
  

  Note: Your complaint will be handled by an independent Compliance 
Department. The Compliance Department will respond to your complaint 
within  fifteen (15) days in case of loan clients  and thirty (30) days for all 
other clients from the date of receipt. Please contact us at +965 2224 8000 
or +965 22248528 / 22248553 for any further clarifications. 

ي الشكوى من خالل إدارة  مالحظات: 
ي وھي إدارة مستقلة یتم النظر ف  ام الرقاب 

االلت  
یوم عمل من تاری    خ ورود  30حیث یتم الرد عىل الشكوى المقدمة من العمیل خالل 

ي حال وجود أي استفسار یرج  االتصال بنا عىل 
. ف  ي ام الرقاب 

الشكوى اىل قسم االلت  
 22248528أ  965-22248553+ / + 965 22248000

Client Complaint Form                                                                                      ذج شكاوي العمالءنمو  
 

Date:  التاري    خ : 

CRN#:  رقم العميل : 

Client Name:   العميلاسم : 

Telephone No.:  رقم الهاتف : 

Email:   : ي
 
ون يد االلكبر  البر

Civil ID / Commercial 
Reg No.: 

 
رقم البطاقة المدنية / 

 السجل التجاري: 

Address:   :العنوان 

 

Type of Complaint  نوع الشكوي 

Loans  إدارة القروض 

Asset Management & Investment Banking    والخدمات المرصفية االستثماريةإدارة األصول 

Custody Services  خدمات الحفظ 

 
Complaint Subject موضوع الشكوى 

 

Please attach all supporting documents to this form (if any) ( إالرجاء إرفاق كافة المستندات المتعلقة بموضوع الشكوى)ن وجد 

 
Acknowledgment اإلقرارات 
I hereby confirm that the afore-mentioned information is correct and 
true, and I bear full responsibility if it is established otherwise. I 
further confirm that the complaint is not brought to courts, and I 
understand that the investigation would stop in case the same issue is 
brought to court during the next 30 days. I undertake not to resubmit 
further complaints relating to this matter to Central Bank of Kuwait if 
the corrective measures were agreed with and implemented by the 
Company. 

ي أدلیت بھا أعاله صحیحةأقر بأن 
ومطابقة للواقع،  جمیع البیانات والمعلومات الت 

ي حال عدم صحة ھذه المعلومات. كما أقر بأن موضوع 
 
وأتحمل المسؤولیة الكاملة ف

شكوى أخرى تتعلق  تقديمالشكوى غتر منظور أمام القضاء كما أتعھد بعدم إعادة 
االتفاق عىل تدابتر تصحیحیة بشأن بذات الموضوع إىل بنك الكویت المركزي إذا تم 

ي حالة 
 
كة. مع العلم بأن التحقیق سوف یتوقف ف ھذه الشكوى وتنفیذھا من قبل الشر

ىلي بإتخاذ  حقیكما ال .  یوما من تاریخھا  30تقدیم ھذه الشكوى إىل المحكمة خالل ال 
ي حال التوصل اىل إتفاق عىل خطوات تصح

 
وبعد أن تكون  ةیحیاي إجراءات أخرى ف

كة قد طبقتھا. ا  لشر

 
Remarks مالحظات 
You may submit the complaint through the following options:  
 By hand delivery to ‘Compliance Department’ located at Kuwait 

Financial Centre K.P.S.C. “Markaz,” Universal Tower, 14th Floor, 
Ahmad Al-Jaber St, Sharq, Kuwait;  

 By courier/post to ‘Head - Compliance’ at Postal Address: P.O. Box 
23444, Safat 13095, State of Kuwait;  

 By email to the ‘Compliance Department’ at 
complaints@markaz.com;  

 By dropping it at the Complaints Box located at Al-Sharq, Block 1, 
Ahmad Al-Jaber Street, Universal Tower, Floor 3. 

 :یتم تسلم الشكوى بأحد الطرق التالیة
 " .ي ش.م.ك.ع

كة المركز الماىلي الكویت 
ي شر
 
ام ف مركز" العن طریق الید إلدارة االلت  

ق، شارع أحمد الجابر،  ةالكائن ي شر
 
سال، الدور برج ف  الرابع عشر یونیفتر

  ید العادي : ص.ب.  هوتوجیھعن طریق الت  ام إىل العنوان التاىلي
لرئیس إدارة االلت  

 ، دولة الكویت 13095الصفاة  ، 23444
  ید التاىلي ي عت  مراسلتنا عىل الت 

وب  ید اإللكت   :عن طریق الت 
;complaints@markaz.com 

  ي صندوق الشكاوي التابع  هإیداععن طریق
 
:  "للمركز"ف ي

 
ق، شارع والكائن ف شر

سال، الدور  الثالث.  أحمد الجابر، برج یونیفتر

 
Signature التوقيع 
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