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القسم األول :المقدمة
 .1الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية
والمشرف على المؤسساات
المراقب
ُ
ُتعد مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) ُ
والمصرح لها العمل في المملكة العربية الساعودية (المصاارف
المرخصة من قبلها
ُ
المالية ُ
وشاارتات التموياال بمااا فااي ذلااي شاارتات اإلي ااار التمااويلي وشاارتات التموياال العقاااري
وشاارتات الت ا مين وشاارتات الصاارافة وشاارتات المعلومااات ايةتمانيااة) .مناام صاادور ن ااام
المؤسسة األساسي في العاام 1952م ون اام مراقباة البناوي فاي العاام 1966م وهاي
تعمل على حماية مصالح العميل والت تد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العميل يتم
بطريقة مهنية عادلة  .تطور دور المؤسسة تدري ياً مع توسع القطاع المالي حيث أصبحت
فااي العااام  2005مساالولة عاان قطاااع الت ا مين بموجااب ن ااام ُمراقبااة شاارتات الت ا مين
التعاااونيو وفااي العااام 2012م أصاابحت تااملي مساالولة عاان مراقبااة شاارتات التموياال
واإلشراف عليها مما وسع دورها في م ال تعزيز حماية العميلُ .تشير أفضل الممارسات
لمتابعااة ليااة تطااوير
فااي م ااال الخاادمات الماليااة أن هناااي توجااد فااي عاادد ماان الاادول ُ
المؤسسااات الماليااة للمنت ااات والخاادمات ال دياادة و ليااة بيعهااا إلااى العمااالء وتقااديم
ايستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة تقديم شاكوى .وقاد
تم إجراء الكثير من الدراسات عن همه المساةل ودلات النتااة أن المعاملاة العادلاة ت ااه
العميل تؤدي إلى زيادة الربح و ُتساهم في رفع مستوى رضاى العميال .تادرث تثيار مان
الدول والهيلات الدولية مثل م موعة العشرين وم لس ايستقرار المالي ومن مة التعاون
ايقتصادي والتنمية تعديل وإصدار معايير جديدة في م ال حماية العميل .ون راً إلى نماو
وتطور القطاع المالي في المملكة ,فإن المؤسسة ستستمر في مراجعة هامه التطاورات
وإصدار التعليماات الرقابياة المناسابة لتطاوير مباادئ حماياة العميال .مان ضامن أهاداف
المؤسسة ايساتراتي ية حصاول العاااميل الامي يتعامال ماع المؤسساات المالياة علاى
معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة وتاملي حصاولد علاى الخادمات والمنت اات المالياة
بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة و جودة عالية.
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 .2نموذج تطبيق الحماية المالية للعميل
نموذج 1

يوضح نموذج  1لية العمل المساتخدمة مان مؤسساة النقاد العرباي الساعودي لحماياة
عمالء المؤسساات المالياة فاي المملكاةو ودور المؤسساة الرياادي لتشا يع ممارساات
الشفافية والعدل والحرص على ساهولة وصاول العماالء للخادمات والمنت اات المالياة .إن
األداء المتوقع من المؤسسات المالية يحدده ما ورد في ضاواب العمال الحالياة والساابقة
والتعليمات المستقبلية والت تد من التزام المؤسسات تطبيق همه الضواب .
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 .3التعاريف
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي
الدعاية :رسالة ت ارية في أي وسيلة تروجو بشكل مباشر أو غير مباشرو منت
مالية.

