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   التمهيد :  ولالقسم األ

  المملكة العربية السعودية للعمالءالحماية المالية   - 1
 
 ف

الســعودي    المركــزي  البنــك  افيقــوم  التأميــن، ومزاولــي)البنــوك  علــى  باإلشر التمويــل، وشــركات  الرصافـة،    ، وشــركات  أعمـال 

م وهـي تعمـل    1966البنـوك فـي عـام    م ونظـام مراقبـة  1952صـدور نظـام البنـك فـي عـام    ذ (. منـاالئتمانيةوشـركات المعلومـات  

 . مـع العميـل بطريقـة مهنيـة عادلـة والتأكـد مـن تعامـل المؤسسـات الماليـة العمالءعلـى حمايـة مصالـح 

م مسـئول عـن قطـاع التأميـن    2005  -هــ    1424عـام    الـي حيـث أصبـح فـيتطـور دور البنـك تدريجيـا مـع توسـع القطـاع الم  وقـد  

وفـي العـام    هــ،  1424/   6/   2و تاريـخ    32بالمرسـوم الملكـي رقـم م/    بموجـب نظـام مراقبـة شـركات التأميـن التعاونـي الصـادر 

افشـركات التمويـل    م أصبـح كذلـك مسـئول عـن مراقبـة  2012 عليهـا بموجـب نظـام مراقبـة شـركات التمويـل الصـادر   واإلشر

 العمالء. فـي مجـال تعزيـز حمايـة   ا رههــ ممـا وسـع دو  1433/  8/  13و تاريـخ  51م/  بالمرسـوم الملكـي رقـم

  
 
هوت أن  إلــى  الماليــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الممارســات  أفضــل   شــبر 

 
توجهــا لمتابعــة   نــاك  الــدول  مــن  عــدد  تطويـر    فــي  آليـة 

لهـم عنـد حصـول أي مشـكلة    االستشارةوتقديـم    العمالء المؤسسـات الماليـة للمنتجـات والخدمـات الجديـدة وآليـة بيعهـا إلـى  

عـن هـذه المسـائل ودلـت النتائـج علـى أن المعاملـة    اسـاتأو فـي حـال الرغبـة فـي تقديـم الشـكاوى. وقـد تـم إجـراء الكثيـر مـن الدر 

كثيــر مــن الــدول والهيئــات الدوليــة    ويدرس.  العمالء فــي رفــع مســتوى رضــى    تـؤدي إلـى زيـادة الربـح وتسـاهم  العمالءالعادلـة تجـاه  

والتنميـة تعديـل واصـدار معاييـر جديـدة فـي    االقتصاديمـة التعـاون  المالـي ومنظ  االستقرار ومجلـس    مثــل مجموعــة العشــرين

 إلـى نمـو وتطـور القطـاع المالـي فـي المملكـة، فـإن البنـك مسـتمر فـي مراجعـة هـذه   مجـال
 
التطـورات واصـدار    حمايـة العمـاء. ونظـرا

اتيجية ومــن ضمــن أهــداف البنــك المركــزي   ء. العمال التعليمـات الرقابيـة المناسـبة لتطويـر مبـادئ حمايـة   حصــول العميــل    االسبر

افالخاضعـة    الــذي يتعامــل مــع المؤسســات البنـك علـى معاملـة عادلـة بشـفافية وصـدق وأمانـة وكذلـك حصولـه علـى    إلشر

 .اســبة وجــودة عاليــةوالمنتجــات الماليــة بــكل يســر وســهولة وبتكلفــة من الخدمـات
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   التعاريف - ٢

  .البنك المركزي السعودي البنك: 

كات التمويل اإليجار نظام التمويل العقاري ونظام  أنظمة التمويل:    .التمويلي ونظام مراقبة شر

المنصــوص عليهــا فــي نظــام    الشــركة الحاصلــة علــى ترخيــص لممارســة نشــاط أو أكثــر مــن أنشــطة التمويــل شــركة التمويــل:  

 .التنفيذيــة والئحته مراقبــة شــركات التمويــل 

كات التمويلالشخص الطبيعي  العميل:    .الحاصل عل / أو من توجه له منتجات وخدمات شر

مبــادئ   الما  اإلرشاد التوعيــة:   نشــر  المصطلحــات  فهــم  الرئيســةالمالــي والقــدرة علــى  المؤسسـات    ليــة  قبـل  المسـتخدمة مـن 

  .المقدمــة مــن هــذه المؤسســات الماليـة ومـن ثـم التمييـز بيـن مختلـف المنتجـات أو الخدمـات

ـات قــد تكــون  معلومـ   عــن حجــب أي  واالمتناعالكشــف عــن المعلومــات والبيانــات بــكل وضــوح وشــفافية ومصداقيــة    : اإلفصاح

  .مؤثــرة أو ذات أهميــة ألي طــرف مــن أطــراف اتفاقيــة التمويــل

تعارضهـا مـع مصالـح    قـرار شـركة التمويـل أو أحـد موظفيهـا ناتجـة مـن   واستقالل تتأثـر بهـا موضوعيـة    حاالت  تضـارب المصالـح: 

امالشـركة وعـدم  اهـة والمسـئ  االلبر    .وليةبالعـدل والب  

  .رسالة تجارية تروج بأي وسيلة لمنتج أو خدمة مالية، بشكل مباشر أو غبر مباشر  : اإلعالن

بعــد  االستشارة فــرد أو جهــة مؤهلــة  أو نصيحــة مــن  الحصــول علــى توصيــة  العميــل    بظــر وف   االعتبار فــي    األخذ :  وأهــداف 

 .الشــخصي 

ونيــة مســجلة يمكــن ة: وســائل اتصــال مضمونــ يــد المســجل، والتســليم اليــدوي، وأيــة وســيلة الكبر جاعها البر   .إثباتهــا واســبر

  .التنفيذيـة والئحتهالمنصـوص عليهـا فـي نظـام مراقبـة شـركات التمويـل   لألنشطةبعقـود   االئتمانمنـح   التمويـل: 

 ية. التنفيذ والئحته المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة شــركات لألنشطة االئتمانمنــح بمقتضاهــا ياتفاقيــة  التمويل: اتفاقية 

  .أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب اتفاقية التمويل األقص الحد  مبلغ التمويل: 

المســتحقة علــى   األخرى والدفعـات األقساطمـة الحاليـة لجميـع معـدل الخصـم الـذي تكـون فيـه القي معـدل النسـبة السـنوي: 

للقيمــة الحاليــة لدفعــات مبلــغ التمويــل المتاحــة    العميــل، التــي تمثــل إجمالــي المبلــغ المســتحق ســداده مــن العميــل، مســاوية

 . التمويــل أو أول دفعــة منــه متاحــا للعميــل ًمبلــغللعميــل، وذلــك فــي التاريــخ الــذي يكــون فيــه 

ثالــث    إلــى طــرف ثالــث:   اإلسناد  خدمـة كانـت فـي    بتقديــم  (مــزود خدمــة علــى ســبيل المثــال)ترتيــب يطلــع بموجبــه طــرف 

البـدء ام  فـي تقديمهـا. مـع  السـابق تنجزهـا شـركة التمويـل بنفسـها أو خدمـة جديـدة تزعـم  واللوائــح    األنظمةبمتطلبــات    االلبر 

  .والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك فــي هــذا الشــأن
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سـواء فـي مقـر الشـركة أو   كل شــخص طبيعــي يعمــل لمصلحــة شــركة التمويــل وتحــت إدارتهــا أو إشــرافها مقابــل أجــر   الموظــف: 

  .اإلسنادعـن طريـق  ا، بمـن فـي ذلـك الموظفـون المتعاقـد معهـم مباشـرة أو المتعاقـد معهـمخارجهـ

  األنظمة مخالفـة    كل تصـرف يـؤدي إلـى مخالفـة للسياسـات الموثقـة واجـراءات العمـل، الخاصـة بالشـركة إضافـة إلـى  الخطـأ: 

    .ـل أو أكثـروالتعليمـات بمـا يؤثـر علـى حقـوق أو مصالـح عمي 

امهـا بأحكام إخاللكل اعتـراض أو تظلـم يقـدم إلـى شـركة التمويـل نتيجـة أي   الشـكوى:  اتفاقيـة التمويـل و /   يـؤدي إلـى عـدم البر 

 ة. العالقوالتعليمـات ذات  األنظمةأو 

 .المحددة ومعالجتهـا خـال المـدة  العمالءالفاعلـة للتعامـل مـع شـكاوى  واإلجراءاتالتدابيـر  عاتبا  الشـكوى: معالجـة 
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كات التمويل  مبادئ حماية عمال :  القسم الثان     ء شر

 دمة. . مق3

عنـد تعاملهـم مـع شـركات    شـركات التمويـل مـن الممارسـات غيـر المهنيـة التـي قـد يتعرضـون لهـا   عمالءيقـوم البنـك بحمايـة   1 /3

علـى حفـظ حقـوق   وتعمـل  الحصـول عليهـا  العمالء التمويـل  تحقيـق   .وضمـان  علـى  يسـاعد  المبـادئ  هـذه    األهداف تطبيـق 

  األفراد طـرف، ويشـمل نطـاق هـذه المبـادئ عمـاء شـركات التمويـل    هم فـي تحديـد مسـئوليات وواجبـات كلالمنشـودة ويسـا

  .الحالييـن والمسـتقبليير  

ى  تطبيقهـا علـ  لزمـة لشـركات التمويـل ومكملـة للتعليمـات والضوابـط الصـادرة عـن البنـك، وينبغـيعتبـر هـذه المبـادئ مت 3/2

 .م ٢٠١٦/   ١/  ١هــ الموافـق  1437/  3/  21فـي تاريـخ أقصـاه    األفراد  العمالءالتـي تتـم مـع  التعامالتكافـة 

فـي بدايـة التعامـل أو عنـد    للعمالءعلـى شـركة التمويـل توفيـر نسـخة ورقيـة مجانيـة مـن هـذه المبـادئ فـي الفـروع وتسـليمها   3/3

ي  منتـج أو خدمـة تمويليـة جديـدة، كمـا ينبغـي إدراجهـا فـي الموقـعحصولهـم علـى 
ون   .للشـركة اإللكبر

 .فـي هـذا الشـأن والمسـتندات والمعلومـات والبيانـات التـي يطلبهـا البنـك  السجالتعلـى شـركة التمويـل توفيـر كافـة  3/4

 إلا أصدر البنك هذه المبادئ  3/5
 
 : اآلتية األنظمةالمخولة لها بموجب  الصالحيات ستنادا

  .م  2012/  7/  3ـه الموافق  1433/   8/  13  وتاريــــخ  50نظام التمويل العقاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ . 1

  .م  2012/  7/  3ـه الموافق 1433/  8/   13  وتاريــــخ 48التمويلي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/  اإليجار نظام . 2 

  2012/   7/   3الموافـق    هــ  1433/   8/    13  وتاريـخ  51نظـام مراقبـة شـركات التمويـل الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/  . 3

 . م

  20ق  الموافــ  هــ   1434/   4/    10وتاريـخ    1229التنفيذيـة لنظـام التمويـل العقـاري الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم    الالئحة  . 4 

 .  م 2013/  2 / 

  24الموافـق  هــ 1434/  4/   14 وتاريـخ/م ش ت  1التمويلـي الصـادرة بقـرار المحافـظ رقـم   اإليجار التنفيذيـة لنظـام  الالئحة .5

 م  2013/  2 / 

هــ   1434/ 4 / 14  وتاريـخ/م ش ت  2التنفيذيـة لنظـام مراقبـة شـركات التمويـل الصـادرة بقـرار المحافـظ رقـم    الالئحة  . 6 

 م  2013/  2/   24الموافـق  
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 العامة  المبادئ. 4

التعـاون والتنميـة    2011فـي عـام    العشـرين بواسـطة فريـق عمـل مـن منظمـة  مبــادئ عاليــة    االقتصاديةم طـورت مجموعـة 

ســيما تلــك اللوائــح التنظيميــة  ال  القائمــة    الماليــة  لألنظمةدئ مكملــة  عتبــر هــذه المبــاعنــى بحمايــة العميــل الماليــة. تالمســتوى ت

 رتبطــة بحمايــة العميــل. الم

مـد  نظمـات الماليـة وتعتسـتخدم فـي كافـة أنحـاء العالـم مـن قبـل الملحمايـة العميـل الماليـة، إذ ت  العــام  اإلطار توفــر هــذه المبــادئ  

 .الماليــة المرتبطــة بالعميــل األنظمة رئيــس فــي تطويــر   كجـزء

 المعاملـة بعـدل وانصـاف   1/ 4

امات بينهمــا، والوفــاء    العالقة مراحــل    فـي جميـع   العمالء علـى شـركة التمويـل التعامـل بعـدل وأمانـة وانصـاف مـع    بموجــب    بااللبر 

ذات العالقــة الصــادرة عــن البنــك، وعلــى شــركة التمويــل تطبيــق أفضــل    األخرى  ل ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليمــاتأنظمــة التمويــ

اماتوالوفـاء    ق العمالء للحفـاظ علـى حقـو   الممارســات المتبعــة دوليــا   ال ، بحيـث يكـون ذلـك جـزءبااللبر 
 
شـركة  يتجـزأ مـن ثقافـة ال  ا

  وعنرص 
 
 ا

 
بـذل عنايـة  رئيسـا التمويـل  لشـركة  ينبغـي  التمويليـة. كمـا  المنتجـات والخدمـات  واهتمـام    فـي عمليـة تصميـم وتطويـر 

الجنسـير  عـن طريـق طـرح   الخاصـة مـن  االحتياجاتمـن فئـات محـدودي الدخـل والتعليـم وكبـار السـن وذوي    بالعمالءخـاص  

  .منخفضـة ات تمويليـة تلبـي احتياجاتهـم وتقديـم خدمـات مناسـبة بتكلفـةمنتجـات وخدمـ

