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ــــاع الرقابــــــــة  قطــــ
 إدارة الرقابة امليدانية

 الءـــــاية العمــــمـدة حـــوح
   

 مــــــظلـتوذج ــمـن
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  ل:ــنزل / العمــرقم هاتف امل
 

             ي:ـــم املدنــــالرق
 

 :اهــــو في حقـــاملشكالجهة 
 )الجهة الخاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي(

 

 

  )بشكل مختصر(: التظلمموضوع 
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 مالحظات هامة:

 يقر العميل بما يلي:

قدم لبنك الكويت املركزي )املدرجة خلف  -1
ُ
أن هذا التظلم قد تم كتابته بعد اطالعه على اإلرشادات املتعلقة بتظلم العمالء التي ت

 هذا النموذج(.

 هذا التظلم صحيحة.أن كافة البيانات واملعلومات التي تضمنها  -2

 أن موضوع هذا التظلم غير منظور أمام القضاء. -3

 طاملا لم يتم إبالغه بنتيجة بحث هذا التظلم.  -4
ً
أنه سيقوم بإخطار بنك الكويت املركزي في حالة رفع هذه الشكوى للقضاء الحقا

 هذا التظلم.وإذا ثبت لبنك الكويت املركزي خالف ما تقدم يكون لبنك الكويت املركزي الحق في حفظ 
 

 

 .التظلممرفق املستندات الدالة على  -

            البطاقة املدنية )إثبات شخصية(.صورة من  -

 سوف يتم استبعاد النماذج التي ال تستوفي كافة البيانات املطلوبة -

 توقيع العميل
 

................................................. 

   

 الخلف()أنظر اإلرشادات في 

 
 



 
 العمــــالء تظلمإرشـــــادات بشــــأن 

 

لن يتم النظر في أية تظلمات إال بعد قيام صاحب التظلم بالتقدم إلى الجهة املشكو في حقها بشكواه ضدها  -1

 
ً
وتلقيه الرد املكتوب من جانبها، كما يتعين عليه إرفاق نسخة من هذا الرد وبيان أسباب تقديم التظلم مؤيدا

 باملستندات.

 

 سيتم استبعاد وعدم إبداء الرأي من جانب بنك الكويت املركزي في التظلمات التي تأتي في إطار الجوانب التالية: -2
 

 املعروضة أمام القضاء أو التي تم تحويلها إلى النيابة العامة. التظلمات 

  ضد الوحدات غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي.التظلمات 

  بشأن شكاوى العمالء ضد صناديق االستثمار.التظلمات 

  التي ليس لها مضمون محدد أو كيدية.التظلمات 

 .التظلمات التي سبق للعميل تقديمها 
 

 بالعميل شبال ه عما تم بشـــــــأن تظلمه، وال يســـــــتوجب ا مر قيام العميل بمراجعة بن   -3
ً
ســـــــصتم االتفـــــــال هاتبيا

 الكويت املركزي بهذا الخفوص.

 

 :ــرارــــــــــإقــــــ
 

  بأنه سيتم حفظ موضوع  باالطالعإقرار العميل 
ً
على اإلرشادات الخاصة بشأن تظلم العمالء وعلمه التام بها، علما

 ( أعاله.2التظلم الذي يأتي ضمن الجوانب املشار إليها في البند )

 

 

 .................................. :اســـــــم العميـــــــل
 
 

 ..................................: ــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــوقيــــــالت
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