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 :مقدمة

لتعليمات الصادرة بشأن قواعد المستمرة لمراجعة الفي إطار اهتمام بنك الكويت المركزي ب
تطور أرصدتها في ضوء  متابعةوأسس منح القروض االستهالكية وغيرها من القروض المقسطة، و 

حركة المؤشرات األساسية لالقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي، ومجموعة العوامل 
الدراسات التي ما تكشف من ضوء وفي ذات الصلة بالطلب على هذه القروض واستخداماتها، 

 التعليمات. هذه علىمن التعديالت الجوهرية  مجموعة أدخلت، أجريت في هذا الخصوص

وغني عن البيان أن هذه التعليمات تهدف أساسًا إلى تنظيم منح البنوك وشركات االستثمار 
وشركات التمويل هذه النوعية من القروض بما يسد الحاجات الفعلية للعمالء، وكذلك الحد من 
االستخدام المفرط لهذه القروض دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل. وانطالقًا من ذلك، فقد 

أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة ذه التعليمات ه أكدت
الوضع االئتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا 

والوقوف على  -سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل –القرض، وتقديم المشورة المالية للعمالء 
عة التزاماتهم الشهرية واألعباء المترتبة عليهم بموجب العمليات المطلوبة وتقديم النصح لهم حول طبي

يضاح مخاطر زيادة االلتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير إاحتياجاتهم والتزاماتهم و 
 األوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.

الجزء األول قواعد وأسس منح ين، يتضمن أجز في هذه التعليمات  صدرتوقد روعي أن 
البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل التقليدية القروض الشخصية لألغراض االستهالكية 

 .طاقات االئتمانيةقواعد وأسس إصدار البنوك المحلية التقليدية للبويتضمن الجزء الثاني واإلسكانية، 
القروض االستهالكية وغيرها من ليمات محل التعليمات السارية في شأن تحل هذه التععلى أن 

الصادرة بشأن البطاقات االئتمانية، وأي تعليمات أخرى تتعارض مع  عليماتتالالقروض المقسطة، و 
 هذه التعليمات.
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 الجزء األول
 التقليديةوشركات االستثمار وشركات التمويل قواعد وأسس منح البنوك 

 القروض الشخصية لألغراض االستهالكية واإلسكانية

 التعريفات والحدود القصوى: األول: الباب

 التعريفات:   أواًل:

الشخصيـــة فــي هذه التعليمــات القروض الممنوحـــة  القروضبد ـيقص القروض الشخصية: (1
 لألغراض االستهالكية واإلسكانية.

 (: Consumer Loanستهالكي )االقرض ال (أ
يقدم للعميل بغرض تمويل  ،سنوات خمس مدته تتجاوز القرض شخصي متوسط األجل 

 . االستهالكية الشخصيةاالحتياجات 
 (:Housing Loanسكاني )اإلقرض لا (ب

بغرض يقدم للعميل  ،سنة عشرة خمس مدته تتجاوزال  قرض شخصي طويل األجل
 . سكن خاص ء أو ترميمبنا أو شراء

 : المانحة الجهة (2
 .الخاضعة لرقابة البنك المركزي  البنك أو شركة االستثمار أو شركة التمويل

 :الشهرية االستقطاعات (3
 في الواردة أو ،جهة العمل من الصادرة األصلية الرسمية الراتب شهادة في الواردة االستقطاعات

  .المتقاعدين للعمالء الشهري  بالراتب االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة من الصادرة الشهادة



5 
 

  :الشهري  صافي الراتب (4

أو الشهادة  ،إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل
ودعم  الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين

، مستبعدًا منه االستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل اإليجار العمالة
 وفقًا لنظام الرعاية السكنية. الممنوح

  األقساط الشهرية: (5
الشـــــــــــــــهرية للقروض وعمليات التمويل الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية والبطاقات  االلتزاماتإجمالي 
شهري  التزامأي ، باإلضافة إلى الحاصل عليها العميل من الجهات المانحة ،االئتمانية

من الجهات الخاضـــعة لرقابة شـــراء بالتقســـيط االجارة التشـــغيلية وعمليات ناتج عن عمليات 
 .وزارة التجارة والصناعة

 :ونسبة األقساط الشهرية للقروض الشخصية القصوى  الحدودثانيًا: 

 (: Consumer Loan) االستهالكي القرض (1
عشرين ضعف صافي خمسة و يتجاوز مبلغ القرض االستهالكي الذي يمنح للعميل الواحد  ال

على أقساط  وُيسددألف دينار كويتي،  نيخمسة وعشر الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 
 .سنوات خمسشهرية متساوية خالل فترة ال تتجاوز 

 (:Housing Loanسكاني )اإلقرض لا (2
 وُيسدد، كويتي ألف دينار سبعينمنح للعميل الواحد يي ذال اإلسكانيالقرض  مبلغيتجاوز  ال

 قيمة تغيير مراعاة مع .سنة خمس عشرةفترة ال تتجاوز  خالل على أقساط شهرية متساوية
 أجل من سنوات خمس كل نهاية في المطبقة الفائدة سعر تعديل حالة في الشهري  القسط

 أدناه. )ثالثًا( البند به يقضي ما نحو على اإلسكاني القرض

 نسبة األقساط الشهرية إلى صافي الراتب:  (3
 %30و ،للموظفين %40نسبة  لعميلاراتب  نسبة األقساط الشهرية إلى صافي ال تتجاوز
 .للمتقاعدين
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 :أسعار الفوائد وطريقة استيفائها: ثالثاً 

فوق سعر الخصم  %3 علىالشخصية  الحد األقصى ألسعار الفائدة على القروض ال يزيد
 قروض المذكورة. الألي من ال يجوز خصم الفائدة مقدمًا و  الذي يحدده بنك الكويت المركزي.

االستهالكية، وفقًا ألسعار الفائدة االتفاقية السارية عند  سعر فائدة ثابت على القروض ُيطبقو 
 منح القرض. 

سعر فائدة ثابت على القروض اإلسكانية، وفقًا ألسعار الفائدة االتفاقية السارية عند  ُيطبقو 
مع العمالء في هذا الخصوص بندًا ينص على  مبرمةمنح القرض، على أن تتضمن العقود ال

خمس سنوات خالل أجل القرض، بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل المانحة قيام الجهة 
المركزي في الكويت بنك ليتماشى مع السعر المعلن عن  سعر الفائدة المطبق ُيعّدلبحيث 

ثم  61)يتم التعديل ابتداًء من القسط رقم  اإلسكانينهاية كل خمس سنوات من أجل القرض 
)سواء بالزيادة أو  %2(، وبشرط أال يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 121القسط رقم 

 االتفاقية المطبق قبل التغيير.النقص( عن سعر الفائدة 
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 لقروض الشخصية: منح ال الثاني: الضوابط العامة الباب

واضحة ومعتمدة من مجلس اإلدارة وإجراءات عمل تلتزم الجهة المانحة بوضع سياسات ائتمانية 
بنك  نع الصادرةواإلسكانية أخذًا باالعتبار التعليمات  ةلمنح القروض الشخصية االستهالكي

الكويت المركزي في هذا الخصوص وكذلك القواعد واألعراف االئتمانية المستقرة. مع مراعاة ما 
 يلي: 

 :التعاقد إلبرام المطلوبة الدنيا والحدودعلى القروض  طلب الحصول: ضوابط أوالً 

 مراعاة الضوابط التالية:  القروض الشخصية عند تقديم الجهة المانحةعلى  يجب

 التالية:  على البيانات – كحد أدنى -أن يشتمل طلب العميل  .1
 سداده. مدة و  مبلغ القرض (أ
 . على وجه التحديدالغرض من القرض  (ب
 تفاصيل تتضمن التي يعمل بها جهةال من -رسمية وأصلية  – شهادة راتب العميل (ج

 سالمة من التحقق المانحة الجهة وعلى .الشهرية االستقطاعات الشهري وجميع راتبه
 . ومصداقيتها الشهادة تلك

، بما في ذلك الفواتير الجهة المانحةطلبها تالمستندات التي  كلتعهد العميل بتقديم  (د
وفي في الغرض الممنوح من أجله.  القرض اإلسكانياستخدام  تثبتوالمستندات التي 

يمنح ، ال المانحةالجهة حددها تخالل الفترة الزمنية التي  حالة عدم التزام العميل بذلك
  ت جديدة.أي تسهيال

ي حصل عليه العميل من ذال عمليات التمويلو  القروض ُموّقع من العميل برصيدبيان  (ه
 اتتزاملاال وجميع، المركزي  الكويت األخرى الخاضعة لرقابة بنك المانحةالجهات 

. وكذلك بيان مصادر دخلهأدناه،  (4) رقم البندعلى النحو الوارد في  األخرى  ةمستمر ال
 وعلى الجهة المانحة التحقق من تلك المعلومات.

 .)*( الصالحية ساريةال المدنية البطاقة من صورة مانحة الحصول علىالالجهة  على يتعين .2

                                                           
 .بعد لهم المدنية البطاقة استخراج يتم لم الذين الكويتيين لغير بالنسبة اإلقامة إثبات حلتوضيالسفر  صورة بطاقة أمنية أو جوازتقديم  يتم (*) 
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-Ci)شركة  من المـاالستع ،ليـض العمبعد الحصول على تفوي ،مانحةال الجهات على يتعين .3

Net)  وعملياتعن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات االئتمان وبيانات القروض 
االلتزامات  وكل المانحة الجهاتمن  احصل عليه التي سكانيالتمويل االستهالكي واإل

، وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الشركة المذكورة خرى األجهات ال تجاهعلى العميل األخرى 
من عدم  للتأكدو المالية، وذلك للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته 

 في هذه التعليمات. المقرر األقصىالحد  تجاوز مجموع األقساط الشهرية

على الغرض  والوقوف للعميل االئتماني الوضع استيفاء الشروط المقررة ودراسةالتحقق من  .4
عرفة جميع االلتزامات القائمة م، و لقرضلهذا امدى حاجته و  من القرض الشخصي المطلوب

