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املحتوى
القسم األول

املقدمة والغرض والتعاريف.

القسم الثاني

مبادئ حماية العمالء

القسم الثالث

القواعد السلوكية العامة

القسم الرابع

القواعد السلوكية الخاصة

القسم الخامس

أحكام ختامية

املقدمة

يعــد البنــك املركــزي الجهــة التــي تراقــب وتشــرف علــى املؤسســات
املاليــة املرخــص لهــا مــن قبلــه ،ولــه فــي ذلــك صالحيــات تنظيميــة
بمــا يشــمل تأطيــر وتنظيــم مــا يتصــل بحقــوق عمــاء تلــك املؤسســات
املاليــة ،وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام البنــك املركــزي الســعودي الصــادر
بموجــب املرســوم امللكــي رقــم م 36/وتاريــخ  1442/04/١١هـــ وتعديالته
ومــا تضمنتــه املــادة (الرابعــة) منــه والتــي نصــت علــى أنــه «يــؤدي
البنــك مهماتــه وفقــا ألحــكام النظــام ،ومــا يصــدره املجلــس مــن لوائــح
وسياســات ،ووفــق أفضــل املعاييــر واملمارســات الدوليــة ،ولــه جميــع
الصالحيــات الالزمــة لتحقيــق أهدافــه ،ولــه  -فــي ســبيل ذلــك  -ممارســة
املهمــات والصالحيــات واالختصاصــات اآلتيــة - :وضــع التعليمــات
واإلجــراءات الكفيلــة بحمايــة عمــاء املؤسســات املاليــة  .باإلضافــة
إلــى نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر باملرســوم امللكــي م 5/وتاريــخ
1386/2/22هـــ وتعديالتــه ،والــذي أعطــى البنــك املركــزي الصالحيــة لتحديد
اإلجــراءات والشــروط التــي يجــب علــى البنــك اتباعهــا عنــد تعاملــه مــع
العمــاء ،باإلضافــة إلــى مــا تضمنــه نظــام مراقبــة شــركات التأميــن
التعاونــي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 32/وتاريــخ 1424/6/2هـــ
وتعديالتــه بشــأن اختصاصــات البنــك املركــزي وذلــك وضــع القواعــد
والضوابــط التــي تكفــل حقــوق املســتفيدين ،كمــا تضمــن نظــام
مراقبــة شــركات التمويــل الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 51/وتاريــخ
 1433/8/13هـــ وتعديالتــه والئحتــه الضوابــط الالزمــة لحمايــة التعامــات
وعدالتهــا و كذلــك حقــوق املســتهلكين ،عــاوة علــى مــا جــاء فــي
نظــام املعلومــات االئتمانيــة الصــادر باملرســوم امللكــي م 37/وتاريــخ
 1429 / 7 / 5هـــ والئحتــه والتــي نظمــت حقــوق املســتهلك فــي قطــاع
املعلومــات االئتمانيــة  ،وأخيــرا نظــام املدفوعــات وخدماتهــا الصــادر
باملرســوم امللكــي م 26/وتاريــخ 1443/3/22هـــ والــذي مــن أهدافــه
تعزيــز حمايــة حقــوق االطــراف الذيــن يتعاملــون مــع نظــم املدفوعــات
ومقدمــي خدمــات املدفوعــات.

الغـــرض

 - 1ترســيخ مبــدأ حمايــة عمالءاملؤسســات املاليــة ومواكبــة للتعليمــات
الصــادرة دوليــا لحمايــة عمــاء املؤسســات املالية
HIGH LEVEL- PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION
 - 2ضمــان حصــول العمــاء الذيــن يتعاملــون مــع املؤسســات املاليــة
الخاضعــة إلشــراف البنــك املركـــزي علــى معاملــة عــــادلة بشــفافية
وصــدق وأمانــة.
 - 3حصـــــول العمــــاء علــــى الخدمات واملنتجات بكــل يســر وسهــولة
وبتكلفــة مناســبة وجــودة عاليــة.

التعـــاريـــــف

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات الــواردة فــي هــذه املبــادئ والقواعــد
املعانــي املب ّينــة أمــام كل منهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:
اململكة  :اململكة العربية السعودية.
البنك املركزي  :البنك املركزي السعودي.
املؤسســة املاليــة  :الجهــة الخاضعــة إلشــراف ورقابــة البنــك املركــزي
طبقــا لألنظمــة الســارية.
البنــك  :أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يــزاول فــي اململكــة أي عمــل
مــن األعمــال املصرفيــة بصفــة أساســية املرخــص لــه وفقــا ألحــكام
لنظــام مراقبــة البنــوك.
شــركة التمويــل  :الشــركة املســاهمة الحاصلــة علــى ترخيــص ملمارســة
نشــاط التمويــل وفقــا لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل.
شــركة التأميــن  :الشــركة املســاهمة التــي تــزاول التأميــن أو إعــادة
التأميــن أو كليهمــا وفقــا لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن.
شــركات املدفوعــات  :شــركات خدمــات املدفوعــات املرخصــة مــن
البنــك املركــزي وفقــا لنظــام املدفوعــات وخدماتهــا.
منفــذي الحــواالت املاليــة  :املؤسســة املاليــة التــي تقديــم خدمــة
تحويــل األمــوال وفــق ترخيصهــا الصــادر عــن البنــك املركــزي.
مصــدري بطاقــات االئتمــان والحســم الشــهري  :املؤسســة املاليــة
املرخــص لهــا فــي اململكــة بإصــدار بطاقــات االئتمان والحســم الشــهري.
شــركات املعلومــات االئتمانيــة  :الشــركات املرخــص لهــا بجمــع
املعلومــات االئتمانيــة عــن املســتهلكين وحفظهــا ،وتزويــد األعضــاء
بتلــك املعلومــات عنــد طلبهــا وفقــا لنظــام املعلومــات االئتمانيــة.
الســجل االئتمانــي :تقريــر تصــدره شــركات املعلومــات االئتمانيــة
يحتــوي علــى معلومــات ائتمانيــة عــن العميــل.
تضــارب املصالــح  :املوقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقاللية
املؤسســة املاليــة أو أي مــن منســوبيها أثنــاء أداء املهــام ســعيًا
ملصالــح خاصــة بهــا أو بأحــد منســوبيها والتــي تخــل بالعــدل واالنصــاف
والنزاهــة واملســؤولية تجــاه العمــاء.

