دﻟﻴــﻞ ﺣﻤـــﺎﻳﺔ
ﻋﻤـــــﻼء اﻟﺒﻨــــــﻮك

 81رمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 8341
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يولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 5185
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تعميم رقم (/2رب/رب أ)2102/943/

إلى جميع البنوك المحلية
األخ الكري ــم رئي ــس مجل ــس اإلدارة
حتية طيبة وبعد،

المحتــرم

دليل حماية عمالء البنوك

يف إطار مواصلة بنك الكويت املركزي جلهوده الرامية إىل تعزيز محايةة مالة ا الاعةامل امل ةريف
من خ ل التأكيد ملة تعزيةز موهةول الفةواوية واحو ةامل يف املعةام ي املاليةة وامل ةروية الة
تاةةدمها البنةةوت إىل لتل ة العال ة ا ويف مجيةةل الاعامةةاي ،والعالةةري مل ة تةةوو بي ةةة منا ةةبة
حلو ةةق قا ةةوال العالة ة ا يف إط ةةار م و ةةة متوا ل ةةة ت ةةوور احلالاي ةةة للاع ةةامل امل ةةريف ،وا ةةادا
بأوضري املالار اي العاملية يف هذا اجملال.
لروق لكم " دليري محاية مال ا البنوت " الذي ميثري تعليالاي معتالدة من جملس إدارة بنك
الكويت املركزي يف جلسته املنعادة بتاريخ  5105/7/5يتعني مل مجيل البنوت احمللية
تعبياها يف إطار تعاملها مل مجيل مال ئها من األوراد العبيعيني أو االمتباريني ،وضالن ما
جاا يف لعاال التعبيق .وتعترب جمالومة املبادئ الواردة يف هذا الدليري مكاللة وليست بديلة
ملا أصدره بنك الكويت املركزي اباا من تعليالاي لتلوة يف جمال محاية العال ا.
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وملة البنةةوت املبةةادرة إىل اإلةةاء احجةراااي ال مةةة لتعبيةق مةةا ورد يف هةةذا الةةدليري مةةن مبةةادئ
وضوابط ،مبا يف ءلةك وضةل مةا يلةزل مةن يا ةاي معتالةدة مةن وبةري جمةالس احدارة وحتةدي
أدلةةة العالةةري لةةديها .ويتعةةني مل ة البنةةوت مبا ةةرة تعبيةةق هةةذه التعليالةةاي امتبةةارا مةةن تار ةةه
وحبي يتم االلتزال هبا بفكري كامري خ ل مدة أو اها هناية ديسالرب .5102
هةةذا ويف إطةةار إجةراااي بنةةك الكويةةت املركةةزي بفةةأ متابعةةة تنويةةذ مةةا جةةاا يف هةةذا الةةدليري،
يتع ةةني مواواتن ةةا بتاري ةةر ربة ةةل ةةنوي امتب ةةارا م ةةن هناية ةةة ةةبتالرب  ،5105متض ةةالنا اتع ة ةواي
واحجراااي ال متت من وبري م روكم يف بيري تعبيق ما جاا يف هذا الدليري.
مل أطيب التالنياي،،،

د .محمد يوسف الهاشل

دليل
حماية عمالء البنوك

5105/7/5
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المقدمــــــــــــــة:
إن تعزيز ثقـة العمـالء فـي سـوق خـدمات ماليـة يعمـل بكفـاءة ويتميـز بحسـن األداء والشـفافية
في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لمختلف العمالء في جميع القطاعـات يعتبـر مـن
المقومــات األساســية لتحقيــق االســتقرار المــالي وتطــور ونمــو هــعه األس ـواق وتشــجيعها عل ـ
االبتكار بما يعزز اندماج هعه األسواق مع االقتصاد الحقيقي.
وفي إطار المنهجيـة التـي يتبعهـا بنـك الكويـت المركـز بشـسن تكـريل دوره الرقـابي فـي مجـال
حماية حقوق العمالء فقد أصدر خـالل السـنوات الماضـية العديـد مـن التعليمـات والتوجيهـات
إلـ ـ القط ــار المص ــرفي الت ــي ته ــدف إلـ ـ تعزي ــز مفه ــوم الش ــفافية واإلفص ــاح ف ــي المع ــامالت
الماليــة والمصــرفية التــي تقــدمها البنــوك إل ـ مختلــف العمــالء وفــي جميــع القطاعــات والعمــل
عل توفير بيئة مناسبة لحفـظ حقـوق العمـالء فـي إطـار عالقـة متوازنـة تـوفر الحمايـة للقطـار
المصرفي مع عدم تعريضه لمخاطر السمعة التـي تنشـس فـي حالـة عـدم التـزام البنـوك بضـوابط
الســلوك المهنــي المصــرفي بمــا قــد ي ـ ثر ســلبا عل ـ تعامــل العمــالء مــع تلــك البنــوك .ومــن
ضــمن التعليمــات التــي أصــدرها بنــك الكويــت المركــز فــي هــعا المجــال وعلـ ســبيل المثــال
الضـوابط المتعلقـة بـالعقود المبرمـة مـع العمـالء مـن حيـت قانونيتهـا وصـياوتها بشـكل واضـ
والش ـفافية ف ــي تحديــد أس ــعار الفوائــد والرس ــوم والعمـ ـوالت وتزويــد العم ــالء بنس ـ م ــن العق ــود
وكشوف حساباتهم والشفافية المطلقة فيما تقدمه البنوك من خدمات لمختلف العمالء.
كــعلك أصــدر بنــك الكويــت المركــز مجموعــة مــن التعليمــات الخاصــة بحمايــة حقــوق العمــالء
األفراد ومنها التعليمات في شسن قواعد وأسل من البنوك للقروض االستهالكية وويرهـا مـن
القروض المقسطة وأصدر في شهر نوفمبر  5184تعليمات بشسن ضـوابط التمويـل الممنـوح
للعم ــالء األفـ ـراد ب ــرض شـ ـراء و/أو تط ــوير العق ــارات الواقع ــة ف ــي من ــاطق الس ــكن الخ ــا
ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ
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والسكن النموعجي وأخعت هعه الضوابط باالعتبار ما ينطو عليـه هـعا التمويـل مـن مخـاطر
يمكن أن يتعرض لها العمالء األفراد ووحدات القطار المصـرفي علـ السـواء والتـي قـد يكـون
له ــا رث ــار اقتص ــادية واجتماعي ــة األم ــر ال ــع ج ــاءت مع ــه تل ــك الضـ ـوابط ف ــي إط ــار سياس ــة
تحوطيــة كليــة تســتهدف الحــد مــن المخــاطر النظاميــة .وهنــاك تعليمــات أخــرى صــادرة بشــسن
الض ـوابط المتعلقــة ببصــدار بطاقــات االئتمــان وويرهــا مــن الض ـوابط الموجهــة بشــكل مباشــر
لحمايــة حقــوق ه ـ الء العمــالء ومنهــا بشــكل خــا

التعليمــات األخي ـ ـ ـرة الصــادرة عــن بن ـ ــك

الكويت المركز في شهر مارل  5184بشسن إنشـاء وحـدة لحمايـة العمـالء فـي بنـك الكويـت
المركــز تهــدف إل ـ نشـ ـ ــر الــوعي المصــرفي والم ـ ــالي لــدى العمــالء وتلقــي تظلمــاتهم حيــت
شملـ ــت مهــام هــعه الوحــدة تقــديم الخدمــة الهاتفيــة للــرد علـ استفســارات العمـ ــالء وشـ ــرح رليـ ــة
تطبي ــق التعليم ــات الصــادرة عن بنك الكويت المركز وما تتضمنه مـن شـروط وأحكـام تتعلـق
بحقوق ه الء العمالء والتزاماتهم.
هــعا وقـ ــد ت ازيـ ــد االهتمــام الــدولي خــالل الســنوات األخي ـرة بموض ــور حمايــة المستهلك ــين فــي
مجــال الخدمــات الماليـة )(Consumers Protection in the Field of Financial Services
وعلك علـ أثـ ــر تـداعيات األزمـة المالي ــة العالمي ــة ومـا شهدتـ ــه األسـواق مـن تطـ ــور فـي هـعه
الخ ــدمات واألدوات المالية بمــا في علــك التوسع في الخدمات االلكترونية وت ازيـد فـر