من أجل تحديد قروض الموظفين وفقًا لقانون العمل في القطاع األهلي(  ها)بما في يهعل
حجم القرض المناسب للعميل وقيمة األقساط الشهرية بما ال يؤدي إلى زيادة األعباء 

على االستمرار في السداد، أخذًا في  قدرتهالوقوف على مدى و  ،الشهرية على المقترض
االلتزامات  كلمراعاة ، حيث يتعين االعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية

أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ ها ، بما فيالعميل( القائمة على *ية)النقدية وغير النقد
الخاضعة لرقابة  الجهات المانحةعن بطاقات االئتمان، سواء كانت هذه االلتزامات تجاه 

الشهرية وأقساط التأجير  عبنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى )مثل أوامر الدف
 .(إلخ....  التشغيلي أو التمويلي

سواء عند  الشخصية القروضلعمالء على الجهات المانحة تقديم المشورة المالية  يتعين .5
، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية واألعباء المترتبة المنح أو أثناء أجل التمويل

يضاح إو حول احتياجاتهم والتزاماتهم، روض المطلوبة وتقديم النصح لهم عليهم بموجب الق
ر العمل أو تغيّ بسبب األوضاع المالية لهم  ّيرالتزاماتهم خاصة في حالة تغمخاطر زيادة 

 . أدناه (7البند رقم )في مع مراعاة ما ورد  .ر سعر الفائدة المطبقةو تغيّ أالتقاعد 

عمل )ويستثنى  امدتها على األقل يوم (Reflection Period)عمالء فترة للمراجعة ال إعطاء .6
(، بحيث يتم مع تحقق البنك من ذلك من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العالج

من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض،  -غير موقعة وغير نهائية  -تزويدهم بنسخة 
عة، دون أن يترتب لمراجغرض العقد العلى أن يقدم العمالء إقرارًا كتابياً باستالم نسخة من 

                                                           
 وخطابات والكهرباء، المواصالت مثل خدمية جهات لصالح لعميلحساب ال الصادرة الضمانات المثال سبيل على النقدية غير بااللتزامات يقصد* 

 .أخرى جهات من إسكاني أو استهالكي قرض على للحصول الصادرة الضمان وخطابات تجارية، رخص الستخراج الصادرة الضمان



9 
 

 –قيع العقد أي التزام خالل فترة المراجعة، وبحيث يتم تو أو الجهات المانحة على العمالء 
 . بعد انتهاء تلك الفترة -في حال اتفاق الطرفين 

مترتبة على القرض اآلثار المالية الو الشروط وااللتزامات  إطالع العميل على جميع يتعين .7
بالمستندات  الجهة المانحةاحتفاظ كما يراعى إبرامه،  المزمعم له وفقًا للعقد الذي سيقد  

 اً ومبسط اً واضح اً إحصائي الدالة على ذلك، مع تسليم العميل في بداية فترة المراجعة جدوالً 
 يبين ما يلي:

 . هاقيمة أقساط القرض وعدد -
قيمة القسط كذلك مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض و  -

 ( بافتراض االنتظام في السداد. التأمينعلى العميل  موافقة)في حال  *التأميني
حتى نهاية أجل القرض وإجمالي القيمة  دسدّ تُ  وفإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي س -

 المدفوعة للتأمين. 
بالنسبة سواء بالنسبة لحالة السداد المبكر أو بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل  -

األقصى  بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحدوقيمة األقساط الشهرية  اإلسكانيةللقروض 
 كل خمس سنوات.  (%2ر )المقر 

والعميل بموجب عقود من الجهة المانحة للقرض كل لتزامات االلحقوق و الحدد يجب أن تُ  .8
واضحة الصياغة مفهومة المعنى متوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة 

 أدنى كحدوتعليمات بنك الكويت المركزي. ويجب أن تتضمن عقود القروض الشخصية 
 اآلتية: البنود

 أرقام -العمل  جهة -الوظيفة  /المهنة -البيانات األساسية للعميل )عنوان المراسالت  (أ
 (.إلخ ... -البريد اإللكتروني  –الهواتف 

 إسكاني(. -استهالكي )نوع القرض  (ب
 قيمة القرض. (ج
 .الغرض من القرض (د

                                                           
 ( التالي. 31)رقم يراعى في هذا الخصوص ما سيرد ذكره في البند * 
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، المخصص له الغرضفي  القرض اإلسكاني التي يتم بها التحقق من استخدام الكيفية (ه
بيانات كاملة  مع، وموعد تقديمها، ذلك تثبتوالمستندات المطلوبة من العميل التي 

 .عن العقار الذي يتم تمويله
ي ونسبته أجل القرض وعدد األقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهر  (و

 .إلى صافي الراتب الشهري 
 األقساط الشهرية. منهخصم تُ الحساب الذي  (ز
  .سعر الفائدة على القرض (ح
في حال رغبته في التأمين على نحو ما يقضي به  –أجور التأمين  منحصة العميل  (ط

 قرض. للشهرية القساط من ضمن األالتي يجب أن تدفع  – أدناه( 13) رقم البند

حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك، وتوفير دليل حماية العمالء  .9
 الدليل.في حال طلب العميل ذلك 

على الحسابات اإللكترونية  الشخصيةتوفير جميع المعلومات الالزمة عن القروض  .10
. ويراعى في هذا (Online Services)للعمالء المشتركين في الخدمات اإللكترونية 

الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد 
فائدة توضح البحيث تى تاريخ االستحقاق مفصلة وقيمة األقساط المسددة والمتبقية ح

 .الدينوأصل 

يتعين على و من أجله،  الممنوح الغرضفي  للقرض اإلسكانيمتابعة استخدام العميل  .11
 ،ذلك تثبتعلى المستندات التي من العميل الحصول  الجهات المانحة لهذه القروض

 .ومصداقيتها تهاوالتحقق من سالم

ة ــــل قيمــــتحصي –ت العقود المبرمة مع العمالء ــإذا ما سمح –ة ــيجوز للجهة المانح .12
ل لحسابه قبل هذا ـــة راتب العميــخ استحقاقه في حالة إضافــط الشهري قبل تاريـــالقس

ل بذلك بموجب ـــار العميـــ، على أن يتم إخطرًا للقسطــوُيَعّد هذا السداد سدادًا مبك خ،ـــالتاري
وال يجوز للجهة المانحة الحجز على أي أرصدة في حساب العميل بدون ل نصية. ــــرسائ

 سند قانوني أو موافقة مسبقة من العميل. 
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لم يوجد عقد مع شركة تأمين متخصصة  ما القرض على تأمين أجور استيفاء يجوز ال .13
يستوجب دفع أقساط تأمين، وال يجوز أن تزيد أجور التأمين عن قيمة األقساط التي تسدد 

 :لشركة التأمين بموجب العقد. وفي كل األحوال يجب االلتزام بما يلي
  .أن يكون التأمين اختياريًا للعمالء -أ

على ذلك، مع مراعاة  كتابًيايتعين استيفاء موافقته  ،في حالة رغبة العميل في التأمين -ب
 ما يلي: 

الجهة المانحة، أال تزيد أجور التأمين التي يتحملها العميل عن تلك التي تتحملها  -
من  %2وبحيث يكون الحد األقصى ألجور التأمين التي يتحملها العميل ما نسبته 

 .قيمة التمويل
مع القسط الشهري  ُتدفعأن يتم تحميل أجور التأمين على عمر القرض بحيث  -

مع القسط الشهري لتأمين ل الشهري  قسطال قيمة يراعى دمجو ، لسداد القرض
 للموظفين %40) الشهري  للقسط المقررة النسبة ضمن باالعتبار، وأن تؤخذ للقرض

 للمتقاعدين(.  %30و
من سداد باقي  ُيعفى العميل (قبل تاريخ استحقاقه)للقرض  المبكرسداد الفي حالة  -

 أقساط التأمين.
العمالء بنطاق التغطية التي يشملها التأمين على القروض المقدمة لهم،  إحاطة -

، التأمين الشروط واألحكام المنظمة لوثيقة وذلك من خالل تزويد العميل بنسخة من
  على ما يفيد بذلك. هيحصل العميل على نسخة من وثيقة التأمين مع توقيعأن  وأ

ل أجل القرض وحتى تمام السداد امالء طو مستندات القروض المقدمة للع بجميعاالحتفاظ  .14
 بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ اإللكتروني لهذه المستندات.

 للقرض الجهة المانحةعلى عقد القرض. ويجب على  هيتعين توقيع ،في حالة وجود كفيل .15
الحصول على المعلومات الالزمة عن الكفيل التي تؤكد فعالية كفالته للعميل في تأمين 

شبكة  من الكفيل أو من مصادر االستعالم األخرى ومن بينها شركة ، وذلك سواءً هاحقوق
 التي المستندات من كاملة نسخب الكفيل ويتعين تزويد .(Ci-Net) المعلومات االئتمانية
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 الشخصية القروض قيمة تدخل وال .والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك للعميل تسلم
 . (4) رقم البند، مع عدم االخالل بما ورد في الكفيل التزامات ضمنأو أقساطها  المكفولة

دمج الراتب بين العمالء مهما كانت صلة القرابة، كما ال تجوز كفالة أي من  يجوزال  .16
 الزوجين لآلخر.

