دليل حماية العمﻼء
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المقدمة
في إطار مواصلﺔ شركﺔ المﻼ العالمﻴﺔ للتمويل جهودﻫا نحو اﻹلتزام بتعلﻴمات بنك الكويت المركزي المتعلقﺔ بتعزيز
حمايﺔ العمﻼء والهادفﺔ الى التأكﻴد على تطبﻴق مفهوم الشفافﻴﺔ واﻹفصاح في الخدمات المالﻴﺔ التي تقدمها
المؤسسات المالﻴﺔ الخاضعﺔ لرقابﺔ بنك الكويت المركزي ،فقد تبنت الشركﺔ دلﻴل حمايﺔ عمﻼء البنوك الصادر عن
بنك الكويت المركزي مع إجراء بعض التعديﻼت علﻴه بما يتناسب مع الخدمات المالﻴﺔ المقدمﺔ من الشركﺔ لمختلف
العمﻼء في جمﻴع القطاعات سواء من اﻷفراد الطبﻴعﻴﻴن أو اﻹعتباريﻴن.
إن تعزيز ثقﺔ العمﻼء في سوق خدمات مالﻴﺔ يعمل بكفاءة ويتمﻴز بحسن اﻷداء والشفافﻴﺔ في الخدمات التي تقدمها
البنوك وشركات التمويل لمختلف العمﻼء في جمﻴع القطاعات ،يعتبر من المقومات اﻷساسﻴﺔ لتحقﻴق اﻹستقرار
المالي ،وتطور نمو ﻫذه اﻷسواق وتشجﻴعها على اﻹبتكار بما يعزز إندماج ﻫذه اﻷسواق مع اﻹقتصاد الحقﻴقي.
وفي إطار المنهجﻴﺔ التي يتبعها بنك الكويت المركزي بشأن تكريﺲ دوره الرقابي في مجال حمايﺔ حقوق العمﻼء ،فقد
أصدر خﻼل السنوات الماضﻴﺔ العديد من التعلﻴمات والتوجﻴهات إلى القطاع المالي التي تهدف إلى تعزيز مفهوم
الشفافﻴﺔ واﻹفصاح في المعامﻼت المالﻴﺔ التي تقدمها البنوك وشركات التمويل إلى مختلف العمﻼء في جمﻴع
القطاعات والعمل على توفﻴر بﻴﺌﺔ مناسبﺔ لحفظ حقوق العمﻼء في إطار عﻼقﺔ متوازنﺔ توفر الحمايﺔ للقطاع المالي
مع عدم تعريضه لمخاطر السمعﺔ التي تنشأ في حالﺔ عدم إلتزام البنوك وشركات التمويل بضوابط السلوك المهني،
بما يؤثر سلباً على تعامل العمﻼء مع تلك البنوك والشركات .
ومن ضمن التعلﻴمات التي اصدرﻫا بنك الكويت المركزي في ﻫذا المجال ،وعلى سبﻴل المثال ،الضوابط المتعلقﺔ
بالعقود المبرمﺔ مع العمﻼء من حﻴﺚ قانونﻴتها وصﻴاغتها بشكل واضح ،والشفافﻴﺔ في تحديد نسب اﻷرباح والرسوم
والعموﻻت ،وتزويد العمﻼء بنسخ من العقود والشفافﻴﺔ المطلقﺔ فﻴما تقدمه البنوك وشركات التمويل من خدمات
لمختلف العمﻼء.
كذلك أصدر بنك الكويت المركزي مجموعﺔ من التعلﻴمات الخاصﺔ بحمايﺔ حقوق العمﻼء واﻷفراد ،ومنها التعلﻴمات
في شأن قواعد وأسﺲ منح البنوك وشركات التمويل للقروض  /التمويل اﻹستهﻼكي وغﻴرﻫا من القروض السكنﻴﺔ
)المقسطﺔ( ،وأصدر في شهر نوفمبر  2013تعلﻴمات بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعمﻼء اﻷفراد بغرض شراء
وتطوير العقارات الواقعﺔ في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي ،وأخذت ﻫذه الضوابط باﻹعتبار ما ينطوي
علﻴه ﻫذا التمويل من مخاطر يمكن أن يتعرض لها العمﻼء اﻷفراد ووحدات القطاع المالي والتي قد يكون لها آثار
إقتصاديﺔ وإجتماعﻴﺔ ،اﻷمر الذي جاءت معه تلك الضوابط في إطار سﻴاسﺔ تحوطﻴﺔ كلﻴﺔ تستهدف الحد من المخاطر
النظامﻴﺔ.
وﻫناك تعلﻴمات أخرى صادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر مارس  2013بشأن إنشاء وحدة لحمايﺔ العمﻼء في
بنك الكويت المركزي تهدف إ لى نشر الوعي المالي لدي العمﻼء وتلقي تظلماتهم ،حﻴﺚ شملت مهام ﻫذه الوحدة
تقديم الخدمﺔ الهاتفﻴﺔ للرد على إستفسارات العمﻼء وشرح آلﻴﺔ تطبﻴق التعلﻴمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي
وما تتضمنه من شروط وأحكام تتعلق بحقوق ﻫؤﻻء العمﻼء وإلتزامهم.
ﻫذا وقد تزايد اﻹﻫتمام الدولي خﻼل السنوات اﻷخﻴرة بموضوع حمايﺔ المستهلكﻴن في مجال الخدمات المالﻴﺔ وذلك
على أثر تداعﻴات اﻷزمﺔ المالﻴﺔ العالمﻴﺔ ،وما شهدته اﻷسواق المالﻴﺔ من تطور في ﻫذه الخدمات واﻷدوات المالﻴﺔ ،بما
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في ذلك التوسع في الخدمات اﻹلكترونﻴﺔ ،وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العمﻼء في مختلف القطاعات خاصﺔ في حالﺔ
ضعف المعرفﺔ والوعي المالي لدى ﻫؤﻻء العمﻼء.
وفي ﻫذا الشان كشفت اﻷزمﺔ المالﻴﺔ العالمﻴﺔ على أن من بﻴن أسباب تلك اﻷزمﺔ ما يرجع إلى طرح العديد من المنتجات
المالﻴﺔ المبتكرة أو المهﻴكلﺔ التي تنطوي على مخاطر عالﻴﺔ لم يتمكن العمﻼء من إدراكها بالقدر الذي يمكنهم من
إتخاذ قراراتهم وفقا ﻷسﺲ صحﻴحﺔ ومدروسﺔ ومن ﻫنا جاء اﻹنتباه إلى ضرورة أن تكون المنتجات المالﻴﺔ مصممﺔ وفقاً
ﻹحتﻴاجات العمﻼء في إطار واضح لما تنطوي علﻴه من مخاطر.
وقد أكدت تلك التطورات على ضرورة حمايﺔ المستهلك المالي ) (Financial Consumer Protectionودمج ذلك
بالشمول المالي وسﻴاسﺔ التثقﻴف والتوعﻴﺔ المالﻴﺔ وضمن اﻷطر القانونﻴﺔ التي تتوفر لهؤﻻء العمﻼء حمايﺔ حقوقهم
من حﻴﺚ المعاملﺔ العادلﺔ واﻹفصاح المناسب وتحسﻴن ثقافتهم المالﻴﺔ وتزويدﻫم بالنصائح الموضوعﻴﺔ مع تقديم
الخدمات المالﻴﺔ لهم ضمن أطر عمل تنافسﻴﺔ مع حمايﺔ موجودات وبﻴانات العمﻼء من أي إنتهاك لسريتها في إطار
سلوك مهني.
وفي إطار مواصلﺔ بنك الكويت المركزي لجهوده الرامﻴﺔ إلى تعزيز حمايﺔ عمﻼء القطاع المالي من خﻼل عﻼقﺔ متوازنﺔ
في ما بﻴن شركات التمويل وعمﻼئها وإسترشادات بأفضل الممارسات المالﻴﺔ في ﻫذا المجال وضمن إطار مبادئ حمايﺔ
المستهلك المالي المعتمدة من وزراء مالﻴﺔ ومحافظي البنوك المركزيﺔ لدول مجموعﺔ العشرين في شهر اكتوبر
 ،2011يصدر بنك الكويت المركزي ﻫذا الدلﻴل لحمايﺔ عمﻼء البنوك وشركات التمويل في مختلف القطاعات
ويتضمن ﻫذا الدلﻴل مجموعﺔ من المبادئ التي تعتبر مكملﺔ ولﻴست بديلﺔ لما اصدره بنك الكويت المركزي سابقاً من
تعلﻴمات مختلفﺔ في مجال حمايﺔ العمﻼء في تعاملهم مع البنوك وشركات التمويل.

اوﻻ ً :حماية العمﻼء  -اﻷ همية والمفهوم
يقصد بحمايﺔ عمﻼء البنوك وشركات التمويل ما يتم تطبﻴقه من إجراءات تستهدف الحد من المخاطر التي يتعرض
لها ﻫؤﻻء العمﻼء في مجال تعاملهم مع البنوك وشركات التمويل من خﻼل وضع اﻷطر التنظﻴمﻴﺔ من سﻴاسات
وإجراءات التي تكفل حصولهم على مختلف الخدمات المالﻴﺔ في إطار متكامل من الشفافﻴﺔ واﻹفصاح في التعامل
المالي بما يضمن حصول ﻫؤﻻء العمﻼء على حقوقهم دون إنتقاص وعدم اﻹضرار بمصالحهم.
وتعتمد عملﻴﺔ حمايﺔ العمﻼء على ثﻼثﺔ أبعاد تتمثل في ما يلي:
 البعد التنظﻴمي والرقابي ويشمل مجموعﺔ اﻷسالﻴب والتطبﻴقات والممارسات التي تمارسها السلطات الرقابﻴﺔ
المعنﻴﺔ في سبﻴل تعزيز حمايﺔ العمﻼء.
 البعد التشريعي ويشمل مجموعﺔ التشريعات والضوابط المنظمﺔ لحقوق العمﻼء التي تشكل اﻹطار اﻹلزامي
الذي يتعﻴن العمل من خﻼله بحﻴﺚ يتعرض البنك أو شركات التمويل الذي يخالف ﻫذه التشريعات لتوقﻴع
الجزاءات المناسبﺔ.
 البعد التوعوي والتثقﻴفي ويشمل مجموعﺔ اﻷنشطﺔ والممارسات التي تستهدف رفع مستوى المعرفﺔ والثقافﺔ
المالﻴﺔ والمصرفﻴﺔ لهؤﻻء العمﻼء وبما يرفع من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب الذي يعزز من أسالﻴب
حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.
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ثاني ا ً :اﻹ طار التنظيمي والرقابي
يأتي إﻫتمام البنك المركزي بحمايﺔ العمﻼء في البنوك وشركات التمويل في إطار ما يتضمنه القانون رقم  32لسنﺔ
 1968بشأن النقد وتنظﻴم المهنﺔ المصرفﻴﺔ والمالﻴﺔ وتعديﻼته من أحكام مختلفﺔ في ﻫذا المجال وإتساقاً مع ما
تقضي به الممارسات اﻷساسﻴﺔ للرقابﺔ الفعالﺔ بﻴن إمتداد الدور الرقابي إلى التأكد من أن تتوافر لدى البنوك وشركات
التمويل سﻴاسات وإجراءات مناسبﺔ تتضمن قواعد صارمﺔ تتعلق بالعنايﺔ الواجبﺔ لحمايﺔ العمﻼء بما يعزز تطبﻴق معايﻴر
مهنﻴﺔ عالﻴﺔ المستوى لمنتجاتها وخدماتها.
لذا يحتوي ﻫذا الدلﻴل على المبادئ والقواعد التي يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل اﻹلتزام بها ومراعاتها لدى
تقديمها لعمﻼئها ولدى تقديم النصح والمعلومات المالﻴﺔ لهم وعند اﻹعﻼن والدعايﺔ عن تلك المنتجات باﻹضافﺔ إلى
معالجﺔ حاﻻت الشكوى والتظلمات وتسويﺔ الخﻼفات والنزاعات.

ثالث ا ً :اﻷ هداف من إ صدار دليل حماية العمﻼء
يرمي إصدار ﻫذا الدلﻴل إلى تحقﻴق مجموعﺔ من اﻷﻫداف أﻫمها ما يلي:
أ-

التأكﻴد على ما يولﻴه بنك الكويت المركزي من إﻫتمام في مجال حمايﺔ حقوق العمﻼء بما يضمن حصولهم
على الخدمات المالﻴﺔ في إطار متكامل من الشفافﻴﺔ واﻹفصاح وبما يمكن العمﻼء من إتخاذ قراراتهم على أسﺲ
سلﻴمﺔ مع التأكﻴد على أﻫمﻴﺔ مواكبﺔ البنوك وشركات التمويل للتطورات المتعلقﺔ بﺈحتﻴاجات العمﻼء الحالﻴﺔ
والمستقبلﻴﺔ ومدى مناسبتها لهم وبما يحقق طموحاتهم.

ب -إيجاد مجموعﺔ المعايﻴر والممارسات المتعلقﺔ بحمايﺔ عمﻼء البنوك وشركات التمويل بحﻴﺚ تمثل ﻫذه المعايﻴر
والممارسات أساساً لتقﻴﻴم أداء البنوك وشركات التمويل في مجال حمايﺔ العمﻼء وتطبﻴقات الحوكمﺔ في ﻫذا
المجال.
ت -بلورة إطار عام لمفهوم حمايﺔ العمﻼء مع التركﻴز على قطاع البنوك وشركات التمويل وبما يساﻫم في تعزيز
اﻷﻫداف الرقابﻴﺔ الداعمﺔ لﻺستقرار المالي من خﻼل تعزيز الممارسات المهنﻴﺔ في مجال تقديم الخدمات المالﻴﺔ
للعمﻼء وبما يدرء أي مشكﻼت على المستوى الوطني كنتﻴجﺔ ﻷي ممارسات غﻴر سلﻴمﺔ عند تعامل البنوك
وشركات التمويل مع العمﻼء.
ث -إن وجود دلﻴل مكتوب يحتوي مبادئ عامﺔ في حمايﺔ العمﻼء يؤكد على النزاﻫﺔ واﻷمانﺔ يتوقع أن يترك أثراً جﻴداً
على القائمﻴن بالعمل المالي ،إنطﻼقا من أن ذلك يمثل توثﻴقاً لدعم جهود تطبﻴق ﻫذه المبادئ.
ج -يمثل الدلﻴل أداة تثقﻴفﻴﺔ وتوعويﺔ لعمﻼء البنوك وشركات التمويل بما يشمل علﻴه من عرض للحقوق
والواجبات للمبادئ التي تحسن مستوى اﻹلمام بطبﻴعﺔ العﻼقﺔ مع البنوك وشركات التمويل ،وبما يساﻫم في
اﻹرتقاء بالعملﻴﺔ التثقﻴفﻴﺔ مالﻴاً وقانونﻴاً للعمﻼء في معامﻼتهم المالﻴﺔ ،فوجود العمﻼء الذين يتمتعون بثقافﺔ
وفهم مالي سﻴؤدي إلى ترشﻴد تصرفاتهم وقراراتهم المالﻴﺔ وإلى تقلﻴﺺ فرص مشاركتهم في إحداث أزمات
نتﻴجﺔ تدني مستوى الوعي لديهم.
ح -تأصﻴل الممارسات العادلﺔ التي يتعﻴن تبنﻴها لدى تقديم الخدمات والمنتجات من خﻼل البنوك وشركات التمويل،
والتي تمثل حدوداً دنﻴا من السﻴاسات واﻹجراءات التي تتبعها البنوك وشركات التمويل لدى تعاملها مع عمﻼئها،
خاصﺔ في مجال التركﻴز على الشفافﻴﺔ واﻹفصاح لمساعدة العمﻼء في إتخاذ القرارات في ضوء أوضاعهم
الحقﻴقﻴﺔ.
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خ -تعزيز أركان ودعائم الثقﺔ في وحدات الجهاز المالي بﺈعتبار أن تلك الثقﺔ من أﻫم عوامل نجاح ونمو وتطوير
العﻼقات مع العمﻼء ،وخاصﺔ في ظل وجود آلﻴات فعالﺔ وأطر واضحﺔ للتعامل مع شكاوي وتظلمات العمﻼء وأيﺔ
ممارسات ﻻ تتسم بالعدالﺔ والوضوح.

رابع ا ً :نطاق التطبيق
أ-

يطبق ﻫذا الدلﻴل على البنوك المحلﻴﺔ واﻷجنبﻴﺔ وشركات التمويل العاملﺔ بدولﺔ الكويت.

ب -يقصد بالعمﻼء ،لغرض تطبﻴق التعلﻴمات الواردة في ﻫذا الدلﻴل ،أولﺌك العمﻼء من اﻷفراد الطبﻴعﻴﻴن الذين
يتعاملون مع البنوك وشركات التمويل سالفﺔ الذكر ،وغﻴرﻫم من العمﻼء اﻹعتباريﻴن ،خاصﺔ الشركات الصغﻴرة
والمتوسطﺔ الحجم ،بالقدر الذي ينطبق علﻴهم في ﻫذه التعلﻴمات وفي ضوء طبﻴعﺔ عملﻴاتهم وتعامﻼتهم مع
البنوك وشركات التمويل.
ت -تعتبر المبادئ الواردة في ﻫذا الدلﻴل مكملﺔ ولﻴست بديلﺔ لما أصدره بنك الكويت المركزي سابقاً من تعلﻴمات
مختلفﺔ إلى البنوك وشركات التمويل في مجال حمايﺔ العمﻼء.

