دائرة مراقبة الصٌرفة /قسم التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور

الى  /المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة

م /ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور
تحية طيبة000
بناءأ على متطلبات مصلحة العمل ومن أجل تعزٌز الثقة بٌن مصارفكم والجمهور ونشر
الوعً المصرفً بٌن الزبائن والموظفٌن وحماٌة الجمهور وتثقٌفه لما له اثر على االستقرار
المالً فقد تم أصدار التوجٌهات والظوابط التالٌة -:
أوال" :حماية الجمهور
 -1تقوم األدارة التنفٌذٌة العلٌا بأعداد سٌاسة وإجراءات خاصة بالتوعٌة المصرفٌة وحماٌة
الجمهور وٌتم مناقشتها واقرارها من قبل مجلس اإلدارة وتكون ضمن مسؤولٌات
مجلس االدارة وأهدافه األستراتٌجٌة0
 -2انشاء قسم خاص للتوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور ٌكون مسؤول عن توعٌة
الجمهور وحماٌته وتنفٌذ التعلٌمات الصادرة من قبل هذا البنك وفق ماٌلً-:
أ -اعداد نموذج موحد لشكاوي العمالء ٌحدد فٌها الٌة عرض الشكوى والمستندات
والمعلومات المطلوبة وؼٌر ذلك من امور مرتبطة باركان الشكوى المقدمة .
ب -قٌام القسم ببحث الشكوى المقدمة من الزبائن الذٌن تتعامل معهم او لدٌهم حسابات
قائمة وفقا للعقود المبرمة معهم .
ت -تحــدد وسائل تلـقـً الشكوى المقدمــة من الزبائن علـــى ان تكـون بحــد ادنـى
( )3وسائل :
 عن طرٌق البرٌد االلكترونً
 عن طرٌق البرٌد الشخصً
 عن طرٌق الهاتؾ النقال
ثٌ -جب ان الٌكون موضوع الشكوى منظورا" امام القضاء
ج -تمتنع الجهة عن تقدٌم الزبون الى القضاء طالـــما الشكوى المقدمة مـــــن الزبون
التزال منظورة من الوحدة ولم ٌتم البت فٌها او تــقدٌم الراي بشــانها الى الزبون
حٌ -قدم القسم رأي مكتوب الى الزبون بشأن موضوع الشكوى القائمة مع تدعٌم هذا
الرأي بالمبررات المناسبة بحٌث ٌتضمن الرأي اإلجراءات التصحٌحٌة ان وجدت
لحل موضوع الشكوى0
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خ -قٌام القسم برفع تقرٌر شهري الى البنك المركزي العراقً ٌتضمن كحد ادنى
احصائٌة مجمعة بعددالشكاوي المقدمة الى القسم واالجراءات المتخذة بشانها مع
العمل على تحلٌل نوعٌة وطبٌعة الشكوى المقدمة .
دٌ -لتزم القسم بتقدٌم رأٌه للزبون خالل مدة اقصاها (ٌ )15وم من تارٌخ تقدٌم
الشكوى وٌبلػ الزبون بنتائج التحقٌق خالل ( )5أٌام من تأرٌخ األنتهاء من
التحقٌق بالشكوى وفً حال تقاعس الزبون عن استالم الرد خالل تلك المدة فٌتعٌن
على الجهة ارسال الرد للعمٌل من خالل البرٌد اإللكترونً او البرٌد المسجل .
ذٌ -رتبط القسم برئٌس األدارة التنفٌذٌة ( المدٌر العام فً المصارؾ الحكومٌة والمدٌر
المفوض فً المصارؾ األهلٌة) وترفع له تقارٌر دورٌة عن إداء اقسم .
ر -على الزبون تقدٌم شكواه الى قسم التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور فً المصرؾ
الذي تعامل معه قبل اللجوء الى هذا البنك مع تقدٌم ما ٌثبت عدم قٌام المصرؾ
بمساعدة الزبون فً طلبه وعلى المصرؾ إعطاء الزبون تأٌٌد بتقدٌم الشكوى
ٌوضح فٌه رقم الشكوى وتارٌخها.0
ز -ا صدار نموذج المحافظة على سرٌة المعلوات الخاصة بالزبائن والتاكد من قٌام
موظفً المصرؾ كافة للتوقٌع على هذا النموذج ومنع اإلطالع على كشوفات
حساب الزبائن لؽٌر االشخاص المخولٌن بذلك 0
سٌ -نبؽً على المصرؾ توفٌر الٌة مناسبة للعمالء لتقدٌم شكواهم بحٌث تكون االلٌة
عادلة وواضحة وفعالة  ,ومن خاللها ٌتم معالجة الشكاوى دون تأخٌر وفق
التعلٌمات 0
ش -االحتفاظ بسجالت شاملة لكل شكوى وردت من المستهلك0
ص -على المصرؾ أجراء تحلٌل مناسب النماط الشكاوى من المستهلكٌن على أساس
منتظم والتحقق فٌما اذا كانت الشكاوى تشٌر الى مسألة محددة أو قضٌة أكثر
أنتشارا بالنسبة للمستهلكٌن 0
 -3على المصرؾ ومجلس اإلدارة وضع نظام رقابة داخلٌة ٌضمن التاكد من اٌجاد الحلول
المناسبة وعدم تكرار تلك الشكاوي واالعتراضات مستقبالً.
ٌ -4جب على المصرؾ عرض نتائج تحلٌل الشكاوى المتكررة على كل من مراقب
االمتثال وادارة المخاطر والرقابة الداخلٌة فً المصرؾ للحد من تكرار تلك المشاكل
ووضع الحلول الجذرٌة والمناسبه لها0
ٌ -5قوم المصرؾ برفد القسم بالكوادر البشرٌة وتأهٌلها من خالل دورات متخصصة
إلداء المهام الموكلة الٌه على اكمل وجه وٌشترط توافر الخبرات الفنٌة والقانونٌة
المناسبة لموظفً هذا القسم0
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 -6عند قٌامكم بتؽٌٌر مجموعة من الخدمات التً تقدمها ٌ ,جب ان توجه إشعار الى
المستهلكٌن المتضررٌن والذٌن من المحتمل ان ٌتأثروا قبل شهر واحد على االقل من
إجراء هذا التعدٌل أو االستحداث 0
 -7عند قٌامكم بوقؾ عملٌاتكم التشؽٌلٌة  ,أو دمج نشاطكم مع كٌان اخر او نقل جزء من
انشطتكم الى كٌان اخر أو دمج فرع اونقله الى مكان اخر فانه ٌجب -:
أ -إخطار البنك المركزي على الفور
ب -توفٌر شهرٌن على االقل إلشعار المستهلكٌن المتضررٌن لتمكٌنهم من
أتخاذ التدابٌر البدٌلة0
ٌ -8تطلب ارسال تقارٌر دورٌة للبنك المركزي تتضمن عدد الشكاوى المستحقة
وموضوعاتها وما تم انجازه من األجراءات لمعالجة موضوع كل شكوى ومتابعتها
والموقؾ الحالً لها .
 -9عندماٌنشر المصرؾ جدول بشأن تؽٌٌر فً اسعار الفائدة ٌ ,جب ان ٌتضمن الجدول
معدل السعر القدٌم والسعر الجدٌد والتارٌخ الذي سٌتم فٌه تطبٌق التؽٌٌرات 0
 -10عندما تنشر اسعار الفائدة على خدمات المعلومات  ,بما فً ذلك رسائل SMS
ومواقع االنترنٌت ٌ ,جب ان تحدث بأسرع وقت ممكن قبل أن ٌدخل تؽٌٌر سعر الفائدة
حٌز التنفٌذ 0
ٌ -11تطلب من المصارؾ توفٌر سٌاسات والٌات واضحة ومحددة لحماٌة عمالئها من
التعرض لألحتٌال والتزوٌر واإلبتزاز .
