
 حقوق ومسؤوليات العميل

:
ً
 حقوق العميل أوال

 املبدأ األول: املعاملة بعدل وإنصاف

على البنوك واملؤسسات املالية التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العمالء في جميع مراحل العالقة بينهما، بحيث 

 ال يتجزأ من ثقافة البنك/املؤسسة املالية، ويتوجب على البنوك 
ً
ايالء االهتمام الالزم لبعض يكون ذلك جزءا

 الحاالت الخاصة ومنها )محدودي الدخل، محدودي التعليم، كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة(.

 املبدأ الثاني: اإلفصاح والشفافية

ينبغي على البنوك واملؤسسات املالية تزويد املستهلكين املاليين بكافة املعلومات التي تخص الخدمات واملنتجات   

قدمة بشكل واضح، مختصر، وسهل الفهم والوصول، ودقيق، وغير مضلل. وعلى البنوك/املؤسسات املالية امل

التأكد من اطالع املستهلك املالي بالشروط واملزايا الرئيسية للمنتجات املقدمة وكذلك املخاطر املترتبة على 

والعموالت التي يتقاضاها  استخدامها، ويشمل ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل األسعار 

 إلى توفير معلومات عن املنتجات 
ً
البنك/املؤسسة املالية والغرامات وآلية إنهاء العالقة وما يترتب عليها، إضافة

قدمة من البنك/املؤسسة املالية.
ُ
 والخدمات البديلة امل

 املبدأ الثالث: التثقيف والتوعية املالية

رامج وآليات ُمناسبة لتطوير معارف ومهارات العمالء ورفع مستوى الوعي على البنوك/املؤسسات املالية وضع ب

لديهم وتمكينهم من فهم املخاطر األساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة وفّعالة وال تضر 

ناسبة للحصول على املعلومات في حال حاجتهم لذلك.
ُ
 بمصالحهم، وتوجيههم إلى الجهة امل

 لوكيات وأخالقيات العملاملبدأ الرابع: س

يجب على البنك/املؤسسة املالية أن يضع مصلحة العمالء كهدف يسعى لتحقيقه على امتداد العالقة بينهما، 

 حيث يعتبر البنك/املؤسسة املالية املسؤول األول عن حماية مصالح العميل املالية.

 املبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات االحتيال

ت املالية توفير آليات للرقابة لحماية ودائع العمالء واملدخرات وغيرها من األصول املالية على البنوك/املؤسسا

من خالل وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عاٍل من الكفاءة والفعالية لحماية أصول املستهلك بما في ذلك 

 الحماية ضد عمليات االحتيال واالختالس أو إساءة االستخدام.



 ة سرية بيانات املستهلكاملبدأ السادس: حماي 

يجب وضع انظمة رقابية على مستوى عاٍل تشتمل على آليات مناسبة تحدد األغراض التي من أجلها تم جمع   

البيانات ومعالجتها، وااللتزام بما تضمنته القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة بخصوص حماية سرية 

 املعلومات.

  املبدأ السابع: معالجة الشكاوى 

جب على البنوك/املؤسسات املالية توفير آلية مناسبة للعمالء لتقديم شكواهم بحيث تكون اآللية عادلة ي

 وواضحة وفعالة، يتم من خاللها معالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك املركزي النافذة بالخصوص.

 املبدأ الثامن: املنافسة

تمكنهم من البحث واملقارنة بين أفضل الخدمات واملنتجات يجب أن يتاح للعمالء الوسائل الالزمة التي 

 ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبكلفة معقولة.

 (Third Partiesاملبدأ التاسع: األطراف الثالثة )

البنوك/املؤسسات املالية التأكد من التزام وسطائها/ وكالئها والجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها  على

 بمتطلبات هذه املبادئ، وأنها تعمل ملا فيه مصلحة عمالئها وتتحمل مسئولية حمايتهم.

 املبدأ العاشر: تضارب املصالح

مكتوبة بشأن تضارب املصالح، وكذلك التأكد من تواجد يجب أن يكون لدى البنك/املؤسسة املالية سياسة 

وتطبيق السياسات التي من شأنها كشف العمليات املحتملة لتضارب املصالح، على ان يتم االفصاح عن اية 

 حاالت قد ينطوي عليها تضارب في املصالح بين البنك/املؤسسة املالية و أي طرف ثالث.

  

  



: مسؤوليات العميل
ً
 ثانيا

 عند تقديم املعلومات. كن 1
ً
 صادقا

 املعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالبنك/املؤسسة املالية التي تتعامل معها، 
ً
قدم دائما

، وال تقدم تفاصيل خاطئة.
ً
 وال تقم بإخفاء أي معلومات مطلوبة قد تكون هامة ملصلحتك أوال

 البنك/املؤسسة املالية. اقرأ بدقة كافة املعلومات التي قدمها لك 2

لدى قيام البنك/ املؤسسة املالية بعرض الوثائق واملعلومات والعقود بخصوص أي خدمة او منتج فإن ذلك 

يتضمن التفاصيل الكاملة بشأن االلتزامات املترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو املنتج، فاحرص على 

من فهمك الكامل لها وقدرتك على االلتزام بها قبل التوقيع على أي  االطالع على هذه املعلومات وااللتزامات وتأكد

 منها.