خامس ا ً  :المبادئ العامة لحماية العمﻼء في البنوك وشركات التمويل
تمثل المبادئ العامﺔ لحمايﺔ العمﻼء الواردة أدناه ،الحد اﻷدنى من القواعد التي يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل
اﻹلتزام بتطبﻴقها ومراعاتها لدى تعاملها مع العمﻼء.
 المبدأ اﻷول :المعاملﺔ بعدل و مساواة
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل ،وخﻼل جمﻴع مراحل تعاملها مع العمﻼء ،مراعاة أن تتسم تعامﻼتها بالعدل
والمساواة واﻹنصاف واﻷمانﺔ وأن تحرص على جعل ﻫذا المنهج جزءاً من قواعد الحوكمﺔ لديها كما يتعﻴن علﻴها أن
تعطي مزيداً من اﻹﻫتمام والعنايﺔ الخاصﺔ بالعمﻼء محدودي الدخل والتعلﻴم وكبار السن وذوي اﻹحتﻴاجات الخاصﺔ
دونما تمﻴﻴز بﻴن الجنسﻴن.
 المبدأ الثاني :اﻹفصاح والشفافﻴﺔ
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن توفر لعمﻼئها جمﻴع المعلومات المتعلقﺔ بالخدمات والمنتجات التي
تقدمها لهم ،وعلى أن تتسم ﻫذه المعلومات بالوضوح وسهولﺔ الفهم والبساطﺔ والدقﺔ ،وبما يكفل إطﻼع
العمﻼء على المزايا والمخاطر ،بشفافﻴﺔ ووضوح ،وعلى إﻻ يتحمل العمﻼء العناء في سبﻴل الحصول على تلك
المعلومات ،ويتعﻴن على البنوك وشركات التمويل مراعاة أن تشمل المعلومات التي تقدمها للعمﻼء إيضاحا
لحقوق ومسؤولﻴات ﻫؤﻻء العمﻼء وتفاصﻴل اﻷسعار والعموﻻت والرسوم التي يتقاضاﻫا كل بنك وشركﺔ تمويل
نظﻴر كل خدمﺔ أو منتج وكذلك إيضاح المزايا والمخاطر المرتبطﺔ بها وآلﻴﺔ إنهاء العﻼقﺔ وما يترتب علﻴها ،وذلك بما
يسهل على العمﻼء إتخاذ قراراتهم ،ويجب أن تكون النصائح المقدمﺔ للعمﻴل تتناسب مع قدراته وإمكانﻴاته وأﻫدافه
المالﻴﺔ ،وفي ضوء ما لديه من خبرات بشأن تلك المنتجات والخدمات ،ومراعاة حﺚ العمﻼء على تقديم معلومات
شاملﺔ ودقﻴقﺔ عن أوضاعهم وإحتﻴاجاتهم بما يمكن البنوك وشركات التمويل من تقديم النصائح والخدمات
المناسبﺔ.
 المبدأ الثالﺚ :التوعﻴﺔ والتثقﻴف المالي
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تضع الخطط والبرامج واﻵلﻴات المناسبﺔ لتطوير ونشر المعرفﺔ المالﻴﺔ
والمصرفﻴﺔ لعمﻼئها الحالﻴﻴن والمحتملﻴن ،والسعي لرفع مستوى الوعي والتثقﻴف لديهم ،بما يمكنهم من
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التعرف على كافﺔ الجوانب المتعلقﺔ بما يقدم إلﻴهم من خدمات أو منتجات مالﻴﺔ ،ومن ثم المساعدة في إتخاذ
قرارات مدروسﺔ ،وتوجﻴههم إلى الجهﺔ المناسبﺔ التي يمكن من خﻼلها الحصول على المعلومات اﻹضافﻴﺔ إذا
كانت لديهم حاجﺔ إلﻴها ويتعﻴن على البنوك وشركات التمويل تعريف العمﻼء بحقوقهم ومسؤولﻴاتهم وخاصﺔ
عمﻼء اﻷفراد محدودي الدخل والتعلﻴم.
 المبدأ الرابع :السلوك الفهمي
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تحرص على ممارسﺔ وأداء عملها بأسلوب مهني مسؤول مأخوذ في
اﻹعتبار تحقﻴق أفضل مصلحﺔ للعمﻼء في كافﺔ مراحل تعاملهم مع البنك أو شركﺔ التمويل بﺈعتباره مسؤوﻻً عن
حمايﺔ العمﻴل فﻴما قدم إلﻴه من خدمات أو منتجات مالﻴﺔ .ويأتي على قمﺔ ﻫذه السلوكﻴات النزاﻫﺔ والمصداقﻴﺔ
والتحقق من مناسبﺔ الخدامات والمنتجات المطروحﺔ للعمﻴل ﻹمكانﻴاته وقدراته واحتﻴاجاته ،مع التأكد من توفر
التدريب الكافي لموظفي البنك وشركﺔ التمويل الذين يتواصلون مع العمﻼء ويقدمون الخدمات المالﻴﺔ لهم.
 المبدأ الخامﺲ :حمايﺔ العمﻼء ضد اﻹحتﻴال المالي
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل وضع أنظمﺔ رقابﺔ داخلﻴﺔ فعالﺔ تتسم بالكفاءة والمستوى العالي من الرقابﺔ
الدقﻴقﺔ بهدف الحد من عملﻴات اﻹحتﻴال واﻹختﻼس أو إساءة إستخدام الخدمات المالﻴﺔ ،والتأكد بشكل مستمر من
كفاءة اﻷنظمﺔ المستخدمﺔ لمواكبﺔ التغﻴرات في اﻷسالﻴب اﻹحتﻴالﻴﺔ.
 المبدأ السادس :حمايﺔ خصوصﻴﺔ وسريﺔ المعلومات
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل وضع اﻷنظمﺔ الرقابﻴﺔ واﻵلﻴات والسﻴاسات التي تكفل حمايﺔ المعلومات
المالﻴﺔ والشخصﻴﺔ لعمﻼئها ،فجمﻴع التعامﻼت مع البنوك وشركات التمويل تتمتع بسريﺔ وﻻ يجوز اﻹطﻼع علﻴها أو
كشفها إﻻ وفق ما ينظمه القانون والتشريعات الساريﺔ ،وعلى البنوك وشركات التمويل توفﻴر اﻷنظمﺔ اﻵمنﺔ
للتعامﻼت اﻻلكترونﻴﺔ.
 المبدأ السابع :معالجﺔ شكاوى وتظلمات العمﻼء
يتعﻴن على البنوك شركات التمويل إعطاء العنايﺔ الكافﻴﺔ لمعالجﺔ شكاوى العمﻼء وتظلماتهم بطريقﺔ سريعﺔ
وعادلﺔ ومستقلﺔ ،وأن تتأكد من قﻴام وحدة شكاوى العمﻼء لديها بمسؤلﻴاتها بفعالﻴﺔ ،مع وجود آلﻴات واضحﺔ
ومحددة لمتابعﺔ ومعالجﺔ تلك الشكوى دون تأخﻴر وأن يتم إعطاء وحدات شكاوى العمﻼء اﻹشراف المناسبﻴن من
مجالﺲ إدارات البنوك وشركات التمويل.
 المبدأ الثامن :التنافسﻴﺔ
يتعﻴن توفﻴر المعلومات المطلوبﺔ ﻹجراء المقاربات بﻴن أفضل الخدمات والمنتجات المتاحﺔ للعمﻼء من البنوك
وشركات التمويل ويشمل ذلك سهولﺔ التحويل واﻹنتقال فﻴما بﻴن البنوك وشركات التمويل وبﻴن المنتجات
والخدمات المختلفﺔ دون عناء أو تعقﻴد ،وأن يكون ذلك بتكلفﺔ معقولﺔ ،آخذا في اﻹعتبار أن يؤدي ذلك إلى رفع
مستوى جودة ما تقدمه البنوك وشركات التمويل من خدمات لعمﻼئها.
 المبدأ التاسع :حمايﺔ العمﻼء من مخاطر عملﻴات اﻹسناد الخارجي
في حالﺔ إستعانﺔ البنوك وشركات التمويل بخدمات تشغﻴلﻴﺔ من جهات خارجﻴﺔ )عملﻴات اﻹسناد الخارجي( ،يتعﻴن
علﻴها التأكد من إلتزام الجهات الخارجﻴﺔ بالمبادئ التي يشملها ﻫذا الدلﻴل ،وإنما تعمل لما فﻴه مصلحﺔ العمﻼء وأن
تتحمل مسؤلﻴﺔ حمايتهم بما فﻴها المحافظﺔ على سريﺔ التعامﻼت ،وأن تحصل البنوك وشركات التمويل على ما
يعزز إلتزام تلك الجهات بتطبﻴقات حمايﺔ العمﻼء ،وتتولى وحدة شكاوى العمﻼء في البنوك وشركات التمويل
مسؤولﻴﺔ التأكد من ذلك.
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 المبدأ العاشر :تعارض المصالح
يتعﻴن أ ن يكون لدى كل بنك وكل شركﺔ تمويل سﻴاسﺔ مكتوبﺔ واضحﺔ ومعتمدة من مجلﺲ إدارته بشأن تعارض
المصالح ،والذي علﻴه التأكد وبشكل مستمر من كفايﺔ اﻹجراءات المتبعﺔ والسﻴاسﺔ المطبقﺔ في كشف الحاﻻت
المحتملﺔ لتعارض المصالح وأنها تطبق بشكل فعال ،والتأكد من أنه يتم اﻹفصاح عن أيﺔ حاﻻت تعارض مصالح وفقاً
لما تحدده تلك السﻴاسﺔ وكذلك ما تفرضه قواعد ونظم الحوكمﺔ الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ﻫذا
الشان.

