
قـــطـــــاع الرقـابــــــــــــة

اإدارة الرقابة امليدانية

وحدة حماية العمالء

نــمــوذج �شكـــوى

التاريـــخ  :         /        /

ا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال�شـــــــــــاكــــــــــــــــــــــي  :

رقــــــــــــــــــم الــهــاتـــــــف النــــــقـــــــــــــــال  :

رقـــــم هــاتــــف املـنــزل / الـعــمــل  :

الــــــرقـــــــــــــــــــــــم الـــــمـــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــي  :

الــمــــ�شـــكــــــــــــــو يف حــــــــــــــــقــــــــــــــــــــه  :

) ا�ضـم اجلهـة اخلا�ضعـة لرقابـة بنك الكـويت املركـزي (
�شـركـــــة  :بنـــــــك  :

مالحظة هامة  :

يقر �ضاحب ال�ضكوى مبا يلي :

1-  اأن هـذه ال�ضكـوى قـد تـم كتابتهـا بـعـد اطالعــه على الإر�ضـادات املتعلقــة ب�ضكـاوى العــمـالء التي تـقـدم لبنـك الكـويت

املركـزي (املدرجة خلف هذا النموذج) .

2-  اأن كافة البيانات واملعلومات التي ت�ضمنتها هذه ال�ضكوى �ضحيحة .

3-  اأن مو�ضوع هذه ال�ضكوى غري منظور اأمام الق�ضاء .

4-  اأنه �ضيقـوم باإخطار بنـك الكويـت املركـزي يف حالــة رفـع مـو�ضـوع هـذه ال�ضكـوى للق�ضـاء لحقـاً طاملـا لـم يتـم اإبالغـه

بنتيجة بحث هذه ال�ضكوى. واإذا ثبت بنك الكويت املركزي خالف ما تقدم يكون لبنك الكويت املركزي احلق يف حفظ 

هذه ال�ضكوى .

-  مرفق امل�ضتندات الدالة على ال�ضكوى .

-  �ضورة من البطاقة املدنية (اإثبات ال�ضخ�ضية) .

-  �ضوف يتم ا�ضتبعاد النماذج التي ل ت�ضتويف كافة البيانات املطلوبة .

توقيـع �شاحـب ال�شكـوى

( اأنظر الإر�ضادات يف اخللف )

مو�شـوع ال�شكوى ( ب�ضكل خمت�ضر )  :

F: 136 - 159 - 50B)50x2( - Jun. - 2013 -  رقم الصنف :  1050     مطبعة بنك الكويت املركزي



اإر�شــــادات بــــ�شـــاأن �شـكـــاوى العمـــــالء

1-  يتم ا�ضتخدام هذا النموذج يف احلالت التالية :

•   ال�ضكاوى المقدمـة من الموؤ�ض�ضات اأو ال�ضركـات �ضد الوحدات الخا�ضعـة  ( فيما يتعلـق ب�ضكاوى العمالء الأفراد
يتم اتباع الآلية الخا�ضة بموجب تعميم بنك الكويت المركزي الموؤرخ 2011/1/19 ب�ضاأن اإن�ضاء وحدات لتلقي 

�ضكاوى العمالء لدى البنوك و�ضركات ال�ضتثمار ) .

•   ال�ضكاوى المقدمة �ضد �ضركات ال�ضرافة .
•   ال�ضكاوى الخا�ضـة بعـدم قيام الجهـات الخا�ضعـة بالـرد على �ضكـاوى عمالئهـا الأفراد خالل المهلـة المحـددة أو

تلك المتعلقة بعدم قيام الجهات الخا�ضعة بال�ضماح للعمالء الأفراد تقديم �ضكاوى اإليها .

2-  لن يتـم النظر يف ال�ضكاوى التي يكون اتخـاذ قـرار ب�ضاأنهـا يرجع اإىل ال�ضيا�ضة اأو النظم الداخليـة للوحدات اخلا�ضعة

لرقابـة البنـك املركـزي ( بنــوك , �ضركات ال�ضتثمار, �ضركات التمويـل اأو �ضرافـة ) مثـال طلب احل�ضـول على قـر�ض / 

اإعادة جدولة / طلب تخفيف قيمة القر�ض / عدم القدرة على �ضداد القرو�ض ....... وغريها .

3-  �ضيتم ا�ضتبعاد ال�ضكاوى التي تاأتي يف اإطار اجلوانب التالية :-

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

•   ال�ضكاوى التي لي�ض لها م�ضمون محدد اأو ال�ضكاوى الكيدية .
•   �ضكاوى موظفي الوحدات الخا�ضعة لرقابة بنك الكويت المركزي �ضد روؤ�ضائهم .

•   ال�ضكاوى التي �ضبق لل�ضاكي تقديمها ما لم تت�ضمن اأمور جديدة يمكن بحثها .

4-  لن يعتد بال�ضكاوى التي ل تذيل باإ�ضم �ضاحبهـا ب�ضفـة �ضخ�ضيـة , اأو من ينوب عنـه. ويف هذه احلالـة فاإن الأمر يتطلب

وجـود توكيل ر�ضمي موثـق , على اأن يتم اإرفـاق �ضـورة عن البطاقة املدنية لل�ضاكي ومن ينوب عنه , واأرقام الهواتـف , 

ويتعني اإرفاق كافة امل�ضتندات الدالة على ال�ضكوى .

5-  �شيتـم الت�شـال هاتفيـًا ب�شاحب ال�شكــوى لإبالغـه عمـا تـم بـ�شـاأن �شكـواه ول ي�شتوجب الأمـر قيـام ال�شاكي مبراجعـة

بنك الكويت املركزي بهذا اخل�شو�ص .

اإقــــــــــــــــــــــرار

•   اإقــرار �ضاحب ال�ضكوى بالطالع على الإر�ضـادات الخا�ضـة بـ�ضـاأن �ضكـاوى العـمـالء وعلمـه التام بهـا , علمـاً باأنـه �ضيتــم
حفظ مو�ضوع ال�ضكوى الذي ياأتي �ضمن الجوانب الم�ضار اإليها في البند (3) اأعاله .

ا�شم �شاحب ال�شكوى :

التـــــوقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :


