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المحليــة
أ  -تعميـم في شـأن التعليـمـات الخاصـة بالبطاقـات االئتمانيـة المصـدرة
من البنوك المحلية رقم (/2رب. )1997/12/
ب  -تعليـمـات رقــم (/2رب )1997/45/بــشـأن مـوافـــاة بنـك الكـويـت
المركـزي ببيـان بإجمالـي األرصـدة المدينـة لبطاقات االئتمان بصفـة
شهرية .
ج  -تعميـم بـشـأن قيـام البنـوك بتقـديـم بيانـات حــول عمليـات البطاقـات
البالستيكية وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض .
د  -التعـاريـف اإليضـاحيــة حــول عمليـات البطـاقــات البـالستيكيـة التي
تقدمها البنوك .
هـ  -تعـمـيــم رقــم (/2رب ،رب أ )2004/167/بـشـأن تـعـديــل البنــــد
“ ثانيــاً “ المتعلـق بفتــرة استـرداد األرصـدة المدينــة الناجمـة عـن
استخدام بطاقات االئتمان .
و  -تعميـم رقــم (/2رب )2006/196/بـشـأن ضــرورة استيفــاء كفـالــة
ولي أمــر القاصـر للمعامـالت التي ترتب عليهـم التزامـات قبـل البنــوك
المحلية .
ز  -تعميم للتأكيد على تطبيق تقنية  EMVللتحول إلى البطاقة الذكية .
ح  -تعميم بحث البنـوك المحليـة على ضـرورة االنتهـاء من عمليـة تطبيـق
تقنية  EMVللتحول إلى البطاقة الذكية قبل نهاية عام

. 2007

ط  -تعميم رقـم (/2رب ،رب أ )2007/208/بشأن التأكيد على االلتـزام
الكامل بكافة الحدود الواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن
البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ي  -تعميم بشـأن تطبيق تقنية  EMVعلى جميع أجهزة الصرف اآللي .

ك  -تعميـم بـشـأن التوقـف عـن موافـاة بنـك الكويت المركـزي بالبيانـات
الخاصـة ببطاقـات االئتمـان المصـدرة من البنـوك المحليـة عـن طريـق
البريد واالكتفاء بالبيانات التي ترد عبر خط االتصال المباشر .
ل  -تعميـم رقـم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ)٢٠٢٠/٤٦٥/
لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف
عن استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر(.)Main Frame
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المحـافـــظ
التاريــخ  3 :ذو الحجة  1417هـ
الموافـق  10 :إبـريـــــل  1997م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم في شأن التعليمات الخاصة بالبطاقات
االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية
رقــم (/2رب* )1997/12/
أود اإلفـادة بأن مجلس إدارة بنـك الكويت المركزي قـد اعتمد في اجتماعه الدوري الحادي واألربعين
بـعـد المائتين المنعقد بتاريـخ  1997/4/9التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانيـة المصدرة من البنـوك
المحلية (. )1
ً
نسخـة من هـذه التعليمات ،والتي يتعين على مصرفكـم االلتزام بهـا اعتباراً مـن
وأرفـق لكم مع هـذا
تاريـخ صدورها .
ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
( )1صدر التعـمـيم رقـم (/2رب/رب أ )2007/208/بشأن التأكيـد على االلتـزام الكامل بالحـدود الـواردة في تعليمات بنك الكويت المركـزي بشأن البطاقات
االئتمانية المصدرة من البنوك .
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تعميم في شأن التعليمات الخاصة بالبطاقات
االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية
()1
رقم (/2رب)1997/12/
مقدمـــة :
ألغراض تطبيق هذه التعليمات ،فإنه يجب التفرقـة بين البطاقات التي تصدرها البنـوك لعمالئهـا ،وال
يترتب على استخدامها تقسيط للمديونيـة ،وإنما يتم سـداد األرصدة الناجـمة عـن استخدامهـا بالخصم على
الحساب الدائن للعميل ،والتي يطلق عليها “ بطاقات الخصم على الحساب ” ( ،)Charge Cardحيث أنه
ال توجد حاجة لوضع ضوابط الستخدام تلك البطاقـات ،طالما ال يترتب عليهـا مديونيـة على العميل،
ويُتـرك أمر تنظيم إصدار واستخدام مثل هذه النوعية من البطاقات للبنوك كما هو الحال عليه اآلن .
أمـا البطاقـات التي يترتب على استخدامهـا وجـود مديونيـة على العميـل وتقسيطها ،والتي يطلق عليهـا
« بطاقات االئتمان » ( ،)Credit Cardفهي المنــوط بها الضوابـط المقترح وضعها في هـذا الشأن ،وذلك
بـغـرض إحكام الرقابة على هذا النوع من االئتمان والحد من التوسع غير المحسوب فيه .
ولذلك ،فإن كل ما يرد في هـذه الضوابط يتعلـق بالنوع الثاني فـقـط ،وهي البطاقات التي يتـم السماح
بتقسيط األرصدة المدينة الناجمة عن استخدامها .
ً
أوال  :الحـــد األقصى :
يجب أال يتجاوز المبلـغ المسمـوح بتقسيطه والناتـج عـن استخـدام البطاقـة االئتمانيـة عـن عـشرة
أمثال الراتب الشهري ،أو الدخل الشهري المستمر للعميل( ،)2بحد أقصى عشرة آالف دينار ،أيهما
أقل .ويستثنى مـن هـذا الحـد ،العـمـالء الذين يتمتعــون لـدى البنـك بخطوط ائتمانيـة ،ويطلبـون
خصم األرصدة المدينـة الناجمة عـن استخـدام البطاقـات االئتمانيـة الصادرة لهم على الحسابات
االئتمانية الممنوحة لهم من البنك .