 : يلي ماب القيام المانحة الجهات على يحظر .17
أو لشراء  الترفيهو والسفر  السياحة ألغراض استهالكية قروضل والترويج اإلعالن (أ

 إلخ(. ... اإلكسسوارات )الحقائب/ الفاخرة الشخصية الكمالية السلع
 في أسواق األسهم المحلية واألجنبية. المضاربةقروض استهالكية لغرض  منح (ب
اإلسكانية تكون موجهة  وأالقيام بعمليات تسويق للقروض الشخصية االستهالكية  (ج

مالت التسويقية بصفة ألفراد معينين بصفتهم الشخصية، حيث يتعين أن تتسم الح
 تقدمها الجهات المانحة.ن المنتجات والخدمات التي عالعمومية 

تاريخ  في – قسط كل تجاوز عدم ويراعى، (البالون ) األخيرة الدفعة بأسلوب العمل يحظر .18
 .المقررة القصوى  الحدود - المنح

قروض ألشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى،  تقديم المانحة الجهاتيحظر على  .19
إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/ أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب 

 الشخصية من قروض للعمالء في هذا اإلطار على القروض يمنحالعميل، ويقتصر ما 
 .التعليماتبهذه وفقًا للمفهوم المحدد 

 : يلي ما شريطة جهة، من أكثر من شخصية وضقر  على الحصول الواحد للعميل يجوز .20
 بالبابأال يتجاوز إجمالي تلك القروض من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة  (أ

 .التعليمات من الجزء هذا من األول
 الجهات منالتي يحصل عليها العميل  الشخصيةأقساط القروض  إجمالي تجاوزيأال  (ب

في للتمويل  الجهة المانحةحصل تو . المقرر في هذه التعليمات األقصىالحد  كافة
 على إقرار من العميل يفيد ذلك.هذا الشأن 
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  وإعادة ترتيب شروط التعاقد:وقيمة القسط الشهري : ضوابط تعديل أجل القرض ثانياً 
 تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:  (أ

طلب إعادة ترتيب شروط  -في أي وقت خالل أجل القرض  - يمكن للعميل المنتظم
 (،إسكانيبنفس نوعية القرض القائم )استهالكي أو  ،الجهة المانحةالتعاقد المبرم مع 

وذلك فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون اإلخالل بالحد األقصى المقرر 
سنوات للقرض  خمسمن تاريخ المنح األساسي ) بدءاً بهذه التعليمات ألجل القرض 

من  %40(، ونسبة القسط الشهري )اإلسكانيسنة للقرض  ةوخمس عشر االستهالكي 
عدم تعديل سعر الفائدة على للمتقاعدين(. ويتعين  %30و للموظفين صافي الراتب

إال كل خمس سنوات من  اإلسكانياالستهالكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض  القرض
ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية  تاريخ منح القرض األصلي

بشرط أال يتجاوز مقدار التغيير في معدل  اإلسكانيكل خمس سنوات من أجل القرض 
)سواء بالزيادة أو النقص( عن سعر الفائدة االتفاقية المطبق بمقتضى عقد  %2الفائدة 

 القرض قبل التغيير.
 جديد:  قرضإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على  (ب

إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل  -بناًء على طلب العميل  - للجهة المانحةيجوز 
ة القرض يـول على قرض جديد بنفس نوعـبشأن القروض المقدمة له، بما يمكنه من الحص

 (، وذلك وفقًا للشروط اآلتية: إسكانيم )استهالكي أو ئــالقا
 المحددة األقساط عدد من %30 عن ال يقل ما سداد في انتظم قد العميل أن يكون  (1

 المبكر بالسداد االعتداد دون  معه، المبرم العقد لشروط وفقاً  استحقاقها تواريخ في للقرض
  .لدى احتساب هذه النسبة

القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه  ُيمنحأن  (2
 التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل. 

هذه التعليمات وذلك وفقاً لألوضاع المالية في الحدود القصوى المقررة بجميع االلتزام  (3
 للعميل في تاريخ التعاقد الجديد. 

أخرى وفق الشروط  جهة مانحةجديد من قرض وفي حالة رغبة العميل في الحصول على 
األخرى.  الجهة المانحةالقائم بقبول السداد المبكر من للقرض مانحة ال الجهةلتزم تأعاله، 



14 
 

الجهة المعمول بها لدى  اإلقراض/ التمويلويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقًا لصيغ 
 الجديدة. المانحة

 :المتقاعدينإعادة ترتيب شروط التعاقد للعمالء  (ج
بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل  – العميل طلب على بناء – للجهات المانحةيسمح 

مكافأة موارده الخاصة بما في ذلك مع إمكانية قبول السداد المبكر )باستخدام  ،المتقاعد
 إلى تضافنهاية الخدمة(، وذلك بمد أجل القرض االستهالكي المقدم له لمدة سنة واحدة 

سنوات  خمسلمدة  اإلسكاني(، ومد أجل القرض كحد أقصى سنوات خمساألجل المحدد )
(، وذلك بهدف تخفيض قيمة كحد أقصى سنة خمس عشرةاألجل المحدد ) إلى تضاف

، من الراتب التقاعدي الجديد %30القسط الشهري، بشرط أال تقل قيمته في هذه الحالة عن 
القرض االستهالكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض ويتعين عدم تعديل سعر الفائدة على 

وبشرط أال يتجاوز مقدار  ،اإلسكاني إال كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض األصلي
)سواء بالزيادة أو النقص( عن سعر الفائدة المطبقة قبل  %2التغيير في معدل الفائدة 

 من هذه التعليمات. (ثالثاً ) بندالاألول الباب في التغيير وفقًا لما ورد 

مبلغ بحسابات  يوبصفة عامة، ال يجوز للجهات المانحة استخدام مكافأة نهاية الخدمة أو أ
لسداد أقساط لم يحل أجل استحقاقها، إال بموافقة كتابية من العميل  اأو الحجز عليهالعميل 
 بذلك. 