سادس ا ً  :الممارسات الخاصة باﻹ فصاح وتقديم الخدمات والمنتجات المالية
يتعﻴن على البنوك في ﻫذا الشأن اﻹلتزام بما يلي:
أ-

أن تقوم بجمع معلومات كافﻴﺔ عن العمﻴل قبل التوصﻴﺔ بما يتم تقديمه له من منتجات أو خدمات محددة ،وذلك
للتأكد من أن المنتج أو الخدمﺔ تلبي إحتﻴاجاته وتتناسب مع قدراته.

ب -أن توفر لعمﻼئها نسخﺔ مكتوبﺔ من اﻷحكام والشروط العامﺔ والخاصﺔ المرتبطﺔ بكل منتج أو خدمﺔ قبل
حصولهم على ذلك المنتج أو الخدمﺔ.
ت -إستخدام وسائل شفافﺔ عادلﺔ في تسويق منتجاتها وخدماتها المالﻴﺔ.
ث -توفﻴر موظفﻴن مؤﻫلﻴن للتعامل المباشر مع العمﻼء بما يتناسب مع درجﺔ التعقﻴد في المنتجات أو الخدمات التي
تقدمها ويتعﻴن حصول ﻫؤﻻء الموظفﻴن على التدريب الكافي في الرد على كافﺔ إستفسارات العمﻼء
بمعلومات صحﻴحﺔ.
ج -مراعاة تطبﻴق كافﺔ متطلبات اﻹفصاح للمنتجات والخدمات التي يتعﻴن اﻹفصاح عنها.
ح -أن تكون جمﻴع القواعد واﻷحكام المتعلقﺔ بكافﺔ الخدمات المالﻴﺔ التي تقدمها البنوك وشركات التمويل على
موقعها اﻹلكتروني بشكل يسهل اﻹطﻼع علﻴها.

سابع ا ً  :حماية السرية وخصوصية المعلومات
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل في ﻫذا الشأن اﻹلتزام بما يلي:
أ-

حمايﺔ العمﻼء من خﻼل وضع أنظمﺔ رقابﻴﺔ على مستوى عال تشتمل على آلﻴات مناسبﺔ تحدد اﻷغراض التي من
أجلها يتم جمع البﻴانات والمعلومات ومعالجتها.

ب -تمتد سﻴاسﺔ البنوك وشركات التمويل حول حمايﺔ بﻴانات ومعلومات العمﻼء والحفاظ على سريتها إلى تلك
البﻴانات المحفوظﺔ لديها أو تلك التي تتوفر لدى طرف ثالﺚ تستعﻴن به البنوك أو شركات التمويل في أنشطتها
ذات العﻼقﺔ بالعمﻼء.
ت -توفﻴر البﻴﺌﺔ الداخلﻴﺔ التي تكفل تحقﻴق اﻷمن والسريﺔ لكافﺔ المعلومات والبﻴانات المتاحﺔ لديها عن عمﻼئها
وتعامﻼتهم ،ويتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تختبر بشكل مستمر ﻫذه البﻴﺌﺔ وتتأكد من صﻼحﻴتها.
ث -اﻹفصاح لعمﻼئها بالشكل المناسب عن الحاﻻت التي تستثنى فﻴها قاعدة المحافظﺔ على سريﺔ معلومات
وبﻴانات العمﻼء وﻫي:
 الحاﻻت التي يتم فﻴها الكشف عن المعلومات بموافقﺔ العمﻴل الكتابﻴﺔ.
 الحاﻻت التي يتوجب الكشف عن معلومات إلزامﻴاً بموجب القوانﻴن والتشريعات.
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ج -ضرورة إستﻴفاء لدى تعﻴﻴن البنوك وشركات التمويل موظفﻴها أو اﻹستعانﺔ بخدمات أطراف أخرى ،النماذج التي
تؤكد إلتزامهم بالمحافظﺔ على سريﺔ البﻴانات والمعلومات الخاصﺔ بالعمل.

ثامن ا ً  :التوعية المالية والمصرفية
كنوع من التثقﻴف المالي والمصرفي يتعﻴن أن يشمل الموقع اﻹلكتروني للبنك وشركات التمويل على صفحﺔ خاصﺔ
للتوعﻴﺔ المالﻴﺔ والمصرفﻴﺔ ،على أن تضم ﻫذا الدلﻴل ،باﻹضافﺔ إلى حقوق ومسؤلﻴات العمﻴل ،وكﻴفﻴﺔ تقدم الشكاوى
واﻹسﺌلﺔ المتكررة التي يتوقع أن يثﻴرﻫا عدد كثﻴر من العمﻼء و ردود البنوك وشركات التمويل علﻴها.

تاسع ا ً :برامج الشمول المالي والمصرفي
يعني الشمول المالي والمصرفي مجموعﺔ اﻹجراءات والسﻴاسات التي تستهدف إتاحﺔ الخدمات المالﻴﺔ لكافﺔ فﺌات
المجتمع ،بما في ذلك الفﺌات من ذوي اﻹحتﻴاجات الخاصﺔ ،وأصحاب الوظائف واﻷعمال الخدماتﻴﺔ والحرفﻴﺔ ،وأصحاب
اﻷعمال الصغﻴرة والمتوسطﺔ ،مع مراعاة ما تتطلبه إحتﻴاجاتهم وظروفهم وتتسم بالعدالﺔ والشفافﻴﺔ .وفي ﻫذا الشان
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل ما يلي:
 بذل مزيد من الجهود في دراسﺔ إحتﻴاجات الفﺌات التي ﻻ تتعامل مع البنوك وإتخاذ خطوة جادة نحو تسهﻴل
حصولهم إحتﻴاجاتهم وفق أسالﻴب آمنﺔ ومﻴسرة.
 لدى قﻴام البنوك وشركات التمويل بتخطﻴط أنشطتها وبرامجها للشمول المالي والمصرفي ،فﺈنه يتعﻴن
علﻴها إنتهاج أسالﻴب مناسبﺔ لجذب الفﺌات غﻴر المعتادة على التعامل معها ،مع توفﻴر إجراءات إجابﻴﺔ نحو
التوجه لهذه الفﺌات وتشجﻴعها على رفع مستوى التعامﻼت واﻹستفادة من التطورات في مجاﻻت عديدة
خاصﺔ التكنولوجﻴﺔ.

عاشرا ً  :اﻹ عﻼن والمواد الدعائية
أ-

أن تتأكد أن إعﻼناتها وكافﺔ المواد الدعائﻴﺔ التي تستخدمها في تقديم منتجاتها وخدماتها ﻻ تتضمن معلومات
غﻴر حقﻴقﻴﺔ أو غﻴر دقﻴقﻴﺔ تؤدي إلى فهم غﻴر سلﻴم لدى العمﻼء الحالﻴﻴن أو المرتقبﻴن بما قد يترتب علﻴه إتخاذ
قرارات خاطﺌﺔ.

