
1. ماهي خدمة PayTally؟
منصة  تتيح لكم الدفع بنظام األقساط بدون أرباح على نظام التمويل اإلسالمي للحصول على الخدمات ومنتجات عمالئنا من  الشركات ، ومن خاللها تحصل 

على الموافقة المبدئية ومتابعة حالة الطلب بكل سهولة. 

2. ماهي الطريقة لتسجيل حساب جديد في PayTally؟
من خالل دخولك على رابط PayTally  والتسجيل برقم الهاتف وتأكيد الدخول من خالل رسال OTP ومن ثم يمكنك اختيار شركائنا والخدمة المطلوبة وتعبئة 

تفاصيل طلب التمويل. 

3. هل يتطلب ان أكون عميل KIB  حتى يمكنني التقديم PayTally؟
الخدمة متاحة لجميع لعمالء KIB والبنوك األخرى . 

4. هل يشترط تحويل الراتب لالستفادة من خدمة PayTally؟
ال يشترط تحويل الراتب

5.هل يمكن لغير الكويتيين االستفادة من هذه الخدمة؟
 خدمات التمويل متاحة لجميع العمالء الكويتيين والمقيمين.

6. ماهي أنواع التمويل المقدم من خالل خدمة PayTally؟
تمويــل العــالج الطبــي / التمويــل التعليمــي / تمويــل األثاث / تمويل االلكترونيات / تمويل قطع الغيار / تمويل مســتلزمات الكمبيوتــر واألجهزة بكافة أنواعها 

/ تمويل المعدات البحرية والمعدات الثقيلة / تمويل السيارات والمركبات وجميع المستلزمات اإلستهالكية .

7.  ماهي خطوات تقديم طلب جديد من خالل موقع Paytally؟
PayTally الدخول على موقع .a

b. اختيار الشركة من قائمة الشركات المتاحة
c. ملئ استمارة التقديم على طلب التمويل

8. كيف أتابع حالة الطلب؟ 
تتبع الطلب من خالل منصة PayTally بمجرد استالم رقم الطلب عبر الرسالة النصية او الدخول إلى المنصة ومتابعة حالة الطلب الذي تم تقديمه.  أو التواصل 

مع البنك رقم الخدمة الهاتفية.

9. ما هي المستندات المطلوبة بعد تقديم أي طلب؟
• شهادة الراتب صالحة

• استمرارية صالحة
• كشف حساب اخر 3 شهور

• البطاقة المدنية

10. ما هي الخطوة التالية بعد تقديم طلب التمويل في PayTally؟
ستتلقى رسالة نصية عند تغيير حال الطلب وسيقوم موظف PayTally بالتواصل واخذ كافة التفاصيل. 

11. ماهو أقل مبلغ يمكنني التقدم بطلب تمويله عبر PayTally؟  وما هو أعلى مبلغ؟
أقل مبلغ هو 300 دينار كويتي وأعلى مبلغ 25000 دينار كويتي.

  
12. ما هي أدنى مدة لألقساط عبر PayTally واقصى مدة؟ 

ادنى مدة لألقساط هي 3 أشهر و أقصى مدة 60 شهرا .

13. كيف يمكنني دفع األقساط شهريا؟
يتــــم مــــن خــــالل أمــــر دائــــم عن طريق الخدمة المصرفية عبر االنترنت وال يحتاج إلى إنشــــاء أمر اســتقطاع بنكــــي عن طريق الفروع المصرفيــة للمبالغ التي تقل 

عن 4000 دينار كويتي. 

14. في حال كنت صاحب مؤسسة هل ممكن إضافة خدمة PayTally لعمالئي لالستفادة منها؟ وماهي الطريقة؟
نعم  يسعدنا ذلك،  ويمكنك تقديم الطلب من خالل االتصال بمركز الخدمة الهاتفية 1866866، وسيتم التواصل معكم من خالل مدير عالقات الشركات في 

.) moalkandari@kib.com.kw. -  99892121 بأقرب وقت )محمد الكندري  PayTally

األسئلة الشائعة

امسح الرمز
لمعرفة المزيد



1- What is PayTally?
A platform that allows you to easily apply for an Islamic finance product without additional profits to obtain the services provided by the 
available companies, flexible installments at cash price, easy initial approval of the request, follow-up and managing the procedure

2- How can I create an account through PayTally?
 By logging into PayTally link, registering with the phone number and confirming the entry through the OTP message and then you can 
choose our partners and the required service and fill in the details of financing application.

3- Do I need to be a KIB customer to apply?
The service is available to all Kuwait International Bank customers and customers of other banks )salary transfer is not required(

4- Is it required to transfer my salary to KIB?Salary transfer is not required

5- Can Non-Kuwaitis apply?
Financing services available to all Kuwaiti and non-Kuwaiti customers

6- What are the types of financing provided through PayTally?
Financing medical treatment / educational financing / furniture financing / electronics financing / spare parts financing / financing of 
computer supplies and devices of all kinds / financing of marine equipment and heavy equipment / financing of cars and vehicles

7-  How can I apply for a new request?
With only 3 steps you can submit a new application
a. Login to PayTally
b. Choose the company from the list of available companies
c. Fill out the application form to apply for financing

8- How can I track my request?
Track and follow up on the application through the PayTally platform once you receive the application number delivered via SMS

9- Required documents to apply?
• Valid salary certificate
• Valid letter of continuity
• Account statement for the last 3 months
• Civil Identification Card CID

10- What is the next step after applying for Financing for PayTally?
You will receive an SMS when the order status changes and PayTally employee will contact you and take all the details.

11- What is the minimum amount I can apply for financing through PayTally? And what is the highest amount?
The minimum amount is KD 300 and the highest is KD 25,000

12- What is the minimum installment period via PayTally and the maximum duration?
The minimum installment period is 3 months and the maximum period is 60 months )5 years(

13- How can I pay the installments monthly?
It is done through a permanent order through the Internet Banking Service and does not need to create a bank deduction order through 
the banking branches for amounts less than KD 4,000.

14- If I am an enterprise owner, is it possible for my customers to benefit from PayTally? And what is the method?
Yes, we are happy to do so, you can apply by calling the Call Center- 1866866- and submitting the request, and the Corporate Relations 
Manager will contact them as soon as possible (Mohammad Al Kandari 99892121 - moalkandari@kib.com.kw.)
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