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إنشاء حساب باستخدام 
تطبيق )هويتي( 

4



5

الخدمة تتيح للمواطنين التسجيل كمستخدم جديد في البوابة 
اإللكترونية لبنك االئتمان الكويتي،والتسجيل في تطبيق “هويتي” 
)Kuwait Mobile ID( للمصادقة والتحقق من هوية المستخدم 

1  زيــــارة بوابــــة بنـــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

تطبيــق هويتــي باستخـــــدام  إنشــاء حســاب  3  اختيــــــار 

)Kuwait Mobile ID( 

تعبئة البيانات المطلوبة والضغط على )تحقق(    
4
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  ســيتم إرســال طلــب مصادقــة علــى تطبيــق “هويتــي” 
المعــرف باألجهــزة المحمولــة الذكيــة 

  الدخــول علــى تطبيــق “هويتــي” الضغــط علــى طلبــات 

المصادقــة ثــم فتــح طلــب المصادقة ويجــب الموافقة 

علــى طلــب المصادقــة الســتكمال عمليــة التســجيل 

  الرجــوع إلــى البوابــة اإللكترونيــة للبنــك، حيــث ســيتم تحديــث  

ــي بعــد إتمــام المصادقــة الصفحــة بشــكل تلقائ

ــم تحديــث صفحــة تســجيل  ــم يت    ماحظــة: فــي حــال ل

ــًا  ــي تلقائي الدخــول الخاصــة فــي بنــك االئتمــان الكويت

بعــد الموافقــة علــى طلــب المصادقــة، يرجى اســتخدام 

آخــر مثــل )Google Chrome( والمحاولــة  متصفــح 

مــرة أخــرى، أو اســتخدام جهازيــن جهــاز لتطبيــق هويتــي 

وجهــاز آخــر للدخــول علــى بوابــة البنــك

التحويــل  التســجيل ســيتم  إتمــام  مــن  االنتهــاء    بعــد 
الرقــم   إلدخــال  الدخــول،  تســجيل  لصفحــة  تلقائيــًا 
المدنــي وكلمــة المــرور )كلمــة الســر(، لاســتفادة مــن 

اإللكترونيــة البنــك  خدمــات 

5
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 خطوات التقديم على 

القرض االجتماعي الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي 

)Artificial Intelligence(

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

7
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1   زيــــارة بوابــــة بنــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــــــار )تسجيـــــــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

  اختيــار طلــب القــــرض ثــم اختيــــار نوع القــرض )اجتماعي(  
وتعبئــة البيانــات المطلوبــة ثــم الضغــط علــى االســتعام 

عــن بيانــات البطاقــة المدنيــة

3
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  ثم يتبعها شاشــــة المعلومات البنكيــــة وتعبئـــة 
البيانات المطلوبة 

 

ــح  ــا اللوائ   ســيتم التحقــق مــن المعلومــات ومطابقته
ثــم الضغــط علــى )تقديــم( 

بعد التقديم سيظهر ملخص الطلب   

 

5
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 خطوات التقديم على 

القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي 

)Artificial Intelligence(

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

10
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1   زيــــارة بوابــــة بنــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــــــار )تسجيـــــــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

  اختيــار طلــب القــــرض ثــم اختيــــار نــوع القــرض )عقــاري(  
وتعبئــة البيانــات المطلوبــة  ثــم الضغط على االســتعام 

عــن بيانــات البطاقــة المدنيــة

  ستظهــــر شاشـــة المعلومات الشخصيـــة وتعبئــة 
البيانات المطلوبة

  ثم يتبعها شاشــــة المعلومات البنكيــــة وتعبئـــة 
البيانات المطلوبة 

 
ــح  ــا اللوائ   ســيتم التحقــق مــن المعلومــات ومطابقته

ثــم الضغــط علــى )تقديــم( 

بعد التقديم سيظهر ملخص الطلب   

5
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يعمل في قطاع حكومي ومضى على تعيينه 4 سنوات )يكون من ضمن الجهات
التي تم الربط معها من خال النظم المتكاملة التابعة للخدمة المدنية(
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 خطوات التقديم على 

منحة اإلعاقة الذكية

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

13
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1   زيــــارة بوابــــة بنــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــــــار )تسجيـــــــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