نقــل

المخــاطر إل ـ العمــالء فــي مختلــف القطاعــات خاصــة فــي حالــة ضع ـ ــف المعرفــة وال ــوعي
المـالي لدى هـ ـ الء العمالء .وفي هعا الشـسن كشـفت األزمـة الماليـة علـ أن مـن بـين أسـبا
تلك األزمة ما يرجع إل طرح العديد من المنتجات المالية المبتكـرة أو المهيكلـة والتـي تنطـو
عل مخاطر عالية لم يتمكن العمالء من إدراكها بالقدر الع يمكنهم من اتخـاع قـ ارراتهم وفقـا
ألس ــل ص ــحيحة ومدروس ــة .وم ـ ــن هن ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء االنتب ـ ــاه إلـ ـ ضـ ـ ــرورة أن تكـ ـ ــون المنتج ـ ــات
الم ــاليــة والمصرفي ــة مصمم ــة وفق ـ ــا الحتياجـات العمـالء وفـي إط ــار واضـ ـ لمـا تنطـو عليـه
م ـ ــن مخاط ـ ـ ــر .وق ـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـ ـ طـدت تل ـ ــك التط ـ ـ ـ ــورات علـ ـ ـ ضـ ـ ـ ــرورة حمايـ ـ ـ ــة المستـ ـ ـ ــهلك المـ ـ ـ ــالي
ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ
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) (Financial Consumer Protectionودمج علك بالشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعيـة
المالية وضمن األطر القانونية التي تـوفر لهـ الء العمـالء حمايـة حقـوقهم مـن حيـت المعاملـة
العادلــة واإلفصــاح المناسـ

وتحســين ثقــافتهم الماليــة وتزويــدهم بالنصــائ الموضــوعية مــع

تقــديم الخــدمات الماليــة لهــم ضــمن أطــر عمــل تنافســية وفــي إطــار ســلوك مهنــي مــع م ارعــاة
حماية موجودات وبيانات ه الء العمالء من أ انتهاك لسريتها أو تزوير أو احتيال.
وفــي إطــار مواصــلة بنــك الكويــت المركــز لجهــوده الراميــة إلـ تعزيــز حمايــة عمــالء القطــار
المصرفي من خالل عالقة متوازنة فيما بين البنوك وعمالئها واسترشـادا بسفضـل الممارسـات
العالميــة فــي هــعا المجــال وضــمن إطــار مبــادئ حمايــة المســتهلك المــالي المعتمــدة مــن وزراء
ماليــة ومحــافظي البنــوك المركزيــة لــدول مجموعــة العشـرين فــي شــهر أكتــوبر  5188يصــدر
بنك الكويت المركز هعا الدليل لحماية عمالء البنوك فـي مختلـف القطاعـات .ويتضـمن هـعا
الدليل مجموعة من المبادئ التي تعتبر مكملة وليست بديلة لما أصدره بنـك الكويـت المركـز
سابقا من تعليمات مختلفة في مجال حماية العمالء في تعاملهم مع البنوك.
أوالً  :حماية العمالء – األهمية والمفهوم:
يقصد بحماية عمالء البنوك ما يتم تطبيقه من إجراءات تستهدف الحـد مـن المخـاطر التـي
قــد يتعــرض لهــا ه ـ الء العمــالء فــي مجــال تعــاملهم مــع البنــوك مــن خــالل وضــع األطــر
التنظيمية من سياسات واجراءات التي تكفل حصولهم عل مختلف الخدمات المالية فـي
إط ــار متكام ــل م ــن الش ــفافية واإلفص ــاح ف ــي التعام ــل الم ــالي بم ــا يض ــمن حص ــول هـ ـ الء
العمالء عل حقوقهم دون انتقـا

وعـدم اإلضـ ارر بمصـالحهم ومسـاءلة مـن يتجـاوز تلـك

األطر التنظيمية.
ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ
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وتعتمد عملية حماية العمالء على ثالثة أبعاد تتمثل في اآلتي:
 -البع ــد التنظيم ــي والرق ــابي :ويش ــمل مجموع ــة األس ــالي

والتطبيق ــات والممارس ــات الت ــي

تمارسها السلطات الرقابية المعنية في سبيل تعزيز حماية العمالء.
 البعـ ــد التش ـ ـريعي :ويشـ ــمل مجموعـ ــة التش ـ ـريعات والض ـ ـوابط المنظمـ ــة لحقـ ــوق العمـ ــالءوواجبـاتهم والتــي تشــكل اإلطــار اإلل ازمــي الــع يتعــين العمــل مــن خاللــه بحيــت يتعــرض
البنك الع يخالف هعه التشريعات لتوقيع الجزاءات المناسبة.
 البعــد التوع ــو والتثقيفــي :ويش ــمل مجموعــة األنش ــطة والممارســات الت ــي تســتهدف رف ــعمســتوى المعرفــة والثقافــة الماليــة والمصــرفية لهـ الء العمــالء وبمــا يرفــع مــن قــدرتهم علـ
اتخاع القرار المناس

الع يعزز من أسالي

حمايتهم وحصولهم عل حقوقهم.

ثانياً  :اإلطار التنظيمي والرقابي:
يستي اهتمام بنك الكويت المركز بحماية العمالء في البنوك في إطار ما يتضمنه القـانون
رقـ ــم  45لسـ ــنة  8111بشـ ــسن النقـ ــد وبنـ ــك الكويـ ــت المركـ ــز وتنظـ ــيم المهنـ ــة المصـ ــرفية
وتعديالت ــه م ــن أحك ــام مختلف ــة ف ــي ه ــعا المج ــال واتس ــاقا م ــع م ــا تقض ــي ب ــه الممارس ــات
األساسية للرقابة المصرفية الفعالة من امتداد الدور الرقابي إل التسكد مـن أنـه يتـوافر لـدى
البنــوك سياســات واجـراءات مناســبة تتضــمن قواعــد صــارمة تتعلــق بالعنايــة الواجبــة لحمايــة
العمالء وبما يعزز تطبيق معايير مهنية عالية المستوى في القطار المصرفي.
لعا يحتو هعا الدليل عل المبادئ والقواعد التي يتعين عل البنوك االلتزام بهـا ومراعاتهـا
ل ــدى تق ــديمها لمنتج ــات أو خ ــدمات مص ــرفية لعمالئه ــا ول ــدى تق ــديم النصـ ـ والمعلومـ ـات
المالي ــة له ــم وعن ــد اإلع ــالن والدعاي ــة ع ــن تل ــك المنتج ــات أو الخ ــدمات باإلض ــافة إلـ ـ
معالجة حاالت الشكاوى والتظلمات وتسوية الخالفات والنزاعات.
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ثالثاً  :األهداف من إصدار دليل حماية العمالء :
يرمي إصدار هذا الدليل إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها ما يلي:
 )8التسكيــد عل ـ مــا يوليــه بنــك الكويــت المركــز مــن اهتمــام فــي مجــال حمايــة حقــوق
العمالء بما يضـمن حصـولهم علـ الخـدمات الماليـة والمصـرفية فـي إطـار متكامـل
من الشـفافية واإلفصـاح وبمـا يم طكـن العمـالء مـن اتخـاع قـ ارراتهم علـ أسـل سـليمة
م ــع التسكي ــد علـ ـ أهمي ــة مواكب ــة البن ــوك للتط ــورات المص ــرفية المتعلق ــة باحتياج ــات
العمالء الحالية والمستقبلية وتبصيرهم بمدى مناسبتها لهم وبما يحقق طموحاتهم.
 )2إيجــاد مجموعــة مــن المعــايير والممارســات المتعلقــة بحمايــة عمــالء البنــوك وبحيــت
تمثل هـعه المعـايير والممارسـات أساسـا لتقيـيم أداء البنـوك فـي مجـال حمايـة العمـالء
وتطبيقات الحوكمة في هعا المجال.
 )4بلـورة إطــار عـام لمفهــوم حمايـة العمــالء مـع التركيــز علـ قطــار البنـوك وبمــا يســاهم
في تعزيز األهـداف الرقابيـة الداعمـة لالسـتقرار المـالي مـن خـالل تعزيـز الممارسـات
المهني ــة ف ــي مج ــال تق ــديم الخ ــدمات المالي ــة للعم ــالء وبم ــا ي ــدرء أ مش ــكالت علـ ـ
المستوى الوطني كنتيجة أل ممارسات وير سليمة عند تعامل البنوك مع العمالء.
 )3إن وجــود دليــل مكتــو يحــو مبــادئ هامــة فــي حمايــة العمــالء ي كــد علـ الن ازهــة
واألمانة يتوقع أن يترك أث ار جيدا عل القـائمين بالعمـل المصـرفي والمـالي انطالقـا
من أن علك يمثل توثيقا لدعم جهود تطبيق مثل هعه المبادئ.
 )5يمثل الدليل أداة تثقيفية وتوعوية لعمالء البنوك بما يشتمل عليه من عـرض للحقـوق
والواجبــات والمبــادئ التــي تحســن مســتوى اإللمــام بطبيعــة العالقــة مــع البنــوك وبمــا
يس ـ ــاهم ف ـ ــي االرتق ـ ــاء بالعملي ـ ــة التثقيفي ـ ــة مالي ـ ــا وقانوني ـ ــا للعم ـ ــالء ف ـ ــي مع ـ ــامالتهم
المصـرفية .فوجـود العمــالء الـعين يتمتعــون بثقافـة وفهــم مـالي ومصــرفي سـي د إلـ
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ترش ــيد تص ــرفاتهم وقـ ـ ارراتهم المالي ــة وبم ــا يقلـ ـ

