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 ) فائدة ثابتة (إستهالكى عقد قرض 

 

 رقم ملؾ العمٌل لدى البنك  

   الموافق   أنه فى ٌوم  

 -حرر هذا العقد بٌن كل من:
 

 أوال: بنك برقان )ش.م.ك( وعنوانه

 الصفاة  5389ص.ب:  
 دولة الكوٌت -الصفاة     13054

 ٌشار إلٌه بهذا العقد بـ البنك ( –)دائن مقرض  أولؾ طر                                                      

 ثانٌــــا:    

   وجنسٌتـــه:   

 رقم الهوٌة:   

      تلٌفـــــون: 

   ص.ب:       
     :تارٌخ المٌالد

 تارٌخ التعٌٌن :                                  جهة العمل : 

 عدد األوالد:   الحالة االجتماعٌة::    الرقم العسكري ) ألفراد الجٌش / والداخلٌة (

  المإهل الدراسً :

     عنوان العمل :

    ص.ب   فاكس:  : هاتؾ العمل  

 عنوان السكن :  

 البرٌد اآللً          ( الهاتؾ النقال:2( )1هاتؾ السكن:  )

  نوع السكن : 
  :البرٌد االلكترونً

 ٌشار إلٌه بهذا العقد بـ العمٌل ( –طرؾ ثان )مدٌن مقترض                                                       
 وبعد أن أقر الطرفان بؤهلٌتهما لإلتفاق والتعاقد اتفقا على اآلتى :

 أوال : مبلػ القرض :
 طلب العمٌل من البنك أن ٌقدم له قرضا بحد أقصى مبلػ    د.ك )  دٌنار كوٌتى( -1

مبلػ القرض ، وقد وافق  ده على حساب العمٌل الجارى المفتوح لدى البنك برقم )( أو أى حساب آخر مفتوح بإسم العمٌل لدى البنك أو ٌقوم البنك بفتحه لٌقٌد علٌهٌتم منحه للعمٌل من خالل قٌ 
 البنك على تقدٌم ذلك القرض للعمٌل وفقا لشروط هذا العقد .  

لنسبة للبنك مرهون بالحصول على موافقة الجهات الداخلٌة المختصة لدى البنك ، وفى حالة عدم موافقة تلك الجهات على منح القرض المشار من المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أن نفاذ هذا العقد با -2

بنك أن تقرر الموافقة على منح القرض ولكن بمبلػ صة بالإلٌه أعاله للعمٌل ٌعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون أدنى مسئولٌة على البنك  جراء ذلك ، كما ٌجوز للجهات الداخلٌة المخت
وٌعتبر إٌداع مبلػ القرض بؤى حساب مفتوح بإسم العمٌل أقل من المبلػ المبٌن أعاله ، وفى هذه الحالة ٌعتبر مبلػ القرض هو المبلػ الذى تمت الموافقة علٌه من الجهات الداخلٌة لدى البنك ، 

على  موافقة الجهات الداخلٌة بالبنك على منح  القرض للعمٌل ، وكذلك الدلٌل الوحٌد على القدر النهائى لمبلػ القرض الذى سٌتخذ  –الٌقبل إثبات العكس الذى  –لدى البنك هو الدلٌل الوحٌد 
الذى سٌتم إٌداعه بحسابه كمبلػ نهائى للقرض ، والٌجوز له المطالبة أساسا إلحتساب أقساط القرض والفوائد ، وٌقر العمٌل بموافقته على أن ٌتم تخفٌض مبلػ القرض تلقائٌا إلى ذات مقدار المبلػ 

 بفسخ هذا العقد ألسباب تبنى على إنخفاض مبلػ القرض .
 ثانٌا : الؽرض من القرض :

 إن الؽرض من القرض هو:     -1
بؤصول أٌة مستندات تكون قاطعة فى الداللة  على استخدامه أي قدر مسحوب من مبلػ القرض فً  وٌتعهد العمٌل باستخدام القـــــرض فى الؽرض المحدد له ، كما ٌلتزم العمٌل بتزوٌد البنك -2

إعتبار   –وفقا لما ٌراه مالئما  –اشهر من تارٌخ عملٌة السحب من مبلػ القرض ، وفى حاله اخالل العمٌل بهذا االلتزام ٌحق للبنك  6الؽرض المحدد له بعقد القرض وذلك خالل مدة اقصاها 

ة للجوء للقضاء ، كما ٌحق للبنك تخفٌض مبلػ القرض جمٌع اقساط القرض حالة االداء وٌلتزم العمٌل بسداد كامل الرصٌد المتبقى من مبلػ القرض فورا للبنك دون إعذار أو إنذار ودون ثمة حاج
(  ci netإٌراد بٌان على نظام شبكة المعلومات االئتمانٌة ) الـ  –فضال عما تقدم  –ك ، كما ٌحق للبنك فى حدود القدر المستخدم منه وتعدٌل نظام سداد األقساط المتبقٌة من مبلػ القرض وفقا لذل

 ٌفٌد بإخالل العمٌل بهذا االلتزام ، وٌقر العمٌل بعلمه وموافقته على أن ذلك قد ٌإدى على إمتناع البنوك األخرى عن إقراضه.
ن مزّودي مبلػ القرض فً الؽرض المحدد له بالعقد الفواتٌر واالٌصاالت الدالة على شراء السلع والبضائع والعقود المبرمة مع المقاولٌن وؼٌرهم موٌعتبر من المستندات الدالة على استخدام  -3

ٌُعتد بالصور الضوئٌة من هذه ال مستندات مالم ٌقدم معها أصلها لٌتحقق موظؾ البنك من الخدمات وأٌة مستندات اخرى تكون دالة على استخدام العمٌل لمبلػ القرض فً الؽرض المحدد له ، ولن 
بٌانات الدالة علٌه مبٌنة بالمستند المقدم للبنك، كما مطابقة الصورة لألصل وبحٌث ٌحتفظ البنك بالصورة بعد إثبات ذلك وٌرد االصل للعمٌل ، وفى جمٌع االحوال ٌجب أن ٌكون اسم العمٌل أو ال

 .ات المقدمة منه للبنك صحٌحة ودقٌقة ٌتعهد العمٌل بؤن تكون المستند
فى فتح حساب لدى بنك برقان ٌخصص إلٌداع مبلػ القرض به لضمان إستخدامه فى الؽرض المخصص له ،،  –تفوٌضا ؼٌر قابل للنقض أو العدول  –وٌقر العمٌل بؤنه قد فوض بنك برقان  -4

الحساب من عدمه ،  كما ٌقر العمٌل بؤنه قد فوض البنك فى إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستخدام مبلػ القرض فى الؽرض المحدد له  وبحٌث ٌكون لبنك برقان أن ٌقرر وفقا لما ٌراه مالئما فتح هذا
ػ القرض وإلزام العمٌل بسداد ما عسى بنك إلؽاء مبلوفى إجراء كافة القٌود الالزمة على حسابه ، وفى حالة  عدم إستخدام مبلػ القرض فى الؽرض المحدد له ألى سبب من األسباب فإنه ٌجوز لل
تفوٌضا ؼٌر قابل للنقض أو  –ٌفوض العمٌل البنك أن ٌكون قد تم إستخدامه من مبلػ القرض ، كما ٌجوز للبنك تخفٌض مبلػ القرض لٌكون فى حدود القدر المستخدم منه ، وفى الحالة األخٌرة 

وفقا لذات معادلة توزٌع مبلػ القرض األصلى  –شًء عن استخدام جزء من مبلػ القرض وفوائده على عدد األقساط الشهرٌة المتبقٌة فى أن ٌقوم بإعادة توزٌع الرصٌد المدٌن النا –العدول 
 لعقدوٌقوم البنك بإخطار العمٌل بنظام األقساط المعدل ، وٌلتزم العمٌل بسداد هذه األقساط فى نارٌخ اإلستحقاق المبٌن بهذا ا –وفوائده على أقساط القرض 

 ثالثا : الفائدة :

 ٌستحق على مبلػ القرض فائدة سنوٌة ثابتة بواقع       % ، تدفع فً  تارٌــخ   استحقاق القسط ، وتحسب على الرصٌد الٌومً للقرض .

 توقيع البنك                                                                              توقيع العميل
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 : السداد  :  رابعا

د.ك )  دٌنار كوٌتى ( للقسط الواحد ، وعلى أن ٌستحق القسط األول منها بتارٌخ      ،  ٌتعهد العمٌل بسداد مبلػ القرض وفوائده على أقساط شهرٌة متساوٌــة ومتتالٌة بعدد    قسط  ، وبواقع  -1
، وذلك كله فى حالة إٌداع مبلػ القرض قبل ٌوم  من الشهر الذى تم فٌه إٌدداع       ،  وبحٌث ٌستحق القسط األخٌر بتارٌخ   من كل شهر الحق  23وٌتوالى إستحقاق باقى األقساط فى الٌوم الـ   

ٌل تدارٌخ إسدتحقاق القسدط األخٌدر فٌستحق أول أقساط القرض فى الشهر التالى للشهر الذى تم إٌداع مبلدػ القدرض خاللده وبحٌدث ٌدتم تعدد 15مبلػ القرض ، أما إذا تم إٌداع مبلػ القرض بعد ٌوم 

 .وعلى ان ٌتم تعدٌل قٌمة القسط األخٌر حسب جدول األقساط لٌمثل ما تبقً من قٌمة القرض باإلضافة الً الفوائد و العموالت و خالفه، تلقائٌا بناء على هذا التعدٌل 
جهات الداخلٌة المختصة بالبنك على منح القرض للعمٌل بكامل مبلػ القرض المبٌن أعاله ، ومن المتفق علٌه من المتفق علٌه أن أقساط القرض قد تم إحتسابها على أساس إفتراض موافقة ال -2

قرض وفوائده على ذات التعدٌل ، وٌلتزم العمٌل بسداد ال كذلك أنه فى حالة الموافقة على منح القرض بمبلػ أقل من المبلػ المبٌن بهذا العقد فإنه سٌتم تعدٌل قٌمة أقساط القرض لتتوافق مع ذلك
 عدد األقساط المشار إلٌها بالفقرة السابقة وفى ذات المواعٌد المشار إلٌها بالفقرة السابقة .

قرض مقارنة بالراتب سبة المئوٌة لقسط المن المتفق علٌه بٌن الطرفٌن أن قٌمة القسط قد تم إحتسابها على إفتراض عدم تؽٌٌر سعر الخصم طٌلة مدة أقساط القرض ، وبحٌث تكون  الن -3

 الشهرى أو الدخل الشهرى المستمر للعمٌل بعد االستقطاعات كما فً تارٌخ العقد : 
 عمله أو من ؼٌرها.للبنك الحق فً تعجٌل ســـداد بعض األقساط خصما مما ٌرد إلى حساب العمٌل من رواتب اإلجازات أو المكافآت أو المنح أو الهبات من جهة   -4

على جمٌع اآلثار المالٌة المترتبة على  ثانً بؤن الطرؾ األول قد منحه فترة لمراجعة هذا العقد تعادل ٌومً عمل قبل الموافقة علٌه وتوقٌعه كما ٌقر بؤن الطرؾ األول قد أطلعهٌقرالطرؾ ال5- 

ر فقد تم تسلٌم الطرؾ الثانً فً بداٌة فترة المراجعة جدول إحصائً واضح ومبسط مبٌن به القرض الذي سٌقدم له والشروط التعاقدٌة وااللتزامات المترتبة علٌه وفقا لهذا العقد وفً هذا اإلطا
 المبالػ التً سٌتم سدادها حتى نهاٌة أجل القرضقٌمة وعدد أقساط القرض ومكونات كل قسط من الفائدة والمبلػ المسدد من أصل القرض بافتراض االنتظام فً السداد وإجمالً قٌمة الفوائد و