وفي جميع األحوال المشار إليها في البنود )أ، ب، ج( أعاله، فإنه إذا ما ترتب على هذه 
عن بعدم احتساب فوائد القائم أو جانب منه، تلتزم الجهة المانحة  للقرضالعمليات سداد مبكر 

 .الذي تم سداده القرضالفترة المتبقية من أجل 

 : ضوابط إعادة الجدولة في حالة التعثر:ثالثاً 
 :يراعى ما يلي القرض الشخصيقيام الجهة المانحة بإعادة جدولة حال اقتضت الحاجة في 

، الجهة المانحةالجدولة في أضيق الحدود، وبهدف الحفاظ على حقوق إعادة أن تكون عملية  -
تعثر العميل بالفعل عن السداد، بما قد ، ومن أهم تلك األسباب سباب مقنعةألوأن تكون 

 ال يجدي معه اتخاذ اإلجراءات القانونية. 
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ض و ض جديد للعميل، بخالف القر ر الجدولة تقديم أي ق إعادة أال يترتب على عملية -
 .اله المراد جدولته ةالممنوح

لجدولة عن سنة، لدى إعادة اسداد اليراعى أال تزيد مدة  االستهالكية للقروض بالنسبة -
 ، أي أالخمس سنواتأقصى  كحدالبالغة المحددة أساسًا للقرض،  السدادبخالف فترة 

 تتجاوز مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة ست سنوات كحد أقصى. 
لجدولة عن ثالث سنوات، لدى إعادة ايراعى أال تزيد مدة السداد  بالنسبة للقروض اإلسكانية -

 ة خمس عشرة سنة كحد أقصى، أي أال، والبالغللقرضالمحددة أساسًا  السدادبخالف فترة 
 . كحد أقصى عشرة سنة يتتجاوز مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة ثمان

الجدولة حسب تاريخ  إعادة ثبت فيه حاالتتبإعداد سجل إحصائي  المانحة الجهةقوم تأن  -
 بذلك.  (Ci-Netويراعى ابالغ شركة ) ،إعادة الجدولة

 ًا: قروض الموظفين:رابع
ونسبة األقساط  سكانيةلقروض االستهالكية واإلا لمبالغ االلتزام بالحدود القصوى المقررة يجب

المقدمة للموظفين، بخالف القروض  للقروضوفقًا لهذه التعليمات وذلك بالنسبة الشهرية 
، والتي يتعين إقرار العميل عنها للجهة الممنوحة لهم وفقًا لقانون العمل في القطاع األهلي

 المانحة ضمن التزاماته الشهرية. 

 :اإلعالن عن سعر الفائدة على القروض الشخصية :اً خامس
، المانحة لجهةافروع  وجميعاإلعالن في مكان ظاهر في القاعة المصرفية، بيتعين االلتزام 

، وااللتزام باإلفصاح عن سعر الشخصيةعن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه العميل للقروض 
  الفائدة الفعلي لهذه النوعية من القروض في الحمالت اإلعالنية بكافة صورها. 
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 الجزء الثاني
 المصدرة من البنوك المحلية التقليدية االئتمانية البطاقات

 أواًل: التعريفات: 
 ذلك في بماالمدينة  البطاقاتو  االئتمانية البطاقاتبها كل من  ويقصد :البطاقات المصرفية

 .والبطاقات مسبقة الدفع اآللي السحب بطاقات

 : (Debit Cards) ةالمدين بطاقاتال (أ
 في المتوفر الرصيد عادة حدودها وتكون  العميل، حساب المباشر على القيد بطاقاتهي 

 .البنك المعني لدى هبحساب وترتبط العميل، حساب

 (:Pre-Paidالبطاقات مسبقة الدفع ) (ب
 .العميل يخصمصدر تحويل  من للبطاقةبطاقات قيد مباشر على المبالغ المحولة  هي

  :يةاالئتمان بطاقاتال (ج
 ، وتنقسم إلى النوعين التاليين: منه الخصم يمكنه ائتمان حد العميل تمنح بطاقاتهي 

  (:Credit Cardsاالئتمان ) بطاقات -
 العميل على مديونية وجود استخدامها على يترتب)أي  بالدفع تقسيطاً  تمنح هي بطاقات

 (. تقسيطها يتم

 (:Charge Cards) الحساب على الخصم بطاقات -
بالكامل على أال  قفي تاريخ االستحقا يتم سدادهاترتب مديونية مؤقتة  بطاقات هي

 .يتجاوز االئتمان فترة شهر

الحد األقصى وفترة االسترداد وسعر الفائدة متعلق ببطاقات  حولعلمًا بأن كل ما سيرد ذكره 
 . فقط (Credit Cardsتمان )ئاال
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   : الحد األقصى:ثانياً 

 عن الناتج بتقسيطه المسموح المبلغالحد االئتماني الممنوح للبطاقة االئتمانية و  جاوزيت ال
 عشرة وبحد أقصى للعميل الشهري  الراتب صافي عشرة أمثال االئتمانية البطاقة استخدام

 دينار.  آالف
يتم خصم ك، و خطوط ائتمانية لدى البن الحاصلين علىوال يسري هذا الحد بالنسبة للعمالء 

حساباتهم االئتمانية  منالصادرة لهم األرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقات االئتمانية 
 بالبنك. 