العميــل  :الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة املوجــه لــه الخدمــات
واملنتجــات أو الحاصــل عليهــا مــن املؤسســات املاليــة ُ
املرخصــة.
الشــكوى :كل تعبيــر عــن عــدم الرضــا ذي عالقــة بالخدمــة املقدمــة،
ســواء كان مبــرر أو غيــر مبــرر ،كتابــة أو شــفاهه
معالجــة الشــكوى  :وصــول املؤسســة املاليــة إلــى نتيجــة نهائيــة
بشــأن شــكوى العميــل مــن خــال اتبــاع التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة
وفعــادل خــال املــدة الزمنيــة
ملعالجــة الشــكوى بشــكل عــادل
ّ
ُ
املحــددة.
االستفســار  :اســتعالم العميــل عــن الخدمــات أو املنتجــات املقدمــة
مــن املؤسســات املاليــة.
الطلــب  :طلــب مقــدم مــن العميــل للحصــول علــى منتــج أو خدمــة
تُقــدم مــن املؤسســة املاليــة.
خطــاب مخالصــة  :إفــادة رســمية تصــدر عــن املؤسســة املاليــة تؤكــد
فيهــا علــى عــدم وجــود التزامــات ماليــة علــى العميــل تجــاه منتــج أو
خدمــة ســبق وأن حصــل عليهــا العميــل.
املوظفيــن  :األشــخاص املعنييــن بتقديــم الخدمــات واملنتجــات
املقدمــة مــن املؤسســة املاليــة ،ويشــمل ذلــك كافــة املوظفيــن
املتعاقــد معهــم مباشــرة أو املتعاقــد معهــم عــن طريــق اإلســناد.
الخطــأ  :كل تصــرف ينتــج عنــه مخالفــة للسياســة املوثقــة إلجــراءات
العمــل يترتــب عليــه تبعــات ماليــــة و /أو مخالـفــــة الحقــــوق النظاميـــة
أو التنظيميــة لعميــل واحــد أو أكثــر.
اإلســناد  :ترتيــب يتــم مــع طــرف ثالــث تتعاقــد معــه املؤسســة املاليــة
لتقديــم خدمــة نيابــة عنهــا.
القنــوات املوثقــة  :وســيلة تواصــل موثقــة يمكــن التحقــق منهــا
وقابلــة لالســترجاع بشــكل ورقــي أو إلكترونــي.
يوم  :يوم تقويمي ويشمل إجازة نهاية األسبوع والعطل الرسمية.
يــوم عمــل  :يــوم تقويمــي ال يشــمل إجــازة نهايــة األســبوع والعطــل
الرسميــــة.
الطــرف الثالــث  :كيــان ُمســند إليــه نشــاط لتأديتــه نيابــة عن املؤسســة
املاليــــــة.

القسم الثاني :مبادئ حماية العمالء

تُعتبــر هــذه املبــادئ اإلطــار العــام لحمايــة عمــاء املؤسســات املاليــة
والــذي يجــب علــى املؤسســات املاليــة مراعاتهــا فــي كافــة تعامالتهــا
مــع العمــاء ،وهــي علــى النحــو اآلتــي:
املبدأ األول :املعاملة بعدل وإنصاف
يجــب علــى املؤسســة املاليــة التعامــل بعــدل وأمانــة وإنصــاف مــع
العمــاء فــي جميــع مراحــل العالقــة بينهمــا ،بحيــث يكــون ذلــك جــزءًا ال
يتجــزأ مــن ثقافــة املؤسســة املاليــة ،كمــا يجــب بــذل العنايــة واالهتمــام
الخــاص للعمــاء محــدودي الدخــل والتعليــم وكبــار الســن واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن الجنســين.
املبدأ الثاني :اإلفصاح والشفافية
علــى املؤسســة املاليــة التأكــد مــن وضــوح وســهولة فهــم معلومــات
الخدمــات واملنتجــات ُ
املقدمــة للعمــاء ،بحيــث تكــون ُمحدثــة وواضحــة
ومختصــرة ودقيقــة وغيــر ُمضللــة ،ويمكــن الوصــول لهــا دون عنــاء
ُ
خصوصــا شــروطها وميزاتهــا الرئيســة ،كمــا يجــب أن تشــمل إيضــاح حقوق
ومســؤوليات كل طــرف وتفاصيــل األســعار والعمــوالت التــي تتقاضاهــا
املؤسســة املاليــة والضرائــب املترتبــة عليهــا واالســتثناءات والغرامــات
وأنــواع املخاطــر واملنافــع الرئيســية وآليــة إنهــاء العالقــة ومــا يترتــب
عليهــا ،إضافــة إلــى توفيــر معلومــات عــن املنتجــات والخدمــات البديلــة
املقدمــة مــن املؤسســة املاليــة.
املبدأ الثالث :التثقيف والتوعية
يتعيــن علــى املؤسســة املاليــة وضــع برامــج وآليــات ُمناســبة لتطــور
معــارف ومهــارات العمــاء ورفــع مســتوى الوعــي واإلرشــاد لديهــم
وتمكينهــم مــن فهــم املخاطــر األساســية ومســاعدتهم فــي اتخــاذ
وفعالــة ،ومســاعدتهم فــي معرفــة الجهــة ُ
املناســبة
قــرارات مدروســة
ّ
للحصــول علــى املعلومــات فــي حــال حاجتهــم لذلــك.