( )1صدر التعـميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2007/208/بشأن التأكيـد على االلتـزام الكامل بالحـدود الواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن البطاقات
االئتمانية المصدرة من البنوك والمدرج في البند (ط) من هذا الفصل .
( )2صدر التعـميم رقـم (/2رب )2006/196/المـؤرخ  2006/11/22بشأن ضرورة استيفاء كفالـة ولي أمر القاصر للمعامالت التي ترتب عليهم التزامات
قبـل البنوك المحلية والمدرج في البند (و) من هذا الفصل .
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ثانياً  :فترة االسترداد :

()1

« يجب أال تتجـاوز فترة استرداد األرصدة المدينـة الناجمـة عن استخـدام البطاقـة االئتمانيـة عن
سنـة واحدة غير قابلة للتجديد ،على أن تحتسب هذه الفترة اعتباراً من تاريخ استحقاق الفواتير
الشهرية التي تخصم من حساب العميل .
كما يجب أال يتجـاوز إجمالي األقساط المستقطعة مـن العميل سـداداً للرصيد المدين الناشىء عـن
بطاقات االئتمان ،وسداداً ألقساط القروض االستهالكية (عمليات التمويل) وغيرها من القروض
المقسطة (عمليات التمويل) ،سوا ًء من خالل البنـك المـصدر للبطاقـة االئتمانية أو الجهات الدائنة
» ()2
األخرى ،عن  ٪50من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل .
ثالثاً  :سعر الفائدة :
يجب أال يتجاوز سعر الفائدة على األرصدة المدينة الناجمة عـن استخدام البطاقـة االئتمانية ،التي
يسمـح بتقسيطها عن أسعار الفائدة االتفاقية المحددة لمعامالت اإلقـراض بالدينار الكويتي ،التي ال
تزيد مدتها عن سنة (والمحدد لها حد أقصى  ٪2٫5باالضافة إلى سعر الخصم الذي يحدده البنك
المركزي ،وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في  25ابريل . )1993
رابعاً  :أخــــــــرى :
 )1يجب اتخـاذ اإلجــراءات الالزمـة التي تحد من عمليـة التجـاوز للحـدود االئتمانيـة الممنوحـة
للعمالء ،بحيث إذا رغب العميل في تجاوز الحد الممنوح له ترفض معاملته تلقائياً .وفي حالة
إذا ما رغب العميل في التجاوز ،فإنه يجب عليه الرجوع للبنك ً
أوال ،وللبنك أن يقدر ما إذا كان
يتم السماح بصفة مؤقتة على تجاوز العميل للحد المسموح به من عدمه .
 )2إذا لم يسدد العميل الفواتيـر المستحقـة عليـه بعد  60يوماً من استحقاقهـا ،يتم تجميد البطاقة،
وال يسمح للعميل باستخدامها إال بعد استيفائه لكامل المبلغ المستحق عليه .وإذا تجاوزت مدة
التأخير  90يوماً ،يتم تجميد البطاقة ،وال يسمح باستخدامها إال بعد ستـة شهـور من تاريـخ
استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له .وفي حالة تكرار عـدم التـزام العميل بالسداد ،ال يتم
تجديد البطاقة إال بعد سنة من تاريخ استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له .وفي حالة تكرار
( )1تم تعديل فترة االسترداد بموجب التعميم رقم (/2رب ،رب أ )2004/167/الصادر في  2004/8/10والمدرج في البند (هـ) من هذا الفصل .
( )2وفقاً للتعميم رقم (/2رب ،رس )2008/215/الصادر في  ،2008/3/24فقد تم تعديل هذه الفقرة لتصبح :
« يتعين على البنوك وشركات االستثمار مراعاة كافة االلتزامات (النقدية وغير النقدية) القائمة على العمالء ،بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشىء
عن بطاقات االئتمان ،سواء كانت هذه االلتزامات تجاه البنوك وشركات االستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى ،مثل أوامر
الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي  .....الخ ،وذلك لدى تحديد حجم القروض االستهالكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما ال يترتب عليه
زيادة االلتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات عن  ٪30( ٪40للقروض المقدمة للمتقاعدين) من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر » .
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عـدم التزام العميل للمرة الثالثة ،يتم إلغاء البطاقة االئتمانية الخاصة بالعميل ،وال تجدد مرة
أخرى .وعلى البنوك المحلية التنسيق فيما بينها التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو التأكد من
عدم إصدار بطاقة ائتمانية لعمالء بنوك أخرى تم إلغاء البطاقات الخاصة بهم ،في حالة عدم
التزامهم بالسداد وفق المدد الزمنية المذكورة أعاله .
 )3بالنسبة لحاالت عدم االنتظام ،فيراعـى بشأن احتساب المخصصات الالزمة لهـا ،إتبـاع ذات
األسس الخاصة بالقروض االستهالكية ،وغيرها من القروض المقسطة الواردة في التعليمات
الصادرة من البنك المركزي ،بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية ،واحتساب
مخصصات لها .
 )4يقوم البنك بتزويد البنك المركزي شهرياً بالبيانات التالية :

()2()1

أ  -إجمالي عـدد العمالء الصادرة لهم بطاقـات ائتمانيـة ،وإجمالي األرصدة المدينـة القائمة
عليهـم نتيجـة استـخـدام البطاقـات االئتمانيـة ،والتي يتـم السمـاح بتقسيطهـا وفـقـاً لهـذه
()٣
التعليمات .
ب  -اإلجراءات القانونية المتخذة ضد العمالء الصادرة لهم بطاقات ائتمانية .
خامساً  :يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .

1997/4/9
( )1تم تزويد البنوك بنموذج للبيانات التي يتعين على البنـوك موافـاة البنـك المركـزي بهـا شهـرياً وذلـك بموجب التعميـم رقـم (/2رب )1997/45/والصادر
في  1997/8/24والمدرج في البند (ب) من هذا الفصل .
( )2لغرض استبعـاد االزدواجيـة في موافاتنـا بتلك البيانـات فقد تقرر إيقاف موافـاة بنـك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة مـن
البنوك المحلية عن طريق البريد اعتباراً من التعميم المؤرخ  2011/11/28والمدرج في البند (ي) من هذا الفصل .
( )٣صدر التعميم رقم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/المؤرخ  ٢٠٢٠/٩/١والمدرج في البند (ل) من هذا الفصل بشأن التوقف عن
استقبال النموذج (أم  )٢٥عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame
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المـديــر
التاريخ  20 :ربيع اآلخر  1418هـ
الموافــق  24 :أغسطـس  1997م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـم (/2رب)1997/45/
باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركـزي المؤرخـة  1997/4/10بشأن بطاقات االئتمان المصدرة
من البنوك المحلية .
ووفقاً لما تتضمنه الفقرة رقم ( )4من البند «رابعاً » مـن تلك التعليمات من قيام البنوك بتزويد البنك
المركزي ببيانات شهريـة عن أرصدة تلك البطاقـات والعمالء المستفيدين منها ،نرفـق لكم نموذج للبيانات
التي يتعين على مصرفكم موافاة البنك المركزي بها شهرياً في هذا الخصوص .
وعليـه ،فإنه يتعين على مصرفكـم موافاتنـا بالنمـوذج المشـار إليـه بما يعكـس الوضـع لـدى مصرفكـم
اعتباراً من  ،1997/4/30وذلك خالل أسبوعين من تاريخه ،مع مراعاة موافاتنا به شهرياً في موعد
أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة بالوكالة
									

عيسى محمد العتال
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بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابـــة 							
قـسـم االئتمـان 						

بـنــــك :
التاريخ :

بيان بإجمالي األرصدة المدينة
لبطاقـات االئتمــان
كـمـا في /.....

/

19

« بالدينار الكويتي »
العمالء المصدر لهم بطاقات ائتمان

منها عمالء متخذ بشأنهم إجراءات قانونية

عــدد

الحدود

إجمالي األرصدة

عــدد

األرصدة المدينة المستحقة

العمالء

الممنوحة

المدينة (المستخدمة)

العمالء

عليهم

للبطاقات

المسموح بتقسيطها

توقيع وختم البنك

..................................................

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ب  -تعليمات رقم (/2رب )1997/45/بشأن موافاة بنك الكويت المركزي ببيان بإجمالي األرصدة المدينة لبطاقات االئتمان بصفة شهرية .
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المديـر التنفيـذي
التاريخ  13 :شــــــوال  1423هـ
الموافق  17 :ديسمبـــر  2002م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
وبيت التمويل الكويتي
أود اإلشـارة إلى االتصاالت واالجتماعـات التي تمت بين بنـك الكـويـت المركـزي ورئيـس الـدورة
الحالية التحاد المصارف الكويتية بشأن إنشاء قاعـدة بيانات عن حجم عمليات البطاقات البالستيكيـة في
دولة الكويت ،والتي تشمل بطاقات االئتمان ( )Credit Cardsوالبطاقات المدينة ( ,)Debit Cardsوكذا
التنسيق الذي تم بين البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي حول هذا الموضوع ،حيث تم التفرقة بين عمليات
البطاقات البالستيكية ( )1ألغراض إنشاء قاعدة البيانات المشار إليها وفقاً للتصنيف التالي :
 )1عمليات بطاقات االئتمان الصادرة عن مصرفكم والتي أجريت داخل وخارج دولة الكويت .
 )2عمليات البطاقات المدينة الصادرة عن مصرفكم والتي أجريت داخل وخارج دولة الكويت .
 )3عمليـات بطاقـات االئتمـان والبطاقـات المدينـة الصادرة عـن بنـوك أجنبيـة وتـم تمريرهـا مـن خـالل
مصرفكم داخل دولة الكويت .
وعليـه ،فإننا نتطلع إلى قيام مصرفكم بموافاة بنك الكويت المركزي بالنماذج المرفقة وبصورة ربـع
سنوية ( ،)12/31 ،9/30 ،6/30 ،3/31ابتدا ًء من الفصل المنتهي في  2002/12/31وفي موعد أقصاه
 15يوماً من التاريخ المتخذ كأساس إلعداد النماذج .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
( )1صدر التعميم المؤرخ  2004/2/22بشأن التعاريف اإليضاحية لبيانات البطاقات البالستيكية والمدرج في البند (د) من هذا الفصل .

