
قـــطـــــاع الرقـابــــــــــــة

اإدارة الرقابة امليدانية

وحدة حماية العمالء

نـــمـــوذج تظلــــــم

التاريـــخ  :         /        /

ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املتـظلــــــــــــــــــــــــــــــــــم  :

رقــــــــــــــــــم الــهــاتـــــــف النــــــقـــــــــــــــال  :

رقـــــم هــاتــــف املـنــزل / الـعــمــل  :

الــــــرقـــــــــــــــــــــــم الـــــمـــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــي  :

الــجـــــــهـــــــــة املتظلـــــــم �ســـدهــــــــا  :

]  ا�ضم اجلهة اخلا�ضعة لرقابة بنك الكويت املركزي [
�سـركـــــة  :بنـــــــك  :

امل�ستنـدات الـمـرفـــقـــــــــــة  :

�ضورة البطاقة املدنية

رد اجلهة امل�ضكو يف حقها

اأية م�ضتندات اإ�ضافية (تذكر)

توقيـع �ساحـب التظلـــم

( اأنظر الإر�ضادات يف اخللف )

مو�سـوع التظلم ) ب�سكل خمت�سر (  :
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اإر�ســــادات بــــ�ســـاأن تظلــــم العمـــــالء

1-   لن يتم النظر يف اأية تظلمات اإال بعد قيام �ساحب التظلم بالتقدم اإىل اجلهة امل�سكو يف حقها ب�سكواه �سدها وتلقيه

 الرد املكتوب من جانبها ، كما يتعني عليه اإرفاق ن�سخة من هذا الرد وبيان اأ�سباب تقدمي التظلم موؤيدًا بامل�ستندات .

2-  �ضيتم ا�ضتبعاد وعدم اإبداء الراأي من جانب بنك الكويت املركزي يف التظلمات التي تاأتي يف اإطار اجلوانب التالية :

•   التظلمات المعرو�ضة اأمام الق�ضاء اأو التي تم تحويلها اإلى النيابة العامة .
•   التظلمات �ضد الوحدات غير الخا�ضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

•   التظلمات ب�ضاأن �ضكاوى العمالء �ضد �ضركات ال�ضتثمار با�شتثناء ال�شكاوى المتعلقة بن�شاط القرو�ض/التمويل .
•   التظلمات ب�ضاأن �ضكاوى العمالء �ضد �ضناديق ال�ضتثمار .

•   التظلمات التي لي�س لها م�ضمون محدد اأو الكيدية .
•   التظلمات التي �ضبق للمتظلم تقديمها .

3-  لن يعتد بالتظلمات التي ل تذيـل باإ�ضم �ضاحبهـا وتوقيعـه ب�ضفـة �ضخ�ضيـة ، اأو من يـنـوب عنـه. ويف هـذه احلالـة فاإن

الأمر يتطلب وجود توكيل ر�ضمي موثق ، على اأن يتم اإرفاق �ضورة عن البطاقة املدنية للمتظلم ومن ينوب عنه .

4-   �سيتـم االت�سـال هاتفيـًا ب�ساحب التظلم الإبـالغـــه عمـا تـم ب�سـاأن تظلمـه ، وال ي�ستوجب االأمـر قيــام املتظلـم مبراجعــة

بنك الكويت املركزي بهذا اخل�سو�ص .

اإقــــــــــــــــــــــرار

•   اإقـرار �ضاحب التظلم بالطالع على الإر�ضادات الخا�ضـة ب�ضـاأن تظلم العمالء وعلمه التام بها ، علماً باأنه �ضيتـم حفظ
مو�ضوع التظلم الذي ياأتي �ضمن الجوانب الم�ضار اإليها في البند (2) اأعاله .

ا�سم �ساحب التظلم :

التـــــوقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :


