرم البنوك املديرة عقود 
التسوية املعتمدة من اللجان والتي 
تكون موثق���ة م���ن وزارة العدل 
ومشمولة بالصيغة التنفيذية ثم 
تتولى عقب ذلك تسديد املديونيات 
للجهة الدائنة والصندوق وحتصيل 
العميل  الش���هرية من  االقس���اط 

املتعثر.
ونصت املادة )10( على ان تتولى 
البنوك املديرة بصفتها نائبة عن 
الدولة وب���دون اجر ادارة القرض 
املقدم من الصندوق لكل عميل متعثر 
وحددت كيفي���ة االدارة وعلى ان 
يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل 
املصروفات الت���ي تتحملها اجلهة 

املديرة فيما بني اجلهات الدائنة كما 
تتولى اتخاذ االجراءات القانونية 
والقضائية قبل العمالء املتعثرين 

الذين يخلون بالتزاماتهم.
ونصت املادة )11( على انه مع 
عدم االخالل بأحكام املادة )19( من 
هذا القانون، يجوز جلميع اجلهات 
املخاطبة بأحكام املادة )1( من القانون 
رقم 2 لسنة 2001 املشار اليه منح 
قروض جديدة او تسهيالت ائتمانية 
� عن طريق البيع بالتقسيط للسلع 
واخلدمات شريطة االلتزام بأحكام 
املادة )3( من القانون رقم 2 لسنة 
2001 املشار اليه – الي من العمالء 
املستفيدين من الصندوق، وذلك في 
حالة زيادة النسبة املتبقية للعميل 
من دخله الشهري املستمر، والذي 
مت تسوية املديونية على اساسه، 
ومبا يفوق حجم القسط الشهري 
املستحق للصندوق، مع مراعاة عدم 

االخالل بشروط التسوية.
كما يجب مراعاة حتديد حجم 
املبلغ الفائض من الدخل املتاح الذي 
سيتم على اساس���ه منح القرض 
اجلديد بعد استبعاد قيمة القسط 
الش���هري احملدد لس���داد القرض 
البنوك  للصندوق. وفرضت على 
وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة 
البنك املركزي االلتزام بالتعليمات 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
بشأن قواعد واسس منح القروض 
االستهالكية وغيرها من القروض 
املقسطة كما تلتزم اجلهات املخاطبة 
بأحكام القانون رقم )2( لسنة 2001 
التي تقدم تسهيالت عن طريق البيع 
بالتقسيط للسلع واخلدمات � التي 
سبق االشارة اليها � بتعليمات وزارة 
التجارة والصناع���ة الصادرة في 
هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك 
املرك���زي. ونصت املادة )12( على 
جواز ان يتقدم العمالء الذين سبق 
لهم ابرام عقود تسوية وفقا للقانون 
رقم 28 لسنة 2008 لالستفادة من 
املرافق وطلب  القانون  احكام هذا 

اعادة التسوية وفقا الحكامه.
وأوجبت املادة )13( على البنوك 
الدائنة واملدينني املتعثرين التنازل 
عن أي دعاوى قضائية مقامة وذلك 
بعد ابرام عقد التسوية مع العميل 
املتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه 
التنفيذية. وتضمن  الالئح���ة  في 
الفصل اخلامس حتديدا املخالفات 
املادة  واجلزاءات، حي���ث حظرت 
)14( تقاضي أي رس���وم او فوائد 
او عوائد مباشرة او غير مباشرة 
حالة قيام العميل املتعثر بس���داد 
مبك���ر ملديونيته. ونص���ت املادة 
)15( على ان���ه اذا كانت قيمة أي 
قرض استهالكي او قرض مقسط 
او كليهما مت منحه من قبل اجلهات 
الدائنة للعميل املتعثر قد جاوزت 
احلد االقصى املقرر وفقا للمعايير 
والقواع���د الواردة ف���ي القرارات 
البنك  الص���ادرة من  والتعليمات 
الفوائد او  املركزي، يتم استخدام 
العوائد املستحقة على الزيادة التي 
متت فوق احل���د االقصى للقرض 
اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة 
القائم من  الرصي���د  في تخفيض 
القرض، واعتب���ر ما مت حتصيله 
من العميل من فوائد او عوائد عنها 
قبل العمل بالقانون دفعات نقدية 
تخصم من رصيد القرض لصالح 
العميل املتعثر فإن ترتب على ذلك 
وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد 
القرض اعيد هذا الفائض للعميل.