م ــن ف ــر

مش ــاركتهم ف ــي إح ــدات

أزمات نتيجة تدني مستوى الوعي لديهم.
 )1تسصيل الممارسات العادلة التي يتعين تبنيها لدى تقـديم الخـدمات والمنتجـات الماليـة
والمصــرفية مــن خــالل البنــوك والتــي تمثــل حــدودا دنيــا مــن السياســات واإلج ـراءات
الت ــي تتبعهـ ـا البن ــوك ل ــدى تعامله ــا م ــع عمالئه ــا خاص ــة ف ــي مج ــال التركي ــز علـ ـ
الشـ ــفافية واإلفصـ ــاح لمسـ ــاعدة العمـ ــالء فـ ــي اتخـ ــاع الق ـ ـ اررات فـ ــي ضـ ــوء أوضـ ــاعهم
الحقيقية.
 )7تعزيـز أركـان ودعـائم الثقـة فـي وحـدات الجهـاز المصـرفي باعتبـار أن تلـك الثقـة مـن
أهم عوامل نجاح ونمو وتطوير العالقات مع العمالء خاصة فـي ظـل وجـود رليـات
فعالـة وأطـر واضـحة للتعامــل مـع شـكاوى وتظلمـات العمــالء وأيـة ممارسـات ال تتســم
بالعدالة أو الوضوح.
رابعاً  :نطــــــاق التطبيـــــق:
 )8يطبق هعا الدليل عل

البنوك العاملة بدولة الكويت وتشمل البنوك الكويتية وفرور

البنوك األجنبية.
 )5يقصد بالعمالء ل رض تطبيق التعليمات الواردة في هعا الدليل أولئك العمالء من
األفراد الطبيعيين العين يتعاملون مع البنوك سالفة العكر وويرهم من العمالء
االعتباريين خاصة الشركات الص يرة والمتوسطة الحجم بالقدر الع

ينطبق عليهم

في هعه التعليمات وفي ضوء طبيعة عملياتهم وتعامالتهم مع البنوك.
 )4تعتبر المبادئ الواردة في هعا الدليل مكملة وليست بديلة لما أصدره بنك الكويت
المركز سابقا من تعليمات مختلفة إل البنوك في مجال حماية العمالء.
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خامساً  :المبادئ العامة لحماية العمالء في البنوك:
تمثل المبادئ العامـة لحمايـة العمـالء الـواردة أدنـاه الحـد األدنـ مـن القواعـد التـي يتعـين
عل البنوك االلتزام بتطبيقها ومراعاتها لدى تعاملها مع العمالء.
المبدأ األول :المعاملة بعدل ومساواة
يتع ــين علـ ـ البن ــوك وخ ــالل جمي ــع م ارح ــل تعامله ــا م ــع العم ــالء م ارع ــاة أن تتس ــم
تعامالتهــا بالعــدل والمســاواة واإلنصــاف واألمانــة وأن تحــر

عل ـ جعــل هــعا المــنهج

ج ــزءا م ــن قواع ــد الحوكم ــة ل ــديها .كم ــا يتع ــين عليه ــا أن تعط ــي مزي ــدا م ــن االهتم ــام
والعنايـ ــة والرعايـ ــة الخاصـ ــة بـ ــالعمالء محـ ــدود الـ ــدخل والتعلـ ــيم وكبـ ــار السـ ــن وعو
االحتياجات الخاصة دونما تمييز بين الجنسين.
المبدأ الثاني :اإلفصاح والشفافية
يتعين عل البنوك أن توفر لعمالئهـا جميـع المعلومـات المتعلقـة بالخـدمات والمنتجـات
التــي تقــدمها لهــم عل ـ أن تتســم هــعه المعلومــات بالوضــوح وســهولة الفهــم والبســاطة
والدقة وبما يكفل إطالر العمالء عل المزايا والمخاطر بشـفافية ووضـوح وعلـ أال
يتحمــل العمـالء عنــاء فــي ســبيل الحصــول علـ تلــك المعلومــات .ويتعــين علـ البنــوك
م ارعــاة أن تشــمل المعلومــات التــي تقــدمها للعمــالء إيضــاحا لحقــوق ومســئوليات هـ الء
العمــالء وتفاص ــيل األســعار والعمـ ـوالت والرســوم الت ــي يتقاضــاها ك ــل بنــك نظي ــر ك ــل
خدمة أو منتج وكعلك إيضاح المزايا والمخـاطر المرتبطـة بهـا ورليـة إنهـاء العالقـة ومـا
يترت

عليها وعلك بما يسهل عل العمالء اتخاع ق ارراتهم .ويجـ

المقدمة للعميل تتناس

أن تكـون النصـائ

مع قد ارتـه وامكانياتـه وأهدافـه الماليـة وفـي ضـوء مـا لديـه مـن

خبـرات بشــسن تلــك المنتجــات والخــدمات وم ارعــاة حــت العمــالء عل ـ تقــديم معلومــات
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ش ــاملة ودقيقـ ــة عـ ــن أوضـ ــاعهم واحتياجـ ــاتهم بم ــا يمكـ ــن البنـ ــوك مـ ــن تقـ ــديم النصـ ــائ
والخدمات المناسبة.
المبدأ الثالث :التوعية والتثقيف المالي
يتعـ ــين عل ـ ـ البنـ ــوك أن تضـ ــع الخطـ ــط والب ـ ـرامج وابليـ ــات المناسـ ــبة لتطـ ــوير ونشـ ــر
المع ــارف المالي ــة والمص ــرفية لعمالئه ــا الح ــاليين والمحتمل ــين والس ــعي لرف ــع مس ــتوى
الوعي والتثقيف لديهم بمـا يمكـنهم مـن التعـرف علـ كافـة الجوانـ

المتعلقـة بمـا يقـدم

إليهم من خدمات أو منتجات مصرفية ومن ثم المساعدة فـي اتخـاع قـ اررات مدروسـة
وت ــوجيههم إلـ ـ الجه ــة المناس ــبة الت ــي يمك ــن م ــن خالله ــا الحص ــول علـ ـ المعلوم ــات
اإلضــافية إعا كانــت لــديهم حاجــة إليهــا .ويتعـ طـين علـ البنــوك تعريــف العمــالء بحقــوقهم

ومسئولياتهم وخاصة العمالء األفراد محدود الدخل والتعليم.
المبدأ الرابع :السلوك المهني
يتع ــين علـ ـ البن ــوك أن تح ــر

علـ ـ ممارس ــة وأداء عمله ــا بسس ــلو مهن ــي مس ــئول

مــسخوعا فــي االعتبــار تحقيــق أفضــل مصــلحة للعمــالء فــي كافــة م ارحــل تعــاملهم مــع
البنـ ــك باعتبـ ــاره مسـ ــئوال عـ ــن حمايـ ــة العميـ ــل فيمـ ــا يقـ ــدم إليـ ــه مـ ــن خـ ــدمات أو منتجـ ــات
مصــرفية .ويــستي عل ـ قمــة هــعه الســلوكيات الن ازهــة والمصــداقية والتحقــق مــن مناســبة
الخـدمات والمنتجــات المطروحــة للعميـل إلمكانياتــه وقد ارتــه واحتياجاتـه مــع التسكــد مــن
توافر التدري

الكافي لمـوظفي البنـك الـعين يتواصـلون مـع العمـالء ويقـدمون الخـدمات

المصرفية لهم.
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المبدأ الخامس :حماية العمالء ضد االحتيال المالي
يتعين عل البنوك حماية ودائع العمـالء ومـدخراتهم وويرهـا مـن األصـول الماليـة التـي
تقــع فــي دائ ـرة معــامالتهم مــع البنــك وعلــك مــن خــالل وضــع أنظمــة الرقابــة الداخليــة
الفعال ــة الت ــي تتس ــم بالكف ــاءة والمس ــتوى الع ــالي م ــن الرقاب ــة الدقيق ــة به ــدف الح ــد م ــن
عملي ــات االحتي ــال واالخ ــتالل أو إسـ ـاءة اس ــتخدام الخ ــدمات المالي ــة والتسك ــد بش ــكل
مستمر من كفاءة األنظمة المستخدمة لمواكبة الت يرات في األسالي

االحتيالية.

المبدأ السادس :حماية الخصوصية وسرية المعلومات
يتعــين عل ـ البنــوك وضــع األنظمــة الرقابيــة وابليــات والسياســات التــي تكفــل حمايــة
المعلومات المالية والشخصية لعمالئها فجميع التعامالت مع البنوك تتمتـع بسـرية وال
يجوز االطالر عليها أو كشفها إال وفق ما ينظمه القانون والتشريعات السارية وعلـ
البنوك توفير األنظمة ابمنة للتعامالت االلكترونية.
المبدأ السابع :معالجة شكاوى وتظلمات العمالء
يتعين عل البنوك إعطـاء العنايـة الكافيـة لمعالجـة شـكاوى العمـالء وتظلمـاتهم بطريقـة
سـريعة وعادلــة ومســتقلة وأن تتسكــد مــن قيــام وحــدة شــكاوى العمــالء لــديها بمســئولياتها
بفعاليــة فــي ظــل وجــود رليــات واضــحة ومحــددة لمتابعــة ومعالجــة تلــك الشــكاوى دون
ت ــسخير وأن ي ــتم إعط ــاء وح ــدات ش ــكاوى العم ــالء العناي ــة واإلشـ ـراف المناس ــبين م ــن
مجالل إدارات البنوك وأن تكون لدى البنوك رلية داخلية لحل النزاعات مع العمالء.
المبدأ الثامن :التنافسيـــــة
يتعــين تــوفير المعلومــات المطلوبــة إلجـراء المقارنــات بــين أفضــل الخــدمات والمنتجــات
المصرفية والمالية المتاحة للعمالء من البنوك ويشـمل علـك سـهولة التحويـل واالنتقـال
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فيما بين البنوك وبين المنتجات والخدمات المختلفة دون عناء أو تعقيدات وأن يكـون
علك بتكلفة معقولة أخعا في االعتبار أن ي د علك إل رفـع مسـتوى جـودة مـا تقدمـه
البنوك من خدمات لعمالئها.
المبدأ التاسع :حماية العمالء من مخاطر عمليات اإلسناد الخارجي )(Outsourcing

ف ــي حال ــة اس ــتعانة البن ــوك بخ ــدمات تشـ ـ يلية م ــن جه ــات خارجي ــة عملي ــات اإلس ــناد
الخارجي يتعين عليها التسكـد مـن التـزام الجهـات الخارجيـة بالمبـادئ التـي يشـملها هـعا
الدليل وأنها تعمل لما فيه مصلحة عمـالء البنـوك وأنهـا تتحمـل مسـئولية حمـايتهم بمـا
فيهــا المحافظــة عل ـ الس ـرية المصــرفية لمعلومــاتهم مــسخوعا فــي االعتبــار اســتم اررية
مس ــئولية مق ــدمي الخ ــدمات والمنتج ــات المص ــرفية م ــن البن ــوك ع ــن اإلجـ ـراءات الت ــي
تتخعها تلك الجهات الخارجية وأن تحصـل البنـوك علـ مـا يعـزز التـزام تلـك الجهـات
بتطبيقــات حمايــة العمــالء وتتــول وحــدة شــكاوى العمــالء فــي البنــوك مســئولية التسكــد
من علك.
المبدأ العاشر :تعارض المصالح
يتعــين أن يكــون لــدى كــل بنــك سياســة مكتوبــة واضــحة ومعتمــدة مــن مجلــل إدارتــه
بشــسن تعــارض المصــال

والــع عليــه التسكــد وبشــكل مســتمر مــن كفايــة اإلج ـراءات

المتبعة والسياسة المطبقة في كشف الحاالت المحتملة لتعارض المصال وأنها تطبـق
بشـكل فعـال .والتسكـد مـن أنـه يـتم اإلفصـاح عـن أيـة حـاالت تعـارض مصـال وفقـا لمــا
تحدده تلك السياسة وكعلك ما تفرضه قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن بنـك الكويـت
المركز في هعا الشسن.
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سادساً :الممارسات الخاصة باإلفصاح وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية:
يتعين على البنوك في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8أن تقوم بجمع معلومات كافية عن العميل قبل التوصية بما يتم تقديمه له مـن منتجـات
أو خدمات محددة وعلك للتسكد من أن المنتج أو الخدمة تلبـي احتياجاتـه وتتناسـ

مـع

قدراته.
 )5أن توفر لعمالئها نسخة مكتوبـة مـن األحكـام والشـروط العامـة والخاصـة المرتبطـة بكـل
منتج أو خدمة قبل حصولهم عل علك المنتج أو الخدمة.
 )4استخدام وسائل شفافة وعادلة في تسويق منتجاتها وخدماتها المصرفية.
 )3توفير موظفين م هلين للتعامل المباشر مع العمالء وبما يتناس

مـع درجـة التعقيـد فـي

المنتجــات أو الخــدمات التــي تقــدمها ويتعـ طـين حصــول ه ـ الء المــوظفين عل ـ التــدري
الكافي للرد عل كافة استفسارات العمالء بمعلومات صحيحة.

 )5م ارع ــاة تطبي ــق كاف ــة متطلب ــات اإلفص ــاح للمنتج ــات والخ ــدمات الت ــي يتع ـ طـين اإلفص ــاح
عنها.