املبدأ الرابع :سلوكيات وأخالقيات العمل
يت ّوجــب علــى املؤسســة املاليــة العمــل بطريقــة مهنيــة عاليــة بمــا
ينعكــس علــى مصلحــة العمــاء وعلــى امتــداد العالقــة بينهمــا ،حيــث
تُعتبــر املؤسســة املاليــة املســؤول األول عــن حمايــة مصالــح العمــاء.
كمــا يجــب علــى املؤسســة املاليــة توفيــر املــوارد البشــرية الالزمــة
لتحقيــق مــا ســبق وتنفيــذ أعمالهــا وخدمــة عمالءهــا فــي كافــة مناطــق
اململكــة املتواجــدة بهــا وتوفيــر مراكــز مناســبة لخدمــة عمالءهــا
والقنــوات املوثّقــة للتواصــل معهــم.
املبدأ الخامس :الحماية ضد عمليات االحتيال وسوء االستخدام
يجــب علــى املؤسســة املاليــة حمايــة أصــول عمالءهــا مــن االحتيــال
ووضــع أنظمــة تقنيــة ورقابيــة ذات مســتوى عالــي مــن الكفــاءة
والفعاليــة للحــد مــن عمليــات االحتيــال واالختــاس أو إســاءة االســتخدام
واكتشــافها واتخــاذ االجــراء الــازم حــال وقوعهــا ،وفقــا لألنظمــة
والتعليمــات ذات العالقــة.
املبدأ السادس :حماية خصوصية املعلومات والبيانات
تلتــزم املؤسســة املاليــة بوضــع اآلليــات املناســبة وفقــا لألنظمــة
والتعليمــات والسياســات الســارية ذات العالقــة لحمايــة معلومــات
وبيانــات العمــاء املاليــة و/أو االئتمانيــة و/أو التأمينيــة و/أو الشــخصية
والحفــاظ علــى خصوصيتهــا علــى أن تشــمل جميــع الحقــوق الــوارد
ذكرهــا فــي نظــام حمايــة البيانــات الشــخصية ،ووضــع أنظمــة رقابيــة
علــى مســتوى عالــي تشــتمل علــى آليــات مناســبة تحــدد األغــراض
التــي مــن أجلهــا تــم جمــع البيانــات.
املبدأ السابع :معالجة الشكاوى
يجــب علــى املؤسســة املاليــة توفيــر آليــة مناســبة للعمــاء لتقديــم
وفعالــة ،ويجــب دراســة الشــكوى
الشــكاوى بحيــث تكــون اآلليــة واضحــة
ّ
وفعــال،
واتبــاع التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة ملعالجتهــا بشــكل عــادل
ّ
وتقديــم أفضــل الحلــول وأنســبها دون تأخيــر وفقــا لألنظمــة والتعليمــات
ذات العالقــة.
املبدأ الثامنُ :
املنافسة
يجــب علــى املؤسســة املاليــة أن تتيــح للعمــاء القــدرة علــى البحــث
واملقارنــة بيــن أفضــل الخدمــات واملنتجــات ومقدميهــا بســهولة
ووضــوح ،وعلــى املؤسســة املاليــة تقديــم أفضــل املنتجــات
والخدمــات واألســعار بمــا يلبــي احتياجــات العميــل ورغباتــه ،وتعزيــز
االبتــكار والحفــاظ علــى جــودة الخدمــات واملنتجــات.
املبدأ التاسع :خدمات اإلسناد
عنــد القيــام باإلســناد ألي مــن الخدمــات التــي تتضمــن تعامــل مــع
العمــاء ،علــى املؤسســة املاليــة التأكــد مــن التــزام الطــرف الثالــث
بمتطلبــات هــذه املبــادئ والقواعــد -حيثمــا انطبقــت ،-وأنهــا تعمــل
ملــا فيــه مصلحــة عمالئهــا وتتحمــل مســؤولية حمايتهــم ،وتتحمــل

املؤسســة املاليــة املســؤولية فــي حــال عــدم التــزام الطــرف الثالــث
ُ
املســندة إليــه املهــام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية فــي
أي مــن العمليــات واملهــام املســندة إليــه وفقــا ملــا ورد فــي
التعليمــات ذات العالقــة الصــادرة مــن البنــك املركــزي.
املبدأ العاشر :تضارب املصالح
يجــب أن يكــون لــدى املؤسســة املاليــة سياســة مكتوبــة بشــأن تضــارب
املصالــح ،وعليهــا التأكــد مــن أن السياســات التــي تُســاعد فــي كشــف
ومطبقــة ،وعندمــا
العمليــات املحتملــة لتضــارب املصالــح موجــودة ُ
تنشــأ إمكانيــة تضــارب مصالــح بيــن املؤسســة املاليــة وأي طــرف آخــر
فيجــب اإلفصــاح عنهــا للجهــة املســئولة.

القسم الثالث :القواعد السلوكية العامة

القاعــدة رقــم ( :)1يجــب علــى املؤسســة املاليــة تشــجيع العمــاء
علــى قــراءة العقــود وملحقاتهــا ونمــوذج اإلفصــاح األولــي والشــروط
واألحــكام والوثائــق وأي مســتند آخــر يتطلــب موافقــة العميــل أو
توقيعــه ،والتحقــق مــن اطالعهــم وإدراكهــم ملــا جــاء فيها،باإلضافــة
إلــى توفيــر الشــروط واألحــكام ُ
املحدثــة عبرالقنــوات اإللكترونيــة
للمؤسســة املاليــة.
القاعــدة رقــم ( :)2يجــب علــى املؤسســة املاليــة تقديــم املعلومــات
و/أو املســتندات للعمــاء بشــكل واضــح ودقيــق ،وتجنــب التضليــل
والغــش والتدليــس.
القاعــدة رقــم ( :)3يجــب علــى املؤسســة املاليــة إدراج كافــة الشــروط
واألحــكام فــي نمــوذج تقديــم طلــب الحصــول علــى املنتــج أوالخدمــة،
علــى أن تتضمــن البيانــات التحذيريــة املخاطــر ُ
املحتملــة عنــد اســتخدام
املنتــج أو الخدمــة خــاف ُ
املتفــق عليــه .كمــا يجــب صياغــة كافــة
مبســط وواضــح وغيــر مضلــل،
الشــروط واألحــكام باللغــة العربيــة بشــكل
ّ
مــع توفيــر نســخة باللغــة اإلنجليزيــة عنــد طلــب العميــل ذلــك.

القاعــدة رقــم ( :)4دون اإلخــال بالقاعــدة رقــم ( )8مــن هــذا القســم،
يجــب علــى املؤسســة املاليــة إبــاغ العميــل مــن خــال رســالة نصيــة
إلــى هاتفــه املحمــول ُ
املعتمــد لــدى املؤسســة املاليــة إضافــة إلــى
القنــوات املوثقــة األخــرى بــأي تغييــر يطــرأ علــى الشــروط واألحــكام (إذا
كانــت االتفاقيــة والتعليمــات ذات العالقــة تجيــز هــذا التغييــر) قبــل بــدء
ســريان ذلــك التغييــر بمــدة ال تقــل عــن ( )30يــوم ،كمــا يجــب أن تُتيــح
املؤسســة املاليــة إمكانيــة االعتــراض فــي حــال عــدم موافقــة العميــل
بعــد اســتالم اإلشــعار عــن طريــق إحــدى القنــوات املوثقــة.
القاعــدة رقــم ( :)5يجــب علــى املؤسســة املاليــة تزويــد العميــل
بنمــوذج اإلفصــاح األولــي الــذي يحتــوي علــى املعلومــات الخاصــة
باملنتجــات والخدمــات وتفاصيــل احتســاب الرســوم والعمــوالت وكلفــة
األجــل-إن وجــدت -وذلــك عنــد إبــرام العقــد أو االتفاقيــة وأخــذ إقــرار مــن
العميــل بقراءتهــا وفهمهــا واملوافقــة علــى محتواهــا ،ويجــب أن يكــون
نمــوذج اإلفصــاح بلغــة ســهلة وواضحــة وبطريقــة مبســطة.
القاعــدة رقــم ( :)6يجــب علــى املؤسســة املاليــة توحيــد حجــم الخــط
املســتخدم (حجــم  14كحــد أدنــى) وأن يكــون واضــح ومقــروء فــي
العقــود وملحقاتهــا ،التــي مــن بينهــا؛ نمــاذج اإلفصــاح األوليــة ،الشــروط
واألحــكام ،الوثائــق ،االســتثناءات ،وأي مســتند آخــر يتطلــب توقيــع
العميــل أو اطالعــه عليــه ،كمــا يجــب عــدم طلــب توقيــع العميــل (أيــا كان
شــكل التوقيــع) علــى أي مســتند فــارغ أو لــم يتــم اســتكمال كامــل
بياناتــه ،وعلــى املؤسســة املاليــة حمايــة مســتندات وتواقيــع العمــاء
وحفظهــا.
القاعــدة رقــم ( :)7يجــب علــى املؤسســة املاليــة تزويــد العميــل
بنســخة ورقيــة أو إلكترونيــة -حســب مــا يفضلــه العميــل -مــن جميــع
املســتندات ذات العالقــة باملنتجــات أو الخدمــات فــور حصولــه عليهــا،
وأخــذ إقــرار مــن العمــاء باالســتالم فــي حــال تزويدهــم بهــا ورقيــا ،علــى
ســبيل املثــال ال الحصــر :العقــد وملحقاتــه ،الوثائــق التأمينيــة ،الشــروط
واالحــكام ،جــدول الرســوم والعمــوالت.

القاعــدة رقــم ( :)8يجــب علــى املؤسســة املاليــة عــدم إجــراء أي تغييــر
بالزيــادة فــي الرســوم والعمــوالت التــي يتع ّيــن علــى العمــاء ســدادها
بعــد الحصــول علــى الخدمــة أو املنتــج وتوقيــع العقــد أو االتفاقيــة أو ما
فــي حكمهــا ،ويســتثنى مــن ذلــك الرســوم والعمــوالت املتعلقــة بطرف
أخــر بشــرط أن تكــون مرتبطــة بانتفــاع العميــل باألصــل املمــول ،ويلــزم
إشــعار العميــل بذلــك عنــد ابــرام العقــد.
القاعــدة رقــم ( :)9يجــب علــى املؤسســة املاليــة وضــع قائمــة
الرســوم والعمــوالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الطــرف االخــر) فــي مــكان
واضــح بمبناهــا وفروعهــا وإدراجهــا فــي مواقعهــا اإللكترونيــة.
القاعــدة رقــم ( :)10يجــب علــى املؤسســة املاليــة عنــد تقــدم العمالء
بطلــب الحصــول علــى خدمــة أو منتــج االلتــزام باآلتي:
أ .إرســال رســالة نصيــة للعميــل (فــور تقديــم الطلــب) تحتــوي بحــد
أدنــى علــى :عنــوان الطلــب ،الرقــم املرجعــي للطلــب ،التاريــخ املتوقــع
لتنفيــذه ،الرقــم املجانــي املخصــص لالستفســارات.
ب .إشــعارالعميل بقبــول الطلــب أو رفضــه عبــر رســالة نصيــة بحــد أقصــى
( )3أيــام عمــل ،وفــي حــال الرفــض فيجــب أن يتضمــن اإلشــعار ســبب
الرفــض باإلضافــة إلــى آليــة االعتــراض علــى الرفــض.
ج .اســتثناء مــن الفقــرة (ب) ،يتــم اإلشــعار للمطالبــات التأمينيــة كتابيــا
للمــدد املحــددة فــي التعليمــات ذات العالقــة،
وتُحــدد فترتــه وفقــا ُ
ويجــب أن يتضمــن اإلشــعار بحــد أدنــى مــا يلــي:
 عنــد قبــول املطالبــة بشــكل كامــل أو جزئــي :مبلــغ التســوية ،توضيــحكيفيــة الوصــول ملبلــغ التســوية ،التبريــر عنــد تخفيــض مبلــغ التســوية أو
قبــول املطالبــة جزئيــا.
عنــد رفــض املطالبــة :ســبب الرفــض ،املســتندات الداعمــة لقــرارالرفــض فــي حــال طلبهــا مــن العميــل.
القاعــدة رقــم ( :)11تقــع مســؤولية حمايــة معلومــات وبيانــات العميــل
والحفــاظ علــى ســريتها علــى املؤسســة املاليــة ،ســواء املعلومــات
والبيانــات املحفوظــة لديهــا أو لــدى طــرف ثالــث ،ويجــب علــى
املؤسســة املاليــة االلتــزام بالتالــي:
أ .توفيــر بيئــة آمنــة وســرية فــي كافــة قنواتهــا لضمــان الحفــاظ
علــى ســرية بيانــات العميــل عنــد تنفيــذه للعمليــات ،ووضــع إجــراءات
العمــل املناســبة واألنظمــة الرقابيــة الفعالــة لحمايــة بيانــات العمــاء
واكتشــاف ومعالجــة التجــاوزات التــي حدثــت أو املتوقــع حدوثهــا.
ب .توقيــع كافــة املوظفيــن الدائميــن أو املؤقتيــن وموظفــي الطــرف
الثالــث علــى نمــوذج املحافظــة علــى الســرية بشــأن بيانــات العمــاء
والتأكــد مــن عــدم كشــفهم املعلومــات الشــخصية للعمــاء ومنــع
الدخــول عليهــا واقتصــاره علــى األشــخاص املخوليــن فقــط ســواء كانــوا
علــى رأس العمــل أو بعــد تركهــم لوظائفهــم.

جُ .املحافظــة علــى ســرية بيانــات العميــل وفقــا ملــا تقضيبــه األنظمــة
والتعليمــات ذات العالقــة.
القاعــدة رقــم ( :)12يجــب علــى املؤسســة املاليــة التأكــد مــن أن
كافــة القنــوات اإللكترونيــة متوافــرة وبشــكل آمــن ،وفــي حــال تكبــد
العمــاء خســارة مباشــرة نتيجــة اختــراق هــذه القنــوات و /أو ضعفهــا
األمنــي فيجــب تعويضهــم عــن أي خســائر ناتجــة عــن ذلــك ،كمــا يجــب
االلتــزام باآلتــي:
أ .تطبيــق أكثــر مــن معيــار للتحقــق مــن الهويــة عند الدخــول علــى الخدمات
اإللكترونيــة ،واتخــاذ اإلجراءات الالزمة للحد من عمليــات االحتيال اإللكتروني.
ب .تضميــن الغــرض الــذي تــم مــن أجلــه إرســال الرســائل النصيــة
املتضمنــة رمــز التحقــق إلــى العمــاء علــى ســبيل املثــال :تعريــف
مســتفيد ،إعــادة تعييــن كلمــة املــرور ،الدخــول علــى الحســاب ،تحويــل
مبلــغ مالــي.
القاعــدة رقــم ( :)13يجــب علــى املؤسســة املاليــة التحقــق مــن
اســتمرارية عمــل أنظمتهــا وخدماتهــا والتأكــد مــن جاهزيتهــا فــي تلبيــة
احتياجــات العمــاء فــي كافــة األوقــات ،وعلــى املؤسســة املاليــة
عــدم االســتفادة مــن أي مبالــغ ُمعــادة قــد تنشــأ بســبب خطــأ او عطــل
فنــي وعليهــا إعادتهــا إلــى العميــل ُ
املتضــرر دون تأخيــر ،والعمــاء
اآلخريــن الذيــن تعرضــوا لنفــس الخطــأ فــي غضــون ( )5أيــام عمــل ودون
انتظــار ُ
املطالبــة بهــا ،ويجــب إصــاح الخلــل أو العطــل وفقــا ملتطلبــات
اســتمرارية األعمــال ،كمــا يجــب التواصــل مــع العمــاء املتأثريــن
وإحاطتهــم بالخطــأ وباإلجــراءات التصحيحيــة التــي تــم اتخاذهــا مــن خــال
إحــدى القنــوات املوثقــة ،وإعــان ذلــك مــن خــال القنــوات ُ
املتاحــة.
القاعــدة رقــم ( :)14يجــب علــى املؤسســة املاليــة ضمــان أداء مهــام
جميــع املوظفيــن بكفــاءة وفعاليــة واتبــاع الســلوكيات واألخالقيــات
بمهنيــة عاليــة تجــاه العمــاء الحالييــن أو العمــاء املحتمليــن فــي
جميــع األوقــات ،إضافــة إلــى تدريــب موظفــي الصفــوف األماميــة الذيــن
يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع العمــاء بشــكل دوري والعمــل علــى
حصولهــم علــى الشــهادات املهنيــة الالزمــة لإلملــام بمهــارات التعامــل
مــع العمــاء وباملنتجــات والخدمــات املقدمــة للعمــاء وبالتعليمــات
ذات العالقــة الصــادرة مــن البنــك املركــزي.
القاعــدة رقــم ( :)15دون اإلخــال بالتعليمــات ذات العالقــة ،يجــب
علــى املؤسســة املاليــة متابعــة أداء موظفــي الصفــوف األماميــة مــن
خــال الزيــارات (الدوريــة  -الســرية) للفــروع ومركــز االتصــال وموظفــي
التحصيــل ،بمــا فيهــم موظفــي الطــرف الثالــث للتأكــد مــن اتبــاع أفضــل
املمارســات عنــد التعامــل مــع العمــاء ،واإلملــام بالتعليمــات الصــادرة
عــن البنــك املركــزي وباملنتجــات والخدمــات املقدمــة مــن املؤسســة
العليــا ملراقبــة
املاليــة ،علــى أن تُرفــع تقاريــر نصــف ســنوية إلــى اإلدارة ُ
أداء املوظفيــن.