ب -أن تحرص أ ن تكون كافﺔ المواد الدعائﻴﺔ لمنتجاتها وخدماتها سهلﺔ القراءة وقابلﺔ للفهم من الجمهور عامﺔ.
ت -أن تأخذ في اﻹعتبار المسؤلﻴﺔ القانونﻴﺔ التي يمكن أن تترتب على نتﻴجﺔ وجود بﻴانات أو معلومات غﻴر صحﻴحﺔ في
اﻹعﻼنات أو المواد الدعائﻴﺔ المستخدمﺔ لبﻴع منتجاتها وخدماتها للعمﻼء.
ث -مر اعاة عدم اﻻعﻼن عن المنتجات والخدمات التي تحتوي على مخاطر ﻻ يدركها إﻻ المختصون ،وكذلك عدم تشجﻴع
العمﻼء على اﻹنتفاع بهذه الخدمات والمنتجات دون إيضاح مناسب عن المخاطر المتعلقﺔ بها.
ج -تأكد وحدة شكاوى العمﻼء في البنوك وشركات التمويل من أن سﻴاسﺔ المواد اﻻعﻼنﻴﺔ والدعائﻴﺔ تتفق مع
القواعد والممارسات الواردة في دلﻴل حمايﺔ العمﻼء كحد أدنى ،وأنها خالﻴﺔ من أيﺔ رسائل يمكن أن تفهم بشكل
خاطﺊ أو مغلوط .في حالﺔ تلقي تلك الوحدات إستفسارات أو إيضاحات تثﻴرﻫا تلك المواد الدعائﻴﺔ ،فﻴتعﻴن إتخاذ
اﻹجراءات الفوريﺔ المناسبﺔ ﻹزالﺔ أي لبﺲ أوغموض فﻴها.
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ح -عند إعﻼن البنوك وشركات التمويل عن حصولها على جوائز أو شهادة تمﻴز أو أفضلﻴﺔ ،يتعﻴن علﻴها اﻹفصاح
بتقديم معلومات كافﻴﺔ حول الجهﺔ المانحﺔ واﻵلﻴﺔ والمنهجﻴﺔ التي تم بناء علﻴها منح الشهادة والمعايﻴر التي
أعتمدت علﻴها تلك الجهات.

حادي عشر :موظفي خدمة ال عمﻼء ومسوقو الخدمات
أ-

يتعﻴن أن يكون موظفو خدمﺔ العمﻼء وكذلك مسوقوا خدمات ومنتجات البنوك وشركات التمويل على علم
ودرايﺔ جﻴدة بالقواعد التشريعﻴﺔ والتنظﻴمﻴﺔ لحمايﺔ العمﻼء وما يتضمنه ﻫذا الدلﻴل من أحكام وضوابط تتعلق
بممارساتهم ﻷعمالهم في خدمﺔ العمﻼء ،فضﻼ عن اﻹلمام بكافﺔ النواحي الفنﻴﺔ المتعلقﺔ بالخدمﺔ أو المنتج
الذي يقدم للعمﻼء.

ب -يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تراعي لدى إختﻴار موظفي خدمﺔ العمﻼء ومسوقي خدماتها ومنتجاتها
مجموعﺔ من المعايﻴر التي تضعها ويشترط توافرﻫا في ﻫؤﻻء الموظفﻴن ،سواء من ناحﻴﺔ مدة الخدمﺔ في
اﻷعمال المشابهﺔ وكذلك مدى اﻹلمام بهكذا منتجات وخدمات ،وبما يتناسب ودرجﺔ التعقﻴد فﻴها ،مع توافر
مهارات اﻻتصال وغﻴرﻫا من المواصفات الشخصﻴﺔ المناسبﺔ لطبﻴعﺔ المهام المسندة إلﻴهم ،وكذلك حصولهم
على الشهادات والتدريب الﻼزم.

ثان ي عشر :القروض/عمليات التمويل اﻹ ستهﻼكية والسكنية
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل اﻹلتزام بما يلي:
أ-

الحصول على تفويض من العمﻴل ،يرفق بعقد القرض لﻺستعﻼم عن بﻴانات بطاقات اﻹئتمان وبﻴانات القروض /
عملﻴات التمويل اﻹستهﻼكي والسكني التي حصل علﻴها من البنوك وشركات التمويل والجهات اﻻخرى .كما
يتطلب اﻷمر الحصول على بﻴان موقع من العمﻴل برصﻴد القروض  /عملﻴات التمويل التي حصل علﻴها من
الجهات المذكورة أعﻼه والقائمﺔ وقت طلب القرض  /التمويل الجديد.

ب -أن تقوم بﺈعطاء عمﻼء القروض  /التمويل اﻹستهﻼكي والسكني فترة للمراجعﺔ ) (reflection periodومدتها
على اﻷ قل يومي عمل )يستثنى من فترة مراجعﺔ القروض  /عملﻴات التمويل المقدمﺔ لغرض العﻼج( ،بحﻴﺚ يتم
تزويدﻫم بنسخﺔ – غﻴر موقعﺔ وغﻴر نهائﻴﺔ – من عقد القرض  /التمويل لدى تقدمهم بطلب القرض  /التمويل،
وعلى أن يقدم العمﻼء إقراراً كتابﻴاً بﺈستﻼم نسخﺔ من عقد القرض  /التمويل لغرض المراجعﺔ ،دون أن يترتب على
العمﻼء أيﺔ إلتزامات خﻼل فترة المراجعﺔ ،وبحﻴﺚ يتم توقﻴع العقد بعد إنتهاء تلك الفترة في حال موافقﺔ الطرفﻴن،
ويراعى إطﻼع العمﻴل على جمﻴع اﻵثار المالﻴﺔ المترتبﺔ على القرض  /التمويل الذي سﻴقدم له الشروط التعاقديﺔ
واﻹلتزامات المترتبﺔ علﻴه وفقا للعقد الذي سﻴتم إبرامه بشأن القرض  /التمويل ،وإحتفاظ البنك وشركات التمويل
بالمستندات الدالﺔ على ذلك ،مع تسلﻴم العمﻴل – في بدايﺔ فترة المراجعﺔ – جدول إحصائي واضح ومبسط يبﻴن
ما يلي:
-

قﻴمﺔ وعدد أقساط القرض  /التمويل.

-

مكونات كل قسط من العائد والمبلغ المسدد من أصل التمويل بﺈفتراض اﻹنتظام في السداد.

-

إجمالي قﻴمﺔ العوائد والمبالغ التي سﻴتم سدادﻫا حتى نهايﺔ أجل القرض  /التمويل.