اإلضدافة إلدى الفوائدد المحتسدبة شدهرٌا متناسدبا مدع ند تقاعد العمٌل ٌتعهد بؤن ٌدفع مبلػ من المال ٌكفى  لتخفٌض مبلػ المدٌونٌة بحٌث ٌكون كل قسط من األقساط المتبقٌة مدن مبلدػ القدرض بع -6

التقاعدى ، كما ٌتعهد العمٌل فى هذه الحالة أٌضا بؤن ٌقدم للبنك كفٌل مقتدر متضامنا معه فى الوفاء من راتب العمٌل  -وفقا للقانون وتعلٌمات بنك الكوٌت المركزى  -القدر الذى ٌجوز إستقطاعه 
ة ذمته ، وفى حالدة عددم ٌته لبنك برقان واستالمه ما ٌفٌد براءبالرصٌد المتبقى من مدٌونٌته وفوائدها وسائر ملحقاتها ، كما ٌتعهد بعدم  تحوٌل راتبه التقاعدى إلى أي بنك آخر إال بعد تسوٌة مدٌون

ل األداء وٌلتدزم العمٌدل بؤدائده فدورا وذلدك دون إعدذار أو تنفٌذ العمٌل ما جاء بهذه الفقرة خالل مدة أقصاها شهر من تارٌخ تقاعده ٌعتبر كامل رصٌد المدٌونٌة الناشىء عدن هدذا العقدد وفوائدده حدا
 إنذار ودون ثمة حاجة للجوء للقضاء .

 تى ٌتم فٌها تعجٌل سداد أقساط القرض فإن التعجٌل ٌخصص لسداد آخر قسط من أقساط مبلػ القرض ثم الذى ٌلٌه نزوال وهكذا .فى جمٌع األحوال ال -7

 اد فورا دون حاجة إلى تنبٌه أو إنذار أو حكم من القضاء. إذا تؤخر العمٌل فى سداد أي قسط من األقساط بتارٌخ استحقاقه، فإن جمٌع األقساط المإجلة تصبح مستحقة السد  -8

 خامسا  : شروط وأحكام متنوعة :
أن تكون هذه المستندات صحٌحة وسارٌة المفعول  ٌقر العمٌل بؤن المعلومات التى أدلى بها للبنك لدى تحرٌر هذا العقد  صحٌحة ، وٌتعهد بتقدٌم كافة أصول المستندات المإٌدة لذلك وٌجب -1

 ى حالة إخالل العمٌل بذلك ٌحق للبنك العدول عن منح القرض للعمٌل .وف
ن ضامنة بعضها البعض ، بؽض النظر عن ٌوافق العمٌل على أن جمٌع الحسابات من أي نوع كانت مفتوحة أو ستفتح باسمه فى المستقبل لدى بنك برقان أو لدى أي فرع من فروعه ، تكو -2

رصٌد المددٌن خصــــم الرصٌد المدٌن من أي حساب دائن من حســــــاب العمٌل. وٌجوز للبنك الخصم من الرصٌد الدائن فى أي حســــاب للعمٌل سدادا للمسمٌاتهــــــــا بحٌث ٌحق للبنك 
لتسدٌد أي التزامات مستحقة على العمٌل تجداه البندك  لؽٌره من الحسابات كما ٌحق له دمج أو توحٌد جمٌع أو أي من حسابات العمٌل المفتوحة أو إجراء المقاصة أو تحوٌل أٌة مبالػ أخرى

 على أي حساب وألي سبب كان، وذلك بالنسبة لكامل الدٌــن وملحقاته من فوائد ومصارٌؾ ورسوم قضائٌة، إن وجدت. 
مإجلدة تصدبح مسدتحقة السدداد فدورا دون حاجدة إلدى تنبٌده أو إندذار أو فى حالة عدم تحوٌل راتب العمٌل خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تارٌخ إٌداع القرض بحسابه فإن جمٌع األقساط ال -3

 حكم من القضاء .

ــدـة حالٌدا أو التدى ستــدـودع مسدتقبال لددى البندك أو ٌوافق العمٌل على أن جمٌع األوراق المالٌة والتجارٌة والمعـــادن الثمٌنة والنقود والبضائع واألموال األخرى مدن أي تدوع كاندت المودع -4
عتبدر مرهوندة رهندا حٌازٌدا لصدالح البندك ي فـــرع من فروعه والتً تبٌن فً اإلٌصاالت أو المستندات أو كشـوؾ الحسابات أو حوافظ اإلٌداع الصادرة من البنك أو فً مراسالته ، تلدى أ

والرهون والوكاالت وجمٌع المستندات األخرى التى ٌطلب منه البنك إصدارها لتثبٌت  لضمان كافة التزامــات العمٌل قبله. وٌتعهـــد العمٌل بتوقٌع وتنفٌذ جمٌع التحوٌالت وحــواالت الحق
جب هذا للبندك عدن جمٌدع هدذه اإلٌدرادات كضدمان حقوق البنك قانونا فى هذه الضمانات ، فى حالة استالم العمٌل إلٌرادات إضافٌة ؼٌر تلك التى صرح عنها للبنك ، فإن العمٌل ٌتنازل بمو

 ر دخله. القرض ، كما ٌوافق العمٌل على أن ٌصرح للبنك عن كافة المصادر الحالٌة لدخله ،  وٌتعهد بؤشعار البنك فً حالة حدوث أي تؽٌٌر فً مصادإضافً لتسدٌد 

ط ٌتؤخر العمٌل فى الوفاء به فً تدارٌخ اسدتحقاقه المتفدق من المتفق علٌه أنه ٌحق للبنك تقاضى فوائد ورسوم تؤخٌر وفقا للنظم والقواعد المطبقة لدٌه وذلك عن كل مبلػ من مبالــــػ األقسا  -5
 علٌه مع البنك ، وٌقر العمٌل بقبوله البات لها.

رها البندك كشدوؾ الحسدابات الدورٌدة التدى ٌصدد ٌقر العمٌل بؤن دفاتر البنك وحساباته تعتبر دلٌال على المبالػ المسدتحقة أو التدى تسدتحق علٌده بموجدب هدذا العقدد، كمدا ٌوافدق علدى اعتبدار  -6
لبرٌدد المسدجل خدالل خمسدة عشدر ٌومدا مدن اسدتالمه واإلشعارات األخرى التى ترسل إلٌه كافٌة إلثبات مدٌونٌته والتزاماته تجاه البنك طبقا لمحتواها، ما لم ٌعترض علٌها العمٌل خطٌدا وبا

اله إلٌه ولم ٌبادر إلى طلبه كتابة من البنك خالل أسبوع من ذلك التارٌخ فإنده ال ٌحدق لده االحتجدا  لها، وإذا لم ٌستلم العمٌل كشؾ الحساب خالل خمسة عشر ٌوما من التارٌخ المحدد إلرس
 بعدم وصوله إلٌه وال االعتراض على قٌوده بؤي صورة كانت .

 علٌه بموجب هذا العقد وال ٌعتبر إنقاصا لها بؤي وجه من الوجوه. ٌقر العمٌل بؤن أي تسامح أو تمدٌد أو تجدٌد لمدة القرض قد ٌمنح له من قبل البنك ال ٌإثر على االلتزامات المترتبة -7

المسجل او البرٌد االكترونً او برسداله نصدٌه قصدٌره  كل طلب أو إخطار أو إشعار ٌرؼب البنك فى تبلٌؽه للعمٌل بشؤن أي أمر ٌتعلق بهذا العقد ٌعتبر أنه بلػ تبلٌؽا كافٌا إذا أرسل بالبرٌد -8
العقدد وذلدك خدالل عشدرة آخر عنوان برٌدي او الكترونً او رقم هاتؾ معروؾ للبنك ، وٌلتزم العمٌل بإخطار البنك فى حالة تؽٌٌر العنوان او رقم الهداتؾ المبدٌن ب على هاتؾ العمٌل  إلى

 لمعتبر فى اإلبالغ أو اإلعالن وكافة االخطارات الرسمٌة.أٌام بخطاب مسجل بعلم الوصول عن التؽٌٌر وإال اعتبر آخر عنوان معروؾ للبنك أو العنوان المبٌن بالعقد هو العنوان ا

ال تتعدى القدر الذى ٌجوز إستقطاعه من راتبه سدادا  ٌقر العمٌل بؤن جمٌع التزاماته الشهرٌة تجاه دائنٌه ) البنوك وشركات اإلستثمار أوأٌة جهات أخرى ( بما فٌها التزاماته مع بنك برقان -9
دك  700000/-كمدا ٌقدر بدؤن جمٌدع التزاماتده عدن القدروض اإلسدتهالكٌة والمقسدطة ال تتعددى   -وفقا للقدانون وتعلٌمدات بندك الكوٌدت المركدزى  –جمٌع دائنٌه لألقساط المستحقة علٌه تجاه 

عامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وللبنك الحق فدى خصدم مسدتحقاته وٌتعهد العمٌل بعدم تجاوز هذا المبلػ كما ٌقر وٌتعهد بؤن ٌحول لبنك برقان مبالػ االستبدال أو بٌع الراتب من خالل المإسسة ال
 مقدما منها .

 ٌلتزم العمٌل بؤن ٌدفع للبنك كافة المصروفات والنفقات والتعوٌضات وؼٌرها الناشئة عن منحه القرض موضوع هذا العقد. -10

بنوك وشركات االستثمار أو أٌة جهات دائنة أخرى ، وللجهات المعنٌة حرٌة إعطاء كافة البٌانات التى البنك فى االستفسار عن البٌانات المتعلقة به مع ال -بموجب هذا العقد -ٌفوض العمٌل   -11
ى ك وعدن حسداباته لدٌده مدع جمٌدع المشدتركٌن فدٌطلبها البنك دون أدنى مسئولٌة علٌها وبدون الرجوع إلى العمٌل ، وكذلك ٌفوض العمٌل البنك فى تبادل المعلومات عنده وعدن عالقتده بالبند
 لٌة على البنك فى ذلك.نظام مركزٌة المخاطر وفقا للقوانٌن والنظم واألعراؾ المصرفٌة المعمول بها وذلك تحت مسئولٌة العمٌل التامة والكاملة ودون أدنى مسئو

، وٌتعهدد  10/8/1986ة الصدادر عدن بندك الكوٌدت المركدزي بتدارٌخ أو مدٌنا فى برنامج تسوٌة التسهٌالت االئتمانٌة الصدعب 1993( لسنة 41ٌقر العمٌل بؤنه لٌس خاضعا ألحكام القانون ) -12

 بإخطار البنك فى حالة حدوث أٌة تؽٌٌر على هذا اإلقرار.
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تعهدد صة به من عمله حتى تارٌخه تؽطى قٌمة القرض الممنوح له من البنك ، كما ٌتعهد بتحمل كامل المسئولٌة المترتبة على هذا اإلقرار، كما ٌٌقر العمٌل بؤن مستحقات نهاٌة الخدمة الخا -13
 بإصدار تعلٌمات لجهة عمله بتحوٌل كامل مستحقاته إلى حسابه لدى بنك برقان .

لٌمات بنك الكوٌت المركزي فى شؤن إقفال كافة حسابات الشٌكات الخاصة به وإدرا  اسدمه فدى قائمدة العمدالء الدذٌن أقفلدت حسداباتهم ٌقر العمٌل بموافقته المطلقة والنهائٌة على االلتزام بتع -14
ات، كما ٌقر بموافقته أقصى ثالث شٌكبسبب ارتجاع شٌكات مسحوبة منه أو ممن فوضه فى ذلك لعدم وجود رصٌد مقابلها، وذلك إذا ارتجعت له خالل سنة شٌكات لعدم وجود رصٌد بحد 