أو خدماة

االستشارة :الحصول على توصية أو نصيحة من فرد مؤهل بعد األخم في ايعتبار ظاروف
وأهداف العميل الشخصية.
التوعية :نشر مبادئ اإلرشاد المالي و ال ُقدرة علاى فهام المصاطلحات المالياة الرةيساة
المستخدمة في المؤسسات وبالتالي التمييز بين مختلف المنت ات أو الخدمات المقدماة
من همه المؤسسات.
أفضل المصالح :أي شيء ي يسبب الضرر للعميل.
معالجة الشكوى :الوصول الى نتي ة بش ن شكوى العميل.
تضارب المصالح :في حال تان ايجراء المي يتخمه المصرف بش ن موضوع يهم العميل او
في حال وجود مخاطر تبيرة يتعارض ذلي مع مصالح البني المرتبطة في هما الموضوع.
العميل :فرد طبيعي يشاري عبر الصافقات المنصاوص عليهاا فاي األن ماة ماع المصاارف
المرخصة لغايات خارج نطاق عملد أو مهنتد.
ُ
فترة االنتظار :هي الفترة الزمنية التي يمكن للعميل خاللها مان الغااء التعاقاد للحصاول
على الخدمة او المنت دون تحمل أي غرامة (عشرة أيام عمل).
الثقافة :م موعة من المعتقدات والقيم والقواعاد التاي تمثال الطاابع الفاردي للمصارف
وتوفر السياق لعملد.
اإلفصاح :تشف و إيضاح المصرف المعلومات ذات العالقة للعميل بشفافية.
الموظفين :الشخص المعين لتقاديم خادمات للمصارف بصافة مساتمرة مقابال الحصاول
على ُمقابل مالي .يشمل ذلي تافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة او المتعاقد معهام
عن طريق ايسناد.
الخطأ :التوصل إلى نتي ة مخالفة للسياسة الموثقة وإجراءات العملو ما يؤدي إلى تبعات
مالية و/أو مخالفة الحقوق الن امية أو التن يمية لعميل واحد أو أتثر.
مجاناً :من دون خصم أي رسوم أو عمويت أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
ومحاااف ي المصااارف المرتزيااة فااي دول م موعااة
مجموعــة العشــرين :وزراء الماليااة ُ
العشرين (المعروفاة أيضااً بإسام ج20-و ج 20وم موعاة العشارين) وهاي م موعاة وزراء
المالية وحكام المصارف المرتزية من  19دولة ذات ايقتصادات الهامة إضافة إلى ممثل عن
ايتحاد األوروبي.
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اآليبان :رقم حساب دولي للعميل لدى بناي معاين .وهاو ن اام تارقيم محادد تام تطاويره
للتعرف على ارقام حسابات تل بني على مستوى العالم.
التحفيز :تقديم الحوافز المالية للموظفين لبيع الخدمات أو المنت ات المالية.
الشمول المالي :حصول فلاات الم تماع المختلفاة تالفلاات الضاعيفة وأصاحاب الرواتاب
المتوسااطة و ُمتناهيااة الصااغر علااى الخاادمات
المنخفضااة و أصااحاب األعمااال الصااغيرة و ُ
والمنت ات المالية المالةمة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.
الوسطاء :جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
مرخصة :تشمل تافة ال هات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي
الجهات ال ُ
للقيام ب عمال في المملكة العربية السعودية.
المعلومات الملزمة :المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حسب التعليمات .الصادرة
من المؤسسة و أن مة المصرف الداخلية.
العميــل المحتمــل :فاارد يعماال لغايااات غياار مرتبطااة بوظيفتااد أو عملااد أو مهنتااد إي أنااد
يستفسر أو يشاري للمرة األولى في اتفاقية أعمال مالية مع مصرف.
الطرف الثالث :وتيل ُمصرح لد العمل بالنيابة عن المصرف.
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القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء المصارف
مقدمة
ُ .4
 -1/4حمايااة عمااالء المصااارف فااي المملكااة هاادف اسااتراتي ي ومنشااود داةم ااً تسااعى
المؤسسة إلى تحقيقد من خالل حرصها على تقديم المصاارف المساتوى المطلاوب مان
ستساعد مبادئ حماية عمالء المصارف علاى
المعاملة العادلة واألمانة والشمول المالي.
ُ
المرخصة من المؤسسة,
تحقيق الهدف المنشود ألنها ُتطبق على تافة أنشطة المصارف ُ
تما ُتطبق على أي طرف ثالث (خارجي) ُيستعان بد مان قبال المصاارف فاي إن ااز بعاض
المهام .تشمل المبادئ عماالء المصاارف األفاراد (الحااليين والمساتقبليين) .أماا العماالء
اآلخرين ,مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشرتات الت ارية وغيرها من األشاخاص
ايعتبارية ,فسيتم إعداد تعليمات خاصة فيهم.
ومكملااة للتعليمااات والضااواب الصااادرة ماان
ُ -2/4تعتباار هاامه المبااادئ ُملزمااة للمصااارف ُ
المؤسسة .وينبغي تطبيقها على تافة التعامالت التي تتم مع العماالء األفاراد فاي تااري
أقصاه  2013/09/01م.
 -3/4ينبغي علاى المصاارف تاوفير نساخة ورقياة م انياة مان هامه المباادئ فاي الفاروع
وتسليمها للعمالء في بداية التعامل أو عناد حصاولهم علاى منات أو خدماة جديادة ,تماا
ينبغي إدراجها في موقع المصرف اإللكتروني.
 -4/4ينبغي على المصرف تاوفير تافاة السا الت والمساتندات والمعلوماات التاي تطلبهاا
المؤسسة في هما الش ن.
المخولة للمؤسساة بموجاب األن ماة
ُ -5/4أصدرت همه المبادئ استناداً إلى الصالحيات ُ
اآلتية:
أ) ن ااام مؤسسااة النقااد الصااادر بموجااب المرسااوم الملكااي الكااريم رقاام  23وتاااري
1377/05/23ها (الموافق 1957/12/15م).
ب) ن ااام ُمراقبااة البنااوي الصااادر بموجااب المرسااوم الملكااي الكااريم رقاام م 5/وتاااري
1386/2/22ها (الموافق1966/06/12م).
ج) القرار الوزاري رقم  2149/3وتاري 1406/10/14ها (الموافق 1486/06/22م).
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 .5المبادئ العامة
لتصبح عالياة
 -1/5في عام 2011م طورت م موعة العشرين مبادئ حماية العميل المالية ُ
المستوىُ .يستعان بهمه المبادئ من قبل الهيلات المالية في جميع انحااء العاالم لتطاوير
ُ
أن متها المالية خاصة تلي ذات الصلة بالعميل.
المبدأ  :1المعاملة بعدل وإنصاف
ينبغي على المصاارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العمالء في جميع مراحل العالقة
بينهماو بحيث يكون ذلي جزءا ي يت زأ من ثقافة المصرف .تما ينبغي بمل عناية واهتمام
خاص للعمالء محدودي الدخل و التعليم و تبار بالسن وذوي ايحتياجات الخاصة من
ال نسين.
المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية
ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنت ات المقدمة للعمالء ,بحياث تكون
واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مضللة ,ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصا
شروطها وميزاتها الرةيسة .ينبغي أن يشمل ذلي إيضاح حقوق و مسلوليات تل طرف
وتفاصيل األسعار والعمويت التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر و لية إنهاء العالقة
المقدمة من
وما يترتب عليها ,إضافة الى توفير معلومات المنت ات والخدمات البديلة ُ
المصرف.
المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
ينبغي على المصارف وضع برام و ليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات العمالء الحاليين
والمستقبليين ورفع مستوى الوعي واإلرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر
األساسية ومساعدتهم في اتخااذ قرارات مدروسة وفعالة ,وتوجيههم إلى ال هة
المناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لملي.
المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل
ينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنيّة لما فيد مصلحة العمالء على إمتداد العالقة
بينهما ,حيث يعتبر المصرف المسلول األول عن حماية مصالح العميل المالية.
المبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال
ينبغي على المصارف حماية ومراقبة وداةع العمالء والمدخرات وغيرها من األصول المالية
المشابهة من خالل وضع أن مة رقابية ذات مستوى عالي من الكفااءة والفعالية للحد من
عمليات اإلحتيال وايختالث أو إساءة ايستخدام.
المبدأ  :6حماية خصوصية المعلومات
ينبغي حماية معلومات العمالء المالية والشخصية من خالل وضع ان مة رقابية على
مستوى عالي تشتمل على ليات مناسبة تحدد األغراض التي من اجلها تم جماع
البيانات ومعال تها ,واإللتزام بما تضمنتد تعاميم المؤسسة رقم م أ ت 150/وتاري
1422/6/29ها ورقم م أ ت 97/وتاري 1424/03/13ها ورقم م أ ش 207/وتاري
1430/03/05ها ورقم م أ ت15969/وتاري 1431/07/03هاا ورقم م أ ت 6442/وتاري
1432/03/19هاا.
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المبدأ  :7معالجة الشكاوى
ينبغي على المصارف توفير لية مناسبة للعمالء لتقديم شكاويهم بحيث تكون اآللية عادلة
وواضحة وفعالة ,من خاللها يتم متابعة و معال ة الشكاوى دون ت خير وفق تعليمات
المؤسسة ذات العالقة.
المبدأ  :8المنافسة
ينبغي أن يتاح للعمالء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنت ات
ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ  :9األطراف الثالثة
على المصارف الت تد من إلتزام ال هات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات همه
المبادئ وأنها تعمل لما فيد مصلحة عمالةها وتتحمل مسلولية حمايتهمو فمقدمي
الخدمات المالية هم المسلولين عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف و
العمالء وفقاً لما ورد في تعليمات اإلسناد الصادرة من المؤسسة.
المبدأ  :10تضارب المصالح
ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بش ن تضارب المصالح ,وعليد الت تد من ان
السياسات التي تساعد في تشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح موجودة
ومطبقة ,وعندما تنش إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي اإلفصاح
عن همه الحايت.
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 .6مسئوليات العمالء
ينبغي على المصاارف تعزياز مسالولية العماالء مان خاالل نشار بارام التوعياة والتثقياف
المقدمة من المصارف ُم تمعة فضال ً عن المبادرات التي يقوم فيها تال مصارف
المستمرة ُ
لعمالةد .تشمل مسلوليات العمالء اآلتي:
 -1/6كن صادقاً عند تقديم المعلومات
قدم داةما المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبلاة أي نماذج خاصاة بالمصارف .وامتناع عان
تقديم التفاصيل الخاطلة أو عدم تقديم المعلومات الهامة.
 -2/6اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
سوف يتم تسليمي التفاصيل الكاملة بش ن اإللتزامات المترتبة عليي مقابل حصولي على
الخدمة أو المنت  .قم باإلطالع همه اإللتزامات و ت تد من فهمي لها و قدرتي على اإللتازام
بها.
 -3/6اطرح األسئلة
من المهم طرح األسللة على موظفي المصرف بش ن أي بند غير واضح أو شرط لم تت تاد
مند .و سيقوم الموظفون باإلجابة عن أي أسللة بطريقة مهنياة تساعدي في إتخاذ القرار.
 -4/6معرفة كيفية تقديم الشكوى
سيوفر لي المصرف التفاصيل بش ن تقديم الشكوى واإلطار الزمني لموافاتي بالنتي ة .بادر
في اساتخدام هامه الخدماة ومعرفاة تيفياة رفاع الشاكوى إلاى المساتويات العليااو عناد
الضرورة.
 -5/6استخدم الخدمة أو المنتج بموجب األحكام والشروط
ي تستخدم الخدمة أو المنت اي وفقاً لألحكام و الشروط المرتبطة فيهاا ,وذلاي بعاد التاتاد
من فهمها تاملة.
 -6/6عدم التعرض للمخاطر
تحتوي بعض الخدمات أو المنت ات المالية على مستويات متفاوتاة مان المخااطر وينبغاي
على المصرف شرحها لي بوضوح .ي تقم بشراء خدمة أو منت عند الشعور أن المخااطر ي
تالةم وضعي المالي.
 -7/6قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عنااد تقااديم طلااب للحصااول علااى المناات أو الخدمااةو ينبغااي عليااي الت تااد ماان مالةمتااد
إلحتياجاتي و عليي اإلفصاح عن تافة التزاماتي المالية مع تافاة ال هاات ,علاى أن يساتند
قراري على قدرتي في الوفاء بايلتزامات المترتبة بعد الحصول على المنت أو الخدمة.
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 -8/6أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية
في حال ات تشفت عمليات م هولة على حسابيو عليي إبالغ مصرفي بملي على الفور.
 -9/6ال تفصح عن معلوماتك المصرفية
ي ينبغي أن تقدمو تحت أي ظرفو أي تفاصيل بش ن الحسااب المصارفي أو أي معلوماات
أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى أي طرف خر.
 -10/6إستشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
تحدث مع المصرف المي تتعامل معد لطلب ايستشارة في حال تنت تواجد صعوبات مالية
وغير قادر على تحمل أقساط الحاد األدناى المطلاوب (مثال التمويال الشخصاي وبطاقاات
ايةتمان) .عند التحدث مع المصارفو تساتطيع مناقشاة الخياارات المتاحاة إلعاادة جدولاة
المبالغ القاةمة عليي والتي من خاللها تستطيع سداد همه المبالغ.
 -11/6تحديث المعلومات
ينبغي تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بي بما في ذلي معلومات ايتصال بحيث يكون
التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلايو وساتكون مسالوي ً عان المعلوماات
التي لم يتم تزويد المصرف بها.
 -12/6عنوان البريدك
استخدم عنوان البريد (البريد العادي و البريد اإللكتروني) و ارقام اإلتصال الخاصاة باي عناد
طلبها من المصرف المي تتعامل معاد .ي تساتخدم عنااوين أخارى ي تخصّاي تاألصادقاء أو
األقارب حيث ممكن أن يؤدي ذلي الى إفشاء معلوماتي المالية لهم.
 -13/6الوكالة الرسمية
تُن حمراً عناد مانح وتالاة رسامية إلن ااز تعامالتاي المالياة .أعارف لمان تعطاي صاالحية
التصرف في أموري المالية ومن يطلع عليها.
 -14/6ال توقع على النماذج غير المكتملة
ت تد من اتتمال تافة الحقول المطلوبة واألرقام في النموذج المي قُدم لي للتوقيع .ي توقع
على نماذج فارغة أو غير مكتملة.
 -15/6استعرض كافة معلوماتك
ينبغي عليي مراجعة جميع المعلومات التاي سا لتها فاي نمااذج العملياات لضامان عادم
وجاود أخطااء فاي رقاام الحسااب أو المبلاغ أو بياناات المسااتفيد .التوقياع الخااص باي هااو
الموافقة على محتوى النموذج.
 -16/6أحقيتك في الحصول على نسختك
ينبغي على المصرف تزويدي بنسخة من العقود و المستندات الموقعة مني و اإلحتفاظ بها
في مكان من.
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتضمن هما القسم التفاصيل بش ن ايلتزامات واألن مة الخاصة بالخدمات المصرفية والتي
تدعم "المبادئ العامة" لحماية العميل.
 .7األحكام والشروط
المتاحااة ماان
المحدثااة للعمياال وذلااي عباار القنااوات ُ
 -1/7ينبغااي تااوفير األحكااام والشااروط ُ
المصرف حسب ما يفضلد العميل من خالل توفير تتيب عام يتضامن الشاروط وايحكاام أو
توفير مطوية خاصة بملي وتش يعد على قراءتها قبل ايلتزام بالخدمات والمنت ات.
 -2/7ينبغي أن يبلغ المصرف العمالء ب ي تغييرات في األحكام والشروط خالل  30يوم عمل
على ايقل قبل إجراء أي تغيير.
 -3/7ينبغي أن تدرج تافة األحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنت أو
الخدمة والمي يقوم العميل بتعبلتد باللغة العربياة علاى ان تكاون واضاحة ومفهوماة وغيار
مضللة ,مع توفير نسخة باللغة اإلن ليزية في حال طلب العميل ذلي.
 -4/7ينبغي أن توضح ايحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحميرية تانص بوضاوح علاى
العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنت أو الخدمة خالف الشروط
المتفق عليها في نموذج الطلب.
ُ
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 .8الرسوم والعموالت وتحديد األسعار
 -1/8على المصرف التقيد بالرسوم والعمويت التي يتقاضاها تما وردت في يةحة التعرفاة
البنكية الصادر من المؤسساة ,وينبغاي الحصاول علاى عادم ممانعاة المؤسساة عان أي
رسوم أو عمويت جديدة يفرضها المصرف ُمقابل تقديم الخدمات والمنت اات ,ووضاع قاةماة
الرسوم والعمويت للعمالء في مكان واضح بمبناى المصارف وفروعاد وإدراجهاا فاي موقاع
المصرف اإللكتروني.
 -2/8على المصرف تزويد العمالء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمويت عناد تقاديم
منت أو خدمة أو عند توقيع عقد مع العميل أو في حال طلب العميل ذلي.
 -3/8على المصرف إبالغ العميل ب ي تغيير في الرسوم والعمويت قبال  30ياوم عمال مان
إجراء هما التغيير .بما في ذلي الرسوم والعمويت المفروضة من الطرف الثالث.
 -4/8ينبغااي علااى المصاارف إيضاااح تفاصاايل إحتساااب الرسااوم والعمااويت ومبلااغ الااربح
للمنت ات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف.
 -5/8ينبغي ابالغ العميل بالتفاصيل الكاملة ألي رسوم أو عمويت تراتمية يتم خصمها من
رصيد حسابد النهاةي خالل  5أيام عمل من تاري إغالق الحساب أو نقلد إلى مصرف خر.
 -6/8ينبغي أن تتضمن بنود العقود الخاصة بالمنت ات والخدمات ما يشاير للعميال الاى أن
مبالغ الرسوم والعمويت (أتثر من  500رياال) التي ينبغي عليد تسديدها مقابل الحصاول
على المنت او الخدمة سيتم توزيعها على فترة سداد المنت ولن يتم خصمها مرة واحدةو
إي في حال رغب العميل خالف ذلي.
 -7/8في حال قرر العميل عدم الرغبة في الحصول على الخدماة او المنات المطلاوب ولام
يباشر باإلستفادة مند خالل (عشرة أيام عمل) ,ينبغي على المصرف إعادة مبلغ الرساوم
والعمويت المفروضة على العميل.
 -8/8ي يحق للمصارف فارض رساوم علاى أي تحاويالت تاتم باين حساابات العميال داخال
المصرف بما في ذلي حسابات بطاقات ايةتمان الصادرة من المصرف.
 -9/8على المصرف إيضاح المبررات للعميل عان مبلاغ الرساوم والعماويت التاي يتقاضااها
ُمقابل الخدمات والمنت ات التي يتم التعامل فيها.
 -10/8ينبغي علاى المصارف إشاعار العميال أن عملياات الساحب النقادي المنفامة خاارج
المملكة بإستخدام بطاقة الصرف اآللي سيترتب عليها رسوم سحب وفقاً للتعرفة البنكية
الصادرة من المؤسسة.
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 .9حماية البيانات والمعلومات و الحفاظ على السرية
 -1/9تقااع علااى المصاارف مساالولية حمايااة بيانااات العمياال والحفاااظ علااى سااريتها سااواء
البيانات المحفوظة لديد أو لدى طرف ثالث ,حسب ما سبق اإلشاارة لاد فاي المبادأ رقام
(.)6
 -2/9ينبغي على المصرف توفير بيلة منة وسرية في تافة قنواتد المصرفية لضمان الحفاظ
على سرية بيانات العميل عند تنفيمه لعملياتد المصرفية.
المحاف ة على سرية بيانات العميل .باستثناء اآلتي:
 -3/9تقع على المصرف مسلولية ُ
 عناادما يكااون الكشااف عنهااا أمااراً إلزامي ااً تفرضااد الساالطات المختصااة (مثاال وزارة
الداخليةو المحاتم ..ال ).
 عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.
 -4/9ينبغي أن يكاون لادى المصارف إجاراءات العمال المناسابة واألن ماة الرقابياة الفعالاة
لحماية بيانات العمالء واتتشاف ومعال ة الت اوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.
 -5/9ينبغي على موظفي المصرفو سوا ًء الموظفين الداةمين او المؤقتين وموظفي الطرف
الثالث التوقيع على نموذج المحاف ة على السرية بش ن بيانات العمالء والت تاد مان عادم
تشافهم المعلوماات الشخصاية للعماالء ومناع الادخول عليهاا واقتصااره علاى ايشاخاص
المخولين فق سواء تانوا على رأث العمل أو بعد ترتهم لوظاةفهم.
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 .10التواصل عبر اإلعالن والتسويق
ُ -1/10يمكن للمصرف استخدام قنواتد الرةيسة (الفروعو الموقع ايلكترونيو أجهزة الصراف
اآلليو الهاتف المصرفيو تشوف الحساب) وتملي إستخدام قنوات اإلعالم العامة (المرةية
والمسااموعة والمقااروءة  ....إلا ) لتسااويق منت اتااد ماان القااروض ايسااتهالتية وبطاقااات
ايةتمااان باسااتخدام األساااليب الدعاةيااة والتسااويقية التااي يراهااا مناساابة للشااريحة
المساتهدفة ,وبمااا يتماشااى مااع التعليمااات والقواعاد الصااادرة وي ساايما ضااواب التموياال
وضواب إصدار وتشغيل بطاقات ايةتماان وبطاقاات الادفع والتعليماات األخارى ذات العالقاة
الصادرة من المؤسسة.
 -2/10ينبغي على المصرف توخي الحمر والحرص فاي أسالوب ومضامون اإلعاالن وتفاادي
استخدام أسالوب إغراةاي ومضالل عناد تساويق المنات وعادم تضاخيم ميازات المنات او
الخدمة المعلن عنها ,وينبغي أن تكون تافة العبارات وايرقام المساتخدمة وساهلة الفهام
وبخ مقروء واضح بما في ذلي الهوامش.
مارتب

بادفع رساومو أن يتضامن اإلعاالن

 -3/10ينبغي عند اإلعالن عن أي خدمة أو منات
اآلتي:
 إسم و شعار المصرف و بيانات اإلتصال بالمصرف.
المعلان عناد ,وبياان معادل النسابة
 ي ب ان يتضمن اإلعالن تصريحاً بإسام المنات
ُ
السنوية للمنت بشكل واضح للعميل ,وي ي اوز أن يتضامن اإلعاالن معاديت أخارى
لكلفة األجل.
 أن تشير اإلعالنات والمواد التروي ية إلاى مبلاغ الرساوم تافاة والعماويت المتعلقاة
باستخدام الخدمة أو المنت .
 يحضر على المصارف اآلتي:
 oتقديم عرضاً أو بياناً او إدعاء تاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شا نها
أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.
 oتقديم إعالن يتضمن إشعاراً أو عالمة فارقة دون وجد حق فاي اساتعمالها أو
إستعمال عالمة مقلدة.
 للمؤسسة إلزام المصارف التي ي تتقيد بالشروط الاواردة فاي هامه الماادة ساحب
اإلعالن خالل يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لد بملي.
 -4/10ينبغي على المصرف الت تد من مناسبة عرض وتصميم ايعالن بحيث يالحظ العميل
اند اعالن موجد ويتطلب ال حصول على المنت او الخدمة المعلن عنها توفر شاروط محاددة
في العميل.
 -5/10ينبغي على المصرف الت تّد أن عاروض ايعاالن او الماادة التروي ياة التاي تساتخدم
سعر تش يعي او رسوم ابتداةية توضح تاري انقضاء فعالية همه الرسوم ونهاية العرض.
BANKING CONSUMER PROTECTION PRINCIPLES 15

 -6/10ينبغي على المصرف الت تد أن عاروض اإلعالناا التاي تتضامن رماوز مختصارة (علاى
سبيل المثال  )APRيتم شرح معناها صراحة.
 -7/10ينبغي على المصرف الت تد من عدم ايشارة إلاى أن المنات
في حال تان المنت تامال أو الخدمة تمنح م اناً ل ميع العمالء.

أو الخدماة م انياة إي

 -8/10ينبغي أن يوفر المصرف للعمالء في تافة فروعة منطقاة مخصصاة لمراجعاة و تعبلاة
نماذج فتح الحسابات و لحفظ الكتيبات و النماذج التي يمكن للعمالء مان خاللهاا الحصاول
النسخة المطلوبة.
 -9/10يحق للعمالء إبداء الرغبة في استالم رساةل قصايرة ) (SMSأو منشاورات تساويقية
للخدمات والمنت ات التي يقدمها المصرفو وينبغي على المصارف الحصاول علاى موافقاة
العميل بمضمون ذليو سواء تتابياً أو ليا بنا ًء على ما يفضلد العميل.
 -10/10ينبغي على المصرف عدم ارسال مواد تسويقية لمنت ات إةتمانية لألفراد أقال مان
( 18سنة)  ,خاصة في حال تسويق منت ات او خدمات تحمل مخااطر غيار مناسابة لهامه
الفلة.
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 .11فتح وإغالق الحسابات
 -1/11ينبغي على المصرف قبول وتنفيم طلبات فتح الحسابات ال ديادة فاي حاال اتتماال
المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحسابو ماعدا الحايت الواردة في قواعد فتح
الحسابات وتشغيلها الصادرة من المؤسسة.
 -2/11ينبغي على المصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف ت خير عملية فاتح حسااب
للعميل.
 -3/11ينبغي على المصرف إبالغ العميل ب ي قرار يتخمه المصرف في حال إغالق حساابد
خالل  60يوماً من تاري صدور القرار مع توضيح األسباب التي أدت لملي ,و يمكن للمصارف
إغالق أو ت ميد الحساب فوراً في حال إتتشاف حايت إختالث أو إحتيال ُمرتبطة فيد.
 -4/11ي يحق للمصرف أن يشترط على العميل إيداع مبلغ لفاتح حسااب مصارفي ,ويحاق
للمصرف إغالق الحساب في حال تان رصيد الحساب (صفر) لمدة  90يوم من تاري فتحد.
 -5/11ينبغي على المصارف إباالغ العميال بشاكل رسامي بنتااة وتبعاات فاتح الحسااب
المصرفي وتشغيلد ,وذلي لضمان إدراتد عواقب تمكين طرف ثالث الوصول للحساب.
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 .12تحويل (نقل) الحساب (تاري

التطبيق 2014/01/01م)

 -1/12ينبغي على المصرف توفير نماذج طلب تحويل الحساب من مصرف إلى خر في تل
فرع وعلى موقعد اإللكتروني على أن تتضمن المعلومات اآلتية:
 وصف لعملية تحويل الحساب بما فاي ذلاي ايجاراءات التاي ينبغاي أن يتبعهاا العميال
لتحويل حسابد إلى مصرف خر
 اجراءات فتح الحساب بما في ذلي المتطلبات التي ينبغي علاى العميال توفيرهاا لفاتح
الحساب.
 نموذج تحويل الحساب والمي يشمل اآلتي:
 -التاري

المحدد لتحويل (نقل) الحساب.