 )1أن تك ــون جمي ــع القواع ــد واألحك ــام المتعلق ــة بكاف ــة الخ ــدمات المص ــرفية الت ــي تق ــدمها
البنوك متوفرة عل الموقع اإللكتروني للبنك بشكل يسهل االطالر عليها.
سابعاً :التعامل مع حسابات العمالء بالبنوك :
يتعين على البنوك في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8أن تق ـ ـ ــدم لعمالئه ـ ـ ــا وبش ـ ـ ــكل دور بيان ـ ـ ــات بش ـ ـ ــسن التفاص ـ ـ ــيل الرئيس ـ ـ ــية للمع ـ ـ ــامالت
والتحويالت المالية وأرصدة الحسابات الخاصة بهم.
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 )5أن تقــوم ببخطــار عمالئهــا وخــالل وقــت كــاف بشــكل كتــابي أو عــن طريــق الوســائل
اإللكترونية وقبل إجراء أ ت ييرات في أسعار الفائدة/العائد أو الرسوم أو العمـوالت أو
فرض رسوم جديدة أو ويرها من شروط المنتجات والخدمات التي يحصلون عليهـا أو
المتعاقد بشسنها.
 )4االحتفاظ بسجالت تاريخية لمعامالت العمالء وأن يكون الوصول إلـ تلـك السـجالت
بسهولة ويسر بدون مقابل أو مقابل رسوم معقولة.
 )3مراعاة أن تكون االجراءات المتبعة في المقاصة وتسوية المدفوعات الخاصـة بـالعمالء
واض ــحة ومعلوم ــة ل ــديهم بم ــا فيه ــا تحديـ ـد الم ــدد الت ــي ي ــتم م ــن خالله ــا تس ــوية مب ــال
الشـ ــيكات المودع ـ ـة بحسـ ــاباتهم وكـ ــعلك كافـ ــة الشـ ــروط واألحكـ ــام المتعلقـ ــة بتحصـ ــيل
الش ـ ــيكات وويره ـ ــا م ـ ــن أدوات ال ـ ــدفع .م ـ ــع تحدي ـ ــد المص ـ ــادر الت ـ ــي تس ـ ــتند إليه ـ ــا تل ـ ــك
االجراءات.
 )5تعريف العمالء باإلجراءات القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة إصدار شيكات
بدون رصيد كاف وعلك قبل إقدامهم عل

إصدار مثل هعه الشيكات والعواق

المترتبة عل هعا التصرف.
 )1القيام بتعريف العمالء باإلجراءات المطلو

اتخاعها في حالة االضطرار إل

وقف

صرف الشيكات التي قام العميل ببصدارها في ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي
إبالغ البنك بعلك.
 )7أن توض للعمالء أية مصاريف أو رسوم متعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها
بما فيها خدمة الشيكات سواء ما يتعلق بالحصول عل دفاتر الشيكات أو اعتمادها
تلك الشيكات أو تسويتها أو ويرها من اإلجراءات عات العالقة.
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 )8في حالة عدم وجود تعليمات من العميل تن
البنوك أن تقدم لعمالئها كشف حسا

عل

خالف علك فبنه يتعين عل

شهر مجاني يوض كافة معامالت العميل

التي تمت خالل الشهر وما تم قيده من فوائد/عوائد أو رسوم عل هعه الحسابات و
في حالة اختيار العمالء للحصول عل

كشوف حساباتهم من خالل الوسائل

االلكترونية أو الخدمة الهاتفية كبديل للكشوف الورقية الشهرية فينب ي أن يكون
الشكل الع يتم من خالله الحصول عل المعلومات مناس

وسهل القراءة ويتضمن

التفاصيل المناسبة.
 )1أن تخطر وبشكل كتابي عمالئها العين مض عل حساباتهم فترات طويلة دون أن
يتم تحريكها من جانبهم ووضع هعه الحسابات تحت العناية ووضع ضوابط رقابية
للوصول إليها وحمايتها.
 )81أن تكون المصادقات والبيانات التي ترسل للعمالء لتوقيعها سهلة القراءة والفهم وبما
يتناس

مع كافة أنوار وفئات العمالء.

ثامناً  :حماية السرية المصرفية وخصوصية المعلومات:
يتعين على البنوك في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8حماية العمالء من خالل وضع أنظمة رقابية عل مستوى عال تشتمل عل رليات
مناسبة تحدد األوراض التي من أجلها يتم جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها.
 )5تمتد مسئولية البنوك حول حماية بيانات ومعلومات العمالء والحفاظ عل سريتها إل
تلك البيانات المحفوظة لديها أو تلك التي تتوفر لدى طرف ثالت تستعين به البنوك
في أداء أنشطتها عات العالقة بالعمالء.
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 )4توفير البيئة الداخلية التي تكفل تحقيق األمن والسرية لكافة المعلومات والبيانات
يتعين عل البنوك أن تختبر بشكل مستمر
المتاحة لديها عن عمالئها وتعامالتهم و ط
هعه البيئة وتتسكد من صالحيتها.

 )3اإلفصاح لعمالئها بالشكل المناس

عن الحاالت التي تستثن فيها قاعدة المحافظة

عل سرية معلومات وبيانات العمالء وهي:
أ -الحاالت التي يتم فيها الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.
 -الحاالت التي يتوج

فيها الكشف عن المعلومات إلزاميا بموج

القوانين

والتشريعات المعمول بها.
 )5ضرورة استيفاء لدى تعيين البنوك موظفيها أو االستعانة بخدمات أطراف أخرى
النماعج التي ت كد التزامهم بالمحافظة عل

سرية البيانات والمعلومات الخاصة

بالعمالء.
تاسعاً :التوعية المالية والمصرفية :
 )8يتعين عل

البنوك القيام بتصميم ووضع رليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات

العمالء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي واإلرشاد وتمكينهم من فهم
المخاطر األساسية للمعامالت التي يجرونها مع البنوك وبما يمكنهم من اتخاع
الق اررات المناسبة لهم وتوجيههم إل

الجهة المناسبة للحصول عل

المعلومات في

حال حاجتهم لعلك.
 )5وكنور من التثقيف المالي والمصرفي يتعين أن يشتمل الموقع اإللكتروني للبنك عل
صفحة خاصة للتوعية المالية والمصرفية عل أن تضم هعا الدليل باإلضافة إل
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حقوق ومسئوليات العميل وكيفية تقديم شكوى واألسئلة المتكررة التي يتوقع أن
يثيرها كثير من العمالء وردود البنك عليها.
وفي هذا اإلطار يتعين اآلتي:
أ -قيــام كــل بنــك بوضــع خطــة ســنوية مشــمولة بب ـرامج محــددة لتــدعيم نشــر المعلومــات
المالية والمصرفية استهدافا لزيادة الوعي المصرفي والمالي.
 مشــاركة البنــوك مــع م سســات وهيئــات المجتمــع المــدني والم سســات العلميــة والمهنيــةالتي تسع إل تعزيز الوعي المالي والمصرفي ورفع مستوى المعرفـة وكـعلك التعـاون
برمج التوعية المالية والمصرفية.
في وضع وتنفيع ا
ج -مشاركة البنوك من وقت بخر في إجراء دراسات خاصة بقيال الوعي المـالي وأثـر
التدابير المتخعة في هعا الشسن عل زيادة هعا الوعي والتثقيف المالي فـي إطـار تقيـيم
نتائج السياسات المطبقة لدى البنوك والنظر في تطويرها.
عاش ارً  :برامج الشمول المالي والمصرفي:
يعني الشمول المالي والمصرفي مجموعة اإلجراءات والسياسات التي تستهدف إتاحة
الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع بما في علك تلك الفئات من عو
االحتياجات الخاصة وعات الدخل المحدود أو الضعيف وأصحا
الخدمية والحرفية البسيطة وأصحا

الوظائف واألعمال

األعمال متناهية الص ر والص يرة والمتوسطة مع

مراعاة أن تكون وفق ما تتطلبه احتياجاتهم وظروفهم وتتسم بالعدالة والشفافية .وفي هعا
يتعين عل البنوك ما يلي:
الشسن ط
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 وضع برامج سنوية لتحقيق أهداف الشمول المالي والمصرفي مع وجود رليات تسم
بمتابعة تنفيع هعه البرامج وحصر المستفيدين منها وتنوعها لتشمل فئات عديدة من
العمالء المحتملين وبما يحقق توسيع دائرة المتعاملين مع وحدات الجهاز المصرفي.
 بعل مزيد من الجهود في دراسة احتياجات الفئات التي ال تتعامل مع البنوك واتخاع
خطوات جادة نحو تسهيل حصولهم عل احتياجاتهم وفق أسالي

رمنة وميسرة لهم.