أن ٌفتح حساب آخر للعمٌل بدون شدٌكات بددٌال عدن الحسداب الدذي تدم قفلده وأن  -وفقا لتقدٌره المطلق  -المسبقة على أٌة إجراءات أخرى قد ٌتخذها البنك فى هذا الخصوص، وٌجوز للبنك 
ل أن وجدت، وٌتحمل العمٌل كافة المسئولٌات القانونٌة المترتبة على إصدار تلك الشٌكات ودون أن ٌكون له ٌقٌد على الحساب الجدٌد التسهٌالت المصرفٌة السابق منحها على الحساب المقف

 الحق فى الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدرا  اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من اإلجراءات التى ٌتخذها البنك فى هذا الصدد.

بالفصل فى أي نزاع ٌنشب بٌن الطدرفٌن حدول تنفٌدذ هدذا العقدد  -محاكم العاصمة  –ٌت وتوقع علٌه من طرفٌه بها وٌخضع لقوانٌنها وتختص المحاكم الكوٌتٌة سادسا : تحرر هذا العقد بدولة الكو
 أو تفسٌر أى بند من بنوده .

 توقٌع العمٌل على هذا العقد بمثابة إقرار منه بؤنه قد تسلم النسخة الخاصة به من هذا العقد سابعا : تحرر هذا العقد من نسختٌن أصلٌتٌن بٌد كل طرؾ نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم ، وٌعتبر
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 تفويض

 
  حٌث أننى قد تقدمت بطلب قرض لبنك برقان بتارٌخ

 

فى االستعالم من البنوك وشركات االستثمار  –تفوٌضا ؼٌر قابل للنقض أو العدول  –م أقر أنا الموقع على هذا فى أدناه بؤننى أفوض بنك برقان ومن ث
ٌة أو قروض أو وشركات التموٌل وؼٌرها من الجهات الحكومٌة أو األهلٌة الكوٌتٌة أو األجنبٌة التى تعمل داخل الكوٌت أو خارجها عن أٌة بطاقات إئتمان

تكون مقدمة لى أو مكفولة   -أٌا كان نوعها أو طبٌعتها حتى لو كانت فى أحد صٌػ التموٌل االسالمى  -تموٌل ) استهالكى أو مقسط (  أو تسهٌالت مصرفٌة 
 منى ، وٌظل هذا التفوٌض سارى المفعول حتى سداد سائر إلتزاماتى تجاه بنك برقان .

 
دٌنة الناشئة البطاقات االئتمانٌة والتموٌل والقروض المقدم لى من الجهات المشار إلٌها أعاله كما فى تارٌخ هذا التفوٌض على النحو كما أقر بؤن األرصدة الم 

 التالى :
 

 نوع التسهٌالت الجهة الدائنة
 بطاقات ائتمانٌة / قروض / تموٌل

 الرصٌد المدٌن كما فى تارٌخ هذا التفوٌض 

   

   

   

   

   

   

 

 نوع التسهٌالت الجهة الدائنة
 بطاقات ائتمانٌة / قروض / تموٌل

 الرصٌد المدٌن كما فى تارٌخ هذا التفوٌض 

 

 

 

 

  إسم العمٌل :
 

  التارٌخ     :
 التوقٌع   :
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 اقرار العميل

 

 

 بُك بزقاٌ، دٔنت انكٕيج انسادِ 

 

 

 

   اقز اَا انعًيم /

 

  حًم بطاقّ يذَيّ رقى / ٔا

 

بإسخاليي َسخّ يٍ عقذ انقزض ٔ أَُي قزأث ٔ فًٓج انشزٔط ٔ االحكاو انخاصّ بّ خالل أ بعذ فخزة يزاجعت ْذا انعقذ ٔ 

انخي حعادل يٕييٍ عًم ٔ انًًُٕحّ نذنك 0 ٔ بُاء عهى يا سبق , اطهب يُكى انًضي قذيا ٔ انقياو ببذء حُفيذ اجزاءاث انقزض 

 0انخاص بي

 

 

 )حٕقيع انعًيم(

 

 

 

 انخاريخ

 
 
 

 

 


