ﺇﻋﻼﻥ ﻫـــــﺎﻡ
) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺍﻷﺳﺮﺓ (
جاء بمواد القانون رققم )  ( 104لسنة  20013في شأن
ن
تعلن وزارة المالية إنه تتطبيقا ً لما ج
ن
مجلس الوزراء
س
حية  ،وقرار نائب ررئيس
ته اإليضاح
عم األسرة  ،ومذكر ه
صندوق دع
إنشاء ص
الئحة التنفيذذية لھذا الققانون.
ووزير المالية المووقر بالموافققة على الال
اعتباراً
ر
جه إلى البننوك
تتوافر فيه الصففة المنشأ ممن أجلھا ھھذا الصندووق أن يتوج
ر
على من
ى
ى
يتسنى
ستندات الممؤيدة لما ييطالب به حتى
من يوم األربعاء  20113/06/122وذلك لتقديم المس
صھا ورفع تقرير بشأأنھا إلى إددارة الصنندوق ) وززارة الماليية – إداررة
لتلك البننوك فحص
من تاريخ العمل بالقاانون اعتباررا من يووم
الحسابات العامة ( وذلك لممدة أربعة أشھر ن
ت
ادة خالل ھذذه
طلب االستف ة
األربعاء الموافق  ، 20113/06/12ويتتوجب على العميل تتقديم ب
ويكون البنك الممدير البنك المحلي ي
في
ن
القانون ،
ن
ستفادة من ھذا
حقه في االس
الفترة وإإال سقط ح
ي
الشھري
خل
المحول إلية الراتب أو الدخ
ل
عمالء تلك االبنوك المدديرة
الجدول التالي وفقا ً لتوزيع عم
المستمر للعميل.
 مققراتطلبات العممالء لالستفافادة من القاانون :
البنوك المديرة الستقبال ط
ك
-1

مركز الغزالي
) العاصمة (

فرع شرق
ع

بنك الكويت الوطنني
صحي
 -6مركز الشويخ الص
) العاصمة (

فررع الروضة

فرع ااألندلس

فرع الغزالي

فرع السور

حي
فرع الشويخ الصح

ففرع السرة

ففرع الشويخ
فرع كيفان

فرع سووق شرق
مجمع الوزارات
فرع مع

ففرع اليرموك

فرع التأميناات االجتماعية

فرع الفيحاء
فرع النزھة
 -7مركز سينما الساللمية
) حولي (
فرع سينما السالميية

ففرع قرطبة
ففرع مشرف

 -12مرككز األحمدي
حمدي (
) األح
فرع األحمدي
KNPC
فرع C

فرع صباح السالم
ع

صباح السالم
فرع علي ص

فررع صبحان
 -10مرركز صباح الناصر
) الفروانية (

فرع اللفحيحيل

ففرع األفنيوز
 -2مركز الدوحة
) العاصمة (

فرع زين
ع
 -4مرككز الراية
) العااصمة (

فرع السالمية

حيل الساحلي
فرع الفحيح

فرع الدوحة

فرع الراية

ية
السالمية
فرع رأس

فرع صباح الناصر

 -13مرركز ھدية
حمدي (
) األح

ففرع الجھراء

فرع االشامية

 -8مركز الرميثيةة
) حولي (

فررع العارضية

فرع ھدية
ع

فرع الجھراء التجاري

فرع ضاح
حية عبد ﷲ
سالم
الس

فرع الرميثية

فرع جليب الشيوخ

فرع القرين

فرع دسمان

فرع بيان

 -11مركز الرحاب
) الفروانية (

فرع مباارك الكبير

اللفرع الرئيسي

 -5مرككز الدعية
) العااصمة (

فرع سلوى

فر
فرع الرحاب

فرع اللصباحية

فررع فھد السالم

فرع الدعية

فرع الجابرية

ع
فرع ابرق خيطان

 -14مرركز الرقة
حمدي (
) األح

فرع KPC

فرع حولي

فررع أحمد الجابر
فرع الوطية

فرع العثمان
فرع القادسية

سرة
 -9مركز جنوب الس
) حولي (
ة
السرة
فرع جنوب

فررع الفروانية

-3

المركز الرئيسي
ي
) العاصمة (

فرع الرقة
ع
فرع اللفنطاس

بنك البحرين والكويت

بنك برقان

البنك التجاري الكويتي

بنك الخليج

البنك األھلي الكويتي

فرع شارع مبارك الكبير
) المقر الرئيسي (
) العاصمة (

فرع الدعية ) العاصمة (

الفرع الرئيسي
) العاصمة (

فرع الخالدية ) العاصمة (

فرع السالم – جنوب
السرة ) حولي (

فرع الصباح ) العاصمة (

فرع بيان ) حولي (

فرع أولمبيا ) حولي (

فرع خيطان ) الفروانية (

فرع الرميثية ) حولي (

صباح السالم
) مبارك الكبير (

فرع خيطان ) الفروانية (

فرع أبو فطيرة
) مبارك الكبير (

فرع الجابرية ) حولي (

فرع الرقة ) األحمدي (

فرع القرين
) مبارك الكبير (

فرع الرقة ) األحمدي (

فرع جمعية الفروانية
) الفروانية (

فرع الجھراء – 2

فرع ھدية ) األحمدي (

فرع الجھراء 3
) الجھراء (

الفرع الرئيسي
) العاصمة (

المقر الرئيسي – شارع
أحمد الجابر ) العاصمة (

الشويخ الصناعي
) العاصمة (

فرع الفروانية – 2

الصليبخات ) العاصمة (

) الفروانية (

) الجھراء (

فرع الجھراء 1

فرع العمرية ) الفروانية (

) الجھراء (
فرع الجھراء 2

القرين ) مبارك الكبير (

) الجھراء (

فرع الفحيحيل ) األحمدي (
الجھراء ) الجھراء (
بنك بوبيان

البنك األھلي المتحد

بنك الكويت الدولي

الفرع الرئيسي بالدروازة
) العاصمة (

الفرع الرئيسي الكائن
بمجمع البنوك
) العاصمة (

المقر الرئيسي
) العاصمة (

بيت التمويل الكويتي
فرع الضجيج
) الفروانية (

بنك وربة
فرع شرق
) العاصمة (

 على أن يتقدم العمالء وفقا ً للتوزيع الھجائي ألسمائھم الوارد بالجدول الموضح أدناه :األربعاء
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23
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30

24
ع
1

25
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2

26
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3

أ

ب،ت،ث،ج

ح،خ،س،ش

م

د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،ھـ  ،و  ،ي

 أوقات استقبال العمالء :من الساعة  5:00مسا ًء و حتى الساعة  7:00مسا ًء وذلك فيما عدا أيام الخميس
والجمعة والسبت والعطالت الرسمية  ،أما خالل شھر رمضان المبارك سيكون
من الساعة  8:30مسا ًء وحتى الساعة  10:30مسا ًء.
 المستندات المطلوبة لالستفادة من الصندوق :-1
-2

-3

-4
-5

صورة البطاقة المدنية للعميل  ،مع إبراز البطاقة المدنية األصلية.
مستندات المديونية المطلوب شراؤھا والقائمة علي العميل – كما في
 – 2013/06/12للجھات الدائنة ) البنوك التقليدية وشركات االستثمار
التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي (.
المستندات المؤيدة للوضع المالي للعميل كما في تاريخ تقديمه طلب االستفادة
من القانون  ،وبما يظھر صافي دخله الشھري أو معاشه التقاعدي باإلضافة
إلى شھادة استمرارية تحويل راتب.
نموذج )/2أ( معبأ ومعتمد من قبل الجھة الدائنة للمديونيات القائمة في
 2013/06/12والممنوحة قبل .2008/03/30
ما يطلبه البنك المدير من مستندات أخرى في ھذا الشأن.

 طلبات التسوية وطريقة تقديمھا :يمكن للعميل الحصول على النموذج ) " (2طلب االستفادة من القانون" ونموذج
)/2أ( "بيان مديونية العميل" في أفرع البنوك السالف ذكرھا وعليه تعبئة بياناته وأن
يرفق كافة المستندات المبينة آنفا ً وتقديم الطلب مشفوعا ً بمستنداته إلى البنك المدير
خالل األوقات المحددة في ھذا اإلعالن الستقبال العمالء  ،علما ً بأن ھذين
النموذجين منشورين على الموقع االلكتروني التحاد مصارف الكويت الموضح
أدناه.
 لمزيـد مـن المعلومات : الدخول على الموقع االلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.kw : -الدخول على الموقع االلكتروني التحاد مصارف الكويت www.kba.com.kw :