يتعين
 لدى قيام البنوك بتخطيط أنشطتها وبرامجها للشمول المالي والمصرفي فبنه ط
عليها انتهاج أسالي

مناسبة لجع

الفئات وير المعتادة عل التعامل معها (مثال:

عو االحتياجات الخاصة وأصحا

الدخول الضعيفة) مع توفير إجراءات إيجابية

نحو التوجه لهعه الفئات وتشجيعها عل

رفع مستوى التعامالت واالستفادة من

التطورات في مجاالت عديدة خاصة التكنولوجية.
حادي عشر :اإلعالن والمواد الدعائية :
يتعين على البنوك ،في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8أن تتسكد من أن إعالناتها وكافة المواد الدعائية التي تستخدمها في تقديم منتجاتها
وخدماتها ال تتضمن معلومات وير حقيقية أو وير دقيقة ت د
لدى العمالء الحاليين أو المرتقبين بما قد يترت
 )5أن تحر

إل فهم وير سليم

قر ارت خاطئة.
عليه اتخاع ا

عل أن تكون كافة المواد اإلعالنية والدعائية لمنتجاتها وخدماتها سهلة

القراءة وقابلة للفهم من الجمهور عامة.
 )4أن تسخع في االعتبار لدى إصدار أية إعالنات أو مواد دعائية المسئولية القانونية
التي يمكن أن تترت

عليها نتيجة وجود بيانات أو معلومات وير صحيحة في تلك

اإلعالنات أو المواد الدعائية المستخدمة لبيع منتجاتها وخدماتها للعمالء.
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 )3مراعاة عدم اإلعالن عن المنتجات أو الخدمات التي تحتو عل مخاطر ال يدركها
إال المختصون وكعلك عدم تشجيع العمالء عل االنتفار بهعه الخدمات والمنتجات
دون إيضاح مناس

عن المخاطر المتعلقة بها.

 )5أن تضع سياسة للدعاية واإلعالن تعتمد من مجلل إدارتها تراعي اشتمالها عل
المبادئ والقواعد والممارسات المقبولة مهنيا وقانونيا فيما يصدر عن البنك من
إعالنات أو مواد دعائية.
 )1تسكد وحدات شكاوى العمالء في البنوك من أن سياسة المواد اإلعالنية والدعائية تتفق
مع القواعد والممارسات الواردة في دليل حماية العمالء كحد أدن

وأنها خالية من

أية رسائل يمكن أن تفهم بشكل خاطئ أو م لوط .وفي حالة تلقي تلك الوحدات
استفسارات أو ايضاحات تثيرها تلك المواد الدعائية فيتعين اتخاع اإلجراءات الفورية
المناسبة إلزالة أ لبل أو وموض فيها.
يتعين
تميز أو أفضلية فبنه ط
 )7عند إعالن البنوك عن حصولها عل جوائز أو شهادات ط

عليها اإلفصاح بتقديم معلومات كافية حول الجهة المانحة وابلية والمنهجية التي تم
بناء عليها من الشهادة والمعايير التي اعتمدت عليها تلك الجهة.

ثاني عشر :موظفو خدمة العمالء ومسوقو خدمات ومنتجات البنوك:
 )8يتعين أن يكون موظفو خدمة العمالء وكعلك مسوقو خدمات ومنتجات البنوك عل
علم ودراية جيدة بالقواعد التشريعية والتنظيمية لحماية العمالء وما يتضمنه هعا
الدليل من أحكام وضوابط تتعلق بممارساتهم ألعمالهم في خدمة العمالء فضال عن
اإللمام بكافة النواحي الفنية المتعلقة بالخدمة أو المنتج الع يقدم للعمالء.
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 )5يتعين عل

البنوك أن تراعي لدى اختيار موظفي خدمة العمالء ومسوقي خدماتها

ومنتجاتها مجموعة من المعايير التي تضعها ويشترط توافرها في ه الء الموظفين
سواء من ناحية مدة الخدمة في األعمال المشابهة وكعلك مدى اإللمام بالمنتجات
والخدمات المصرفية وبما يتناس

ودرجة التعقيد فيها مع توافر مهارات االتصال

وويرها من المواصفات الشخصية المناسبة لطبيعة المهام المسندة إليهم وكعلك
حصولهم عل الشهادات والتدري

الالزم.

ثالث عشر  :القروض/عمليات التمويل االستهالكية والمقسطة:
يتعين على البنوك ،في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8الحصول عل تفويض من العميل يرفق بعقد القرض لالستعالم عن بيانـات بطاقـات
االئتمــان وبيانــات القروض/عمليــات التمويــل االســتهالكي والمقســط التــي حصــل عليه ـا
من البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويـل والجهـات األخـرى .كمـا يتطلـ

األمـر

الحصــول علـ بيــان موقــع مــن العميــل برصــيد القروض/عمليــات التمويــل التــي حصــل
عليها من الجهات المعكورة أعاله والقائمة وقت طل

القرض/التمويل الجديد.

 )5أن تق ـ ــوم ببعط ـ ــاء عم ـ ــالء القروض/عملي ـ ــات التموي ـ ــل االس ـ ــتهالكية والمقس ـ ــطة فتـ ـ ـرة
للمراجعـة ) (Reflection Periodومـدتها علـ األقـل يـومي عمـل (ويسـتثن مـن فتـرة
المراجع ــة القروض/عملي ــات التموي ــل المقدم ــة ل ــرض الع ــالج) بحي ــت ي ــتم تزوي ــدهم
بنســخة  -ويــر موقعــة وويــر نهائيــة  -مــن عقــد القرض/التمويــل لــدى تقــدمهم بطل ـ
القرض/التموي ـ ــل وعلـ ـ ـ أن يق ـ ــدم العم ـ ــالء إقـ ـ ـ ار ار كتابي ـ ــا باس ـ ــتالم نس ـ ــخة م ـ ــن عق ـ ــد
القرض/التمويــل ل ــرض المراجعــة دون أن يترت ـ

عل ـ العمــالء أيــة الت ازمــات خــالل

فترة المراجعة وبحيت يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين.
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وي ارعـ إطــالر العميــل علـ جميــع ابثــار الماليــة المترتبــة علـ القرض/التمويــل الــع
ســيقدم لــه والشــروط التعاقديــة وااللت ازمــات المترتبــة عليــه وفقــا للعقــد الــع ســيتم إب ارمــه
بشـ ــسن القرض/التمويـ ــل واحتفـ ــاظ البنـ ــك بالمسـ ــتندات الدالـ ــة عل ـ ـ علـ ــك مـ ــع تسـ ـ ـليم
العم ـيل -في بداية فترة المراجعة  -جدول إحصائي واض ومبسط يبين ما يلي:
 قيمة وعدد أقساط القرض/التمويل.
 مكونات كل قسط من الفائدة/العائد والمبل المسدد مـن أصـل القرض/التمويـل
بافتراض االنتظام في السداد.
 إجم ــالي قيم ــة الفوائد/العوائ ــد والمب ــال الت ــي س ــيتم س ــدادها حتـ ـ نهاي ــة أج ــل
القرض/التمويل.
 بي ـ ــان الت يـ ـ ـرات المحتمل ـ ــة ف ـ ــي أعب ـ ــاء التموي ـ ــل بالنس ـ ــبة للق ـ ــروض المقس ـ ــطة
بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد األقص المقرر ( )%5كل خمل سنوات.
 )4عــدم إل ـزام أ مــن عمالئهــا بش ـراء خدمــة أو منــتج رخــر كشــرط لتقــديم خدمــة أو منــتج
م ـ ـ ـرتبط كاشـ ـ ــتراط التـ ـ ــسمين للحصـ ـ ــول عل ـ ـ ـ قرض/تمويـ ـ ــل حيـ ـ ــت يج ـ ـ ـ

أن تتـ ـ ــوفر

للمقترضين حرية اختيار الخدمة أو المنتج ابخر والموافقة عليه.
 )3بالنســبة لحســابات القــروض/عمليــات التمويــل الحاصــل عليهــا العميــل فبنــه يتعــين أن
يوضـ البيــان الشــهر األقســاط أو المبــال المدفوعــة خــالل الفتـرة التــي ي طيهــا البيــان
والرصـ ـ ــيد القـ ـ ــائم فـ ـ ــي حسـ ـ ــا

القرض/التمويـ ـ ــل موزعـ ـ ــا بـ ـ ــين أصـ ـ ــل القرض/التمويـ ـ ــل

والفائدة/العائ ــد وك ــعلك المب ــال المس ـ طـددة م ــن القروض/عملي ــات التموي ــل موزع ــة علـ ـ
األصل والفوائد/العوائد.
 )5يج

أن تتضمن عقود القروض/عمليات التمويل االستهالكي والمقسط – كحـد أدنـ -

البنود ابتية:
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أ -البيانات األساسية للعميل (عنوان المراسالت– المهنة /الوظيفة ومحل العمـل–)
أرقام الهواتف– إل .)...
 نور القرض/التمويل [استهالكي– مقسط (إسكاني)].ج -قيمة القرض/التمويل.
د -ال ــرض مــن القرض/التمويــل والكيفيــة التــي يــتم بهــا التحقــق مــن اســتخدامه فــي
هـ ـ ــعا ال ـ ـ ــرض والمسـ ـ ــتندات المطلوب ـ ـ ــة مـ ـ ــن العمي ـ ـ ــل والتـ ـ ــي ت ي ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتخدام
القرض/التمويل في ال رض الممنوح من أجله وموعد تقديمها.
ه -أجــل القــرض /التمويــل وعــدد األقســاط الشــهرية ومواعيــد ســدادها وقيمــة القســط
الش ــهر ونس ــبته إلـ ـ ص ــافي ال ارتـ ـ

الش ــهر (بع ــد االس ــتقطاعات) أو ال ــدخل

الشهر المستمر للعميل.
و -الحسا

الع يتم الخصم عليه بقيمة األقساط الشهرية.

ز -ســعر الفائــدة عل ـ القــرض (قيمــة العائــد عل ـ التمويــل) وطريقــة اســتيفائه وبمــا
يتفــق مــع مــا تقضــي بــه تعليمــات بنــك الكويــت المركــز فــي هــعا الخصــو
بحيــت يكــون إجم ـالي تكلفــة التمويــل (الفائدة/قيمــة العائــد) واضــحا أمــام العميــل
قبل من التمويل مع االحتفاظ بما يثبت إطالر العميل عل علك.
ح -حصول العميل عل نسخة من العقد وتوقيعه بما يفيد علك.
 )1توفير جميع المعلومـات الالزمـة عـن القروض/عمليـات التمويـل االسـتهالكية والمقسـطة
عل ـ الحســابات االلكترونيــة للعمــالء المشــتركين فــي الخــدمات المصــرفية اإللكترونيــة
) . (Online Bankingوي ارع ـ فــي هــعا الخصــو

أن تتضــمن كشــوف حســابات

القروض/عمليات التمويل المعلومـات التفصـيلية المتعلقـة بعـدد وقيمـة األقسـاط المسـددة
والمتبقية حت تاري االستحقاق مفصلة وفقا للفائدة/العائد وأصل المبل .

ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

22

رابع عشر  :بطاقــــات االئتمـــان:
 )8يتعين عل البنوك أن تفص عن كافة المتطلبات المتعلقة ببصدار بطاقات االئتمان
كرسوم اإلصدار والمصروفات بما فيها ما يتعلق بالتمويل حدود االئتمان وأسعار
والحد األدن

الصرف ومعدالت الفائدة/العائد المطبقة طريقة االحتسا

للقسط

الشهر وويرها وعلك قبل التعاقد مع العمالء.
 )5يج

عل البنوك أن تخطر عمالئها كتابيا أو من خالل إرسال رسائل الكترونية أو

نصية ) (SMSفي حالة فرض رسوم جديدة أو ت يير أ

رسم أو مصاريف عل

البطاقات االئتمانية التي سبق أن أصدرتها للعمالء مع مراعاة توجيهات بنك الكويت
المركز بشسن المهلة المحددة بين اإلعالن والتطبيق الفعلي.
 )4يتعين عل
المطلو

البنوك القيام بببالغ عمالء بطاقات االئتمان لديها بالحد األدن

للمبل

سداده شهريا مع توضي أية تكاليف خاصة بمعدالت الفائدة/العائد التي

سوف تترت

عل

قيام العميل بسداد الحد األدن

عمليات بطاقات االئتمان إيضاحا للحد األدن

ويرع
فقط .ا
المطلو

أن يتضمن كشف

سداده واجمالي تكلفة

الفائدة/العائد (النسبة والمبل )  -إن وجدت  -الع سيتم احتسابه عل الرصيد القائم
في حال قيام حامل البطاقة بسداد الحد األدن /القسط الشهر .
خامس عشر :الخدمات المصرفية عبر شبكة االنترنت والخدمات الهاتفية:
 )8يتعين عل البنوك التي تقدم خدماتها المصرفية لعمالئها من خالل استخدام شبكة
االنترنت أو الهاتف المصرفي أن تستخدم برامج الحماية التي تضمن لها التسكد مم ـ ـا
يل ـ ـي:
أ -المحافظة عل خصوصية وسرية بيانات العمالء وحمايتها من االختراق.
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 -التوثيق للمعامالت وامكانية تحديد األطراف المقابلة والرقابة عل

الدخول

لألنظمة المستخدمة.
ج -قبول وتنفيع العمليات التي يجريها العمالء عل

حساباتهم من خالل النظم

المتاحة من قبل البنك في هعا الشسن.
د -وجود خطة استم اررية األعمال.
هـ -إخطار العمالء قبل وقت كاف في حالة اضطرار البنوك أو إقبالها عل
وقف بعض خدماتها ألوراض الصيانة أو وير علك من األسبا

األخرى.

 )5يتعين عل البنوك أن تفرض نوعا من الرقابة والمتابعة ألداء األطراف األخرى لدى
االستعانة بهم في تقديم الخدمات المصرفية عن طريق االنترنت أو أجهزة الهاتف.
 )4يتعين عل البنوك إخطار العمالء العين يروبون في استخدام االنترنت أو الهاتف في
إجراء معامالتهم بالرسوم والمصاريف (إن وجدت) المتعلقة بالخدمات المقدمة بهاتين
الوسيلتين ومقدارها.
 )3يتعين عل

البنوك أن تضع قواعد واضحة ومحددة لمعالجة أية حاالت للخطس أو

االحتيال في حالة وقوعه .
 )5يتعين عل البنوك أن تتخع اإلجراءات التي تستهدف رفع مستوى الفهم والتعامل مع
االنترنت والهاتف المصرفي لدى عمالئها وأن تضع برامج توعية مستمرة وأن
تخطر العمالء بسية ت يرات أو تطوير في األنظمة المعمول بها وبما يضمن حمايتهم
وتلتزم البنوك بتعريف العمالء بالمخاطر المصاحبة للتعامالت االلكترونية وتقديم
تعزز االستخدام ابمن لها وحمايتها.
اإلرشادات التي ط
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سادس عشر :الحواالت والتحويل االلكتروني لألموال:
 )8يتعين عل

البنوك أن تقدم معلومات كافية لعمالئها ممن يستخدمون خدمات

الحواالت والتحويل االلكتروني لألموال حول أسعار ومميزات تلك الخدمات وكيفية
الحصول عليها بسهولة ويسر وبسشكال مفهومة قدر اإلمكان وتشمل هعه المعلومات
بشكل خا

الرسوم التي يتحملها العميل أو الطرف المستفيد من الخدمة التي

يطلبها العميل (الحوالة أو التحويل) وأسعار صرف العمالت األجنبية والمصروفات
والوقت الع يست رقه إجراء الحوالة أو التحويل حت وصول األموال للمستفيد وويرها
من الشروط واألحكام المتعلقة بتحويل األموال إلكترونيا ومنها المسئوليات والحقوق
وااللتزامات.
 )5في حالة عدم تسكد البنك من التكلفة المتعلقة بالحوالة أو التحويل االلكتروني نظ ار
الختالف الظروف الخاصة بكل حالة فعل البنك أن يفص لعميله مسبقا عن علك
ودون أن يمل شروطا معينة عل العميل عل أن يتم الحصول عل موافقة العميل
المسبقة عل علك.
 )4يتعين عل البنوك التي تتلق أو ترسل حواالت أو تجر تحويالت لألموال الكترونيا
أن توثق كل المعلومات األساسية المتعلقة بتلك العمليات عل

أن تخطر عمالئها

بتفاصيل العمليات فور إتمامها وبدون فرض أية رسوم عل علك.
 )3يتعين عل

البنوك أن تتي

للعمالء وبشكل سهل وواض

كافة المعلومات حول

اإلجراءات التي يتم اتخاعها في حالة الخطس أو تعرض العميل لالحتيال خالل إجراء
حواالت أو تحويل الكتروني لألموال.
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 )5يتعين عل

البنوك أن تخطر عمالئها العين يستخدمون خارج البالد بطاقات

االئتمان/الدفع المسبق/السح

ابلي بالشروط واألحكام بما في علك رسوم المعامالت

الخارجية وأسعار صرف العمالت األجنبية القابلة للتطبيق في تلك الحاالت.
سابع عشر :مطالبة العمالء بتسديد ديونهم للبنوك:
 )8يتعين عل البنوك أال تستخدم في مطالبتها بالسداد لعمالئها الحاصلين عل قروض
أو ديون أسالي

أو ممارسات وير مهنية بما فيها بيانات وأسبا

وير صحيحة أو

ممارسات وير عادلة.
 )5في حالة السداد من خالل مقاصة بين حسابات العميل فبنه يتعين عل البنوك أن
تضمن هعا الن

في العقود المبرمة مع العمالء .كعلك يتعين عل

البنوك إبالغ

عمالئها بعلك بعد عملية السداد.
ثامن عشر :تعزيز مهام وحدة شكاوى العمالء:
يتعين على البنوك ،في هذا الشأن االلتزام بما يلي:
 )8االلتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركز بشسن حماية عمالء البنوك
ويتعين عل مجلل إدارة كل بنك التسكد من علك.
 )5أن يضع بمكان واض ملخصا كتابيا لإلجراءات والخطوات التي يتم اتباعها من
العمالء في حالة وجود شكوى لهم تخ

معامالتهم مع البنك عل أن تتضمن هعه

اإلجراءات تحديد الخطوات التي يتم اتخاعها في حالة وجود شكوى للعميل بحيت
تشمل تلك الخطوات ما يمكن اتخاعه بشكل متدرج حت يتم البت بصفة نهائية في
شكوى العميل بما في علك التقدم بتظلم إل بنك الكويت المركز .
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 )4يقع عل عاتق وحدات شكاوى العمالء في البنوك مسئولية التحقق من مدى التزام كل
بنك بدليل حماية العمالء والتعليمات والضوابط األخرى عات العالقة بعلك.
 )3يقع عل

مجلل إدارة كل بنك مسئولية وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل

لوحدة شكاوى العمالء لديها القيام بمهامها بشكل فعال عل أن تعرض تقاريرها في
ير سنويا
هعا الشسن عل مجلل اإلدارة التخاع ما يراه مناسبا وتعد هعه الوحدات تقر ا
حول االلتزام بدليل حماية العمالء يعرض عل
مقترحاتها وتوصياتها عل

مجلل إدارة كل بنك متضمنا

أن يقدم هعا التقرير إل

بنك الكويت المركز عند

الطل .
 )5في حالة عدم توصل العميل ومن خالل وحدة شكاوى العمالء في البنوك إل إزالة
أسبا

يتعين توجيه العميل للتقدم بتظلم إل
شكواه فبنه ط

وحدة حماية العمالء لدى

بنك الكويت المركز .
 )1يتعين عل

وحدة شكاوى العمالء في البنوك التحقق من إطالر العميل عل

كافة

قدمها إليه البنك عند الحصول عل أية خدمة أو منتج وأن العميل
المستندات التي ط
قد استلم نسخة من تلك المستندات وعلك من خالل استيفاء توقيع العميل عل
االستالم.
تاسع عشر :مسئوليات والتزامات العميل :
في إطار تحديد مسئوليات والتزامات العميل ،فإنه يتعين عليه ،ما يلي:
 )8أن يكون صادقا في كافة المعلومات التي يقدمها للبنك المتعامل معه.
 )5أن يطلع بعناية عل كافة المستندات التي يقدمها إليه البنك عند الحصول عل أية
خدمة أو منتج مع أهمية التعرف عل أ

رسوم أو عموالت أو أية التزامات أو
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مسئوليات تترت

عليه وعل العميل أن يحتفظ بنسخة من تلك المستندات وعلك

قبل نشوء أ التزام مالي أو مصرفي عليه.
 )4في حالة عدم فهم العميل أل

من الشروط أو اإلجراءات المرتبطة بالخدمة أو

المنتج الع يرو في الحصول عليه يتعين عليه أن يقدم استفساراته لموظفي البنك
المعنيين وعلك حت يتمكن من اتخاع ق ارراته بناء عل ر ية واضحة وكاملة.
 )3أن يلتزم ببجراءات تقديم الشكاوى بما في علك إجراءات التظلم إل وحدة حماية
العمالء لدى بنك الكويت المركز .
 )5أن يتعرف عل

المخاطر التي يمكن أن تترت

عل

استخدامه خدمة أو منتج

يقدمه البنك وعلك من خالل االستفسارات الموجهة للمختصين حول ابثار
المترتبة عل تلك المخاطر وعليه أن يتجنبها كلما كان علك ممكنا.
 )1أن يختار من بين المنتجات والخدمات المعروضة عليه األكثر مالءمة لظروفه
وقدراته الحقيقية الواقعية وبما يلبي احتياجاته الفعلية.
 )7أن يقوم بببالغ البنك المتعامل معه فور علمه بسن هناك بعض العمليات المصرفية
التي تمت عل حساباته ال يعلم عنها وأسبابها أو تلك التي لم يصدر تفويض منه
إلتمامها.
 )1أن يتوخ الحعر والحر

في المحافظة عل

سرية معلوماته الخاصة بتعامالته

مع البنك وال يفص عنها أل طرف رخر حفاظا عل أمواله.
 )1أن يستعين بالمشورة والنص من موظفي البنك المختصين في حالة مواجهته أل
مصاع

مالية تعوقه عن االلتزام بشروط التعاقد معه أو استخدام الخدمات

والمنتجات المتعامل المقدمة له.
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 )81أن يقوم بتحديت بياناته الشخصية والمصرفية لدى البنك كلما طل

منه البنك علك

أو كلما حدت ت يير فيها.
 )88تسكيدا للمحافظة عل السرية المصرفية وفي حالة حاجة العميل إل مراسلة البنك
يتعين عليه أن يستخدم
المتعامل معه عن طريق البريد العاد أو االلكتروني فبنه ط
العنوان البريد

الخا

به وعلك تجنبا الطالر ويره عل

معلوماته الشخصية

والمصرفية إعا لجس إل استخدام عنوان ال يخصه.
 )85في حالة حاجة العميل إل من تفويض أو توكيل لل ير للتعامل عل حساباته أو
أمواله طرف البنك عليه أن يتوخ الحعر بشسن الصالحيات والمعلومات التي تمن
لهم واتخاع الالزم فور الروبة في إل اء هعه التوكيالت واخطار البنك.
 )84عدم التوقيع عل

أية مستندات مالية أو عقود خالية أو وير مكتملة البيانات

ويتعين عليه مراجعة كافة المستندات التي يقدمها البنك له قبل توقيعها.
 )83ضرورة احتفاظ العميل بنس من مستندات التعامالت مع البنك في مكان رمن
وبالشكل الع يسهل عليه الرجور إليها وقت الحاجة.

***********************
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