
(2)نموذج رقم 

بيانات صندوق دعم األسرة

السيد المدير العام   المحترم
(البنك المدير)/ بنك 

تحية طيبة وبعد ،

البيانات الشخصية  (1

------------:االســـــــــــــــــــــــــم  (أ
(مرفق صورة البطاقة المدنية)------------:الرقم المدني  (ب

*بيانات المديونيات المطلوب شراؤها  (2

النسبة للدخلقيمة 

-المجموع
.المرفق  (أ/2)وفقًا للنموذج رقم انات معتمدة من الجهات الدائنة ومدققي الحسابات مرفق المستندات المؤيدة ، وتشتمل على بي* 

الدخل الشهري اسم الجهة الدائنة
(ك.د)

قيمة القسط تاريخ المنح
الشهري الحالي 

(ك.د)

أجل القرض 
(بالشهور)

مبلغ أصل القرض 
(ك.د)

 بإنشاء صندوق دعم األسرة 2013لسنة  ( 104 )طلب االستفادة من القانون رقم 

 تجاه  الجهات الدائنة 2013/ 06/ 12 المشار إليه والئحته التنفيذية ، أتقدم بطلبي هذا لشراء رصيد مديونيتي من القروض االستهالكية والمقسطة القائمة في 2013لسنة  ( 104 )       بناًء على أحكام القانون رقم 
:وفيما يلي البيانات الخاصة بالمديونية  . 2008/03/30والممنوحة لي قبل 

 ألف دينار ، وأال يتجاوز إجمالي 15أو الدخل الشهري المستمر للعميل ، بحد أقصى  (بعد االستقطاعات)وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي ، فإن القرض االستهالكي يجب أال يتجاوز خمسة عشر أمثال الراتب الشهري  ]
 .[ (يدخل ضمنه الحد األقصى المقرر للقروض االستهالكية) ألف دينار 70القروض المقسطة للعميل الواحدعن 

الرصيد الحالي 
(ك.د)للقرض 

في تاريخ تقديم الطلب البيانات في تاريخ المنح

القسط الشهري للقرض
الفترة المتبقية من 

أجل القرض 
(بالشهور)
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*بيان الدخل وااللتزامات الشهرية  (3

المبلغ 
---------
---------
---------

---------

.مرفق المستندات المؤيدة لكل من البنود السابقة ، باإلضافة إلى شهادة باستمرار تحويل الراتب للبنك المدير *
.وفقًا لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي ** 

( أخذًا باالعتبار االلتزامات الشهرية المبينة أعاله)رغبة العميل المستفيد في شأن نسبة االستقطاع الشهري من صافي الدخل  (4

........... %نسبة االستقطاع الشهري من صافي الدخل - 

معاش تقاعدي

(2)

المجموعالمجموع
**جهات أخرى 

..........................شركة / لبنك 

..........................شركة / لبنك 
..........................شركة / لبنك 

أخرى 

---------إيجارات

---------

المبلغالدخل الشهري 
أقساط قروض استهالكية ومقسطة لدى البنوك وشركات (للعاملين)الراتب الصافي بعد االستقطاعات 

االستثمار بخالف المشمولة بهذا القانون واقساط سداد أرصدة 

االلتزامات الشهرية

---------
---------
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إقرار بصحة البيانات المدونة في هذا النموذج وتفويض البنك المدير والجهة المختصة بوزارة المالية لالطالع على البيانات المالية للعميل المستفيد  (5

 :(المدين)العميل 

:االسم 

:الرقم المدني 

:التوقيع 
:التاريخ 

(3)

أقر بأن جميع البيانات والمعلومات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسؤوليتي الكاملة عن كل ما ورد به ، وأني على بينة من أن أي معلومات غير صحيحة 
.من قانون الجزاء  (1/259)أو مضللة ذات صلة باستيفاء هذا النموذج تشكل تزويرًا في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة 

-----------------------
-----/---/---

-----------------------

-----------------------

 المدير وأفوض البنك المدير والجهات الدائنة والجهة المختصة بوزارة المالية بالتحري عن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا النموذج باألسلوب الذي تراه مناسبًا ، وأتعهد بمراجعة البنك
.فور طلبه ذلك ، لتزويده بأي مستندات أخرى أو من أجل اتخاذ إجراءات متطلبة لشراء المديونية 

----------------

----------------

:رقم هاتف النقال 

:رقم هاتف المنزل 
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