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تعميم رقم (/2رب/رب أ)2305/053/

إلى جميع البنوك الكويتية
األخ الكريم رئيس مجلس اإلدارة

المحترم

حتية طيبة وبعد،
الخدمات المصرفية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة
انـطالقـا مــما ي ـ ـولـ ــيه بنك الكـ ـ ـ ـويت املركزي من أمهــية ملـ ـوضوع الش ــمول املـ ــايل
)(Financial Inclusion

واستفادة كافة فئات وشرائح اجملتمع من اخلدمات املصرفية

واملالية اليت تقدمها الوحدات اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي  ،وتأيت البنوك يف
مقدمتها  ،ومسايرة للتطورات العاملية يف تذليل العقبات اليت حتول دون إتاحة تلك
اخلدمات أمام ذوي االحتياجات اخلاصة.
نرفق لكم جمموعة املبادئ واملمارسات اليت اعتمدها جملس إدارة بنك الكويت املركزي يف
جلسته املنعقدة بتاريخ  5105/7/5واليت يتعني على البنوك الكويتية تطبيقها يف إطار
تعاملها مع عمالئها ذوي االحتياجات اخلاصة.
وعلى البنوك املبـ ــادرة إىل اختاذ االجـ ـراءات ال ــالزمة لتـطبيق م ــا ورد يف هذه امل ــبادئ  ،مبا يف
ذلك وضع ما يلزم من سياسات معتمدة من قبل جمالس اإلدارة وحتديث أدلة اجراءات
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العمل لديها .ويتعني على البنوك مباشرة تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تارخيه وحبيث يتم
االلتزام هبا بشكل كامل خالل مدة أقصاها هناية ديسمرب .5102
هذا ويف إطار إجراءات بنك الكويت املركزي بشأن متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد
من تقدمي اخلدمات املصرفية الالزمة هلذه الشرحية اهلامة من اجملتمع  ،يتعني موافاتنا بتقرير
ربع سنوي اعتباراً من هناية سبتمرب  ، 5105متضمناً اخلطوات واإلجراءات اليت متت من
قبل مصرفكم يف سبيل تطبيق ما جاء يف هذه التعليمات.
ومع أطيب التمنيات ،،،

د .محمد يوسف الهاشل

تعليمات بنك الكويت المركزي
بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك
الكويتية لذوي االحتياجات الخاصة

5105/7/5

تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الخدمات المصرفية
التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي االحتياجات الخاصة

تعريف العميل ذي االحتياجات الخاصة
يعرف العميل ذو االحتياجات الخاصة بأنه " كل عميل يعاني
لغرض تطبيق هذه التعليماتّ ،
اعتالالت دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو الحسية قد تمنعه من
الحصول على الخدمات المصرفية بصورة كاملة على قدم المساواة مع العمالء اآلخرين".
ويعني ذلك أنه العميل الذي لديه القدرة على اتخاذ الق اررات الخاصة به ولكنه بسبب ظروفه
الخاصة قد يحتاج إلى المساعدة للقيام بذلك (على سبيل المثال  :ضعف السمع ،ضعف
البصر ،المكفوف ،االعاقات الجسدية) .وال يندرج ضمن هذا التعريف األشخاص الذين لديهم
ق ـدرة مح ـ ـدودة على اتخـ ـاذ القـ ـ اررات الخاصة بـ ـهم (على سبيل المثال :األشخاص ذوي
األمراض العقلية).
تعليمات عامة :
في إطار تطبيق هذه التعليمات بما تشمله من مبادئ وممارسات ،يتعين على البنوك ،بالنسبة
لتعاملهم مع جميع العمالء ذوي االحتياجات الخاصة ،مراعاة ما يلي:
 التعرف على العميل ومدى قدرته على اتخاذ القرار في إطار اإلجراءات التي يتخذهاالبنك لمعرفة العميل "اعرف عميلك" ،مع توفير وتزويد العميل بالترتيبات و/أو
المساعدات التي قد تكون ضرورية لتسهيل تعامله مع البنك.
 تحديد فرع (كحد أدنى) في كل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي االحتياجاتالخاصة إلى جانب العمل االعتيادي للفرع.
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 يجب أن يخصص كل بنك جهاز سحب آلي واحد  -على األقل  -في الفرع الذي تماختياره في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم خدمات مصرفية لذوي
االحتياجات الخاصة.
 تقديم ذات الخدمات المصرفية للعمالء ذوي االحتياجات الخاصة ،بما في ذلكالتسهيالت االئتمانية والتمويل ،والتي تقدمها البنوك ألي عميل آخر وذلك دون زيادة
أي أعباء عليهم ،من فوائد/عوائد أو رسوم وغيرها ،بسبب كون هؤالء العمالء ذوي
احتياجات خاصة ،مع مراعاة قيام البنوك بتعريف وارشاد العمالء من هذه الفئة
بالمخاطر التي قد ينطوي عليها تقديم هذه الخدمات أخذاً باالعتبار الطبيعة الخاصة
بأوضاعهم مقارنة بالعمالء اآلخرين.

 اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق المساواة للعمالء ذوي االحتياجاتالخاصة في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية
والتسهيالت االئتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية.
 عدم المساواة في المعاملة بين العمالء ذوي االحتياجات الخاصة المتعلمين الذينيستطيعون استخدام لغة ( )Brailleأو لغة اإلشارة في عملياتهم المصرفية مع العمالء
األم ّيين.
 العمل على تسهيل مهمة ذوي االحتياجات الخاصة والمساعد القضائي. السماح للعمالء ذوي االحتياجات الخاصة بتعيين شخص/أشخاص كوكالء لهملتشغيل حساباتهم المصرفية في حال رغبة العميل ،على أن يوضح البنك للعميل
المخاطر المرتبطة بذلك واجراءات إنهاء الوكالة.
 إبالغ العمالء ذوي االحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق وااللتزامات والمخاطرقبل تقديم أي خدمات مصرفية.
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 تخصيص أرقام حسابات خاصة بالعمالء ذوي االحتياجات الخاصة لتمييزهم عنعمالء البنك اآلخرين وذلك لسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة سواء عن طريق الهاتف
أو في حالة حضور العميل شخصياً إلى البنك.
 مراعاة أن تكون الوثائق المطلوبة من هؤالء العمالء ذاتها المطلوبة من أي عميلآخر (فيما عدا اثبات حالة اإلعاقة ) .حيث يتعين أن يتم تصنيف الحساب بأن
"صاحب الحساب عميل ذو احتياجات خاصة".
 توفير منحدرات ) (Rampsأو جهاز رفع آلي بحيث يمكن لذوي االحتياجاتالخاصة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة الوصول إلى أجهزة السحب اآللي وفروع
البنوك بسهولة ،مع مراعاة أن يكون ارتفاع أجهزة السحب اآللي مناسباً لهم وبما ال

يخلق عائقاً في استخدامها من قبلهم.

 توفير إمكانية السحب النقدي من داخل الفرع لذوي االحتياجات الخاصة دون اقتضاءأي رسوم.
 ينبغي توفير خزائن أمانات لعمالء هذه الفئة عند الطلب ،وبحيث تكون هذه الخزائنمريحة ومالئمة لالستخدام من حيث موقعها وسهولة الوصول إليها.
تعليمات خاصة بالعمالء الصم والبكم:
 يتعين على كل بنك تدريب بعض موظفيه على لغة اإلشارة أو تعيين مختصين بهذهاللغة في الفرع المخصص لذوي االحتياجات الخاصة وذلك من أجل تقديم المساعدة
الالزمة إلجراء معامالت هؤالء العمالء مع البنك.
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تعليمات خاصة بالعمالء المكفوفين وضعاف البصر
 )1التعليمات العامة
يتعين على البنوك في هذا الشأن ما يلي:
 توفير تسجيالت صوتية آلية سواء في الموقع االلكتروني للبنك أو من خالل جهازمزود بسماعات داخل البنك تشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود
والنماذج والمستندات التي يوقع عليها العميل المكفوف ،مع تالوة نصوص هذه العقود
بشكل كامل للعميل قبل توقيع العقد.
 استخدام نماذج خاصة بفتح الحساب وعقود التسهيالت والمعامالت المالية األخرىوكذلك مراعاة أن تكون خدمات وكشوف الحسابات واإلشعارات المرسلة لهذه الفئة من
العمالء مطبوعة وفقا لطريقة ) (Brailleوالتأكد من أن العميل قد استلم ما يخصه
من نماذج فتح الحسابات وعقود التسهيالت وما يبرمه العميل من عقود أخرى مع
البنك.
 مساعدة هؤالء العمالء في ملء االستمارات والنماذج ،وعلى أن يتم ذلك من قبلاثنين من موظفي البنك معاً ،باإلضافة إلى وجود الشهود ،في حال طلب العميل

ذلك.

 استيفاء المتطلبات القانونية لما يتم إب ارمه من معامالت بين البنك والعميل ،ويشملذلك ما يتعلق بوكالء العميل والشهود عند إبرام االتفاقيات وخاصة فيما يتعلق
بالتعامل مع العمالء المكفوفين.
 يتعين على البنوك في حالة قيام هؤالء العمالء بالتعامل النقدي مع البنك ،أن يتم ذلكفي وجود موظف آخر وليس هناك حاجة لشهود خارجيين ما لم يطلب العميل ذلك.
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 )2بطاقات االئتمان  /السحب اآللي
يتعين على البنوك ما يلي:
 -إصدار بطاقات االئتمان/السحب اآللي لهذه الفئة من العمالء في حال طلبهم

ذلك.

 قيام موظفي البنوك بقراءة القواعد واألحكـام الخاصـة ببطاقـات االئتمان/السـحب اآللـيلهذه الفئة من العمالء وأن يتم توضيح المخاطر المصاحبة لها.
 إصـ ــدار بطاقـ ــة االئتمان/السـ ــحب اآللـ ــي مصـ ــحوبة (أو مقترنـ ــة) مـ ــع الصـ ــورة ،حيـ ــثتستخدم الصورة لمطابقة شخصية العميل والتحقق من هويته.
 )3أجهزة السحب اآللي
 يجب أن تكون أجهزة السحب اآللي بمميزات خاصة ،مثل أن تكون متحدثة ومزودةبلوحة المفاتيح بريل ( )Brailleللمكفوفين ووضعها بشكل مالئم ومناسب في مقر
الفرع.
 يتعين أن تتوفر في أجهزة السحب اآللي خدمات صوتية باالستقبال أو اإلرسال معوضع هذا الجهاز في غرفة زجاجية توفر الخصوصية للمستخدم يتم فتحها من خالل
البطاقة.
 )4الخدمات المصرفية عبر االنترنت والهاتف المحمول/إجراء المعامالت مع البنوك آليا
 استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة واآلمنة مثل قارئات الشاشة والبصماتاإللكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدة هذه الفئة من العمالء على إجراء
المعامالت المصرفية أخذاً باالعتبار المتطلبات األمنية في إدارة الحساب.
 يجب توفير أعلى درجات األمان عند استخدام هؤالء العمالء للخدمات المصرفيةعبر االنترنت والهاتف المحمول.
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 )5خزائن األمانات
 يجب أن تكون إجراءات وخطوات البنك التي تسبق تخصيص خ ازئن أمانات للعمالء منالمكفوفين وضعاف البصر مناسبة ال تختلف كثي اًر عن اإلجراءات ذاتها الخاصة بأي

عميل آخر.

 عند استخدام الخ ازئن ،يجوز منح العمالء من المكفوفين وضعاف البصر الخياراتالتالية:
 االستخدام الفردي للخزانة.
 استخدام الخزانة بمعاونة مساعد قضائي.
 في حال طلب العمالء المكفوفين وضعاف البصر من الشخص المسؤول عن خزائناألمانات أن يكون حاض ار عند فتح الخزانة فإنه يتعين عليه تلبيه طلب العميل
وبوجود موظفين اثنين ،منهم الموظف المسئول عن خزائن األمانات.
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