 -12الحفاظ على السرٌة المصرفٌة والتزام الموظفٌن بذلك وعدم تسرٌب المعلومات عن
الزبائن مما ٌعرضهم الى مخاطر االعتداء والسرقة 0
 -13التأكٌد على ضرورة األنتباه ومالحظة االفراد المتواجدٌن فً المصرؾ وفروعه
دون عمل وخاصة اذا كانت هناك تحركات مرٌبة  ,حفاظا" على سالمة وامن
المصرؾ وزبائنه 0
 -14وضح لوحات توضٌحٌة وإرشادٌة فً كافة فروع المصرؾ توضح سٌر أنجاز
المعامالت والمتطلبات الخاصة بالمعاملة 0
ٌ -15قوم البنك المركزي العراقً بأعمال الرقابة والفحص على كفاءة أداء القسم 0
مكتبٌا" ومٌدانٌا" للتحقق من مدى التزامه بالتعلٌمات الصادرة الٌه وكٌفٌة التعامل مع
الزبائن وأٌجاد الحلول للعوائق والمشاكل الخاصة بهم0

 15ـ فتح وؼلق الحساب
أ -عدم قٌام المصرؾ بأتخا ذ االجراءات ؼٌر المبررة بهدؾ تاخٌر سحب العمٌل لمبالؽه
سوى تلك االجراءات االصولٌة المعمول بها .
ب -عدم وضع شروطا" ومتطلبات وتعقٌدات عند سحب المواطنٌن لمبالػ فً حساباتهم
حٌث ان هذه المتطلبات ٌفترض ان تكون عند فتح الحسابات وإٌداع المبالع الكبٌرة
ولٌس عند سحب مبلػ من حساب خضع اصال" لشروط ومتطلبات فتح الحساب0
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ت -األلتزام بمبدأ (أعرؾ زبونك) وما ٌتطلبه قانون مكافحة ؼسل وتهرٌب األموال وأن هذا
القانون له قواعده وحدوده وٌجب ان ال ٌطبق بشكل ؼٌر سلٌم او ٌعرقل معامالت
المواطنٌن البسٌطة 0
ث -على المصرؾ ابالغ العمٌل بأي قرار ٌتخذه المصرؾ فً حال اؼالق حسابه قبل
(ٌ ) 60وم من تارٌخ صدور القرار مع توضٌح االسباب التً ادت الى ذلك ,وعلى
المصرؾ اؼالق او تجمٌد الحساب فوراً فً حال اكتشاؾ حاالت اختالس او احتٌال
مرتبط به او بناء عن صدور اوامر قضائٌة بذلك .
ج -ال ٌحق للمصرؾ ان ٌشترط على العمٌل اٌداع مبلػ لفتح الحساب المصرفً وٌحق
للمصرؾ اؼالق الحساب فً حال كان رصٌد الحساب (صفر) لمدة (ٌ )30وم عمل من
تارٌخ فتحه .
حٌ -نبؽً على المصرؾ ابالغ العمٌل بشكل رسمً نتائج وتبعات فتح الحساب المصرفً
وتشؽٌله  ,وذلك لضمان ادراكه عواقب تمكن طرؾ ثالث لوصول لحسابه أو سوء
إستخدام من قبله .
 16ـ االخطاء ( االعطال)
أ-

ٌحق للمصارؾ االستفادة من المبالػ المعادة التً قد تنشأ بسبب خطأ ( عطل ) وعلٌه
اعادتها الى حساب المتضرر دون تأخٌر ودون انتظار المطالبة بها 0

ب -فً حال اكتشؾ المصرؾ خطأ او فً حال ابالؼه بحدوث اي خطأ نتٌجة تقدٌم شكوى
او مطالبة ٌ ,نبؽً على المصرؾ عند ئذ تعوٌض الزبون والزبائن االخرٌن جمٌعهم
الذٌن تعرضو لنفس الخطأ  .وٌنبؽً اكمال هذا االجراء فً ؼضون (ٌ )60وم عمل
اعتباراً من تارٌخ تحدٌد الخطأ االصلً  .كما ٌنبؽً على المصرؾ االتصال بجمٌع
العمالء المتأثرٌن واحاطتهم بالخطأ وباالجراءات التصحٌحٌة التً تم اتخاذها بما فً
ذلك اعادة المبالػ الى حساباتهم .
