
 

 

 

Ref. no…………………………………… 
 
 

Complaint Form نمـــــــوذج شكــــــــوى 
 

Account Name  اسم صاحب الحساب 

   Portfolio Number / 
Trading Account No. 

  / المحفظة رقم 
 التداول حسابرقم 

 

Subject of Complaint:  :موضوع الشكـوى 
 

 

 

 

 

 
 

Please mark (√) on your choice below:  على اختیاركم أدناه: )√ ( یرجى وضع عالمة 
No Documents Enclosed     ال توجد مستندات 
   Enclosed Document, if any                        (إن وجدت) بیان المستندات المرفقة 
 

Declarations:   
 

I hereby declare that all information mentioned herein above 
is correct and identical to the facts, and I will be fully liable for 
the authenticity of information mentioned herein; furthermore 
I declare that the subject of complaint is not considered 
before in courts and I will not take any other procedures in 
case of agreement with the company to take rectifying 
procedures with respect to the complaint subject and 
execution of this procedure by the company; I also commit 
not to resubmit any complaint on the same subject to the 
Capital Markets Authority “CMA”.   
                                                                                         
Complaint should be submitted as follows:  

1. By hand to the Complaints Unit at NCM Investment to:  
Shareq, Dar AlAwadi Tower, Floor 27  

2. By mail in the name of the Head of Complaints Unit to: 
P.O. Box 26489, Safat 13125, Kuwait 

3. By email in the name of the Head of Complaints Unit  
complaints@ncminvest.com  

Complaint responses are within (10 working days) from the 
date of receiving the complaint. In the case the customer has 
filed a law case, the Company reserves the right to halt the 
complaint investigation.  

 اإلقرارات:
 

ق��ر ب��أن جمی��ع المعلوم��ات الت��ي أدلی��ت بھ��ا أع��اله ص��حیحة ومطابق��ة أ
للواق��ع، وأتحم��ل المس��ئولیة الكامل��ة ع��ن ع��دم ص��حة ھ��ذه المعلوم��ات، 
كم���ا أق���ر ب���أن موض���وع الش���كوى غی���ر منظ���ور أم���ام القض���اء والت���زم 
بع��دم أحقیت��ي ف��ي اتخ��اذ أي إج��راء أخ��ر ف��ي حال��ة االتف��اق م��ع الش��ركة 

ش����كوى واتم����ام تنفی����ذ الش����ركة عل����ى إج����راء تص����حیحي لموض����وع ال
ھیئ����ة تق����دیم أي ش����كوى للھ����ذا اإلج����راء، والت����زم أیض����ا بع����دم إع����ادة 

  .عن ذات الموضوع أسواق المال
 

 التالیة:تسلم الشكوى بأحد الطرق 
 على: لالستثمار إن سي إم یدویا لوحدة الشكاوى بشركة .1
 27، الدور مجمع دار العوضي، شرق .2
 على  باسم رئیس وحدة الشكاوى بالشركة بالبرید  .3
 الكویت  13125، الصفاة، 26489ص.ب.  .4
 على: رئیس وحدة الشكاوى بالشركة باسمالبرید اإللكتروني   .5

complaints@ncminvest.com  

ی���وم عم���ل)  10خ���الل (ی���تم ال���رد عل���ى الش���كوى المقدم���ة م���ن العمی���ل 
ف����ي ح����ال تق����دیم . الش����كاوىم����ن ت����اریخ تق����دیم الش����كوى إل����ى وح����دة 

الش�����كوى للقض�����اء، تتوق�����ف الش�����ركة ع�����ن التحقی�����ق ف�����ي موض�����وع 
 .الشكوى المقدمة

Customer Signature    توقیع صاحب الحساب 

     Date    التاریخ 
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