ت -عدم إلزام أي من عمﻼئها بشراء خدمﺔ أو منتج آخر كشرط تقديم خدمﺔ أو منتج مرتبط ،كﺈشتراط التأمﻴن للحصول
على قرض  /تمويل ،حﻴﺚ يجب أن تتوفر للمقترضﻴن حريﺔ إختﻴار الخدمﺔ أو المنتج اﻵخر والموافقﺔ علﻴها.
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ث -بالنسبﺔ لحسابات القروض  /عملﻴات التمويل الحاصل علﻴها العمﻴل ،فﺈنه يتعﻴن أن يوضح البﻴان الشهري
اﻷقساط أو المبالغ المدفوعﺔ خﻼل الفترة التي يغطﻴها البﻴان ،والرصﻴد القائم في حساب القرض  /التمويل موزعا
بﻴن أصل القرض  /التمويل والعائد وكذلك المبالغ المسددة من القروض  /عملﻴات التمويل موزعﺔ على اﻷصل و
العوائد.
ج -يجب أن تتضمن عقود القروض  /عملﻴات التمويل اﻹستهﻼكي والسكني كحد أدنى البنود اﻻتﻴﺔ:
-

البﻴانات اﻷساسﻴﺔ للعمﻴل )عنوان المراسﻼت – المهنﺔ ومكان العمل – أرقام الهاتف(

-

نوع القرض  /التمويل إستهﻼكي أو إسكاني )مقسط(

-

قﻴمﺔ القرض  /التمويل

-

الغرض من القرض  /التمويل والكﻴفﻴﺔ التي يتم بها التحقق من إستخدامه في ﻫذا الغرض ،المستندات
المطلوبﺔ من العمﻴل والتي تؤيد إستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله ،وموعد تقديمها.

-

أجل القرض  /التمويل وعدد اﻻقساط الشهريﺔ ومواعﻴد سدادﻫا ،وقﻴمﺔ القسط الشهري ونسبته إلى صافي
الراتب الشهري )بعد اﻹستقطاعات( أو الدخل الشهري المستمر للعمﻴل.

-

الحساب الذي يتم الخصم منه قﻴمﺔ اﻷقساط الشهريﺔ.

-

قﻴمﺔ العائد على التمويل وطريقﺔ إستﻴفائه ،وبما يتفق مع ما تقضي به تعلﻴمات بنك الكويت المركزي في
ﻫذا الخصوص بحﻴﺚ يكون إجمالي تكلفﺔ التمويل )العائد( واضحا أمام العمﻴل من قبل منح التمويل ،مع
اﻹحتفاظ بما يثبت إطﻼع العمﻴل على ذلك.

ح -توفﻴر جمﻴع المعلومات الﻼزمﺔ عن القروض  /عملﻴات التمويل اﻹستهﻼكي والسكني على الحسابات اﻹلكترونﻴﺔ
للعمﻼء المشتركﻴن في الخدمات اﻹلكترونﻴﺔ ) .(onlineويراعى في ﻫذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات
القروض  /عملﻴات التمويل المعلومات التفصﻴلﻴﺔ المتعلقﺔ بعدد وقﻴمﺔ اﻷقساط المسددة والمتبقﻴﺔ حتى تاريخ
اﻹستحقاق مفصلﺔ وفقا للعائد وأصل المبلغ.

ثالث عشر :الخدمات ال مالية عبر شبكة اﻹ نترنت والخدمات الهاتفية
أ-

يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل التي تقدم خدماتها لعمﻼئها من خﻼل إستخدام شبكﺔ اﻹنترنت أو الهاتف
أن تستخدم برامج الحمايﺔ التي تضمن لها التأكد مما يلي:
-

المحافظﺔ على خصوصﻴﺔ وسريﺔ بﻴانات العمﻼء وحمايتها من اﻹختراق.

-

توثﻴق المعامﻼت وإمكانﻴﺔ تحديد اﻷطراف المقابلﺔ والرقابﺔ على الدخول لﻸنظمﺔ المستخدمﺔ.

-

قبول وتنفﻴذ العملﻴات التي يجريها العمﻼء على حساباتهم من خﻼل النظم المتاحﺔ من قبل البنك وشركات
التمويل في ﻫذا الشأن

-

وجود خطﺔ إستمراريﺔ اﻷعمال.

-

إخطار العمﻼء قبل وقت كاف في حالﺔ إضطرار أو إقبالها على وقف بعض خدماتها ﻷغراض الصﻴانﺔ أو غﻴر ذلك
من اﻷسباب اﻷخرى.

ب -يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تفرض نوعاً من الرقابﺔ والمتابعﺔ ﻷداء اﻷطراف اﻷخرى لدى اﻹستعانﺔ بهم
في تقديم الخدمات المصرفﻴﺔ والتمويلﻴﺔ عن طريق اﻹنترنت وأجهزة الهاتف.
ت -يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل إخطار العمﻼء الذين يرغبون في إستخدام اﻹنترنت أو الهاتف في إجراء
معامﻼتهم بالرسوم والمصاريف ،إن وجدت ،المتعلقﺔ بالخدمات المقدمﺔ بهاتﻴن الوسﻴلتﻴن ومقدارﻫا.
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ث -يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تضع قواعد واضحﺔ ومحددة لمعالجﺔ أيﺔ حاﻻت للخطأ أو اﻹحتﻴال في
حالﺔ وقوعه.
ج -يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أن تتخذ اﻹجراءات التي تستهدف رفع مستوى الفهم والتعامل مع اﻹنترنت
والهاتف لدى عمﻼئها ،وأن تضع برامج توعﻴﺔ مستمرة ،وأن تخطر العمﻼء بأيﺔ تغﻴرات أو تطوير في اﻷنظمﺔ
المعمول بها وبما يضمن حمايتهم ،وتلتزم البنوك وشركات التمويل بتعريف العمﻼء بالمخاطر المصاحبﺔ
للتعامﻼت اﻹلكترونﻴﺔ وتقديم اﻹرشادات التي تعزز اﻹستخدام اﻵمن لها وحمايتها.

رابع عشر :مطالبة العمﻼء بتسديد ديونهم للبنوك وشركات التمويل
يتعﻴن على البنوك وشركات التمويل أﻻ تستخدم في مطالبتها بالسداد للعمﻼء الحاصلﻴن على قروض  /تمويل
أسالﻴب أو ممارسات غﻴر مهنﻴﺔ بما فﻴها بﻴانات وأسباب غﻴر صحﻴحﺔ أو ممارسات غﻴر عادلﺔ.

خامس عشر :تعزيز مهام وحدة شكاوي العمﻼء
أ-

اﻹلتزام بالتعلﻴمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن حمايﺔ عمﻼء البنوك وشركات التمويل ،ويتعﻴن على
مجلﺲ إدارة كل بنك وشركﺔ تمويل التأكد من ذلك.

