
اآلليات المتاحة لمعالجة الشكايات 

عزيزتي الزبونة، عزيزي الزبون،

يســرنا أن ننهــي إلــى كريــم علمكــم أنــه تــم وضــع العديــد مــن اآلليــات التــي توجــد رهــن إشــارتكم، علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي علــى 
حــد ســواء، مــن أجــل معالجــة كل شــكوى، عــدم رضــى أو نــزاع فــي إطــار عملياتكــم مــع مؤسســتنا.

املرجو اللجوء الى احدى هاته اآلليات بحسب الترتيب املشار اليه تبعا من اجل فعالية قصوى.

اآلليات الداخلية :
1- شكوى مودعة لدى مصلحة الزبناء للتجاري وفا بنك

تضــع مصلحــة الزبنــاء نفســها رهــن إشــارتكم مــن أجــل كل شــكوى أو طلــب معلومــات أو مســاعدة ويمكــن االتصــال بهــا عبــر الهاتــف أو 
البريــد اإللكترونــي( مــن يــوم االثنــن إلــى يــوم الجمعــة مــن الســاعة التاســعة صباحــا إلــى الخامســة والنصــف مســاء علــى النحــو التالــي:

بالهاتف على الرقم: 38 88 58 0522
réclamations.centrederelationsclient@attijariwafa.com :عبر البريد اإللكتروني

2- شكوى مودعة عبر البوابة االلكترونية
https://attijarinet.attijariwafa.com

3- شكوى مودعة لدى مستشار الزبناء لدى وكالتكم

اآلليات الخارجية  :
1- الوساطة البنكية

فــي حالــة مــا إذا لــم ينــل الــرد علــى الشــكوى رضاكــم أو إذا لــم تتوصلــوا بــرد داخــل أجــل 40 يــوم عمــل، يمكنكــم اللجوءللمركــز املغربــي 
للوســاطة البنكيــة ، الــذي يديــر آليــة الوســاطة البنكيــة للتســوية الوديــة للمنازعــات الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بن مؤسســات القــروض وزبنائها 

مــن خــال إحــدى الوســائل التاليــة:
https://www.attijariwafabank.  :تبويــب الوســاطة البنكيــة املتــاح علــى املوقــع الرســمي الشــبكي للبنــك أو عبــر العنــوان التالــي

com/fr/mediation-bancaire

- الهاتف: 69 21 27 22 05/ الفاكس: 28 24 26 22 05
   www.cmmb.ma :املوقع على النت /cmmb@cmmb.ma :البريد اإللكتروني -

2- شكوى مودعة لدى مديرية الرقابة البنكية لبنك املغرب
يمكن لكل زبون أن يحيل األمر إلى بنك املغرب الذي يتخذ في شأن طلبه القرار الذي يراه مناسبا.

مــن أجــل إيــداع امللــف، يمكــن للزبــون أن يلجــأ إلــى أحــد طــرق اإلحالــة التاليــة مــع مــأ االســتمارة التــي يمكــن تحميلهــا علــى موقــع بنــك 
املغــرب:

ــة57 ،  حــي أنفــا الحــي الحســني  ــة اإلشــراف البنكــي علــى العنــوان: بــرج القطــب املالــي، الطابــق 24  لتجزئ ــه رســالة إلــى مديري توجي
الدار البيضــاء.

  RECLAMATIONS_CLIENTELE@bkam.ma :توجيه رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي
إيــداع الشــكاية فــي مقــر مديريــة اإلشــراف البنكــي علــى العنــوان املذكــور ســلفا أو بشــبابيك فــروع بنــك املغــرب ووكاالتــه فــي مختلــف ربــوع 

اململكة.  
ــة  ــه، اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا، مــآل الشــكوى(، يمكــن للزبــون االتصــال بمصلحــة حماي مــن أجــل الحصــول علــى كل مســاعدة )توجي

الزبائــن عــن طريــق االتصــال باألرقــام التاليــة: 00 81 47 22 05 أو 00 80 47 22 05.
تقبلوا، عزيزتي الزبونة، عزيزي الزبون، فائق التقدير واالحترام.

والسام.


