
دليل حملة “لنكن على دراية” 
من بنك الكويت الوطني



دليل حملة “لنكن على دراية” من بنك الكويت الوطني

V 040122

دور الوطني 

البطاقات المصرفية 

عملية االقتراض والتمويل 

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

االستثمار واإلدخار 

التمويل الشخصي 

نصائح أمنية 

حماية عمالء الوطني 

العمالت االفتراضية  

https://www.youtube.com/nbkgroup
https://twitter.com/nbkpage
https://www.facebook.com/NBKGroup/
https://www.instagram.com/nbkgroup/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/nbkgroup/


دليل حملة “لنكن على دراية” من بنك الكويت الوطني

V 040122

نبذة عن الحملة

“لنكن على دراية” حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف 
الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع 

البنوك.

ويعد الوطني داعمًا وشريكًا رئيسيًا في كل حمالت ومبادرات بنك الكويت المركزي التي 
تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع. 

وقد دأب البنك بصفته أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم 
مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع 

المصرفي، وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات االحتيال 
والجرائم المالية.

وينشر الوطني موادًا تثقيفية ومحتوى توعويًا متعلقًا بالحملة من خالل كافة منصات 
التواصل االجتماعي وجميع قنوات البنك اإللكترونية، بهدف تسليط الضوء على حقوق 

العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.
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   دور الوطني

يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف 
شرائح المجتمع في إطار تكثيف جهود البنك لدعم حملة التوعية المصرفية “لنكن 
على دراية” من خالل صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي وكافة قنوات التواصل، 

بجانب التحذير من مخاطر التعامل بالعمالت االفتراضية وما قد تلحقه من خسائر فادحة 
بالمتعاملين بها.

وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت، دأب الوطني على تنظيم مختلف 
الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، 
كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال 

عمليات االحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

وتمتد األدوات التي يقوم بها الوطني إلى العديد من المجاالت التي تدعم جميعها تعزيز 
الشمول المالي على صعيد كافة منتجاته وخدماته المصرفية، وما يقدمه من دورات 

تدريبية للخريجين والطلبة، في إطار التزامه بمسؤولياته تجاه المجتمع، وحرصًا منه على 
تحقيق التنمية المستدامة.

   يوتيوب

   موقع الوطني اإللكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=1s9Pom5VXkE&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=1s9Pom5VXkE&ab_channel=NBKGroup
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/the-role-of-banks-in-kuwait-id-d693a56e-6b60-4a32-805e-c517afdc694d.html
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/the-role-of-banks-in-kuwait-id-d693a56e-6b60-4a32-805e-c517afdc694d.html
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   البطاقات المصرفية

تعد البطاقات المصرفية من بين المنتجات المصرفية األكثر انتشارًا، وتتفاوت 
تلك البطاقات فيما بينها بحسب طبيعة االمتيازات والتسهيالت التي تقدمها 

واستخداماتها. وتنقسم البطاقات المصرفية إلى األنواع التالية:

 .	Debit Cards بطاقات السحب اآللي
ترتبط بالحساب المصرفي للعميل، وبالتالي فإن حدود تلك البطاقة هي المبلغ 

المتوفر في حساب العميل.

البطاقات مسبقة الدفع Prepaid Cardsب. 
تحتوي فقط على المبالغ التي يحولها العميل إلى البطاقة، ومن ثم يتحكم 

العميل برصيد هذه البطاقة وال تترتب عليه أي مديونية عند استخدامها. 

 .	Credit Cards البطاقات االئتمانية
تمنح تقسيطًا بالدفع )أي يترتب على استخدامها مديونية على العميل يتم 

تقسيطها(. ويمكن للعميل من خالل هذه البطاقات شراء السلع والخدمات عبر 
اإلنترنت ونقاط البيع والسحب النقدي من أجهزة السحب اآللي، وذلك داخل الكويت 

وخارجها.

ويحرص الوطني على زيادة وعي العمالء باألساليب والطرق المبتكرة في عمليات 
االحتيال وسبل الوقاية منها وتقديم االرشادات والنصائح التي تمكنهم من حماية 

حساباتهم من تلك العمليات المشبوهة. ومن بين النصائح التي يتم توجيهها للعمالء 
عند استخدام أي من البطاقات االئتمانية: 

تجنب كتابة الرقم السري على البطاقة 	 
في حال استخدام البطاقة المصرفية أثناء السفر يتم التأكد من طلب بيان بالرسوم 	 

والعموالت التي يتم تطبيقها عند استخدام البطاقات المصرفية خارج البالد
عند استخدام البطاقة المصرفية خارج البالد، قد يعتبر البنك المعامالت التي تتم عبر 	 

تلك البطاقة معامالت مشبوهة ومن ثم يوقف البطاقة حمايًة لحسابك. ولتجنب 
ذلك، فمن األفضل إبالغ البنك قبل السفر

عند استخدام أجهزة السحب اآللي خارج الكويت، يجب التأكد من عدم وجود أجهزة 	 
غريبة بها، حيث ُتستخدم بعض األجهزة لسرقة بيانات البطاقة

   يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=_ZQI4ntKMTk&t=3s&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQI4ntKMTk&t=3s&ab_channel=NBKGroup
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   عملية االقتراض والتمويل

تركز الحملة على توعية العميل بكل ما يخص التمويل الشخصي، من خالل تقديم كافة 
المعلومات عن القروض وعمليات التمويل الشخصي المتاحة والخطوات الالزم اتباعها 

لالستفادة من المزايا والتسهيالت دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد.

وقد وضع بنك الكويت المركزي سياساٍت واضحة ومحددة لتوجيه عمليات االقتراض 
والتمويل، ولذلك أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات تلزم البنوك بتزويد عمالئها 
بتفاصيل القرض، مثل: قيمة وعدد األقساط، مواعيد السداد، نسبة القسط إلى صافي 

الراتب وتبعات عدم السداد.

ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على األقل، لمراجعة العقد بشكل شامل 
قبل التوقيع عليه، وبعد هذه الخطوة أي: )توقيعه على العقد( يمكنه الحصول على 

مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل مثل: نوع القرض، مدة السداد، مقدار القسط 
والعائد.

وتتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك ولشركات التمويل ضرورة أن تقدم 
تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل التمويل وأثناءه، وتوضح مخاطر زيادة 

االلتزامات المالية على العميل، خاصة في حالة تغير أوضاعه المالية سواء بسبب تغيير 
العمل، أو التقاعد، أو تغير سعر الفائدة المطبقة.

ويحرص الوطني على نشر الثقافة المالية المتعلقة بالتمويل والقرارات المالية 
الشخصية باستخدام كافة قنواته اإللكترونية، كما يسعى البنك إلى تقديم قنوات 

استثمارية وإدخارية متنوعة تناسب كافة شرائح العمالء.

   يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=Ho_UIAGHSoI&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=Ho_UIAGHSoI&ab_channel=NBKGroup
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   خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

يلتزم بنك الكويت الوطني بدعم متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يوفر البنك 
عددًا من فروعه المنتشرة بكافة محافظات الكويت والتي يتم تجهيزها بكافة ما يلزم 

الستقبالهم، وذلك في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته االجتماعية تجاه كافة شرائح 
المجتمع بالتزامن مع تكثيف جهود البنك لدعم حملة التوعية المصرفية “لنكن على 

دراية”.

وقد عمد البنك إلى إدخال العديد من التعديالت على المرافق والمعدات، وكذلك 
اإلجراءات الالزمة لتوفير كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للعمالء من ذوي 

االحتياجات الخاصة.  