 .أساس الحد الممنوح للبطاقةالقسط الشهري المتعلق ببطاقة االئتمان على قيمة تحدد و 
احتساب نسبة إجمالي األقساط الشهرية للقروض ويدخل القسط الشهري لبطاقة االئتمان في 

راتب الشهري للعميل، والتي الوالبطاقات االئتمانية إلى صافي  الشخصيةوعمليات التمويل 
 %30للموظفين و %40) قصى المقرر في هذه التعليماتالحد األيتعين أال تزيد عن 

 للمتقاعدين(. 

 :االسترداد فترة: ثالثاً 
 سنة االئتمانية البطاقة استخدام عن الناجمة المدينة األرصدة استرداد فترة تتجاوز أال يجب
الفواتير  استحقاق تاريخ من اعتباراً  الفترة هذه تحتسب أن على للتجديد، قابلة غير واحدة

 كل شهر. خالل  العميل حساب من تخصم التي الشهرية
 من الباب الثاني أوالً  /(4) رقم البندااللتزام بما يقضي به مراعاة يتعين على الجهات المانحة و 

 في الجزء األول من هذه التعليمات. 

 : سعر الفائدة: رابعاً 

 االئتمانية، البطاقة استخدام عن الناجمة المدينة األرصدة على الفائدة سعر يتجاوز أال يجب
 اإلقراض لمعامالت المحددة االتفاقية الفائدة أسعار (Credit Cards) بتقسيطها التي يسمح

 إلى باإلضافة %2.5 أقصى حد لها والمحدد (سنة عن مدتها ال تزيد والتي الكويتي، بالدينار
  البنك المركزي(. يحدده الذي الخصم سعر
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 : تعليمات عامة: خامساً 

 :للعمالء الممنوحة االئتمانية حدودال تجاوز من حدلل الالزمة اإلجراءات (1
يجب أن تكفل النظم اآللية للبنك الرفض التلقائي للمعامالت على البطاقات االئتمانية  -أ

التي يترتب عليها تجاوز الحد الممنوح للعميل. وفي حالة طلب العميل التجاوز عن 
 الحد الممنوح له، يجب على البنك دراسة الوضع االئتماني للعميل قبل السماح له بذلك. 

 وال استحقاقها، من يوماً  60 بعد المستحقة الفواتير ة عدم سدادالبطاقة في حال تجميد -ب
    تجاوزت وإذا .عليه المستحق المبلغ لكامل سداده بعد إال باستخدامها للعميل يسمح

 البنك استيفاء تاريخ من شهور ستة بعد إال باستخدامها يسمح ال يوماً  90 التأخير مدة
 البطاقة دجدّ تُ  ال بالسداد العميل التزام عدم تكرار حالة وفي. له المستحق المبلغ لكامل

 عدم تكرار حالة وفي. المستحق المبلغ لكامل البنك استيفاء تاريخ من سنة بعد إال
 وعلى .أخرى  مرة دجدّ تُ  وال االئتمانية العميل بطاقةتلغى  الثالثة، للمرة العميل التزام

للتأكد من عدم إصدار  الالزمة اإلجراءات التخاذبينها  فيما التنسيقالبنوك المحلية 
 بطاقات ائتمانية لعمالء البنوك األخرى ممن ألغيت بطاقاتهم نتيجة عدم السداد في

 .أعاله المذكورة الزمنية المدد
في السداد وفقًا لما تقضي به  االنتظامالمخصصات المطلوبة في حالة عدم  تحتسب -ج

 في هذا الخصوص.من بنك الكويت المركزي يمات الصادرة التعل

  :تعزيز أنظمة مراقبة عمليات االحتيال (2
 بما يلي:  –دنى أكحد  –االلتزام في هذا الخصوص يجب 

ات لمكافحة عمليات االحتيال على البطاق الفعالةالحرص على توفير النظم اآللية  -
لخطورتها مثل التنقل الجغرافي المصرفية، التي تكفل إظهار وترتيب التنبيهات تلقائياً وفقاً 

وتكرار العمليات أو إجراء عمليات بمبالغ غير اعتيادية وغيرها، مع ضرورة وضع 
ت بصفة دورية درًءا لتزايد االشتراطات المناسبة على تلك النظم وتحديث تلك االشتراطا

االحتيال التي يتعرض لها عمالء البنوك، ووضع اآللية المناسبة  عملياتأساليب  وتنوع
 التي تكفل فعالية متابعتها. 
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تمرير كافة العمليات التي تتم التي تسمح ب( White Listعدم استخدام القائمة البيضاء ) -
 اتي عمليمن اشتراطات أنظمة تقصباستثنائهم  للعمالء بطاقات المصرفيةالعلى 