ب -أن يتم وضع بمكان واضح ملخصاً كتابﻴاً لﻺجراءات والخطوات التي يتم إتباعها من العمﻼء في حالﺔ وجود شكوى
لهم تخﺺ معامﻼتهم مع البنك أو شركﺔ التمويل ،على أن تتضمن ﻫذه اﻹجراءات تحديد الخطوات التي يتم
إتخاذﻫا في حالﺔ وجود شكوى للعمﻴل بحﻴﺚ تشمل تلك الخطوات ما يمكن إتخاذه بشكل متدرج حتى يتم البت
بصفﺔ نهائﻴﺔ في شكوى العمﻴل بما في ذلك التقدم بتظلم إلى البنك المركزي.
ت -يقع على عاتق وحدات شكاوي العمﻼء في البنوك وشركات التمويل مسؤلﻴﺔ التحقق من مدى إلتزام كل بنك
وشركﺔ تمويل بدلﻴل حمايﺔ العمﻼء والتعلﻴمات والضوابط اﻷخرى ذات الصلﺔ.
ث -يقع على مجلﺲ إدارة كل بنك وشركﺔ تمويل مسؤلﻴﺔ وضع السﻴاسات واﻹجراءات التي تكفل لوحدة شكاوي
العمﻼء لديها القﻴام بمهامها بشكل فعال ،على أن تعرض تقريرﻫا في ﻫذا الشأن على مجلﺲ اﻹدارة ﻹتخاذ ما يراه
مناسباً وتعد ﻫذه الوحدات تقريراً سنوياً حول اﻹلتزام بدلﻴل حمايﺔ العمﻼء يعرض على مجلﺲ إدارة كل بنك
وشركﺔ تمويل متضمناً مقترحاتها وتوصﻴاتها ،على أن يقدم ﻫذا التقرير إلى بنك الكويت المركزي عند الطلب.
ج -في حالﺔ عدم توصل العمﻴل ومن خﻼل وحدة شكاوي العمﻼء في البنوك وشركات التمويل إلى إزالﺔ أسباب
شكواه فﻴتعﻴن توجﻴه العمﻴل للتقدم بتظلم إلى وحدة حمايﺔ العمﻼء لدى بنك الكويت المركزي.
ح -يتعﻴن على وحدة شكاوي العمﻼء في البنوك وشركات التمويل التحقق من إطﻼع العمﻴل على كافﺔ المستندات
التي قدمها إلﻴه البنك وشركﺔ التمويل عند الحصول على أيﺔ خدمﺔ أو منتج ،وأن العمﻴل قد إستلم نسخﺔ من تلك
المستندات وذلك من خﻼل إستﻴفاء توقﻴع العمﻴل على اﻻستﻼم.

سادس عشر :مسؤوليات وإل تزامات العميل
في إطار تحديد مسؤولﻴﺔ وإلتزامات العمﻴل فﺈنه يتعﻴن علﻴه ما يلي:
أ-

أن يكون صادقاً في كافﺔ المعلومات التي يقدمها للبنك ولشركﺔ التمويل.
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ب -أن يطلع بعنايﺔ على كافﺔ المستندات التي يقدمها إلﻴه البنك أو شركﺔ التمويل عند الحصول على أيﺔ خدمﺔ أو
منتج ،مع أﻫمﻴﺔ التعرف على رسوم أو عموﻻت أو أيﺔ إلتزامات أو مسؤولﻴات تترتب علﻴه ،وعلى العمﻴل أن يحتفظ
بنسخﺔ من تلك المستندات وذلك قبل نشوء أي إلتزام مالي علﻴه.
ت -في حالﺔ عدم فهم العمﻴل ﻷي من الشروط أو اﻹجراءات المرتبطﺔ بالخدمﺔ أو المنتج الذي يرغب في الحصول علﻴه،
يتعﻴن علﻴه أن يقدم إستفساراته لموظفي البنك أو شركﺔ التمويل المعنﻴﻴن ،وذلك حتى يتمكن من إتخاذ قراراته
بناء على رؤيﺔ واضحﺔ وكاملﺔ.
ث -أن يلتزم بﺈجراءات تقديم الشكاوي أو التظلم إلى وحدة حمايﺔ العمﻼء لدى بنك الكويت المركزي.
ج -أن يتعرف على المخاطر التي يمكن أن تترتب على إستخدامه خدمﺔ أو منتج يقدمه البنك أو شركﺔ التمويل ،وذلك
من خﻼل اﻹ ستفسارات الموجهﺔ للمختصﻴن حول اﻵثار المترتبﺔ على تلك المخاطر ،وعلﻴه أن يتجنبها كلما كان
ذلك ممكناً.
ح -أن يختار من بﻴن المنتجات والخدمات المعروضﺔ علﻴه اﻷكثر مﻼءمﺔ لظروفه وقدراته الحقﻴقﻴﺔ الواقعﻴﺔ بما يلبي
إحتﻴاجاته الفعلﻴﺔ.
خ -أن يقوم بﺈبﻼغ البنك أو شركﺔ التمويل فور علمه بأن ﻫناك بعض العملﻴات المالﻴﺔ التي تمت على قرضه  /تمويله
ﻻ يعلم عنها وأسبابها أو تلك التي لم يصدر تفويض منه ﻹتمامها.
د -أن يتوخى الحذر والحرص في المحافظﺔ على سريﺔ معلوماته الخاصﺔ بتعامﻼته مع البنك أو شركﺔ التمويل وﻻ
يفصح عنها ﻷي طرف آخر.
ذ -أن يستعﻴن بالمشورة والنصح من موظفي البنك وشركات التمويل المختصﻴن في حالﺔ مواجهته ﻷي مصاعب
مالﻴﺔ تعوقه عن اﻹلتزام بشروط التعاقد معه أو استخدام الخدمات والمنتجات المقدمﺔ له.
ر-

أن يقوم بتحديﺚ بﻴاناته الشخصﻴﺔ والمالﻴﺔ لدى البنك وشركات التمويل كلما طلب منه ذلك أو عند حدوث تغﻴﻴر
فﻴها.

ز-

تأكﻴد المحافظﺔ على السريﺔ المالﻴﺔ ،وفي حالﺔ حاجﺔ العمﻴل إلى مراسلﺔ البنك أو شركﺔ التمويل المتعامل معه
أو معها عن طريق البريد العادي أو اﻻلكتروني ،فﺈنه يتعﻴن علﻴه أن يستخدم العنوان البريدي الخاص به وذلك تجنبا
ﻹطﻼع غﻴره على معلوماته الشخصﻴﺔ والمالﻴﺔ إذا لجأ إلى إستخدام عنوان ﻻ يخصه.

س -في حالﺔ حاجﺔ العمﻴل إلى منح تفويض أو توكﻴل للغﻴر للتعامل على حساباته أو قروضه  /تمويﻼته في البنك أو
شركات التمويل ،علﻴه أن يتوخى الحذر بشأن الصﻼحﻴات والمعلومات التي تمنح لهم ،وإتخاذ الﻼزم فور الرغبﺔ في
إلغاء ﻫذه التوكﻴﻼت وإخطار البنك أو شركﺔ التمويل بذاك.
ش -عدم التوقﻴع على أيﺔ مستندات مالﻴﺔ أو عقود خالﻴﺔ أو غﻴر مكتملﺔ البﻴانات ،ويتعﻴن علﻴه مراجعﺔ كافﺔ المستندات
التي يقدمها البنك أو شركﺔ التمويل له قبل توقﻴعه.
ص -ضرورة إ حتفاظ العمﻴل بنسخ من مستندات التعامﻼت مع البنك أو شركﺔ التمويل في مكان آمن وبالشكل الذي
يسهل علﻴه الرجوع إلﻴها وقت الحاجﺔ.