 الموافقة على إغالق الحسااب القااةم فاي المصارف وتحويال الرصايد إلاى الحساابال ديد في المصرف اآلخر.
 موافقة العميل على تحويل بياناتاد ذات العالقاة مان المصارف الحاالي إلاى المصارفال ديد.
 -2/12ينبغي على المصرف احاطة العميل باستالم طلب تحويال الحسااب واتماال الطلاب
خالل  7أيام عمل .وي ينبغي للمصرف ممارسة ضغ غير مبرر علاى العميال إللغااء طلاب
التحويل إي في حال وجود التزامات قاةمة عليد.
 -3/12ينبغي علاى المصارف تقاديم تشاف حسااب نهااةي وخطااب عادم وجاود التزاماات
للعميل المي يرغب بتحويل حسابد من مصرف إلى خر وذلي خالل  7أيام عمل من إغالق
الحساب.
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 .13البطاقات المصرفية وبطاقات اإلئتمان وخدمة نقاط البيع
 -1/13يوفر المصرف للعميل بطاقة صراف لي جديدة بنا ًء علاى طلاب مكتاوب مان العميال
صاحب الحساب أو بناء على طلب شخص مخول لديد وتالة شرعية و ُيعيد إصادارها قبال
إنتهاء فترة الصالحية إي في حال رغب العميل خالف ذلي.
 -2/13ينبغي أن يت تد المصارف أن البطاقاات تام اصادارها وتساليمها الاى العميال أو الاى
الشخص المخول المي لديد وتالة شرعية وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -3/13ينبغي أن يوفر المصرف القنوات ايلكترونية المناسبة وخ هاتف م ااني لمسااعدة
العمالء فاي ايباالغ بساهولة عان حاايت فقادان البطاقاات المصارفية أو سارقتها أو ساوء
استخدامها.
 -4/13ينبغي على المصرف بحث الشكاوى والمشااتل والمطالباات المقدماة مان العماالء
بش ن عمليات اجهزة الصراف اآللي او عمليات نقاط البياع الغيار ساليمة واتخااذ اإلجاراءات
التصحيحية بش نها وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -5/13ي ينبغي على المصرف اصدار بطاقة اةتمان او زيادة الحد ايةتماني لها إي بنا ًء علاى
طلب مكتوب مقدم من ال عميل مع مراعاة ضواب إصدار وتشغيل بطاقات ايةتمان وبطاقاات
الدفع الصادرة من المؤسسة.
 -6/13على المصرف عدم التمييز في إصدار بطاقات ايةتمان للعمالء وأن تكون الموافقاة أو
رفض طلب إصدار البطاقة بنا ًء علاى مالءتهام المالياة وبعاد تحدياد قادرتهم علاى تساديد
المستحقات .وي يحق للمصرف التمييز في المعاملة و رفض إصدار بطاقة ايةتمان ألي فلة
من العمالء الراشدين بنا ًء على أسباب أخرى.
 -7/13ينبغي على المصرف إبالغ العميل ب همياة حماياة بطاقاات الصاراف اآللاي وبطاقاات
ايةتمان وارقامها السرية ودفاتر الشيكات .تما ينبغي احاطة العمالء بإجراءات ايبالغ عان
حايت السرقة والفقدان وحايت ايحتيال.
 -8/13يتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمات باساتخدام بطاقاة ايةتماان المساروقة أو
المفقودة في حال عدم إبالغد البني المصادر الامي يتعامال معاد .ويتحمال البناي المصادر
مبالغ العمليات المنفمة بطريقة احتيالية (نقال بياناات البطاقاة) دون علام حامال البطاقاةو
سواء تمت قبل أو بعد ابالغ حامل البطاقة للبني بش ن ذليو ماا عادا الحاايت التاي يثبات
فيها البني مسلولية حامل البطاقة عن همه العمليات.
 -9/13على المصرف الت تيد على عمالةد الت ار عدم تمرير /فرض أي رسوم إضاافية علاى
حاملي بطاقات ايةتمان ) (Credit Cardو بطاقات الحسام ) (Debit Cardعناد الادفع عبار
أجهزة نقاط البيع ( )Merchant Service Chargeوعلى المصرف مسلولية متابعاة إياداعات
التاجر للت تد من مالةمتها لطبيعة نشاطد وتدريب العااملين فاي المحاالت الت ارياة علاى
إستخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضواب التشغيلية المطلوب اإللتزام بها.
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 -10/13ي يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على مبلغ المنت أو الخدمة في حال اساتخدام
العميل بطاقة اإلةتمان ) (Credit Cardو بطاقات مدى البنكياة )(Debit and Prepaid Card
عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلتمام عملية الشراء.
 -11/13ينبغااي علااى المصاارف إبااالغ العمااالء بحااد السااحب اليااومي لعمليااات نقاااط البيااع
والصراف اآللي عند إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.
 -12/13ينبغي حث العمالء على تفادي اختيار أرقاام سارية ساهلة للخادمات المصارفية أو
أرقام مرتبطة بتواري شخصية أو تش يعهم تغيير همه األرقام دورياً.
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 .14الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت و أجهزة الصرف اآللي
 -1/14يتخم المصرف اإلجراءات المناسبة للت تد من أن تافة القناوات المصارفية اآللياة عبار
اإلنترنت منة .في حال تكبد العمالء خسارة مباشرة نتي اة ضاعف الضاواب ايمنياة لهامه
القنوات يتم تعويض العمالء عن أي خساةر.
 -2/14ينبغي على المصرف توفير خ هاتف م اني لمساعدة العمالء على سهولة اإلبالغ
عن العمليات المشبوهة غير الن امية أو عمليات الدخول على بياناتهم أو حساباتهم.
-3/14ينبغي على المصرف إحاطة العمالء بكافة العمليات على حساباتهم (عمليات مدينة
أو داةنة) فور حدوثها عن طريق إرسال رساةل قصيرة م انية الى الهاتف ال وال و تطبيق
أتثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات اإللكترونية و إتخاذ الحيطة و الحمر
بش ن عمليات اإلحتيال اإللكتروني وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -4/14ينبغي على المصارف التحقق من أن تافة أجهزة الصراف اآللي والخدمات
اإللكترونية األخرى تلبي إحتياجات العمالء و تؤدي الى تسهيل إن از التعامالت المصرفية
وفق أحدث السبل.
 -5/14ينبغي على المصرف معال ة المطالبات المرتبطة بعمليات معترض عليها منفمة عن
طريق أجهزة الصراف اآللي وفق التعليمات الصادرة من المؤسسة في هما الش ن.
 -6/14ينبغي على المصرف إجراء صيانة دورية لكافة أجهزة الصرف اآللي و التحقق من
ضل إستبدال أجهزة الصرف التي مضى
جاهزيتها وإستمراريتها في جميع األوقات .و يف ّ
على خدمتها أتثر من تسع سنوات.
 -7/14ينبغي على المصرف إستخدام تقنيات حديثة و متطورة في مراقبة أداء أجهزة
الصرف اآللي عن بعد.
 -8/14ينبغي على المصرف تداول النقد السليم و إستبدال التالف و سحبد من التداول
في تافة األوقات ,خاصة عند تغمية أجهزة الصرف اآللي.

