
 تصريح صحفي حول إصدار بنك الكويت املركزي
 التمويل الشخصي وعمليات منح القروض أسسقواعد و تعليمات يف شأن 

 لألغراض االستهالكية واإلسكانية وإصدار البطاقات االئتمانية

بنك الكويت إطار اهتمام يف أبنه  ،يوسف اهلاشلحممد صرح حمافظ بنك الكويت املركزي الدكتور 
ملا يصدره من تعليمات وضوابط رقابية يف ظل التطورات االقتصادية واملصرفية  نتظمةاملراجعة املركزي ابمل

، قام بنك الكويت املركزي وما تشهده من متغريات ذات صلة أبهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاهتا
الصادرة يف شأن قواعد وأسس ابلتعاون مع إحدى الشركات االستشارية العاملية مبراجعة التعليمات 

 .ودراستها ،منح القروض وعمليات التمويل االستهالكي واملقسط

يل منذ التعداحلسبان التغريات اليت شهدهتا مؤشرات أداء االقتصاد الكلي وقد أخذت الدراسة يف 
، ومن ذلك التغريات اليت طرأت على 2004األخري على احلدود القصوى هلذه القروض يف عام 

وارتفاع األجور  عمرة،وارتفاع أسعار السلع االستهالكية وامل معدالت النمو السكاين ومعدالت التضخم
النسبية يف احملافظ شرحية واسعة من املواطنني واملقيمني وأمهيتها بالقروض اتصال يف ضوء  ،والرواتب

اإلقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أمهية ضبط النمو يف هذه القروض مبا حيافظ 
 على االستقرار النقدي واالستقرار املايل.

استناًدا إىل ما خلصت إليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل املطروحة ابلقول: "الدكتور اهلاشل  وصرح
الحظات اليت كشفت عنها متابعة بنك الكويت املركزي ملمارسة منح هذا النوع من القروض وأهم امل

بنك الكويت املركزي تعليمات جديدة يف شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل، أصدر 
 ."وعمليات التمويل الشخصي لألغراض االستهالكية واإلسكانية وإصدار البطاقات االئتمانية

إىل تنظيم منح البنوك وشركات االستثمار وشركات التعليمات اجلديدة هتدف  افظ أناحمل وأوضح
كما هتدف إىل احلد من االستخدام املفرط هلذه   ،احلاجات الفعلية للعمالءلقروض بناًء على ل التمويل
 .حقوق الطرفني مبا حيفظمبدأ املرونة والتوازن  إطار تعزيزيف  القروض

 لألغراض وعمليات التمويل اإلسالمي ضو لقر لاحلد األقصى  زايدة هذه التعليمات وتضمنت
 2٥ الشهري للعميل وحبد أقصىضعف صايف الراتب  2٥ليصبح حداً مستقالً ال جياوز  ةاالستهالكي

 اهحدفقد بقي  ةاإلسكاني لألغراض التمويل اإلسالميوعمليات ض و أما فيما يتعلق ابلقر ، لف دينارأ
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 جمموع ما ميكن أن حيصل عليه العميل من قروض ومتويل إسالمييكون  ذاهبو ألف دينار،  ٧0األقصى 
 تتجاوز نسبة واليت تضمنت أاّل  ،يف حالة االلتزام ابلشروط األخرى املقررة يف التعليمات ألف دينار ٩٥

ويف  للمتقاعدين. %30من صايف الراتب للموظفني و %40 املرتتبة على العميلاألقساط الشهرية 
على احتساب نسبة واالقتصار عدم االعتداد ابلدخل الشهري املستمر ب أيًضا التعليمات تقضيهذا 

 .دعم العمالة فقطمضافًا إليه الراتب الشهري  صايفالقسط الشهري إىل 

لفواتري الدالة على استخدام ملستندات واتقدمي افإن العميل مل يعد مطالباً بوحبسب التعليمات اجلديدة، 
أو  شخصي إال إذا كان الغرض هو بناء منزل، املخصص لهيف الغرض  اإلسالمي التمويلأو  ضالقر 

تقدمي كل املستندات اليت تطلبها  يف هذه احلال العميلعلى  يتعنيحيث  ،سكن خاص ترميمه أو شراء
 .اجلهة املاحنة

ألزمت التعليمات  للتمويل اإلسالميمبكر  اليت ينتج عنها سداد إعادة ترتيب شروط التعاقدويف حالة 
، املسدد التمويل اإلسالمين الفرتة املتبقية من أجل ع لتنازل عن مقدار العائد املستحقاجلهات املاحنة اب

 وكذلك احلال ابلنسبة للجهات التقليدية اليت ألزمتها التعليمات بعدم احتساب فوائد يف هذه احلالة.

أكدت حيث  قوق العمالء ومقتضيات الشفافية،وقد راعى بنك الكويت املركزي يف هذه التعليمات ح
ض أو التمويل اإلسالمي بتقدمي املشورة املالية للعمالء تقوم اجلهات املاحنة للقر التعليمات ضرورة أن 

م حول احتياجاهتم وتقدمي النصح هل ،والوقوف على طبيعة التزاماهتم الشهرية واألعباء املرتتبة عليهم
تغري العمل  عندااللتزامات خاصة يف حالة تغري األوضاع املالية هلم تلك دة زاي آاثريضاح والتزاماهتم وإ

 .أو التقاعد

الضوابط اليت سبق إصدارها يتضمن االئتمانية كذلك قسًما خاًصا ابلبطاقات التعليمات  وقد مشلت 
 لبطاقات املصرفية.ل بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات االحتيال وتعزيز أمن املعلومات

وسوف يتم العمل  .وروعي أن متثل التعليمات اجلديدة مرجعاً شامالً لكل الضوابط املتعلقة هبذا األمر
هذا وميكن  .ذات الشأن يف العمل ابلتعليمات السابقة ويلغى ،2018 نوفمرب 14 ريخاتهبا ابتداءً من 

احلصول على نسخة من التعليمات من خالل املوقع اإللكرتوين لبنك الكويت املركزي 
www.cbk.gov.kw. 
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