 . اطرح األسئلة3

من املهم طرح األسئلة على موظفي البنك/املؤسسة املالية التي تتعامل معها بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم 

ساعدك ف
ُ
ي اتخاذ القرار وفق احتياجاتك تتأكد منه، وسيقوم املوظفون باإلجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية ت

 ووضعك املالي.

 . معرفة كيفية تقديم الشكوى 4

بادر باالستفسار عن آليات/ وسائل تقديم الشكوى وعلى البنك/املؤسسة املالية توفير التفاصيل بشأن تقديم 

 الشكوى واإلطار الزمني ملوافاتك بالنتيجة، فاحرص على استخدام هذه الخدمة عند الضرورة .

 استخدم الخدمة أو املنتج بموجب األحكام والشروط. 5

 لألحكام والشروط املرتبطة فيها، والتي يجب أن تكون قد اطلعت عليها 
ً
ال تستخدم الخدمة أو املنتج إال وفقا

 وقمت بالتأكد من فهمها كاملة وتأكدت من مالئمتها الحتياجاتك.

 . عدم التعرض للمخاطر6

ت املالية على مستويات متفاوتة من املخاطر وينبغي على البنك/املؤسسة تحتوي بعض الخدمات أو املنتجا

التي قد تنتج عنها ال  املالية شرحها لك بوضوح، لذلك ال تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن املخاطر 

 تالئم وضعك املالي، وال تتناسب مع احتياجاتك، أو عدم فهمك الكامل ملخاطرها.



 على املنتجات و/أو الخدمات املتالئمة مع احتياجاتك. قدم طلب للحصول 7

عند تقديم طلب للحصول على املنتج أو الخدمة، يجب عليك اإلفصاح عن كافة التزاماتك املالية مع كافة 

الجهات وعليك التأكد من مالئمة ذلك الحتياجاتك، على أن يستند قرارك على مدى قدرتك على الوفاء 

 يك بعد الحصول على املنتج أو الخدمة.بااللتزامات املترتبة عل

 . أبلغ البنك/ املؤسسة املالية بشأن أي عمليات غير معروفة8

في حال اكتشافك عمليات مجهولة، وغامضة وغير معروفة على حسابك، فعليك إبالغ بنكك/مؤسستك املالية 

 بذلك على الفور.

 . ال تفصح عن معلوماتك املصرفية9

ظرف، أي تفاصيل بشأن حسابك املصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو يجب أن ال تقدم، تحت أي 

 شخصية دقيقة إلى أي طرف آخر.

 . استشر البنك/ املؤسسة املالية في حال مواجهة صعوبات مالية10

تحدث مع البنك/املؤسسة املالية الذي تتعامل معه لطلب االستشارة في حال كنت تواجه صعوبات مالية وغير 

تحمل أقساط الحد األدنى املطلوب )مثل القرض الشخص ي وبطاقات االئتمان(. وعليك مناقشة قادر على 

 الخيارات املتاحة إلعادة جدولة املبالغ القائمة عليك والتي من خاللها تستطيع سداد هذه املبالغ.

 . تحديث املعلومات11

تصال بحيث يكون التحديث بشكل ينبغي تحديث املعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلك معلومات اال 

 عن املعلومات 
ً
مستمرعند طلب البنك/املؤسسة املالية ذلك أو عند حدوث أي تغيير لديك، وستكون مسؤوال

 التي لم تقم بتزويد البنك/املؤسسة املالية بها.

 . عنوان البريد12

اإللكتروني( وأرقام االتصال الخاصة بك عند طلبها من  استخدم عنوان البريد )البريد العادي والبريد 

البنك/املؤسسة املالية الذي تتعامل معه. وال تستخدم عناوين أخرى ال تخصك كتلك التي تعود لالصدقاء أو 

 األقارب حيث ممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك املالية لهم.

 . الوكالة الرسمية13



 عند منح وكالة رسمي
ً
ة إلنجاز معامالتك املالية. وعليك التحقق من أهلية الشخص الذي منحته كن حذرا

 صالحية التصرف بالنيابة عنك في أمورك املالية ومن يطلع عليها.

 . ال توقع على النماذج غير املكتملة14

الذي تم تأكد من اكتمال كافة الحقول املطلوبة واألرقام في النموذج  لدى قيامك بقراءة املعامالت والعقود

 تقديمه لك قبل التوقيع، وال توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.

 . استعرض كافة معلوماتك15

عليك مراجعة جميع املعلومات التي سجلتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في )رقم الحساب أو 

 ة على محتوى النموذج.املبلغ أو بيانات املستفيد(، حيث أن التوقيع الخاص بك يعني املوافق

 . حق الحصول على نسختك16

بها في   يجب على البنك/املؤسسة املالية تزويدك بنسخة من العقود واملستندات املوقعة منك وعليك االحتفاظ 

 مكان آمن.

 