لمقارنة أماكن استخدام البطاقات ه ُيمكن استخدام تلك القائمة كمرجع االحتيال، على أن
 . العمليات لتمرير وليسالمصرفية 

لتحقق من هوية ل ستخدامها في مركز خدمة العمالءالاألسئلة الشخصية المناسبة  اختيار -
ومراعاة طلب بيانات إضافية للتحقق من صحة العمليات التي تتم على البطاقات  .العميل

 بخالف البيانات الواردة في البطاقة. االئتمانية 
 مثل: وتجديدهااتخاذ اإلجراءات الالزمة لدى إصدار البطاقات المصرفية  -

 (. Not Activatedفعلة )كون البطاقات غير مُ أن ت •
إصدار البطاقات المصرفية واألرقام السرية الخاصة توفير خواص األمن في مركز  •

 .بها
فية واألرقام السرية الخاصة تسليم البطاقات المصر بين تطبيق مبدأ الفصل في المهام  •

 بها. 
 تخزين بيانات البطاقات واألرقام السرية بصورة مشفرة.  •

الموقوفة نتيجة إدخال ثالث  المصرفيةبطاقات الالمستخدمة لتفعيل مراعاة كفاءة اآللية  -
د للرقم السري على جميع القنوات. والتحقق من هوية العميل عن خاطئةمتتالية محاوالت 

ركز خدمة العمالء أو الفرع أو مركز االستعالم الصوتي إعادة تفعيل البطاقة عن طريق م
 وارسال رسالة نصية للعميل فور تفعيل البطاقة. 

مصرفية التي لم يتم تسلمها من قبل العمالء لفترة تتجاوز طاقات البعدم االحتفاظ بال -
 ثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار. 

 على (Declined) المقبولةإخطار العميل عبر الرسائل النصية بالعمليات المقبولة وغير  -
 المصرفية.  هبطاقات

يكون الحد األقصى المسموح به للعمليات التي تتم بكافة أنواع البطاقات المصرفية بدون  (3
دينار كويتي، وبما ال يتعدى خمس عمليات في اليوم لكل  25إدخال شفرة سرية مبلغ 
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( إلى هاتف OTPبطاقة، بحيث ال يتم تنفيذ العملية السادسة إال بموجب إرسال شفرة سرية )
 البنك. العميل المسجل لدى 

ر األموال المستخدمة في التحويل بالنسبة صادب تحديد آلية واضحة للتحقق من ميج (4
 للبطاقات مسبقة الدفع.

  :دفعمعلومات بطاقات ال أمن تعزيز (5
يجب على البنوك المحلية إلزام جميع المتاجر بعدم مسح البطاقة المصرفية للعمالء على 

( وذلك في موعد غايته POSباستخدام نقاط البيع )األنظمة اآللية لتلك المتاجر عند الدفع 
، واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال عدم االلتزام بذلك، وتوعية العمالء 2018نهاية عام 

 . بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على األنظمة اآللية لديهم

 :ميع معامالتهم المصرفيةتوفير خدمة الرسائل النصية مجانًا للعمالء األفراد عن ج (6
كل عن خدمة الرسائل النصية مجانًا إلى جميع العمالء األفراد  تقديمبالبنوك المحلية  تلتزم

ستخدام البطاقات المصرفية بأنواعها بما فيها امعامالتهم المصرفية التي تتم على حساباتهم 
يطلب العميل التواصل معه لم  ، ماإلكترونية أخرى يقوم بها العميل لةالمختلفة أو أي معام

 .بطرق أخرى كالبريد اإللكتروني أو إشعارات تطبيقات الهواتف الذكية
تحديث بيانات العمالء سرية العمل المصرفي، فإنه يتعين على البنوك التحقق من لمراعاة و 

والمسجلة لدى المحددة العمالء أرقام هواتف  إلىجميع الرسائل النصية  بما يكفل توجيه
 على أن يتم التحقق من شخصية العميل وفق اآللية التالية: لهذا الغرض.البنك 

 حضور العميل شخصيًا إلى البنك أو أحد فروعه. -
في حالة تحديث رقم الهاتف النقال عن طريق الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف  -

التحقق الذكي، يراعى اتخاذ الخطوات المعتمدة للتحقق من هوية العميل وإرسال رمز 
(OTP .للتأكيد ) 

لتغيير رقم  (ITM)( وكذلك األجهزة التفاعلية ATMإمكانية استخدام الصراف اآللي ) -
الهاتف النقال وفق الشروط المحددة بعد إدخال الرقم السري الخاص بالعميل وإرسال 

 ( للتأكيد. OTPرمز التحقق )
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ن ُحّدثت أرقامهم من قبل اإلدارة كما يجب على البنك إعداد تقارير مستقلة لكل العمالء الذي
ك هذا ويتعين على البنو المعنية داخل البنك وتدقيقها من قبل اإلدارات المختصة في البنك. 

 .توفير األنظمة اإللكترونية التي تدعم هذه الخدمات وفقًا لما سبق ذكره
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