كما نصت املادة )16( ايضا على 
انه اذا كانت فترة س���داد القرض 
االستهالكي او القرض املقسط او 
كليهما ال���ذي منح من قبل أي من 
اجلهات الدائنة للعميل املتعثر قد 
املقرر وفقا  جاوزت احلد االقصى 

للمعايي���ر والقواعد ال���واردة في 
القرارات والتعليمات الصادرة من 
بنك الكويت املركزي او متت زيادة 
فترة سدادها بسبب زيادة االعباء 
املالية بعد ابرام العقد مبا يخالف 
تعليم���ات البنك املركزي خفضت 
فترة الس���داد الى الفترة احملددة 
لتقسيط قيمة القرض االستهالكي 
او القس���ط او كليهما  � بحس���ب 
االح���وال � بش���رط ان تبقى قيمة 
القسط الشهري مبا ال يجاوز قيمته 
عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك 
الكويت املركزي فان جتاوزت ذلك 
باملخالفة لتلك التعليمات اسقطت 
القس���ط الشهري من  الزيادة في 

رصيد القرض.
وواجهت املادة )17( حالة ما اذا 
كانت االعب���اء املالية على القرض 
االستهالكي او القرض املقسط او 
كليهما ال���ذي منح من قبل أي من 
اجلهات الدائنة قد مت زيادتها عما 
كانت عليه وقت ابرام عقد القرض 
باملخالفة للمعايير املوضوعة من 
البنك املركزي وقررت ان تخفض 
هذه الزيادة ويعتبر ما مت حتصيله 
منها قبل العمل بهذا القانون دفعات 
نقدية تخص���م من رصيد القرض 
لصالح العميل فإن ترتب على ذلك 
وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد 
القرض اعيد هذا الفائض للعميل.

وفرضت املادة )18( حظرا على 
كافة اجلهات واالشخاص القائمني 
على تطبيق احكام القانون او لهم 
عالقة بتطبيقه التزاما بعدم افشاء أي 
معلومات او بيانات خاصة بالعمالء 
املستفيدين من الصندوق فيما عدا 
االح���وال التي يصرح بها القانون 
وفرضت عقوبة جزائية توقع على 
الش���خص الطبيعي املسؤول في 
الشخص االعتباري الذي يتسبب 
في مخالفة هذا احلظر، هذا فضال 
عن امكانية توقيع اجلزاءات االدارية 
على الشخص االعتباري من اجلهة 

مانحة ترخيص مزاولة النشاط.
وحظرت املادة )19( بعد العمل 
بالقان���ون على أي م���ن اجلهات 
الكويت  اخلاضع���ة لرقابة بن���ك 
املرك���زي ان تخال���ف التعليمات 
والقواعد والضوابط التي يصدرها 
البنك املركزي بشأن منح القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة. 
ونص���ت على انه ال يجوز ألي من 
اجلهات االخرى املخاطبة بأحكام 
املادة )1( من القانون رقم 2 لسنة 
2001 املشار اليه، التي تقدم تسهيالت 
ائتماني���ة من خالل نظ���ام البيع 
بالتقسيط للسلع واخلدمات مخالفة 
الت���ي تصدرها وزارة  التعليمات 
التجارة والصناعة بهذا اخلصوص. 
ونصت على جواز ان يوقع كل من 
بنك الكويت املركزي ووزارة التجارة 
والصناعة على اجلهات اخلاضعة 
لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة 
الشروط الواردة بالفقرة السابقة، 
جزاءات مالي���ة، تتدرج تبعا ملدى 
جسامة املخالفة وبحد اقصى مقداره 
خمسون الف دينار كويتي )50000 
د.ك(، او ما يساوي رصيد القرض 
ايهم���ا اكبر ويتم اس���تخدامها في 
سداد قيمة القرض او التسهيالت 
املمنوحة باملخالفة، ويؤول الباقي � 
ان وجد � لالحتياطي العام للدولة. 
واخيرا، تضمن الفصل الس���ادس 
احكاما ختامية حيث نصت املادة 
)20( على اصدار الئحة تنفيذية لهذا 
القانون بقرار من مجلس الوزراء 
خالل شهرين من تاريخ العمل بهذا 
القانون. ونصت املادة 21 على الغاء 
القانون رقم 28 لسنة 2008 اعتبارا 
من تاريخ العمل بهذا القانون الذي 
يعمل به وفقا للمادة 22 من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.