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ً
ج  -تعميم بشأن قيام البنوك بتقديم بيانات حول عمليات البطاقات البالستيكية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض .
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نموذج رقم ()1

قطاع الرقابة
بنك الكويت المركزي
							
اسـم البنــك :

عمليـات بطاقات االئتمان
خالل الفترة (

البيــــــــــــان

)

عمليات داخل الكويت

إجمالـــي
عـدد األجهـزة

الـعـدد

القيمة بالدينار

أ  -أجهزة نقاط البيع
ب  -أجهزة السحب اآللي
ج  -عـدد بطاقات االئتمان
المُصدرة خالل الفترة
د  -إجمالــي عـــدد بطـاقــات
االئتمان سارية الصالحية
كـمـا في نهايـة الفتـرة

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ً
ج  -تعميم بشأن قيام البنوك بتقديم بيانات حول عمليات البطاقات البالستيكية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض .
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نموذج رقم ()2

قطاع الرقابة
بنك الكويت المركزي
							
اسـم البنــك :

عمليات البطاقات المدينة
خالل الفترة (

البيــــــــــــان

)

عمليات داخل الكويت
القيمة بالدينار

الـعـدد

عمليات خارج الكويت
الـعـدد

أ  -أجهزة نقاط البيع
ب  -أجهزة السحب اآللي
ج  -عـدد البطاقات المدينة
المُصدرة خالل الفترة
د  -إجمالــي عـــدد بطـاقــات
المدينـة ساريـة الصالحية
كـمـا في نهايـة الفتـرة

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ً
ج  -تعميم بشأن قيام البنوك بتقديم بيانات حول عمليات البطاقات البالستيكية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض .
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نموذج رقم ()3

قطاع الرقابة
بنك الكويت المركزي
							
اسـم البنــك :

عمليات بطاقات االئتمان والبطاقات المدينة

الصادرة عن بنوك أجنبية وتم تمريرها محلياً
)