  اختيار منحة ذوي اإلعاقة من القائمة الرئيسية

   إدخال الرقم المسلسل من البطاقة المدنية

  اختيار عاقة مقدم القرض بالمعاق وتعبئة البيانات 
المطلوبة إن وجد ثم الضغط على )االستعام عن 

بيانات البطاقة المدنية( 

 
  تعبئة عنوان العقار ثم الضغط على )التالي(

ــى  ــم الضغــط عل ــة ث ــات المعلومــات البنكي ــة بيان   تعبئ
)تقديــم(

6

3

4

7

8

منحة ذوي اإلعاقة
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المستفيدين من الخدمة
  

ذوي اإلعاقــة )الشــديدة/ المتوســطة/ البســيطة( ماعــدا أصحــاب 

اإلعاقــة الذهنيــة ويشــترط:

الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  الطلــب  مقــدم  يكــون  1    أن 

الذهنيــة اإلعاقــة  ماعــدا  اإلعاقــة  أنــواع  جميــع  وتشــمل 

2   أن يكــون مقــدم الطلــب هــو المكلــف برعايــة ابنــه المعــاق 

ــة ــغ ســن 21 ســنة ميادي ــم يبل ــذي ل ال

ــه المعــاق  ــة ابن 3    أن يكــون مقــدم الطلــب هــو المكلــف برعاي

الــذي بلــغ ســن 21 ســنة مياديــة ولديــه إعاقــة ذهنيــة

مالحظــة: يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب يمتلــك بيــت حكومــي أو 
ــزال القــرض  حصــل علــى قــرض عقــاري مــن بنــك االئتمــان وال ي

قائــم )لــم يتــم ســداده(
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خطوات التقديم على طلب قرض 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

16
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1  زيــــــارة بوابــــة بنـــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

اختيار )طلب قرض( من القائمة الرئيسية   

تحديد نوع القرض   
   )قرض عقاري/ المحفظة االستثمارية/ المرأة( 

تحديد غرض القرض )حسب نوع القرض(   

5

6

3

4



18

  إدخــال رقــم البطاقــة المدنيــة والرقــم المسلســل، والضغــط 
ــة(  ــات البطاقــة المدني ــى )االســتعام عــن بيان عل

  تعبئــة باقــي البيانــات حســب تسلســل النمــوذج ثــم 
)تقديــم(  علــى  الضغــط 

بعد تقديم الطلب سيقوم الموظف بمراجعته وفي حال وجود نقص 
 بالمستندات سيتم طلبها من العميل من خالل خدمة مرفقاتي 

وستصل للعميل رسالة نصية بذلك 

1 -  يمكنك إرفاق المستنــــدات المطلوبــــة، من خــــال البوابــــة 
 www.kcb.gov.kw اإللكترونية للبنـــك

2 - اختيار خدمة مرفقاتي من قائمة الخدمات 

3 - إضافة المرفقات المطلوبة حسب الجدول 

       ماحظــة: يرجــى إرفــاق جميــع المســتندات فــي مســتند واحــد 

وليــس كل مســتند علــى حــدى

4 - الضغط على حفظ إلرسال المرفقات 

7

8
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سداد األقساط
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

19
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 خطوات سداد األقساط من خالل البوابة اإللكترونية 

1   زيــــارة بوابــــة بنــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

  اختيار )كشف الحساب / الدفع اإللكتروني( 
من القائمة الرئيسية  

اختيار نوع القرض ثم الضغط على عرض  

الضغط على ادفع إلكترونيًا  

5

6

3

4
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مراجعة معلومات القرض ثم الضغط على زر )استمرار(  

  اختيار عدد األقساط

  الضغط على )دفع( وسيتم التحويل على شاشة 
9

K-NET إلتمام عملية الدفع

7

8
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 خطوات سداد األقساط من خالل البوابة اإللكترونية 
من غير تسجيل دخول

1  زيــــارة بوابــــة بنـــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

  اختيــــــار خدمة الدفع اإللكتروني
2

إدخال المعلومات المطلوبة ثم الضغط على )استمرار(   

اختيار عدد األقساط   

5  الضغط على )دفع( وسيتم التحويل على شاشة 

K-NET إلتمام عملية الدفع

3

4
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 طلب دفعة )موعد كشف هندسي(  
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

23
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1   زيــــارة بوابــــة بنــــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى تســجيل الدخــول 

اختيار )طلب دفعة( من القائمة الرئيسية    

اختيار مرحلة البناء ثم الضغط على )تقديم(  

    إذا كانــت مرحلــة البنــاء تتطلــب مرفقــات، ســيتم إظهار 
نــوع المســتند الــذي يجــب إرفاقــه 

5

6

3

4
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ــاب مــن  ــار صــورة الكت ــى )Browse( الختي   الضغــط عل
الجهــاز يجــب أن يكــون نــوع الملــف PDF أو أي نــوع 

 JPEG, PNG, JPG صــور 

  بعد إرفاق الملفات قم بالموافقة على إقرار صحة 

المعلومات ثم الضغط على )تقديم( 

ستصلك رسالة نصية بعد تقديم الطلب بنجاح   
 

9

7

8
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متابعة طلبات القروض 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

26
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1   زيــــارة بوابــــة بنـــــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

 

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

اختيار خدمة متابعة طلبات القروض   

3

4
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متابعة طلبات الدفعات 
من خالل البوابة اإلكترونية للبنك

28
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1   زيــــارة بوابــــة بنـــــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

القائــمــــــــــة  مــــــن  الدخـــــــول(  )تسجيـــــــل  2  اختيــــــــار 

ئيســية لر ا

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
والضغــط علــى )تســجيل الدخــول(

اختيار متابعة طلبات الدفعات من القائمة الرئيسية  

إدخال رقم الطلب ثم الضغط )بحث(  

ماحظة: يمكنك إضافة طلب دفعة جديدة

5

3

4
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خطوات التقديم على الخدمات األخرى 

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

تخفيض القسط 

هدم وإعادة بناء 

فرز العقار المرهون لدى البنك 

تبادل عقار 

رهن ثاني 

شطب الرهن 

شطب الرهن الثاني 

استمالك 

تنازل عن حصة في العقار 

تعديل بيانات وثيقة العقار 

إلغاء التعاقد 

إلغاء اسم المطلقة من عقد القرض في البنك

30
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 يمكنك التقديم على الخدمات التالية المتعلقة بالقروض العقارية
 عبر الموقع اإللكتروني لبنك االئتمان الكويتي 

خالل هذه الخطوات 

1   زيــــارة بوابــــة بنـــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

  اختيــار )الخدمــات األخــرى( مــن القائمــة الرئيســية بالموقــع 
ــد  ــب جدي ــة طل ــب ســابق أو إلضاف ــة طل ــة حال لمتابع

3

4
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  إدخــال الرقــم المسلســل  للبطاقــة المدنيــة )شــرط أن 
تكــون البطاقــة صالحــة( واختيــار مــن القائمــة الخدمــة 

المطلوبــة 

الخدمــة  نــوع  حســب  المطلوبــة  المســتندات    إرفــاق 
اختيارهــا  تــم  التــي 

 
قبــول  رســالة  وســتصلك  )التقديــم(  علــى    الضغــط 

بــك  الخــاص  الطلــب  رقــم  مــع  الطلــب  تقديــم 

5

6

7
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المستندات المطلوبة حسب الخدمة 

تخفيض القسط
حكومي: شهادة راتب 

خاص: شهادة من التأمينات االجتماعية 

كتاب خطي مع موافقة ماك العقارهدم وإعادة بناء

فــرز العقــار المرهــون لــدى 
البنــك

كتاب خطي مع التوقيع 
كتاب موافقة من البلدية

موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على التبادلتبادل عقار

كتاب خطي )مع ذكر الجهة المراد الرهن لصالحها(رهن ثاني

ال توجد مستندات مطلوبةشطب الرهن

شطب الرهن الثاني
الرهــن  الجهــة صاحبــة  بســداد مســتحقات  يفيــد  كتــاب 

للبنــك المرهــون  العقــار  علــى  الثانــي 

استماك

 كتـــاب اإلسكـــان الموجــــه للتسجيــــل العقـــــاري 
)صاحية سنة من تاريخ الكتاب( 