القاعــدة رقــم ( :)16يجــب علــى املؤسســة املاليــة االلتــزام بتوعيــة
العمــاء بشــكل مســتمر عبــر كافــة قنواتهــا ،علــى أن تشــمل بحــد أدنى:
املنتجــات والخدمــات ومخاطرهــا ،آليــة التعامــل مــع الديــون والتعثــر،
عمليــات االحتيــال ،التعامــل مــع الشــركات أو املؤسســات املاليــة أو
االســتثمارية الغيــر مرخصــة ،االدخــار ،التثقيــف والتخطيــط املالــي.
القاعدةرقــم( :)17يجــب علــى املؤسســة املاليــة توفيــر قنــوات
متعــددة الســتقبال الشــكاوى واالستفســارات والطلبــات بحيــث ت ُّمكــن
ســهولة
العمــاء مــن تقديــم الشــكاوى حســب مايفضّ لونــه بــكل يســر و ُ
وفــي األوقــات ُ
املناســبة لهــم وبمــا ينســجم مــع طبيعــة املؤسســة
املاليــة ،علــى أن تتضمــن بحــد أدنــى :الهاتــف املجانــي ،الفــروع و/أو
املوقــع اإللكترونــي ،تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،البريــد اإللكترونــي.
القاعدةرقــم( :)18يجــب علــى املؤسســة املاليــة وضــع آليــة معالجــة
الشــكاوى فــي مــكان واضــح بمبنــى املؤسســة املاليــة وفروعهــا
كافــة وموقعهــا اإللكترونــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة.
القاعدة رقم ( :)19يجب أن تتضمن آلية معالجة الشكاوى
واالستفسارات اآلتـي:
أ .إجراءات تقديم الشكوى و/أو االستفسار.
ب .توثيــق اســتالم الشــكوى و/أواالستفســار وتزويــد العميــل برقــم
مرجــع رئيــس وباملــدة املحــددة للمعالجــة عبررســالة نصيــة إلــى هاتفــه
املحمــول ُ
املعتمــد لــدى املؤسســة املاليــة.
ج .تزويــد العميــل بــاإلدارة املختصة بمعالجةالشــكاوى و  /أواالستفســار
الــذي مــن خاللــه يمكــن للعميــل التواصــل مــع املؤسســة املاليــة عنــد
الحاجــة ملتابعــة الشــكوى و/أو االستفســار.
د .توثيــق القنــاة املســتخدمة فــي التواصــل مــع العميــل واالحتفــاظ
بســجالتها .بحــد أدنــى خمــس ســنوات.
هـــ .معالجةالشــكاوى و/أواالستفســار الــوارد مباشــرة للمؤسســة
املاليــة وفقــا ملايصــدر مــن تعليمــات مــن البنــك املركــزي.

و .تزويــد العميــل بنتائــج معالجــة الشــكوى و/أو االستفســار بشــكل
مفصــل وباملســتندات الالزمــة التــي تؤيــد صحــة املعالجــة مــن خــال
ّ
أحــد القنــوات املوثقــة ،باإلضافــة إلــى الــرد علــى استفســاراتهم بشــكل
واضــح وبجــودة عاليــة.
ز .فــي حــال عــدم رضــا العميــل عــن نتيجــة معالجــة شــكواه ورغبتــه
بتصعيدهــا ،يجــب تزويــده باآلليــة ُ
املتبعــة للتصعيــد ملســتوى أعلى داخل
املؤسســة املاليــة أو توجيهــه إلــى الجهــة املختصــة بحســب مــا يفضلــه.
القاعدةرقــم( :)20يجــب علــى املؤسســة املاليــة تطوير مؤشــرات أداء
لقيــاس معالجــة الشــكاوى الــواردة إلــى املؤسســة املاليــة بشــكل
مباشــر ومنهــا (قيــاس رضــا العمــاء ،قيــاس جــودة معالجــة الشــكاوى)،
ورفــع نتائــج املؤشــرات بشــكل ربــع ســنوي إلــى أعلــى منصــب تنفيــذي
فــي املؤسســة املاليــة.
القاعــدة رقــم ( :)21يجــب أن توفــر املؤسســة املاليــة خــال ( )5أيــام
عمــل املســتندات التاليــة بنــاء علــى طلــب العميــل:
أ .نسخة من النماذج األصلية ألي خدمة أو منتج.
ب .نسخة من الشروط واألحكام املحدثة للمنتج أو الخدمة.
ج .نســخة مــن العقــود املبرمــة مــع العميــل ،بمــا فــي ذلــك مســتندات
الضمانــات والكفــاالت.
د .نسخة من وثيقة التأمين إن وجدت في التعامل.
القاعــدة رقــم ( :)22يجــب علــى املؤسســة املاليــة إتاحــة رقــم هاتــف
مجانــي ّ
يمكــن شــرائح العمــاء االتصــال بــه مــن داخــل اململكــة عــن
طريــق الهاتــف الثابــت واملحمــول ،إضافــة إلــى رقــم هاتــف لالتصــال
مــن خــارج اململكــة (للبنــوك وشــركات التأميــن) لتقديــم الشــكاوى
واالستفســارات ،علــى أن يتــم نشــر الرقــم املجانــي فــي الصفحــة
الرئيســية للموقــع اإللكترونــي الخــاص باملؤسســة املاليــة بشــكل
واضــح للعميــل باإلضافــة إلــى كافــة القنــوات األخــرى.
القاعــدة رقــم ( :)23يجــب علــى املؤسســة املاليــة األخــذ فــي االعتبــار
الحــاالت اإلنســانية ومســئولياتها املجتمعيــة عنــد التعامــل مــع العمــاء
الذيــن لديهــم صعوبــات ماليــة طارئــة وإيجــاد الحلــول املناســبة لهــم
قبــل البــدء فــي اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بحقهــم.
القاعــدة رقــم ( :)24يجــب علــى املؤسســة املاليــة وموظفيهــا عــدم
التمييــز فــي التعامــل بيــن عمالئهــا (الحالييــن واملســتقبليين) بشــكل
مجحــف وغيــر عــادل بنــاء علــى العــرق ،أو الجنــس ،أو الديــن ،أو اللــون أو
الســن أو اإلعاقــة أو الحالــة االجتماعيــة أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز
األخــرى وذلــك فــي مختلــف التعامــات.
القاعــدة رقــم ( :)25يجــب علــى املؤسســة املاليــة نشــر مبــادئ
وقواعــد حمايــة عمــاء املؤسســات املاليــة علــى موقعهــا اإللكترونــي
وفــي مــكان واضــح للعميــل .