BANKING CONSUMER PROTECTION PRINCIPLES 21

.15

التمويل الشخصي
التمويل الشخصي والضواب

األخرى ذات العالقة الصاادرة مان

 -1/15يلتزم المصرف بضواب
المؤسسة.
 -2/15علااى المصاارف قباال الموافقااة علااى ماانح قاارض أو أي نااوع ماان انااواع التسااهيالت
اإلةتمانية للعميل ,تقييم وضع العميل اإلةتماني والت تد من قدرتد على سداد مبلغ القرض
بنا ًء على الوضع الحالي للعميل.
المتفاق علياد ماع العميال
 -3/15على المصرف اإللتزام بخصام مبلاغ القسا فاي التااري
ُ
المقترض وبما يتالةم مع تاري إيداع راتب العميل في حسابد لدى المصرف.
ُ
 -4/15على المصرف تعيين موظاف ُمخاتص (مستشاار إةتماان) فاي تال فارع مان فروعاد
لتقديم النصح و اإلستشارة اإلةتمانية للعمالء الراغبين في الحصول على تمويال أو بطاقاة
إةتمان.

 .16إصدار خطاب إخالء الطرف
 -1/16يحق للعميل تحويل راتبد إلاى حسااب أي بناي خار يختااره فاي حاال عادم وجاود
إلتزامات مالية قاةمة علياد لصاالح المصارف ,وينبغاي علاى المصارف إصادار خطااب إخاالء
الطرف ومنحد للعميل خالل موعد أقصاه ( )7أياام عمال مان تااري طلباد ( ,وخاالل موعاد
أقصاه ( ) 30يوم عمل في حال وجود بطاقة إةتمان ) ,ماعدا الحايت الصادر بشا نها قارارات
قضاةية.
 -2/16ينبغي على المصرف التوضيح للعميل تتابياً النتاة المترتبة على سا لد اإلةتمااني
لدى شرتات معلومات اإلةتمان في حال سداده جازء مان مبلاغ المديونياة وإصادار خطااب
ُمخالصة سداد تسوية و الت تيد على عدم اإلشارة إلاى عباارة "مخالصاة نهاةياة" وتالفاي
ذترها في الخطاب إي في حال سداد العمليل تامل مبلغ المديونياة القاةماة علياد أو فاي
المتبقية التي لم يسددها العميل من إجمالي المديونية.
حال إسقاط المصرف المبالغ ُ
 -3/16ينبغي على المصرف التقيّد بما ورد في التعميم الصادر بش ن تن يم إتصال موظفي
المسااتحقة و الت تااد ماان إلتاازام
البنااوي علااى العمااالء لحااثهم علااى سااداد المااديونيات ُ
المتعاقاد
الموظفين بمضمون التعميم (سواء موظفي المصرف أو موظفي شرتة التحصايل ُ
معها).
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 .17الموظفون
 -1/17ينبغي على المصرف الت تد أن موظفيد ذوو العالقة بالعمالء ,يتمتعوا باآلتي:
أ) القيام ب داء مهامهم بكفاءة وفعالياة ومهنياة وقاادرون علاى تقاديم الخادمات المصارفية
المنوطة بهم.
ب) تقااديم الساالوتيات ال ياادة والتعاماال بمهنيااة عنااد خدمااة العمااالء الحاااليين أو العمااالء
جميع األوقات.
المحتملين في
ُ
ج) لااديهم اإللمااام الكاماال ب فضاال الممارسااات المصاارفية حتااى يتساانى لهاام مساااعدة
العمالء.
 -2/17ينبغي على المصرف الت تد مان حصاول موظفياد علاى الت هيال المهناي المطلاوب
واإليفاء بمتطلبات الكفاءة من خالل إلحاقهم في بارام متخصصاة للحصاول علاى شاهادة
مهنية تؤهلهم التعامل مع العمالء.
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 .18الصرف األجنبي
 -1/18يحق للمصرف فرض رسوم على العميل ُمقابال تحويال أماوال إلاى خاارج المملكاة.
يكون مبلغ الرسم ثابتاً وليس نسبة ملوية من المبلغ المحول ,و ينبغي أن تشمل الرسوم
رسم مصارف مساتفيد .إضاافة الاى أي رسام متعلاق بالعملياة ياتم فرضاد مان المصارف
المراسل .و ينبغي إبالغ العمالء بمبلغ الرسوم تافة قبل ت تيد عملية التحويل.
ُ
المسا لة فاي نماوذج التحويال,
 -2/18ينبغي على المصرف التحقاق مان بياناات العميال ُ
خاصة رقم حساب اآليبان و رقم حساب تعريف البني قبل تحويل المبلغ.
 -3/18ينبغي علاى المصارف وقبال تنفيام عملياة التحويال إباالغ العماالء بالتااري المتوقاع
لوصول المبلغ المحول للمستفيد و مبلغ الرسوم و العمويت وصافي المبلغ المي يستلمد
المستفيد بعد خصم الرسوم و العمويت.
 -4/18ينبغي على المصرف إبالغ العمالء خالل يومي عمل في حال لم يتمكن من إرساال
المراسل .وينبغاي علاى المصارف إياداع مبلاغ
أي حوالة خارجية بسبب إعادتها من البني ُ
المعادة في حساب العميل فور استالمد وفي حال عدم وجود حساب لدى العميل
الحوالة ُ
في المصرف ُيصرف لد المبلغ نقداً أو ُيحارر لاد شايي ُمصادق بانفس المبلاغ خاالل ياومي
عمل.
 -5/18ينبغي على المصرف التوضيح للعميل أن مبلغ عملية السحب النقدي بعملة أجنبية
ُمنفمة خارج المملكة بإستخدام بطاقة الصراف اآللي يخضع لسعر صرف العملاة المطلوباة
في تاري تنفيم العملية.
 -6/18ينبغي أن يحتوي اإلعالن على التحمير اآلتي "يمكن لساعر المنات  /الخدماة التا ثر
بالتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية" في حال تان المنت أو الخدمة المعلان عنهاا
المعلن عنها تتا ثر بساعر
ُمس ّعرة بالعمالت األجنبية أو في حال ان قيمة المنت أو الخدمة ُ
صرف العمالت األجنبية.
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 .19أحكام عامة
 -1/19ينبغاي علااى المصارف نشاار مبااادئ حماياة عمااالء المصااارف علاى موقااع المصاارف
إللكتروني وتوفير نسخة ورقية للعمالء ال دد ,أو عند حصول العميل الحالي على خدمة أو
منت جديد.
 -2/19يااوفر المصاارف خااالل  7أيااام عماالو أو حسااب ايتفاااق مااع العمياالو نسااخة ماان
المستندات اآلتية في حال طلب العميل ذلي:
 صورة من النماذج األصلية ألي خدمة أو منت .
 صورة من األحكام والشروط المحدثة.
 صورة من عقود ايةتمانو بما في ذلي مستندات الضمانات والكفايت.
 -3/19ينبغي على المصارف األخم في اإلعتبار الحايت اإلنسانية عند التعامل ماع العماالء
المين لديهم صعوبات مالية طارةة.
 -4/19على المصرف تقديم النصح والمشورة لعمالةد المين لديهم صعوبات مالياة ومحاولاة
المضي في إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم
مساعدتهم للتغلب على همه الصعوبات قبل ُ
 -5/19ينبغي على المصرف وضع ساعات عمال الفارع فاي المادخل الارةيس للفارع وفاي
المعلن عنها.
موقع المصرف اإللكتروني ,ويفتح المصرف ويغلق بحسب الساعات ُ
 -6/19ي ينبغااي للمصاارف فااي جميااع األحااوال التحيااز ضااد العمااالء عنااد التعاماال أو بيااع أو
استخدام أي خدمة أو منت .
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القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
 .20األخطاء (األعطال)
 -1/20ي يحق للمصارف ايستفادة من أي مبالغ ُمعادة قد تنش بسبب خط (عطل) وعليد
المطالبة بها.
المتضرر دون ت خير ودون إنت ار ُ
إعادتها إلى حساب ُ
 -2/20في حال اتتشف المصرف خط و أو في حاال إبالغاد بحادوث أي خطا نتي اة تقاديم
عميل شكوى أو مطالبةو ينبغي علاى المصارف عندةا عم تعاويض العميال والعماالء اآلخارين
جميعهم المين تعرضوا لنفس الخط  .وينبغي إتمال هما اإلجراء في غضاون  60ياوم عمال
اعتباراً من تاري تحديد الخط األصلي .تما ينبغي على المصارف ايتصاال ب مياع العماالء
المت ثرين وإحاطتهم بالخط وباإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذهاا بماا فاي ذلاي إعاادة
المبالغ إلى حساباتهم.
 -3/20ينبغي على المصرف التحقق من إستمرارية عمل أن متد المصرفية و جاهزيتها في
تلبية إحتياجات العمالء في تافة األوقات ,و تاوفير الباداةل عناد حادوث خلال أو عطال فاي
األن مة.
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 .21الشكاوى
 -1/21على المصرف التقيد بتعليمات المؤسسة في ش ن ضواب معال اة الشاكاوى وفاق
تعليمات المؤسسة ذات العالقة ,مع الت تيد على توثيق إستالم الشكوى وتزويد الشااتي
برقم مرجع رةيس ُيرسل إلى هاتفد ال وال إلستخدامد في متابعة شكواه.
 -2/21على المصرف وضع لية تقديم الشكوى في مكاان واضاح بمبناى المصارف وفروعاد
تافة وإدراجها في موقع المصرف اإللكتروني وتوفير نسخة مكتوبة منها للعماالء فاي حاال
رغبتهم الحصول عليها مكتوبة.
 -2/21ينبغي أن تتضمن لية تقديم الشكوى اآلتي:
أ) إجراءات تقديم الشكوى والمساتندات المطلوباة (للعميال الحاق فاي تقاديم الشاكوى
مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مرتز ايتصال أو عن طريق الفاتس أو عن طريق موقاع
المصرف ايلكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البني).
ب) اإلدارة المسلولة في المصرف عن دراسة الشكوى.
ج) اسم المسلول ورقم الهاتف المي يتصل عليد العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى
د) الفترة الزمنية المتوقعة إلفادة المعترض في ش ن شكواه على أن ي تت اوز عشرة أيام
عمل ى من تاري تقديم الشكوى.
ها) على المصرف التواصل مع الشاتي وإحاطتد في ش ن شكواه خالل أسبوع مان تااري
إستالمها وفي حال عدم إنهاةها خالل همه الفترة ,فعليد إحاطتد في موعد أقصاه ( 10أيام
عمل) بآخر مست داتها.
و) ينبغاي علاى البنااي توثياق القنااة المسااتخدمة فاي التواصال مااع الشااتي واإلحتفاااظ
بس التها.
 -3/21في حال عدم رضا الشاتي عن نتي ة شكواه ورغبتاد تصاعيدها إلاى مساتوى خار
أعلى داخل المصرف أو إلى جهة أخارى خارجياة ,علاى المصاارف تزوياد الشااتي باآللياة
المناسبة في هما الش ن.
المتبعة وتوجيهد إلى ال هة ُ
ُ
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