 شهـــــــادة األوصــــاف مـــــــن البلديــــــــــة 
)صاحية 6 أشهر من تاريخ اإلصدار(

كتاب خطي بالموافقة على التنازلتنازل عن حصة في العقار

الكتاب الصادر من بلدية الكويتتعديل بيانات وثيقة العقار

استمارة طلب إلغاء التزام أو إلغاء العقدإلغاء التعاقد

   



34

خدمة تسجيل رقم اآليبان 
 تقديم رقم الحساب البنك )IBAN( الخاص بك 
 أو تحديثه من خالل البوابة اإللكترونية للبنك 

دون الحاجة لمراجعة أي من فروع البنك 

34
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الخدمة متاحة لعمالء البنوك التجارية التالية 

 

 )IBAN( خطوات خدمة تسجيل اآليبان

1  زيــــارة بوابــــة بنــــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

  اختيار )تسجيل رقم اآليبان )IBAN( من القائمة 
الرئيسية 

3

4
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  التســجيل ألول مــرة يتطلــب إدخــال الرقــم المسلســل 
للبطاقــة المدنيــة  ثــم الضغــط علــى )اســتعام( 

 

غيــر  اإلنجليــزي(  )العربــي/  االســم  بيانــات  كانــت    إن 
كاملــة علــى العميــل إكمــال البيانــات الناقصــة مطابقــة 

المدنيــة  للبطاقــة 

إدخال معلومات الحساب البنكي   

  اإلطــاع والموافقــة علــى اإلقــرار والتعهــد، ثــم الضغط 
علــى )تقديــم( 

ماحظــة: بالنســبة للعمــاء الراغبيــن بتغييــر أو تحديــث رقــم اآليبــان 
الخــاص بهــم لــدى بنــك االئتمــان الكويتــي، ســتظهر شاشــة تســجيل 
ــال رقــم المسلســل،  ــب منهــم بإدخ ــان )IBAN( دون الطل رقــم اآليب
اإلقــرار  علــى  والموافقــة  البنكــي  الحســاب  بيانــات  إدخــال  عليهــم 

ــم(. ــى )تقدي والتعهــد والضغــط عل

 

5

6

7

8
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طلب شهادة لمن يهمه األمر 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

37
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خطوات طلب شهادة لمن يهمه األمر

1  زيــــارة بوابــــة بنـــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

  اختيار )شهادة لمن يهمه األمر( من القائمة الرئيسية

إدخال الرقم المسلسل من البطاقة المدنية   

  فــي حــال أردت إضافــة بيانــات الزوجــة اختيــار )إضافــة 
البيانــات الشــخصية للزوجــة( ثــم تعبئــة بياناتهــا والضغــط 

ــب(  ــى )طل عل

ــة مــن  ــود بالصفح ــك مســح QR CODE الموج   يمكن
خــال هاتفــك الذكــي 

5

6

3

4

7
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 طلب تحويل الوثيقة باسم الورثة 

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

39



40

خطوات طلب  تحويل الوثيقة باسم الورثة

1  زيــــارة بوابــــة بنـــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

  اختيار )طلب تحويل الوثيقة باسم الورثة( من القائمة 
الرئيسية 

 
وإدخــال  الطلــب،  لمقــدم  المسلســل  الرقــم    إدخــال 

العقــار  لصاحــب  المدنــي  الرقــم 

إرفاق مستند )حصر الورثة(   

  الضغــط علــى )تقديــم الطلــب( والموافقــة علــى )صحــة 
المعلومــات(

5

6

3

4

7
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 طلب دعم مواد الخاصة 
بالتجارة والصناعة 

من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

41
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خطوات طلب دعم مواد الخاصة بالتجارة والصناعة

1  زيــــارة بوابــــة بنـــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة
 

  إدخال الرقم المدني مع كلمة المرور )كلمة السر( 
والضغط على )تسجيل الدخول(

  اختيــــــار )طلب دعم مــــواد الخاصــــة بالتجـــــــارة 
والصناعة( من القائمة الرئيسية 

إدخال الرقم اآللي لرخصة البناء   

ثم الضغط على )طلب(   
 

5

6

3

4
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طلب إصدار شهادة براءة الذمة 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

43
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خطوات طلب إصدار شهادة براءة الذمة

