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 اطبع 

 فهرس املوضوعات
  

  )9 - 1(نص القانون . 00
 

 

 نص القانون - 0
)1 - 9( 

  1املادة رقم 

 1مادة 

أن يقرض يف حدود مبلغ مخسني  -بعد موافقة جملس الوزراء  -لوزير املالية 
مليون دينار ، من املال االحتياطي للدولة ، الشرآات املسامهة الكويتية أو 

الضمانات والشروط اليت يراها أن يكفلها فيما تعقد من قروض ، وذلك ب
 .مناسبة مع مراعاة أحكام املادة التالية

  
 

  2املادة رقم 

 2مادة 

أن تكون من  -1: ال جيوز إقراض شرآة مسامهة أو آفالتها إال بالشروط اآلتية
أن تكون احلكومة أو إحدى  -2. الشرآات اليت طرحت أسهمها يف اآتتاب عام

 .رأس ماهلااملؤسسات العامة قد سامهت يف 

أن ال تكون من البنوك أو  -4. أن يكون قد دفع نصف رأس ماهلا على األقل -3
أن ال يزيد جمموع القروض والكفاالت املمنوحة للشرآة عن  -5. شرآات االستثمار

 .مثلي رأس ماهلا املدوع

  
 

  3املادة رقم 

 3مادة 

يت سيتثمر فيها على الشرآة أن تبني ، يف طلب القرض أو الكفالة ، األوجه ال
 .القرض ، وجيب يف مجيع األحوال أن يستثمر نصفه على األقل يف الكويت

  
 

  4املادة رقم 

 4مادة 



ال جيوز أن جتاوز مدة سداد القرض املدة الباقية للشرآة ، فإذا آانت الشرآة 
 .غري حمددة املدة ، أو زادت املدة الباقية على مخسة عشر عاما

 .ويسري ذات احلكم على مدة الكفالة 

  
 

  5املادة رقم 

 5مادة 

تسلم قيمة القرض إىل الشرآة املقرتضة على دفعات يف حدود حاجتها للصرف منه 
 .على األوجه اليت ستستثمره فيها

من قيمة املدفوع منه للشرآة % 3وحتسب على القرض فائدة سنوية ال جتاوز 
 .اعتبارا من تاريخ الدفع

  
 

  6املادة رقم 

 6مادة 

جيب أن يكون الصرف من القرض لألغراض اليت أعطي من أجلها، ويندب وزير 
 .املالية والنفط من يراه لإلشراف على ذلك

وعلى الشرآة املقرتضة أن تقدم إىل وزارة املالية والنفط نسخة من أية 
 -ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير املالية والنفط 

ندب من يراه لالطالع على حسابات  -باالتفاق مع وزير التجارة والصناعة 
 .الشرآة املقرتضة طوال املدة املذآورة

  
 

  7املادة رقم 

 7مادة 

ال جيوز للشرآة املقرتضة أو املكفولة وفقا ألحكام هذا القانون أن تقرتض أي قرض 
ا أو ترتب عليها أية آخر أو تطرح لالآتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراهت

 .حقوق عينية أخرى إال بإذن من وزير املالية والنفط

  
 

  8املادة رقم 

 8مادة 

يكون لوزير املالية والنفط يف استيفاءآافة املبالغ املستحقة للحكومة وفقا 
من القانون ) 106(ألحكام هذا القانون حق االمتياز املنصوص عليه يف املادة 

 .ر قانون التأمينات العينيةبإصدا 1961لسنة  34رقم 

  
 

  9املادة رقم 

 9مادة 



تنفيذ أحكام هذا  -آل فيما خيصه  -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
القانون ، ويصدر وزير املالية والنفط اللوائح الالزمة لتنفيذه ، ويعمل به 

 .من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 شبكة املعلومات القانونية 