خـالل الفتـرة (

عدد العمليات

البيــــــــــــان
 -1أجهزة نقاط البيع
 -2أجهزة السحب اآللي

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ً
ج  -تعميم بشأن قيام البنوك بتقديم بيانات حول عمليات البطاقات البالستيكية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض .
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المديـر التنفيـذي
التاريخ  2 :محـرم  142٥هـ
الموافق  22 :فبراير  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية (باستثناء البنك الصناعي)
وبيت التمويل الكويتي
إلحاقـاً للتعميم الصادر في  2002/12/17لكافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي بشأن بيانات
البطاقات البالستيكية في دولة الكويت .
نرفـق لكم مع هذا ،التعاريف اإليضاحية لبنود التعميم المذكور ،على أن يتم مراعاة ذلك لدى إعـداد
بيانات هذا التعميم وفقاً للنماذج المرسلة لكم مسبقاً بهذا الخصوص .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
د  -التعاريف اإليضاحية حول عمليات البطاقات البالستيكية التي تقدمها البنوك .
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التعاريــف اإليضاحيــة
لبيانات البطاقات البالستيكية
ً
أوال  :تعاريــف عـامــــة :
أ  -بطاقـات االئتـمان هي بطاقـات تـمنح العميل حـد ائتمان يمكنه الخصم عليـه .ويوجـد نوعين
لبطاقات االئتمان .النوع األول ،بطاقات ال تمنح تقسيطاً بالدفع بل يتعين سداد المستحق على
البطاقة في نهاية الفترة (عادة نهاية الشهر) وتسمى بطاقات الخـصم (.)Charge Cards
أما النوع الثاني ،فهي بطاقات تمنح تقسيطاً بالدفع وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي رقم
(/2رب )1997/12/الصــادرة بتـاريـــخ  .1997/4/10وتـســمــى بطـاقـــات االئـتـمــان
(. )Credit Cards
ب -البطاقـات المدينـة هي بطاقـات القيـد المباشــرعلى حـسـاب العميـل ،وتكـون حدودهـا عـادة
الرصيد المتوافر في حساب العميل ،وهي ترتبط بحساب العميل لدى البنك المعني .
ج  -يمكـن استخـدام البطاقـات المنـوه عنهـا في (أ) و (ب) من خالل أجهزة نقاط البيع أو أجهزة
السحب اآللي .
ثانياً  :عمليات بطاقات االئتمان والبطاقات المدينة :
أ  -أجهزة نقاط البيع  -عمليات بطاقات االئتمان والبطاقات المدينة التي تنفذ من خالل أجهزة
نقـاط البيع( ،والتي تخص عمالء البنك المعني فقط) [ .البنك كمُصدر للبطاقة ] .
ب -أجهزة السحب اآللي  -عمليات بطاقات االئتمان والبطاقات المدينة التي تنفذ من خالل
أجهـزة السحب اآللي( ،والتي تخص عمالء البنك المعني فقط) [ .البنك كمُصدر للبطاقة ] .
ويجـري توزيـع عـدد وقيمـة تلك العمليـات وفقاً لتنفيـذها داخـل الكويت أو خارج الكويت.
كما يتم اإلبــالغ عـن تلـك العمليــات مـن قبـل البنــك المعني ،بــغـض النـظــر عـن ملكيـة
البنــك لجهــاز السحـب اآللي/نقاط البيع من عدمه .
ج  -عمليـات الشبكـة الخليجيـة  -تـدرج كـافـة عمليـات السحـب اآللـي التي ينفـذهـا عـمـالء البنـك
المعني من خالل الشبكة الخليجية ( ,)GCCNETضمن عمليات أجهـزة السحب اآللي الخاصة
بعمليات البطاقات المدينة خارج الكويت .
 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
د  -التعاريف اإليضاحية حول عمليات البطاقات البالستيكية التي تقدمها البنوك .
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د  -عدد بطاقات االئتمان /البطاقات المدينة المصدرة خالل الـفترة  -هي عدد بطاقات االئتمان/
البطاقات المدينة التي أصدرت أول مرة للعمالء .
هـ  -إجمالي عدد بطاقات االئتمان /البطاقات المدينة سارية الصالحية كما في نهاية الفترة هي :
 إجمالي عدد بطاقات االئتمان /البطاقات المدينة سارية الصالحية أول الفترة يضاف إليه، إجمالي عدد بطاقات االئتمان /البطاقات المدينة التي أصدرت أول مرة للعمالء يطرح منه، إجمالي عدد بطاقات االئتمان /البطاقات المدينة الملغاة .علمـاً بأن بطاقـات االئتمـان  /البطاقـات المدينـة التي انتهـت صالحيتهـا وجـددت لـن يتـم
إضافتها /استبعادها ،حيث سينظر إليها على أنها بطاقات سارية الصالحية .
و  -إجمالـي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع ،هي تلك األجهـزة التي يوردهـا البنـك المعني لعمالئـه مـن
التجـار ،لتمريـر معامـالت بطاقـات االئتمـان وكـذا البطاقات المدينـة لديهـم [ .البنـك كمالـك
للجهاز ] .
ز  -إجمالـي عـدد أجهـزة السحـب اآللـي ،هـي تلـك األجـهـزة التي يملكهـا البنـك المعـني ويـقـوم
بتشغيلها ،ويستثنى مـن ذلك كافـة أجهزة السحـب اآللـي التي يقـوم البنـك المعني بالتعهـد
بتشغيلها أو تعبئتها دون أن يكون جهاز السحب اآللي مملوكاً للبنك .
ثالثـاً  :عمليات بطاقات االئتمان والبطاقات المدينة الصادرة عن بنوك أجنبية وتم تمريرها محلياً :
أ  -أجهزة نقاط البيـع  -عمليات بطاقـات االئتمان والبطاقات المدينـة الصادرة عن بنـوك أجنبية
وتم تمريرها من قبل أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك المعني [ .البنك كمالك للجهاز ] .
ب  -أجهـزة السحـب اآللي  -عمليـات بطاقـات االئتمـان والبطاقـات المدينـة الصادرة عـن بنـوك
أجنبية وتم بموجبها سحب مبالغ نقدية بواسطة أجهزة السحب اآللي التابعة لبنك معين .

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
د  -التعاريف اإليضاحية حول عمليات البطاقات البالستيكية التي تقدمها البنوك .
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المحـافـــظ
التاريـخ  24 :جمادي اآلخرة  1425هـ
الموافق  10 :أغــســطـــــس  2004م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم رقم (/2رب ،رب أ)2004/167/
إلى كافة البنوك المحلية بشأن التعليمات
” ()1
الخاصة بالبطاقات االئتمانية
أود اإلفـادة بأن مجلـس إدارة بنك الكويت المركزي قـد اعتمد في اجتماعـه المنعقـد بتاريـخ 2004/8/3
تعديل البند « ثانياً  :فـترة االسترداد » من التعليمات رقم (/2رب )1997/12/الصادرة بتاريخ ،1997/4/10
بشأن البطاقات االئتمانيـة المصدرة من البنـوك المحليـة ،والتعليمات رقـم (/2رب أ )2003/150/الصادرة
بتاريخ  2003/11/3في شأن البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك اإلسالمية لتكون كالتالي :
ثانياً  :فترة االسترداد :
“ يجب أال تتجـاوز فتــرة استـرداد األرصـدة المدينــة الناجمـة عـن استخـدام البطاقــة االئتمانيــة
عـن سنـة واحــدة غيـر قابلـة للتجديـد ،على أن تحتسب هـذه الفتـرة اعتبـاراً مـن تاريـخ استحقـاق
الفواتيـر الشهريـة التي تخصم من حساب العميل .
كما يجب أال يتجاوز إجمالـي األقـساط المستقطعة مـن العميل سـداداً للرصيد المديـن الناشىء عـن
بطاقات االئتمان ،وسداداً ألقـساط القروض االستهالكية (عمليات التمويل) وغيرهـا من القـروض
المقسطـة (عمليات التمويل) ،سـواء مـن خـالل البنـك المصدر للبطاقـة االئتمانية أوالجهات الدائنـة
األخرى ،عـن  ٪50مـن الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل ” .
مــع أطيب التمنيات ،،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
( )1صدر التعميم رقم (/2رب ،رب أ )2007/208/بشأن التأكيد على االلتزام الكامل بالحدود الواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك .

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
»
ً
هـ  -تعميم رقم (/2رب ،رب أ )2004/167/بشأن تعديل البند « ثانيا المتعلق بفترة استرداد األرصدة المدينة الناجمة عن استخدام بطاقات االئتمان .
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المحـافـــظ
التاريـخ  1 :ذو القعدة  1427هـ
الموافق  22 :نـوفمبـــر  2006م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب)2006/196/
في شأن ضرورة استيفاء كفالة ولي أمر القاصر
للمعامالت التي ترتب عليهم التزامات قبل البنوك المحلية
أود أن أشير إلى التعميم رقم (/2رب )1997/12/الصادر بتاريخ  1997/4/10في شأن التعليمات
الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية ،والذي استلزم أن يكون لدى العميل راتب أو
دخل شهري مستمر حتى يمكن إعطاؤه بطاقة ائتمانية ،باستثناء العمالء الذين يتمتعون بخطوط ائتمانية لدى
البنك .
وفي ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك المحلية تقديم خدمات مصرفية تنطوي على إصدار بطاقات
ائتمـان للعمالء مـن القصر (دون سن  21سنة) ،فإنـه يجدر التأكيـد على ضرورة التـزام البنـوك المحليـة
بعـدم إصـدار بطاقـات ائتمـان للعمـالء القصـر (دون سـن  21سنـة) ممن ال يتوافر لديهـم راتب أو دخـل
شهـري مـع مراعاة استيفاء كفالة ولي األمر في حالة إصدار بطاقات ائتمانية لهم .
وبصفـة عامـة ،فإنه يتعين على البنـوك المحليـة عـدم إجـراء أي معـامالت يترتب عليهـا التـزامـات
على أي مـن العمالء القصر (دون سن  21سنة) إال في حالة كفالة ولي أمر القاصر لهذا االلتزام .
ومـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
و  -تعميم رقم (/2رب )2006/196/بشأن ضرورة استيفاء كفالة ولي أمر القاصر للمعامالت التي ترتب عليهم التزامات قبل البنوك المحلية .
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المديـر التنفيـذي
التاريـخ  8 :ربيع األول  142٧هـ
الموافق  6 :ابـريـــــــل  2006م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”
الموضــوع  :تطبيــق تقنيـــة EMV

للتحول إلى البطاقة الذكية
باإلشـارة إلى محضـر اإلجتماع الثاني مـع رؤسـاء مجالـس إدارات البنـوك المحليـة والمنعقـد بتاريـخ
 2005/11/29في البنـك المركزي ،حيث تم التأكيد على أهمية الموضوع أعاله وما يتبعه من تحمل
مسئوليـة المخاطـر المصاحبـة لعـدم تطبيـق التحـول إلى البطاقـة الذكية مع بداية عام  2006وذلك يشمـل
بطاقات االئتمان والسحب اآللي المصدرة في البنوك المحلية .
وحرصاً من البنك المركزي على متابعة الجهات الخاضعة لرقابته في تطبيق ومواكبة المعايير الدولية
في هذا الخصوص ،يرجى موافاتنا بما تم التوصل إليه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ز  -تعميم للتأكد على تطبيق تقنية  EMVللتحول إلى البطاقة الذكية .

16

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المديـر التنفيـذي
التاريخ  29 :ربيع اآلخر  142٨هـ
الموافق  16 :مايــــــــــو  2007م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

“ تعميم إلى كافة البنوك المحلية ”
الموضــوع  :تطبيــق تقنيـــة EMV

للتحول إلى البطاقة الذكية
باإلشـارة إلى إجتماع سعـادة المحافــظ مـع رؤسـاء مـجالـس إدارات البنـوك المحليـة ،المنعقـد بتاريخ
 2005/11/29في البنـك المركزي ،الذي تم خالله التأكيد على أهمية االنتهاء من تطبيق تقنية EMV
للتحول إلى البطاقــة الذكيــة مع بدايــة عــام  2006وكذلك موائمـة تقنية أجهزة نقاط البيع  Posالتابعة
لمصرفكم تجنباً لتحمـل مسئوليــة المخاطــر التي قــد تترتب نتيجــة ســوء استخــدام بطاقــات االئتمــان
وبطاقــات السحـب اآللـي المصدرة من قبل مصرفكم .
والحقـاً إلى التعميم الموجه إلى البنوك المحليـة بتاريـخ  2006/4/6للتذكير بأهمية الموضوع أعـاله
والتأكيـد على سرعـة االنتهـاء من تطبيقه ،فإننا نسترعي عناية مصرفكم إلى أنه يتعين االنتهاء من عملية
تطبيق التقنيات المشار إليها في موعد أقصاه نهاية العام الحالي .
وفي حالـة وجـود أي استفسار لديكم حـول الموضوع أعاله ،فإنه بإمكانكم االتصال بالسيـد /باسل
الحشاش  -رئيس وحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات بقطاع الرقابة هاتف رقم . 22972745
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ح  -تعميم بحث البنوك المحلية على ضرورة االنتهاء من عملية تطبيق تقنية  EMVللتحول إلى البطاقة الذكية قبل نهاية عام . 2007
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المحـافـــظ
التاريخ  5 :جمادي اآلخـر 142٨هـ
الموافق  20 :يونيــــــــــــــو  2007م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/2رب ،رب أ)2007/208/
في شأن البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية
باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ  1997/4/10بشأن البطاقات االئتمانية
المصدرة من البنوك المحلية ،وإلى التعليمات الصادرة بتاريخ  2003/11/3في شأن البطاقات االئتمانية
المصدرة من البنوك اإلسالمية ،وإلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ  2004/8/10بشأن إدخال تعديل
على التعليمات المشار إليها .
وعطفـاً على تعميـم بنـك الكـويت المركـزي المؤرخ  2007/2/13بشأن اإلجـراءات التي يتعين على
البنوك وشركات االستثمار المحلية االلتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها ألسس وقـواعـد منح
القروض (عمليات التمويل) االستهالكية والمقسطة .
وفي ضـوء ما كشفت عنه متابعة بنك الكويت المركزي للبنـوك مـن وجـود تجاوزات من جانب بعض
البنـوك للحـدود الـواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن البطاقات االئتمانيـة المصدرة من البنـوك
المحلية .
أود اإلحاطة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية االلتزام الكامل بكافة الحدود الواردة في تعليمات بنك
الكويت المركزي بشأن البطاقات االئتمانية المصدرة منها ،مع إلتزام كافة البنوك بما يلي :
ً
أوال  :أن تقـوم خالل سنـة  -اعتبـاراً من تاريخـه  -بتصويب أية مخالفات لديها للحدود التالية الواردة في
تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن البطاقات االئتمانية :
 -1أال يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج عن استخدام البطاقات االئتمانية عن عشرة أمثال
صافي الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد أقصى عشرة آالف دينار .
 -2أال تتجـاوز فترة استرداد األرصدة المدينـة الناجمـة عن استخـدام البطاقة االئتمانيـة عـن سنـة
واحدة غير قابلة للتجديد .
 -3أال يتجاوز إجمالي األقـساط المستقطعة من العميل سداداً للرصيد المدين الناشىء عن بطاقات
 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ط  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2007/208/بشأن التأكيـد على االلتـزام الكامـل بكافـة الحـدود الـواردة في تعليمات بنـك الكـويت المـركـزي بـشـأن
البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
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االئتمان ،وسداداً ألقساط القروض  -عمليات التمويل  -االستهالكية والمقسطة ،سوا ًء من خالل
البنك المصدر للبطاقة االئتمانية أو الجهات الدائنة األخرى ،عن  ٪50من صافي الراتب أو الدخل
الشهري المستمر للعميل (يتعلق األمر بتجاوزات نشأت من أن إضافة أقساط البطاقات االئتمانية
إلى أقساط القروض  -عمليات التمويل  -االستهالكية والمقسطة يؤدي إلى تجاوز نسبة الـ . )٪50
هذا على أن تقوم البنوك خالل المهلة الممنوحة لها (سنة كما سلف ذكره) بااللتزام بتصويب كافة
المخالفات سالفة الذكر ،مع موافاتنا في نهاية المهلة ببيان عن عدد المخالفات مرفقاً به شهادة من
ِكلَ ْي مراقبي حسابات البنك بأنه تم االلتزام بتصويب كافة هذه المخالفات .وسوف ينظر بنك الكويت
المركزي في توقيع الجزاءات المناسبة ،وفقاً ألحكام المادة ( )85من القانون رقم  32لسنة ،1968
على البنوك التي ال تلتزم بإزالة المخالفات المذكورة خالل المهلة الممنوحة لها .
ثانياً  :يتعين تحديد القسط الشهري المتعلق ببطاقة االئتمان على أساس الحد الممنوح للبطاقة ،وذلك لدى
احتساب نسبة إجمالي أقساط القروض  -عمليات التمويل  -االستهالكية والمقسطة والبطاقات
االئتمانية إلى صافي راتب العميل أو دخله الشهري المستمر ،والتي يتعين أال تزيد عن  ٪50وفقاً
للتعليمات سالفة الذكر .هذا ويتعين تصويب أية مخالفات تنتج عن ذلك خالل المهلة الممنوحة (سنة
اعتباراً من تاريخه) .
ثالثاً  :يتعين إدخـال ذلك القـسـط المحـدد على أسـاس الحـد الممنـوح للبطاقـة إلى خانـة “ آخـر دفعة ” في
نظام شركة شبكة المعلومات االئتمانية ( ،)Ci-Netمع التنسيق في هذا الشأن مع الشركة المذكورة .
ومـع أطيـب التمنيات ،،،،
المحـافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ط  -تعميـم رقـم (/2رب ،رب أ )2007/208/بشأن التأكيـد على االلتـزام الكامـل بكافـة الحـدود الـواردة في تعليمات بنـك الكـويت المـركـزي بـشـأن
البطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
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المـديــر
التاريخ  ٦ :رمـضـان  ١٤٣٠هـ
الموافق  ٢٧ :أغسطـس  ٢٠٠٩م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم لكافة البنوك المحلية
الموضوع  :تطبيق البنوك المحلية لتقنية “ ” EMV