تٌ -جب على المصرؾ التحقق من استمرارٌة عمل انظمته المصرفٌة وجودتها فً تلبٌة
احتٌاجات العمالء فً كافة االوقات  ,وتوفٌر البدائل عند حدوث خلل او عطل فً تلك
األنظمة0
ثانيا -:التوعية المصرفية
ٌ .1نبؽً على البنك تحدٌث معلومات الخدمات والمنتجات التً ٌقدمها للزبائن بحٌث تكون
واضحة ومختصرة وسهلة الفهم وؼٌر مضللة وٌمكن الوصول الٌها دون عناء 0
 .2المصرؾ مسؤول عن تقدٌم افضل الخدمات لزبائنه وتطوٌرها ومراجعتها بأستمرار
وسوؾ تخضع تلك الخدمات للتقٌٌم المستمر سنوٌا ً او نصؾ سنوٌا ً من قبل هذا البنك
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ٌ .3توجب على المصرؾ العمل بمهنٌة لما فٌه من مصلحة الزبائن على امتداد العالقة
بٌنهما حٌث ٌعتبر المصرؾ المسؤول االول عن حماٌة مصلحة الزبائن المالٌة0
 .4على المصرؾ حماٌة ومراقبة ودائع الزبائن والمدخرات وؼٌرها من االصول المالٌة
المتشابهة من خالل وضع انظمة رقابٌة ذات مستوى عالً من الكفاءة والفعالٌة للحد من
عملٌات االحتٌال واألختالس او اساءة االستخدام 0
 .5التزامكم بتوفٌر وسائل أرشادٌة كافٌة داخل قاعات المصرؾ وفروعه وعلى المواقع
االلكترونٌة الخاصة بها توضح للزبون جمٌع حقوقه فٌما ٌتعلق بتقدٌم الشكوى وكٌفٌة
األستفسار عن كافة جوانب الخدمة المصرفٌة المقدمة له 0
 .6قٌام المصرؾ بتزوٌد الزبون بكشؾ حساب دوري خالل مدة محددة مسبقا ً اضافة الى
الكشؾ الذي ٌطلب الزبون تزوٌده من قبل المصرؾ 0
 .7التعامل من قبل موظفٌكم مع الزبائن ٌجب ان ٌكون بطرٌقة الئقة وتسخٌر الجهود من
أجل خدمة الزبون واإلجتهاد فً ممارسة األسالٌب التً تساعد فً استقطاب الودائع
وخلق األطمئنان والثقة والشعور بالتقدٌر لدى المواطنٌن والزبائن 0
 .8ان ٌتاح للزبائن القدرة على البحث والمقارنة بٌن افضل الخدمات ومقدمٌها وامكانٌة
التحول بٌنها بسهولة وبتكلفة معقولة0
 .9التعامل بعدل وأمانة وأنصاؾ مع الزبائن فً جمٌع مراحل العمل بحٌث ٌكون ذلك
جزء" ال ٌتجزء من ثقافة المصرؾ 0
ٌ .10جب بذل عناٌة وأهتمام خاص للزبائن محدودي الدخل والتعلٌم وكبار السن وذوي
االحتٌاجات الخاصة من كال الجنسٌن
 .11على المصرؾ وضع برامج والٌات مناسبة لتطوٌر معارؾ ومهارات الزبائن الحالٌٌن
والمستقبلٌٌن ورفع مستوى الوعً واالرشاد لدٌهم وتمكٌنهم من فهم المخاطر االساسٌة
ومساعدتهم فً اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة وتوجٌههم الى الجهة المناسبة للحصول
على المعلومات فً حال حاجتهم لذلك0
 .12اصدار المصارؾ نموذج موحد ٌمثل الخدمات الخاصة والقسم المسؤول عن هذه
الخدمة وممٌزات الخدمة المقدمة واسعار وعموالت الفوائد التً تخصها0
 .13على المصرؾ االستفادة من اراء الزبائن ونظرتهم للمصرؾ وما هً السلبٌات
واالٌجابٌات والمقترحات التً من شانها تطوٌر خدمات المصرؾ والحلول بشان معالجة
السلبٌات وذلك من خالل اللقاءات المباشرة مع الزبائن او من خالل تنظٌم استبٌان بذلك0
 .14على كل مصرؾ وفروعه كافة انشاء لوحة المعلومات االلكترونٌة وتوضٌح اسعار
الفوائد والعموالت الممنوحة على مختلؾ انواعها وٌقوم المصرؾ بتحدٌثها بأستمرار
وتعلق فً مكان ظاهر وبصورة واضحة لجمٌع الزبائن على حد سواء0
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 .15قبل التوصٌة بتوفٌر الخدمة للزبون ٌ,جب إعالم المستهلك باالثار المحتملة للتقلبات فً
األسعار بما فٌها تقلبات اسعار الصرؾ واسعار الفائدة 0

.16

عند قيامكم بأعداد العقود مع زبائنكم مراعاة مايلي -:

أ -أطالع العمٌل على كل بند من بنود العقود المبرمة مع العمٌل وخاصة عقود
القروض وفتح الحسابات الجارٌة وخطابات الضمان والتوقٌع على هذه العقود 0
ب -التأكد من كافة عقود القرض من حٌث ملىء الحقول الفارؼة فً استمارة القرض
والتً تبرم ما بٌن المصرؾ والزبون خصوصا ً فٌما ٌتعلق بالفوائد والعموالت مع
تثبٌت فقرة فً استمارة القرض خاصة بقسم التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور 0
ت -أستالم العمٌل نسخة مصدقة من العقود بعد توثٌقها من قبل الدائرة القانونٌة فً
المصرؾ0
 .17الدعاية واألعالن عن الخدمة المصرفية كما يلي -:
أ -على المصرؾ التروٌج لخدماته عبر قنواته الرئٌسٌة ( الفروع  /الموقع االلكترونً /
الصراؾ االلً  /القنوات االعالمٌة السمعٌة والمرئٌة) لؽرض استخدام الدعاٌة الخاصة
شرٌطة عدم المبالؽة وتوخً الحذر فً اسلوب ومضمون االعالم وعدم استخدام اؼرائً
ٌضلل من تسوٌق المنتج وكذلك عدم تضخٌم ممٌزات المنتج أو الخدمة المقدمة 0
بٌ -تطلب موافقة البنك المركزي على الحمالت التروجٌة واالعالن . 0
ت -إشعار البنك المركزي بأي خدمة أو منتج جدٌد ٌقدمها للعمالء وبعضها ٌتطلب موافقة
البنك المركزي علٌها0
ث -قدرة المصرؾ على تقدٌم الخدمة المعلن عنها0
ج -عند نشر االعالن ان ٌظهر اسم المصرؾ بشكل واضح فً جمٌع االعالنات0
ح -ان ٌضمن المصرؾ ان االعالن قد تم تصمٌمه وعرضه بحٌث ٌمكن أن ٌتوقع ان ٌعرؾ
على الفور وٌصل الى جمٌع المستهلكٌن0
خ -على المصرؾ ان تضمن ان االعالن الذي ٌحتوي على أي مختصرات بأن ٌكون هناك
توضٌح لما تعنٌه تلك المختصرات 0
 .18ان ٌتضمن تقرٌر الرقابة الداخلٌة فً المصرؾ ومراقب األمتثال فقرة هامة بأجراءات
المصرؾ بخصوص حماٌة الجمهور والتوعٌة المصرفٌة 0
ٌ .11قوم البنك المركزي بأعمال الفحص والمتابعة والتفتٌش على المنتج والخدمات
المصرفٌه للتأكد من عدم مخالفتها للوائح الخاصة بها والنظم الموضوعة من قبل البنك
المركزي
 000مع التقدير
علي محسن إسماعيل
المحافظ وكالة
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