القاعدةرقــم( :)26يجــب علــى املؤسســة املاليــة وضــع ســاعات عمــل
الفــرع فــي املدخــل الرئيــس للفــرع وفــي موقعهــا اإللكترونــي إضافــة
إلــى ســاعات عمــل تقديــم الخدمــات الهاتفيــة.

القسم الرابع :القواعد السلوكية الخاصة
القاعــدة رقــم ( :)1يجــب علــى البنــك أو شــركة التمويــل أال تتجــاوز
الرســوم والعمــوالت وتكاليــف الخدمــات اإلداريــة التــي تحصــل عليهــا
مــن العميــل مــا يعــادل ( )% 1مــن مبلــغ التمويــل أو ( )5000خمســة االف
ريــال ،أيهمــا أقــل ،وال يجــوز حســمها إال بعــد توقيــع العقــد باســتثناء
رســوم التقييــم العقــاري فيجــوز حســمها بعــد حصــول العميــل علــى
املوافقــة األوليــة ملنــح التمويــل العقــاري.
القاعــدة رقــم ( :)2مــع عــدم اإلخــال بالقاعــدة رقــم ( )1مــن هــذا
القســم ،يجــب علــى البنــك أو شــركة التمويــل عنــد منــح التمويــل
العقــاري أخــذ إقــرار مــن العميــل (قبــل البــدء فــي إجــراءات التعاقــد)
يتضمــن حقهــا فــي عــدم اســترجاع رســوم التقييــم العقــاري فــي حــال
عــدم إتمــام إجــراءات منــح التمويــل لســبب يعــود إليــه ،كمــا يجــب إعــادة
رســوم التقييــم العقــاري فــي الحــاالت التاليــة:
 عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب ال يعود إلى العميل. إلغاء الطلب من العميل قبل تقييم العقار.القاعــدة رقــم ( :)3يجــب علــى البنــك وشــركة التمويــل إصــدار خطــاب
ُمخالصــة وتزويــد العميــل بــه عبــر إحــدى القنــوات املوثقــة مباشــرة بعــد
ســداد مســتحقات املديونيــة أو ســداد مبلــغ التســوية ُ
املتفــق عليــه،
ودون الحاجــة لتقديــم طلــب مــن العميــل مــا عــدا الحــاالت الصــادر
بشــأنها قــرارات قضائيــة.

القاعــدة رقــم ( :)4يجــب علــى البنــك أو شــركة التمويــل إبــاغ العميــل
عبــر القنــوات املوثقــة النتائــج ُ
املترتبــة علــى ســجله االئتمانــي لــدى
شــركات املعلومــات االئتمانيــة فــي حــال الوصــول لتســوية بإســقاط
البنــك أو شــركة التمويــل للمبالــغ ُ
املتبقيــة التــي لــم ُيســددها العميــل
مــن إجمالــي املديونيــة.
القاعــدة رقــم ( :)5يجــب علــى البنــك أو شــركة التمويــل تزويــد العميــل
بنــاء علــى طلبــه ،بكشــف حســاب املديونيــة مفصــل مجانــا خــال يــوم
عمــل يشــمل جميــع الرســوم وكلفــة األجــل والتكاليــف بمــا فــي ذلــك
أي تكاليــف إضافيــة وذلــك ملــرة واحــدة فــي حــال حــدوث تعثــر أو طلــب
ســداد مبكــر للتمويــل.

القاعــدة رقــم ( :)6يجــب علــى البنــوك وشــركات املدفوعــات
ومصــدري بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الحســم الشــهري التأكيــد علــى
عمالئهــم التجــار عــدم تمريــر و/أو فــرض رســوم إضافيــة علــى حاملــي
بطاقــات االئتمــان ( )Credit Cardوبطاقــات الحســم ()Debit Card
وبطاقــات مــدى البنكيــة عنــد الدفــع عبــر أجهــزة نقــاط البيــع (Merchant
 )Service Chargeوالعمليــات التــي تتــم مــن خــال مقدمــي خدمــات
املدفوعــات واملواقــع التجاريــة اإللكترونيــة وعـــليهم مســـؤولية
متابعــة إيداعــات التـــاجر للتأكــد مــن مالءمتهــا لطبيعــة نشــاطه وتدريــب
العامليــن فــي املحــات التجاريــة علــى اســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع
وتزويدهــم بالضوابــط التشــغيلية املطلــوب االلتــزام بهــا.
القاعــدة رقــم ( :)7يجــب علــى البنــوك وشــركات املدفوعــات ومصــدري
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الحســم الشــهري تضميــن االتفاقيــة
املبرمــة مــع عمالئهــم التجــار عــدم أحقيتهــم فــي فــرض رســوم إضافيــة
علــى مبلــغ املنتــج أو الخدمــة فــي حــال اســتخدم العميــل بطاقــات
االئتمــان ( )Credit Cardوبطاقــات مــدى البنكيــة (Debit and Prepaid
 )Cardومقدمــي خدمــات املدفوعــات عنــد الدفــع عبــر أجهــزة نقــاط
البيــع واملواقــع التجاريــة اإللكترونيــة إلتمــام عمليــة الشــراء.