يوفر الوطني في تلك الفروع:

أجهزة الوطني للسحب اآللي مع لوحة مفاتيح بلغة بريل وسماعات لألذن لمساعدة 	 
العمالء المكفوفين على سحب األموال بسهولة وأمان 

إمكانية الطباعة بلغة بريل	 

فريق متخصص تم تدريبه على استخدام لغة اإلشارة للتواصل مع العمالء من ذوي 	 
اإلعاقة السمعية

توفير أجهزة سحب آلي مزودة بتعليمات صوتية 	 

توفير أجهزة لوحية “iPad” مع خاصية تحويل الكالم إلى نص مكتوب للعمالء 	 
المكفوفين

تصميم مدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة والمتوفرة بكافة الفروع 	 
باإلضافة لتحديد مواقف خاصة للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة 

توفير صناديق أمانات يسهل الوصول إليها	 

رابط تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك 
الكويتية لذوي االحتياجات الخاصة

   يوتيوب

   موقع الوطني اإللكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=-Fv-5l4_Dkc&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=-Fv-5l4_Dkc&ab_channel=NBKGroup
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/services-for-special-needs-customers-id-0603afb5-52d0-4dd3-92fd-c2c804745cc1.html
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/services-for-special-needs-customers-id-0603afb5-52d0-4dd3-92fd-c2c804745cc1.html
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   االستثمار واإلدخار

يقدم بنك الكويت الوطني العديد من الحلول اإلدخارية التي تحفز العمالء على اإلدخار، 
باإلضافة إلى الفوز بمكافآت وجوائز متنوعة، وفي مقدمتها حسابات التوفير وحساب 

الجوهرة الذي يعتبر أفضل الطرق لإلدخار والحصول على فرص ربح في الوقت ذاته.

وعلى صعيد االستثمار، تقدم شركة الوطني لالستثمار - الذراع االستثمارية للبنك - حلواًل 
متنوعة ومبتكرة لالستثمار مثل الصناديق االستثمارية وفرص أخرى لالستثمار اآلمن.

وتقدم سمارت ويلث من الوطني لالستثمار حلواًل إلكترونية سهلة ومتميزة 
لالستثمارات طويلة األجل. وتقدم خدمة سمارت ويلث لعمالئها نصائح وخطط 

استثمارية لتلبية احتياجاتهم بناًء على درجة تقبل العميل للمخاطر وفي ضوء أهدافه 
وتطلعاته المالية.

ويمكن للعمالء من خالل عملية تسجيل بسيطة امتالك خطة استثمارية عالمية 
متنوعة األصول )منها األسهم العالمية والسندات والصناديق العقارية والسلع 

االقتصادية - عن طريق الصناديق االستثمارية المتداولة(. 

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتعريف العمالء على حقوقهم، وحماية أمن بياناتهم 
وحساباتهم في ظل التركيز على تحقيق أهداف حملة “لنكن على دراية” من توعية 

العمالء بحقوقهم وكيفية حماية بياناتهم وكذلك تحقيق الشمول المالي والتعريف 
بقنوات اإلدخار واالستثمار اآلمنة والمناسبة لكافة الشرائح.

   يوتيوب

   موقع الوطني اإللكتروني

https://youtu.be/3peEp-2Krb4
https://youtu.be/3peEp-2Krb4
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/investment-and-savings-id-24c5ab95-828b-40b6-9a0a-c6d133ad0dad.html
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/investment-and-savings-id-24c5ab95-828b-40b6-9a0a-c6d133ad0dad.html
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   التمويل الشخصي
يحرص الوطني على توعية العمالء بحقوقهم عند الحصول على قرض، ونشر الوعي 

المالي بشأن مفاهيم اإلدخار واالستثمار وكافة أدوات التمويل الشخصي، كما يسعى 
البنك لتوفير قنوات استثمارية وإدخارية متنوعة تناسب كافة شرائح العمالء. 

ويلتزم الوطني بتسخير كافة إمكاناته الهائلة في التواصل مع العمالء من خالل قنواته 
اإللكترونية التي تحظى بمتابعة هي األكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة 

جهود بنك الكويت المركزي في حماية العمالء واالقتصاد.
ومن بين أنواع التمويل الشخصي: 

التمويل االستهالكي	 
تمويل شخصي متوسط األجل ال تتجاوز مدته 5 سنوات وقيمته 25,000 د.ك، ويقدم 
للعميل بغرض تمويل االحتياجات الشخصية االستهالكية، مثل شراء سيارة، أثاث أو 

الحصول على خدمات تعليمية أو صحية.