1  زيــــارة بوابــــة بنــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــــار )تسجيـــــــل الدخـــــــول( مــــــن القائــمــــــــــة 

الرئيسيــــــة 

 
  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 

ــى )تســجيل الدخــول( والضغــط عل

  اختيار )شهادة براءة الذمة( من القائمة الرئيسية  

إدخال الرقم المسلسل للبطاقة المدنية   

الضغط على )إصدار شهادة براءة الذمة(   
 

5

6

3

4
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تسجيل رقم رخصة البناء 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

45
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خطوات تسجيل رقم رخصة البناء

1   زيــــــــــارة بوابـــــــة بنـــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  إدخــال الرقــم المدنــي مــع كلمــة المــرور )كلمــة الســر( 
الدخــول( والضغــط علــى )تســجيل 

  اختيار )تسجيل رقم رخصة البناء( من القائمة الرئيسية  

اختيار نوع القرض وإدخال الرقم اآللي لرخصة البناء  

الضغط على )تقديـــم(   

5

6

3

4
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استعادة كلمة السر 
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

47
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خطوات استعادة كلمة السر

1  زيــــارة بوابــــة بنــــــــك االئتمـــــان الكويتـــــــي 

www.kcb.gov.kw

2  اختيــــــار )تسجيـــــل الدخـــــول( مــــن القائــمــــــــة 

الرئيسيــــة

  الضغط على )نسيت كلمة السر؟(

  تعبئــة البيانــات المطلوبــة )رقــم المدني، رقــم الموبايل 
ورقــم الحمايــة( وضغــط علــى )تقديــم(

  ســتظهر رســالة تــم إرســال رســالة نصيــة لرقــم هاتفــك 
ــر كلمــة  ــة تغي ــك الســتكمال عملي ــدى البن المســجل ل

المــرور والضغــط علــى االســتمرار ... اضغــط هنــا 

5

3

4
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إدخال رقم التوثيق والضغط على )استمرار(  
 

الضغط على )لتغيير كلمة السر(   

اختيار كلمة السر الجديدة والضغط على )تقديم(  

ستظهر رسالة تم تغيير كلمة السر بنجاح   

6

9

7

8
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الخدمات التي يقدمها
التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

KCB Mobile Banking

خطوات تحميل التطبيق الهاتفي

مسح QR CODE وتحميل تطبيق بنك االئتمان الكويتي 

الخاص باألجهزة الذكية

    

أو عن طريق البحث باللغة العربية

واإلنجليزية في متجر التطبيقات

50
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الخدمات التي يقدمها التطبيق الهاتفي

الخاص بالبنك

KCB Mobile Banking

كشف حساب   

    خدمة تتيح لك معرفة التفاصيل المتعلقة بقرضك
    فقط قم باختيار قرضك في أعلى الصفحة

  الدفع اإللكتروني

    خدمة تتيح لك دفع األقساط الخاصة بقرضك

طلب دعم مواد   
   خدمة إرسال كتاب طلب مواد الدعم إلى وزارة التجارة 

والصناعة 

متابعة طلبات الدفعات  
خدمة تتيح لك متابعة حالة طلبك لدى البنك    

تغيير كلمة السر    
خدمة تتيح لك تغيير كلمة السر الخاصة بك   
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طلب دفعة 
طلــب دفعــة جديــدة للقــرض الخــاص بــك عنــد 
نــوع  اختيــار  ثــم  المطلوبــة  للمرحلــة  الوصــول 
الملــف  وإرفــاق   ...... البنــاء  ومرحلــة  القــرض 
)تقديــم(  علــى  الضغــط  ثــم  وجــد  إن  المطلــوب 

تسجيل رقم اآليبان

طلب شهادة براءة الذمة 
خدمة تتيح لك إستخراج شهادة براءة الذمة
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 تقديم على طلب دفعة 
من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

53



54

خطوات التقديم على خدمة طلب دفعة

من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

   زيــــــارة التطبيـــــق الهاتفــي الخــــاص بالبنــــك
 KCB Mobile Banking ثـــــــم الضــغـــــــــط 