باإلشارة إلى الموضوع أعاله وبـعـد أن تم تطبيـق تقنيـة  EMVعلى البطاقات المصرفيـة وأجهزة نقاط
البيع لدى مصرفكم وإلستكمال مشروع تطبيق تقنية  EMVفي دولة الكويت ،فإنه يتعين على مصرفكم
تطبيق التقنية المشار إليها على جميع أجهزة الصرف اآللي التابعة لمصرفكم والغير موائمة لتقنية EMV
في موعد أقصاه . ٢٠٠٩/١٢/٣١
وفي حالة وجـود أي استفسار يرجى االيعاز للمختصين لديكم االتصال بوحدة التنسيق والمراقبـة على
نظم المعلومات في بنك الكويت المركزي هاتف . ٢٢٩٧٢٧٤٥
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
									

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ي  -تعميم بشأن تطبيق تقنية  EMVعلى جميع أجهزة الصرف اآللي .
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المديـر التنفيـذي
التاريخ  3 :محــرم  1433هـ
الموافق  28 :نوفمبر  2011م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميـم إلـى
كافـة البنـوك المحليـة
باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى البنوك التقليدية رقم (/2رب)1997/12/
بتاريخ  1997/4/10ورقم (/2رب أ )2003/150/الصادرة إلى البنوك اإلسالمية بتاريخ 2003/11/3
والتي بموجبها يتم موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك
المحلية .وحيث أن تلك البيانات يتم في ذات الوقت تزويد بنك الكويت المركزي بها بصفة شهرية عبر
خط االتصال المباشر ( .)On-Lineولغرض استبعاد االزدواجية في موافاتنا بتلك البيانات .
فقد تقـرر إيقـاف تزويـد بنك الكـويت المركزي بالبيانات المذكـورة أعـاله عـن طريـق البريـد اعتباراً
مـن تاريخـه .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
يوسف جاسم العبيد

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ك  -تعميم بشأن التوقف عن موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك المحلية عن طريق البريد واالكتفاء
بالبيانات التي ترد عبر خط االتصال المباشر
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المدير التنفيذي
التاريخ  ١٣ :محـرم  ١٤٤٢هـ
الموافق  ١ :سبتمبر  ٢٠٢٠م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (/2رب  ،رب أ  ،رس  ،رس أ  ،رت  ،رت أ)2020/465/
لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل
باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (/2رب  ،رب أ  ،رس  ،رس أ )2003/97/الصادر
بتاريخ  2003/6/22بشأن نظام األخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه  ،والتعميمين
رقمي (رب س )1995/101/و (/2رب  ،رس )2009/251/الصادرين بتاريخي 1995/6/21
و  2009/11/18بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني  ،وإلى التعليمات الصادرة إلى البنوك التقليدية
رقــــم ( /2رب )1997/12/بتاريــــخ  1997/4/10والتعليمـــات الصـــادرة للبنـــوك اإلسالميــــة
رقـــم (/2رب أ )2003/150/بتاريخ  2003/11/3بشأن البيانات الخاصة ببطاقات االئتمان المصدرة من
البنوك المحلية.
نفيدكم بما يلي :
 )1سوف يتم التوقف اعتباراً من  2020/9/1عن إستقبال طلبات االستعالم نموذج (أ.م  ، )5وطلبات
الحصول على أرقام سرية لصحيفة هوية نموذج (أ.م  )1وكذلك نموذج الحسابات الشخصية
نموذج[أ.م (/1أ)]  ،ونموذج مذكرة شطب العمالء (أ.م  )4عبر البريد اليومي  ،ونموذج كشف
التسهيالت االئتمانية (أ.م  ، )2ونموذج (أ.م  )25والخاص ببطاقات االئتمان المصدرة من البنوك
المحلية  ،ونماذج (أ.م  ، 18أ.م  ، 19أ.م  ، 28أ.م  )29والخاصة بالتركزات االئتمانية والمصالح
المتداخلة عبر االتصال المباشر ( ، )Mainframeعلى أن تقوم جميع الجهات باإلستعالم واإلبالغ
من خالل نظام شركة شبكة المعلومات االئتمانية ( )Ci-Netعن جميع أنواع العمالء .

 - 34التعليمات الخاصة بالبطاقات االئتمانية المصدرة من البنوك المحلية .
ل  -تعمـيـم رقــم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن
استقبال عدد من النماذج عبر خط االتصال المباشر (.)MainFrame
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 )2يجب على جميع الجهات مراعاة سرعة إدخال بيانات التسهيالت االئتمانية/عمليات التمويل (أ.م )2
في نظام مركزية المخاطر ( )Mainframeعبر خط االتصال المباشر عن الفترة المنتهية في
 2020/8/31خالل الفترة المحددة ( 10أيام عمل) والتي تنتهي بتاريخ  ، 2020/9/14مع مراعاة
الدقة والتحقق من صحة إدخال هذه البيانات حيث أن النظام سوف يتم إيقاف العمل به نهائياً بتاريخ
.2020/9/30
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
وليد محمود العوضي
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ل  -تعمـيـم رقــم (/٢رب ،رب أ ،رس ،رس أ ،رت ،رت أ )٢٠٢٠/٤٦٥/لجميع البنوك المحلية وشركات االستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن
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