التمويل اإلسكاني 	 
تمويل شخصي طويل األجل ال تتجاوز مدته 15 سنة وال تتجاوز قيمته 70,000 د.ك، 

يقدم للعميل بغرض شراء، بناء أو ترميم سكن خاص. 

وقد وضع بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط التي تنظم منح القروض 
الشخصية بما يحقق للعميل االستفادة من المزايا والتسهيالت التي توفرها تلك 
العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل 

بااللتزامات المالية، حيث ألزم البنوك عند منح التمويل سواء للموظفين أو المتقاعدين 
وذلك بما يراعي األوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين مع ضرورة تقديم المشورة 
المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل والتفاصيل المتعلقة بعملية 

التمويل ومن بينها نسبة العائد/ الفائدة إلى مبلغ التمويل، عدد األقساط التي يتعين 
على العميل سدادها ومكونات كل قسط وغيرها من المعلومات وذلك قبل توقيع 

العقد مع العميل.
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ويمكن االطالع على تلك الشروط والضوابط عبر الروابط التالية:

قواعد وأسس منح البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل التقليدية للقروض 
الشخصية لألغراض االستهالكية واإلسكانية وإصدار البطاقات االئتمانية. 

قواعد وأسس منح البنوك اإلسالمية وشركات االستثمار وشركات التمويل التي 
تعمل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية عمليات التمويل الشخصي لألغراض 

االستهالكية واإلسكانية وإصدار البطاقات االئتمانية. 

   يوتيوب

   موقع الوطني اإللكتروني

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/conventional-banks-nov-2018-129414_v50_tcm11-129414.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/conventional-banks-nov-2018-129414_v50_tcm11-129414.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/islamic-banks-nov-2018-129413_v50_tcm11-129413.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/islamic-banks-nov-2018-129413_v50_tcm11-129413.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/islamic-banks-nov-2018-129413_v50_tcm11-129413.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ho_UIAGHSoI&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=Ho_UIAGHSoI&ab_channel=NBKGroup
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/--id-7e5d4513-49ee-4d8c-8642-6ed9bfe22f67.html
https://www.nbk.com/ar/kuwait/services-and-support/knowledge-center/articles/--id-7e5d4513-49ee-4d8c-8642-6ed9bfe22f67.html
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   نصائح 	منية

تتعدد عمليات االحتيال التي يمكن أن يتعرض لها عمالء البنوك بطرق مختلفة 
باستخدام الرسائل النصية، أو البريد اإللكتروني، أو حتى المكالمات الهاتفية.

وتهدف حملة “لنكن على دراية” إلى حماية العمالء وزيادة وعيهم بكيفية تفادي 
عمليات االحتيال.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تحذير العمالء من كافة طرق االحتيال ومشاركة 
الرسائل النصية والمصورة عبر قنواته اإللكترونية وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك 

الكويت المركزي في ذلك الصدد. 

كما يقوم الوطني بتنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل 
القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال 

مكافحة عمليات االحتيال والجرائم المالية.

وتتضمن تلك الرسائل التوعوية التأكيد على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن 
طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية وتحذير العمالء من 

الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاوالت احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتك 
المصرفية لسرقة أموالك أو سرقة بياناتك.

كما توصي تلك الرسائل بضرورة التعامل بحذر مع الروابط اإللكترونية وعدم حفظ أي 
معلومات سرية مثل: أرقام بطاقة السحب اآللي، أو بطاقة االئتمان، أو رقم التعريف 

الشخصي على الهاتف النقال. وكذلك عدم كتابة الرقم السري على البطاقة أو مشاركته 
مع أي جهة )ينطبق هذا أيضًا على كلمة التأكيد لمرة واحدة “OTP”(. كما يتم التوصية 
بضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع اإللكتروني للبنك فور انتهاء المعاملة. 

   يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=ML_Uihh2kTE&t=6s&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=ML_Uihh2kTE&t=6s&ab_channel=NBKGroup
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   حماية عمالء الوطني

يلتزم بنك الكويت الوطني بحماية حقوق عمالئه واتباع كافة تعليمات بنك الكويت 
المركزي في ذلك الصدد. كما يحرص البنك على نشر كافة المواد التثقيفية والتي تظهر 

للعمالء حقوقهم وكيفية التقدم بشكاوى في حالة حدوث أي خطأ وذلك في إطار 
دعمه لحملة “لنكن على دراية”. 

ويضع بنك الكويت المركزي آلية محكمة لتقديم شكاوى العمالء من األفراد في حال 
حدوث خطأ من جانب البنك الذي يتعاملون معه )أو أي جهة خاضعة لرقابة بنك الكويت 

المركزي مثل شركات الصرافة، وشركات االستثمار، وشركات التمويل( بداية من 
التواصل مع الجهة المشكو في حقها لتوضيح ما وقع للعميل ومعالجته، وصواًل إلى 
رفع األمر إلى بنك الكويت المركزي في حال عدم استجابة البنك لشكوى العميل، وتتم 

معالجة الشكوى عبر المراحل التالية:

المرحلة األولى:	 
يقدم العميل الشكوى إلى البنك على النموذج المخصص لذلك والمتوفر في جميع 

فروع ذلك البنك. عند استالم البنك للشكوى، يتوجب عليه أن يرد على العميل 
كتابًة خالل 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وإيضاح إذا ما شمل الرد تصويب 

ومعالجة ما ورد بالشكوى أو اطمئنان البنك إلى سالمة اإلجراء المتبع بشأن الواقعة 
محل الشكوى.

المرحلة الثانية:	 
في حال عدم رد البنك على الشكوى خالل 15 يوم عمل، أو إن لم يكن الرد ُمرضيًا 
للعميل، فيمكنه التقدم بتظلم لدى بنك الكويت المركزي مرفقًا به نسخة من 

رد البنك المشكو في حقه، مع المستندات المتعلقة بالواقعة وسوف ينظر بنك 
الكويت المركزي في مدى سالمة اإلجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الشكوى.

رابط: تظلم العمالء )األفراد( 

رابط: شكاوى العمالء )األفراد أو المؤسسات والشركات( 

   يوتيوب

https://www.cbk.gov.kw/ar/supervision/customer-protection-unit/consumers-appeal
https://www.cbk.gov.kw/ar/supervision/customer-protection-unit/consumers-complaints
https://youtu.be/TCPNcxBTLKo
https://youtu.be/TCPNcxBTLKo
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   العمالت االفتراضية

يعمد الوطني من خالل صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي وكافة قنوات التواصل 
إلى التحذير من مخاطر التعامل بالعمالت االفتراضية واالستثمار في األصول االفتراضية 

لما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز الثقافة 
المالية وزيادة وعي مختلف شرائح المجتمع وتكثيف جهوده لدعم حملة التوعية 

المصرفية “لنكن على دراية”.

وخالل الفترة الماضية، كّثف البنك من نشر المواد التثقيفية والدعائية عبر كافة 
صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي والتي تضمنت حوارات مع خبراء ومختصين 
واستهدفت جميعها رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر التي قد 

يتعرضون لها نتيجة االستثمار في هذه األصول عالية المخاطر.

وحذرت تلك المواد من التعامل بالعمالت االفتراضية لما قد تلحقه من خسائر مالية 
فادحة بالمتعاملين بها. علمًا أن كافة الجهات واألطراف التي تتعامل بها غير خاضعة أو 
مرخصة من قبل أي جهة رقابية، وبالتالي قد ينتج عن ذلك احتمال تعرض مستخدميها 

لعمليات االحتيال.

وال يقتصر دور الوطني على التحذير فقط بل يمتد إلى توفير بدائل استثمارية وإدخارية 
آمنة ومتنوعة بحيث تناسب كافة شرائح العمالء. 

يوتيوب

بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

https://www.youtube.com/watch?v=kPnGA-6I3_Y&t=7s&ab_channel=NBKGroup
https://www.youtube.com/watch?v=kPnGA-6I3_Y&t=7s&ab_channel=NBKGroup

