مبادئ حماية عمالء المصارف
ومسئوليات العميل
مؤسسة النقد العربي السعودي
إدارة حماية العمالء

اوال  :المبادئ العامة
المبدأ ( : )1المعاملة بعدل وانصاف
ينبغــي علــى شــركة إرســال التعامــل بعــدل وامانــة وانصــاف مــع العمــاء فــي جميــع مراحــل العالقــة بينهما،
جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة الشــركة .كمــا ينبغــي بــذل عنايــة واهتمــام خــاص للعمــاء
بحيــث يكــون ذلــك
ً
محــدودي الدخــل والتعليــم وكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الجنســين.

المبدأ ( : )2االفصاح والشفافية
ينبغــي علــى إرســال تحديــث معلومــات الخدمــات والمنتجــات المقدمــة للعمــاء ،بحيــث تكــون واضحــة
ومختصــرة ســهلة الفهــم ودقيقــة غيــر مضللــة ،ويمكــن الوصول لهــا دون عنــاء خصوصا شــروطها وميزاتها
ُ
الرئيســة .ينبغــي أن يشــمل ذلــك ايضــاح حقــوق ومســئوليات كل طــرف وتفاصيــل االســعار والعمــوالت التــي
تتقاضاهــا إرســال و الغرامــات والمخاطــر وآليــة إنهــاء العالقــة ومــا يترتــب عليهــا ،إضافــة إلــى توفيــر معلومات
المقدمــة مــن المصــرف.
عــن المنتجــات والخدمــات البديلــة ُ

المبدأ ( : )3التثقيف والتوعية المالية
ينبغــي علــى (إرســال) وضــع برامــج وآليــات مناســبة لتطوير معــارف ومهــارات العمــاء الحاليين والمســتقبليين
ورفــع مســتوى الوعــي واإلرشــاد لديهــم وتمكينهــم مــن فهــم المخاطــر االساســية ومســاعدتهم فــي
وفعالــة ،وتوجيههــم الــى الجهــة المناســبة للحصــول علــى المعلومــات فــي حــال
اتخــاذ قــرارات مدروســة
َ
حاجتهــم لذلــك.
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المبدأ ( : )4سلوكيات واخالقيات العمل
ينبغــي علــى( إرســال) العمــل بطريقــة مهنيــة لمــا فيــه مصلحــة العمــاء علــى امتــداد العالقــة بينهمــا ،حيــث
تعتبــر (إرســال) المســئول االول عــن حمايــة مصالــح العميــل الماليــة

المبدأ ( : )5الحماية ضد عمليات االحتيال
ينبغــي علــى( إرســال) حمايــة ومراقبــة امــوال العمــاء وغيرهــا مــن االصــول الماليــة المشــابهة مــن خــال
وضــع انظمــة رقابيــة ذات مســتوى عالــي مــن الكفــاءة والفعاليــة للحــد مــن عمليــات االحتيــال واالختــاس او
إســاءة االســتخدام.

المبدأ ( : )6حماية خصوصية المعلومات
ينبغــي حمايــة معلومــات العمــاء الماليــة والشــخصية مــن خــال وضــع انظمــة رقابيــة علــى مســتوى عالــي
تشــتمل آليــات مناســبة تحــدد االغــراض التــي مــن اجلهــا تم جمــع البيانــات ومعالجتهــا ،وااللتــزام بمــا تضمنته
تعاميــم المؤسســة فــي هــذا الجانــب.
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المبدأ ( : )7معالجة الشكاوى
ينبغــي علــى (إرســال) توفيــر آليــة مناســبة للعمــاء لتقديــم شــكاواهم ومعالجتها بحيــث تكون االليــة عادلة
وواضحــة وفعالــة ،مــن خاللهــا يتــم متابعــة ومعالجــة الشــكاوى دون تأخيــر وفــق تعاميــم المؤسســة ذات
العالقة.

المبدأ ( : )8المنافسة
ينبغــي أن يتــاح للعمــاء القــدرة علــى البحــث والمقارنــة بيــن افضــل الخدمــات والمنتجــات ومقدميهــا
وامكانيــة التحويــل بينهــا بســهولة ووضــوح وبتكلفــة معقولــة.

المبدأ ( : )9مقدمو الخدمة نيابة عن ارسال (االطراف الثالثة ).
علــى (إرســال) التأكــد مــن التــزام الجهــات الخارجيــة التــي يتــم إســناد مهــام لهــا متطلبــات هــذه المبــادئ
وأنهــا تعمــل لمــا فيــه مصلحــة عمالئهــا وتتحمــل مســئولية حمايتهــم ،فمقدمــي الخدمــات الماليــة هــم
المســئولين عــن االجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا نيابــة عــن( إرســال) او العمــاء وفقــا لمــا ورد فــي تعليمــات
اإلســناد الصــادرة مــن المؤسســة.

المبدأ ( : )10تضارب المصالح
ينبغــي أن يكــون لــدى( إرســال) سياســة مكتوبــة بشــأن تضــارب المصالــح ،وعليــه التأكــد مــن أن السياســات
التــي تســاعد فــي كشــف العمليــات المحتملــة لتضــارب المصالــح موجــودة ومطبقــة ،وعندمــا تنشــأ إمكانيــة
تضــارب مصالــح بيــن الشــركة والطــرف الثالــث فينبغــي اإلفصــاح عــن هــذه الحــاالت.

٣

ثانيا .مسئوليات العميل
ينبغي على (إرسال) تعزيز مسئولية العميل من خالل نشر برامج التوعية والتثقيف
المستمرة والمقدمة للعميل من الشركة .تشمل مسئوليات العمالء اآلتي:

 - 1كن صادقا عند تقديم المعلومات
قــدم دائمــا المعلومــات الكاملــة والدقيقــة عنــد تعبئــة أي نمــاذج خاصــة بإرســال .وامتنــع عــن تقديــم
التفاصيــل الخاطئــة أو عــدم تقديــم المعلومــات الهامــة.

 - 2اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك إرسال
ســوف يتــم تســليمك التفاصيــل الكاملــة بشــأن االلتزامــات المترتبــة عليــك مقابــل حصولــك علــى الخدمــة أو
المنتــج .قــم باالطــاع علــى هــذه االلتزامــات وتأكــد مــن فهمــك لهــا وقدرتــك علــى االلتــزام بهــا.
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 - 3اطرح األسئلة
مــن المهــم طــرح األســئلة علــى موظفــي (إرســال) بشــأن أي بنــد غيــر واضــح أو شــرط لم تتأكــد منه .وســيقوم
الموظفــون باإلجابــة عــن أي اســئلة بطريقــة مهنيــة تســاعدك فــي اتخــاذ القرار.

 - 4معرفة كيفية تقديم شكوى
ســتوفر لــك (إرســال) التفاصيــل بشــأن تقديــم الشــكوى واالطــار الزمنــي لموافاتــك بالنتيجــة .بــادر فــي
اســتخدام هــذه الخدمــة ومعرفــة كيفيــة رفــع الشــكوى الــى المســتويات العليــا ،عنــد الضــرورة.

 - 5استخدم الخدمة أو المنتج بموجب االحكام والشروط
ال تســتخدم الخدمــة أو المنتــج إال وفقــا لألحــكام والشــروط المرتبطــة بهــم وذلــك بعــد التأكــد مــن فهمهــا
كاملة.
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 - 6عدم التعرض للمخاطر
تحتــوي بعــض الخدمــات أو المنتجــات التــي تقدمهــا ( إرســال) علــى مســتويات متفاوتة مــن المخاطــر وينبغي
علــى الشــركة شــرحها لــك بوضــوح .ال تقــم بشــراء خدمــة أو منتــج عنــد الشــعور أن المخاطــر ال تالئــم وضعــك
المالي.

 - 7ال تفصح عن معلوماتك المصرفية
ال ينبغــي أن تقــدم ،تحــت أي ظــرف ،أي تفاصيــل بشــأن الحســاب المصرفــي أو أي معلومــات أخــرى مصرفيــة
أو شــخصية دقيقــة الــى أي طــرف آخــر.

 - 8تحديث المعلومات
ينبغــي تحديــث المعلومــات الشــخصية الخاصــة بــك بمــا فــي ذلــك معلومــات االتصــال بحيــث يكــون
التحديــث بشــكل مســتمر ومتــى مــا طلــب منــك ذلــك ،وســتكون مســئوال عــن المعلومــات التــي لــم تقــم
بتزويــد (إرســال) بهــا.
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 - 9عنوان البريد
اســتخدم عنــوان البريــد (البريــد العــادي والبريــد االلكترونــي) وأرقــام االتصــال الخاصــة بــك عنــد طلبهــا مــن
(إرســال) ال تســتخدم عناويــن اخــرى ال تخصــك كاألصدقــاء أو االقــارب حيــث مــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى
إفشــاء معلوماتــك الماليــة لهــم.

 - 10الوكالة الرسمية
ُكــن حــذرًا عنــد منــح وكالــة رســمية إلنجــاز تعامالتــك الماليــة .أعــرف لمــن تعطــي صالحيــة التصــرف فــي
امــورك الماليــة ومــن يطلــع عليهــا.

 - 11ال توقع على النماذج الغير مكتملة
تأكــد مــن اكتمــال كافــة الحقــوق المطلوبــة واالرقــام فــي النمــوذج الــذي قــدم لــك للتوقيــع .ال توقــع علــى
نمــاذج فارغــة أو غيــر مكتملــة .
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 - 12استعرض كافة معلوماتك
ينبغــي عليــك مراجعــة جميــع المعلومــات التــي ســجلتها فــي نمــاذج العمليــات لضمــان عــدم وجــود اخطــاء
فــي رقــم الحســاب أو المبلــغ أو بيانــات المســتفيد .التوقيــع الخــاص بــك هــو الموافقة علــى محتــوى النموذج.

 - 13أحقيتك في الحصول على نسختك
ينبغــي علــى (إرســال) تزويــدك بنســخة مــن العقــود والمســتندات الموقعــة منــك و االحتفــاظ بهــا فــي مــكان
آمــن فــي حــال طلبــك ذلــك.
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