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 دارة    المحترم األخ الكريم رئيس مجلس اإل
 

 حتية طيبة وبعد ،

 
 ( 252/2025/، رترس ،/رب2تعميم رقم )

  التقليدية وشركات التمويل وشركات االستثمار البنوك جميعإلى 
 قواعد وأسس منح القروض االستهالكية  على إدخال تعديالتبشأن 

 وغيرها من القروض المقسطة
 

شأن قواعد وأسس منح البنوك ب للتعليمات الصادرة بنك الكويت املركزييف إطار مراجعة 
والتعديالت اليت  وغريها من القروض املقسطة االستهالكيةللقروض  االستثماروشركات 

 الكويت بنك إدارة ، فقد قرر جملس53/4/5111 أدخلت عليها واليت كان آخرها بتاريخ
 يف هذه التعليمات على تعديالت إدخال 5/7/5185املنعقد بتاريخ  املركزي يف اجتماعه

ضوء ما خلصت إليه الدراسات اليت جيريها بنك الكويت املركزي بصفة مستمرة مقارنة 
لق بأفضل املمارسات بشأن العاملي فيما يتعاإلقليمي و بالتطبيقات املعمول هبا على الصعيد 
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أسس وضوابط منح هذه القروض، ومبا يليب احتياجات العمالء، ويف إطار عالقة متوازنة 
 . العمالء واجلهات الدائنة على السواءحلماية 

 

وقد حرصت هذه التعديالت على تعزيز الشفافية والوضوح يف العقود مع العمالء من 
اليت جيب أن تتضمنها عقود التمويل االستهالكي  احلدود الدنيا بشأنوضع ضوابط  خالل

قبل  العقد وأحكام شروط ملراجعة فرتة العميلمنح  وكذلكواملقسط املربمة مع العمالء، 
 .املرتتب على التمويل املايل األثر إدراك لهمبا يتيح  التعاقد

 

 –ل ــويـات التمــوشركار ـات االستثمـة وشركــليـوك احملــاح للبنـمـالت السـديـكما تضمنت التع
بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل مبا ميكنه من  -على طلب العميل بناء  

احلصول على قرض جديد مبوجب عقد جديد، هذا باإلضافة إىل قبول السداد املبكر يف 
  .من بنك أو شركة أخرى ويل مديونيته واحلصول على قرض جديدحالة رغبة العميل يف حت

 

 باستثناء وذلك تارخيه، من اعتبارا   بتطبيقها العمل يبدأ واليت التعديالت بيان هبذه مرفق
 .تارخيه من شهور ثالثة بعد هبما العمل سيتم واللذين( 5 ، 8) البندين

 

 ومع أطيب التمنيات،،،

 
 
 
 

 د. محمد يوسف الهاشل



 تعليمات بنك الكويت المركزيعلى  تعديالتال
 في شأن للبنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل التقليدية

 المقسطةغيرها من القروض قواعد وأسس منح القروض االستهالكية و 
 

 على النحو التالي: ( ليصبح9يعدل البند ثالثًا/ ) -1
 

والعميرل بموجرب  التمويرل شركك / االسرتمماك شركك يجب أن تتحدد حقوق والتزامات كل من البنك/ 
عقود واضح  الصياغ  مفهوم  المعنى ومتوافق  مع أحكام القوانين المحلي  والقكاكات ذات الصل ، 

 كحرد – والمقسر   االسرتهككي القركو وتعليمات بنك الكويت المككزي. ويجب أن تتضمن عقرود 
 :ي البنود اآلت -أدنى

 

 –أكقام الهواتف –المهن / الوظيف  ومحل العمل –البيانات األساسي  للعميل )عنوان المكاسكت (أ 
 إلخ ...(.

 

 مقس  )إسكاني([. –نوع القك  ]استهككي (ب 
 

 قيم  القك . (ج 
 

الغك  من القك  والكيفي  التي يتم بها التحقق من استخدامه في هذا الغك ، والمستندات  (د 
العميل والتي تؤيد استخدام القك  في الغك  الممنوح من أجله، وموعد  الم لوب  من

 تقديمها.
 

أجل القك  وعدد األقسا  الشهكي  ومواعيد سدادها، وقيم  القس  الشهكي ونسبته إلى  (ه 
 الشهكي )بعد االستق اعات( أو الدخل الشهكي المستمك للعميل.صافي الكاتب 

 

 .الحساب الذي يتم الخصم عليه بقيم  األقسا  الشهكي  (و 
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، وبما يتفق مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت او كيق  استيفائه على القك  سعك الفائدة (ز 
واضحًا أمام العميل المككزي في هذا الخصوص، بحيث يكون إجمالي تكلف  التمويل )الفائدة( 

 ، مع االحتفاظ بما يمبت إ كع العميل على ذلك.القك قبل منح 
 

 حصول العميل على نسخ  من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك. (ح 
 

 يضاف إلى البند ثالثًا ما يلي: -2
 

بيانررات ب اقررات  الحصررول علررى تفرروي  مررن العميررل، يكفررق بعقررد القررك ، لكسررتعكم عررن( 41)
بيانات القكو / التمويل االستهككي والمقسر  الرذي حصرل عليره مرن البنروك وشرككات و  االئتمان

الحصرول علرى بيران موقرع مرن  األمرك يت لرب كمرااالستمماك وشرككات التمويرل والجهرات األخرك . 
 وقررتالقرركو / التمويررل الررذي حصررل عليرره مررن الجهررات المررذكوكة أعررك  والقائمرر   كصرريدالعميررل ب

 . الجديد القك   لب
 

ومردتها  (Reflection Period)فتكة للمكاجع    والمقس   عمكء القكو  االستهككي إع اء( 41)
على األقل يومي عمل )ويستمنى من فتكة المكاجع  القركو  المقدمر  لغرك  العركج(، بحيرث يرتم 

من عقد القك  لد  تقدمهم ب لب القك ، وعلرى  - غيك موقع  وغيك نهائي  - تزويدهم بنسخ 
دون أن يتكتررب  ،العمرركء إقرركاكًا كتابيررًا باسررتكم نسررخ  مررن عقررد القررك  لغررك  المكاجعرر  أن يقرردم

وبحيث يتم توقيرع العقرد بعرد انتهراء تلرك الفتركة فري  ،على العمكء أي  التزامات خكل فتكة المكاجع 
 حال موافق  ال كفين.

 

الرذي سريقدم لره والشركو  اآلمراك المالير  المتكتبر  علرى القرك  العميرل علرى جميرع  إ ركعيكاعرى و 
، واحتفرراظ البنررك  التعاقديرر  وااللتزامررات المتكتبرر  عليرره وفقررًا للعقررد الررذي سرريتم إبكامرره بشرر ن القررك 

جردول إحصرائي واضرح  -فتكة المكاجعر  بداي  في -بالمستندات الدال  على ذلك، مع تسليم العميل
 ومبس  يبين ما يلي:
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 . قيم  وعدد أقسا  القك 
 

   من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القك  بافتكا  االنتظام في السداد.مكونات كل قس 
 

 . إجمالي قيم  الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاي  أجل القك 
 

  بيرران التغيرركات المحتملرر  فرري أعبرراء التمويررل بالنسررب  للقرركو  المقسرر   بررافتكا  زيررادة سررعك
 سنوات. %( كل خمس2الفائدة بالحد األقصى المقكك )

 

تررروفيك جميرررع المعلومرررات الكزمررر  عررررن القررركو  االسرررتهككي  والمقسررر   علرررى الحسررررابات ( 41)
(. ويكاعررى فرري هررذا Online Servicesلكتكونيرر  للعمرركء المشررتككين فرري الخرردمات اإللكتكونيرر  )اإل

الخصررروص أن تتضرررمن كشررروف حسرررابات القررركو  المعلومرررات التفصررريلي  المتعلقررر  بعررردد وقيمررر  
  .مفصل  وفقًا للفائدة وأصل المبلغحتى تاكيخ االستحقاق  والمتبقي  المسددةاألقسا  

 

( االحتفرراظ بكافرر  مسررتندات القرركو  االسررتهككي  والمقسرر    رروال أجررل القررك  وحتررى تمررام 41)
 لكتكوني لهذ  المستندات.السداد بالكامل وانتهاء فتكة التقادم القانوني ، ويكاعى استمكاك الحفظ اإل

 

 :ترحيل البنود التالية حسب الترتيبو  "سابعاً سادسًا و " ينالبندإضافة  -3

 

عادةو  القرض أجل تعديل ضوابط سادسًا:  :جديد تمويل على للحصول التعاقد شروط ترتيب ا 
 

 :الشهري القسط وقيمة القرض أجل تعديل (أ 

 

 شركو  تكتيرب إعرادة  لرب - القرك  أجرل خركل وقرت أي فري -السرداد فري المنرتظم للعميرل يمكن
وذلك  ،(مقسط أو)استهالكي  القائم القرض نوعية بنفس ، الدائن الشكك / البنك مع المبكم التعاقد
التعليمات  بهذ المقكك  قصىاأل بالحد اإلخكل دونيتعلق ب جل القك  وقيم  القس  الشهكي  فيما
سرن  للقرك   41سرنوات للقرك  االسرتهككي و 1) األساسي المنح تاكيخ من اعتباكاً  القك  ألجل
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مكاعرراة  يتعررينو . % للمتقاعرردين(34% مررن صررافي الكاتررب و14) الشررهكي القسرر  ونسررب  ،(المقسرر 
الفائدة على القرض االستهالكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسطط إال كطل  سعر تعديل عدم

ليتماشررى مررع السررعك المعلررن عررن بنررك الكويررت  األصططلي خمططس سططنوات مططن تططاريق مططنح القططرض
المككرزي فرري نهاير  كررل خمررس سرنوات مررن أجررل القرك  المقسرر  وبشررك  أال يتجراوز مقررداك التغييررك 

% )سواء بالزيادة أو النقص( عرن سرعك الفائردة االتفاقير  الم برق بمقتضرى عقرد 2في معدل الفائدة 
 القك  قبل التغييك.

 

 :جديد تمويل على ولللحص التعاقد شروط ترتيب إعادة (ب 

 

إعررادة تكتيررب شرركو  التعاقررد مررع العميررل بشرر ن  -بنرراء علررى  لررب العميررل  – الشرركك / للبنررك يجرروز
جديررد بررنفس  قررك  علررى الحصررول مررن يمكنرره بمررا لرره،المقدمرر    أو المقسرر   االسررتهككيالقرركو  

 القائم )استهككي أو مقس (، وذلك وفقًا للشكو  اآلتي : القك نوعي  
 

األقسا  المحددة للقك   عدد من% 34 عن يقل ال ما سداد في نتظما قديكون العميل  أن (4
 االعتداد دون ،االستهككي أو المقس  في تواكيخ استحقاقها وفقًا لشكو  العقد المبكم معه

 .مبككال سدادبال
 

 هذ  في المقككة والضواب  الشكو  حسب جديد عقد بموجب الجديد القك  منح يتم أن (2
لغاء العقد القائم مع العميل. ،التعليمات  وا 

 

يتم االلتزام بالحدود القصو  المقككة بهذ  التعليمات لكل من أجل القك ، القيم  اإلجمالي   أن (3
 .الجديد التعاقد تاكيخ في للعميل المالي  لألوضاع وفقاً  وذلك الشهكي، القس  ونسب للقك ، 

 

 الشرركو  وفررق  خررك أ شرركك / بنررك مررن الجديررد التمويررل علررى الحصررول فرري العميررل كغبرر  حالرر  وفرري
.  خرك األ الشركك / البنركالسرداد المبكرك مرن  قبرولب القائمالتمويل   مانح الشكك / البنك يلتزم ،أعك 

 .ةالجديد الشكك / البنك د ويكاعى أن يتم التعاقد الجديد وفقًا لصيغ التمويل المعمول بها ل
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 :الموظفين قروض: سابعاً 
 

يتم االلتزام بالحدود القصو  المقككة للقكو  االستهككي  والمقس   وفقًا لهذ  التعليمرات وذلرك 
بالنسب  للقكو  المقدم  للمروظفين ألغركا  اسرتهككي  ومقسر  ، بخركف القركو  الممنوحر  

 لهم وفقًا لقانون العمل في الق اع األهلي. 
 

يتم العمل بهما بعرد مكمر  ف( 2، 4باستمناء البندين ) يتم العمل بهذ  التعليمات اعتباكًا من تاكيخه، -4
 شهوك من تاكيخه.

 

 

 

************* 
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