القاعــدة رقــم ( :)8يجــب علــى البنــوك وشــركات املدفوعــات ومصــدري
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الحســم الشــهري إشــعار العمــاء عنــد
حــدوث عمليــات مدينــة أو دائنــة علــى حســاباتهم فــور حدوثهــا عــن
طريــق إرســال رســائل نصيــة إلــى الهاتــف املحمــول وفقــا للتعليمــات
ذات العالقــة.
القاعدةرقــم( :)9يجــب علــى البنــوك وشــركات املدفوعــات تحديــد
الحــد األعلــى ملــا يلــي :التحويــل ،والســحب اليومــي ،وعمليــات نقــاط
البيــع ،والشــراء عبــر االنترنــت ،وعمليــات الســداد .وإشــعار العمــاء بهــذا
الحــد عنــد حصولهــم علــى الخدمــة ،ومراجعتــه بشــكل ســنوي كحــد أدنــى.
القاعدةرقــم( :)10يجــب علــى البنــوك ومصــدري بطاقــات االئتمــان
وبطاقــات الحســم الشــهري إتاحــة رقــم هاتــف مجانــي علــى مــدار
الســاعة ّ
يمكــن شــرائح العمــاء االتصــال بــه مــن داخــل اململكــة عــن
طريــق الهاتــف الثابــت واملحمــول ،إضافــة إلــى رقــم هاتــف لالتصــال مــن
خــارج اململكــة ،علــى أن يتضمــن بحــد أدنــى علــى:
أ .اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقات املصرفية أو البطاقات االئتمانيـة.
ب .اإلبــاغ عــن االحتيــال أو العمليــات املشــبوهة غيــر النظاميــة أو عمليات
الدخــول علــى بياناتهــم أو حســاباتهم.
ج .االعتراض على عمليات البطاقة االئتمانية.
القاعــدة رقــم ( :)11يجــب علــى البنــوك توفيــر بطاقــة صــرف آلــي جديــدة
للعميــل مجانــا بنــاء علــى طلــب مقــدم منــه عبــر قنــاة موثوقــة أو بنــاء
علــى طلــب شــخص مخــول نظامــا ،ويجــب إعــادة إصدارهــا قبــل انتهــاء
فتــرة الصالحيــة بثالثيــن يــوم كحــد أدنــى ،إال فــي حــال رغــب العميــل
خــاف ذلــك ،والتأكــد مــن أن البطاقــة تــم إصدارهــا وتســليمها إلى العميل
أو إلــى الشــخص املخــول نظامــا مــع وضــع آليــة للتحقــق مــن العميــل.
القاعــدة رقــم ( :)12يجــب علــى البنــوك التحقــق مــن تلبيــة كافــة أجهــزة
الصــرف اآللــي ونقــاط البيــع والخدمــات اإللكترونيــة األخــرى الحتياجــات
الســبل،
العمــاء وتــؤدي إلــى تســهيل إنجــاز التعامــات وفــق أحــدث ُ
علــى أن يتــم االلتــزام بالتالــي:
أ .إجــراء صيانــة دوريــة لكافــة أجهــزة الصــرف اآللــي والتحقــق مــن
جاهزيتهــا واســتمراريتها فــي جميــع األوقــات.
ب .اســتخدام تقنيــات حديثــة ومتطــورة فــي ُمراقبــة أداء أجهــزة الصــرف
اآللــي عــن ُبعــد.
ج .تــداول النقــد الســليم واســتبدال التالــف وســحبه مــن التــداول فــي
جميــع األوقــات.
القاعــدة رقــم ( :)13يجــب علــى البنــوك معالجــة املطالبــات ُ
املرتبطــة
بالعمليــات الخاطئــة وغيــر املكتملــة بشــكل صحيــح التــي تمــت من خالل
بطاقــات مــدى البنكيــة علــى جميــع الخدمــات (الصــرف اآللــي ،نقــاط البيع،
عمليــات التجــارة اإللكترونيــة) خــال يومــي عمــل مــن تاريــخ العمليــة.

القاعــدة رقــم ( :)14يجــب علــى مصــدري بطاقــات االئتمــان وبطاقــات
الحســم الشــهري االلتــزام باآلتــي:
أ .إصــدار بطاقــة االئتمــان أو الحســم الشــهري بنــاء علــى طلــب مقــدم
مــن العميــل عبــر القنــوات املوثقــة.
ب .إبــاغ العمــاء بحــد الســحب النقــدي والرســوم علــى عمليــات
الســحب مــن خــال األجهــزة واألنظمــة التقنيــة كأجهــزة الصــرف اآللــي
لبطاقــات االئتمــان وبطاقــات الحســم الشــهري.
ج .عــدم احتســاب الرســوم الســنوية لبطاقــات االئتمــان أوالحســم
الشــهري إال بعــد تفعيلهــا مــن العميــل ،وللجهــة مصــدرة البطاقــة إلغــاء
البطاقــة فــي حــال عــدم تفعيلهــا خــال  90يومــا مــن تاريــخ اإلصــدار.

القسم الخامس :أحكام ختامية
● تعتبــر هــذه املبــادئ والقواعــد حــدا أدنــى ملــا يجــب علــى املؤسســات
املاليــة القيــام بــه للعنايــة بالعمــاء ،ويجــب أن تعمــل علــى تطويــر
إجراءاتهــا الداخليــة بشــكل ُمســتمر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم
أعمالهــا ومــع أفضــل املعاييــر واملمارســات املحليــة والدوليــة ذات
العالقــة.
● للبنــك املركــزي متابعــة تطبيــق هــذه املبــادئ والقواعــد واتخــاذ أي
إجــراءات ضروريــة حســب مــا يــراه مناســبًا بمــا يتــم رصــده مــن مخالفــات
بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات أو غرامــات أو طلــب تنفيــذ إجــراءات
تصحيحيــة.
● تســري جميــع أحــكام هــذه املبــادئ والقواعــد اعتبــارًا مــن تاريــخ
اعتمادهــا مــن صاحــب الصالحيــة ،وتكــون نافــذه مــن تاريخــه.
● تحــل هــذه املبــادئ والقواعــد محــل مبــادئ حمايــة العمــاء الصــادرة
مــن البنــك املركــزي مســبقا.
● تلغــي هــذه املبــادئ والقواعــد مــا يتعــارض معهــا مــن تعليمــات
ســابقة.