على )تسجيل الدخول(

   إدخــال الرقــم المدنــي وكلمــة الســر ثــم الضغــط 
علــى )دخــول(

  اختيار طلب دفعة

  اختيار مرحلة البناء من القائمة

ــاء تتطلــب مرفقــات، ســيتم  ــة البن     إذا كانــت مرحل

إظهــار نــوع المســتند الــذي يجــب إرفاقــه

والبيانــات  المعلومــات  أن  )أقــر(  علــى      الضغــط 
أعــاه صحيحــة ومســؤول عنهــا قانونيــًا

   الضغط على )تقديم( ليتم تقديم الطلب

2
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سداد األقساط
من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

55
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خطوات سداد األقساط

من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

   زيــــــارة التطبيـــــــق الهاتفـــــي الخـــــاص بالبنــــك
 KCB Mobile Banking ثـــم الضغــــط علـــى 

 )تسجيل الدخول(

   إدخــال الرقــم المدنــي وكلمــة الســر ثــم الضغــط علــى 
)دخــول(

اختيار )دفع إلكتروني(  

   اختيار نوع القرض ثم الضغط على )استمرار(

  اختيار عدد األقساط

   الضغط على )دفع( وسيتم التحويل على شاشة 
كي نت )K-net(  إلتمام عملية الدفع   
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متابعة طلبات الدفعات
من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك

57
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خطوات متابعة طلبات الدفعات

   زيـــــــارة التطبيـــــــق الهاتفــــــي الـخـــــاص بالبنــك
 KCB Mobile Banking ثـــم الضغــــط علــــى 

 )تسجيل الدخول(

   إدخــال الرقــم المدنــي وكلمــة الســر ثــم الضغــط 
علــى )دخــول(

اختيار )طلبات الدفعات(   

  سوف تظهر قائمة بجميع طلبات الدفعات

2
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إعادة تعيين كلمة السر
من خالل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك
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خطوات إعادة تعيين كلمة السر

   زيـــــارة التطبيــــــــق الهاتفـــــي الخــــاص بالبنـــــــك
 KCB Mobile Banking ثــم الضغــط على 

 )تسجيل الدخول(

الضغط على )نسيت كلمة السر؟(   

   إدخــال الرقــم المدنــي ورقــم الموبايــل ثــم الضغــط 
)إرســال( علــى 

سوف تظهر رسالة تأكيد إرسال رمز التحقق   

سوف تظهر قائمة بجميع طلبات الدفعات  

  إدخــال رمــز التحقــق المرســل وكلمــة الســر الجديــدة 
ثــم الضغــط علــى )إرســال(

سوف تظهر رسالة تأكيد على تغيير كلمة السر  
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خدمة االئتمان الهاتفية 
هو نظام الرد اآللي الخاص ببنك االئتمان الكويتي 
والذي من خالله يستطيع جميع متعاملين االئتمان 
االستفسار عن بيانات قرضهم على مدار الساعة 

للتمتع بالخدمة يمكنك الحصول على رمز 
المستخدم من خالل االتصال على 

1810000
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يحتوي نظام الرد اآللي الخاص على المعلومات التالية: 
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 التقديم على طلب دفعات  )البناء – التوسعة والترميم( 
على مدار الساعة  طوال أيام األسبوع 24/7

 

من خالل خدمة الرد اآللي الهاتفية 1810000
الخطوات إلضافة طلب دفعة عن طريق خدمة االئتمان الهاتفية كاآلتي: 

1 -  إذا كنت عميل االئتمان اضغط الرقم “1”

2 -  ادخل الرقم المدني 

3 -  ادخل الرقم السري الخاص بخدمة االئتمان الهاتفية 

4 -  اضغط على الرقم “3” إلضافة طلب دفعة جديدة 

*   يمكــن االســتعالم عــن حالــة الدفعــة فــي نظــام خدمــة االئتمان 

الهاتفيــة بالضغــط علــى رقم “4” 

الرقم السري يتم إنشائه من خالل: 
1 -  موظفي مركز االتصال 1810000

للبنــك اإللكترونيــــــــة  البوابـــــــة  فـــــــي  إنشـــــــاء حســاب   2 -    عنــد 
www.kcb.gov.kw يصــل للعميـــل الرقـــــم السري الخاص 

 )SMS( بالخدمــة مــن خــال رســالة نصيــة