 والشــفافية  اإلفصاح 4/2 

ختصــرة  ، بحيــث تكــون واضحــة ومللعمالء المقدمــة  علــى شــركة التمويــل تحديــث معلومــات المنتجــات والخدمــات التمويليــة

اتهــا الرئيســة، ينبغــي أن يشــمل   االطالعــة غيــر مضللــة، ويمكــن  ســهلة الفهــم ودقيق عليهــا دون عنــاء خصوصــا شــروطها ومبر 

التـي تتقاضاهـا شـركة التمويـل والغرامـات والمخاطـر    والعموالت  األسعار كل طـرف وتفاصيـل    ذلــك إيضــاح حقــوق ومســئوليات 

تـب عليهـا، إضافـة إلـى توفيـر معلومـات عـن المنتجـات والخدمـات التمويليـة البديلـة المقدمة  العالقة    وآليـة إنهـاء  مـن    ومـا يبر

 .شـركة التمويـل

 لتثقيــف والتوعيــة الماليــة  3/ 4

والمســتقبليير  عــن كيفيــة الحصــول    الحاليير    العمالء مهــارات    علــى شــركة التمويــل العمــل علــى نشــر الثقافــة الماليــة وتطويــر 

التمويليــة الخدمــات  أو  المنتجــات  الوعـي    مالحتياجاتهالمناسـبة    علــى  مسـتوى  فهـم    واإلرشاد ورفـع  مـن  وتمكينهـم  لديهـم 

وفع  األساسيةالمخاطـر   مدروســة  قــرارات  اتخــاذ  فــي  وتوجيهومســاعدتهم  علــى الــة،  للحصــول  المناســبة  الجهــة  إلــى    هــم 

  .المعلومــات فــي حــال حاجتهــم لذلــك 

 العمــل وأخالقياتســلوكيات  4/4

اليــة  بواجباتهــا بجــودة ع  والقيــاموتقديــم خدماتهــا بصــدق وشــفافية    علــى شــركة التمويــل العمــل بطريقــة مهنيــة وبشــكل مســئول 

عــن   األول علــى امتــداد العالقــة بينهمــا، حيــث تعتبــر شــركة التمويــل المســئول  العمالء مصلحــة  وفــي الوقــت المناســب لمــا فيــه 

  .التمويليــة العمالءمصالــح  حمايــة

 



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

 االحتيالالحمايــة ضــد عمليــات  5/ 4 

لمتابعــة عمليــات التمويــل وحمايتهــا مــن    األمنية  واإلجراءات  مــن التدابيــر الرقابيــة  األقصــق الحــد  علــى شــركة التمويــل تطبي

مــن   االستخدام أو    االحتيال المشــروع  هــذا    خالل  غيــر  إلــى  الوصــول  مــن  تمكنهــا  آليــة  وأنظمــة  اجــراءات واضحــة  اســتخدام 

  .الهــدف

 حمايـة خصوصيـة المعلومـات 6/ 4 

 ألغراض   ال إوالحفــاظ علــى خصوصيتهــا وعــدم اســتخدامها    الماليـة والشـخصية   العمالءعلـى شـركة التمويـل حمايـة معلومـات  

 . يالسعود ي المركز  البنـكعنهـا ألي طـرف ثالـث دون ترصيـح مـن  اإلفصاح وعـدم    نيــة محــددة ونظاميــة وبموافقــة العميــل،مه

  معالجــة الشــكاوى 4/7 

فعالــة، يتــم  عادلــة وواضحــة و   اآلليةبحيــث تكــون    واهمالتقديــم شــك  للعمالءعلــى شــركة التمويــل توفيــر آليــة مناســبة ســهلة  

  .تعليمــات المؤسســة ذات العالقــة  متابعــة ومعالجــة الشــكاوى دون تأخيــر وفــق خاللها مــن 

  المنافســة 4/8

ومقدميهــا  الخدمــات والمنتجــات وأســعارها    علــى القيــام بالبحــث والمقارنــة بيــن أفضــل   العمالءعلــى شــركة التمويــل مســاعدة  

  .فــي اتخــاذ القــرار المناســب العمالءالخدمــات التــي تســاعد  عــن طريــق تقديــم ونشــر المعلومــات المناســبة عــن هــذه

   إلـى طـرف ثالـث  اإلسناد  4/9 

ليهـا بمتطلبـات هـذه المبـادئ وأنهـا تعمـل لمـا  مهـام إ   علـى شـركة التمويـل التأكـد مـن التـزام الجهـات الخارجيـة التـي يتـم إسـناد 

تعفـى شـركة التمويـل مـن المسـئولية فـي حـال عـدم التـزام مقـدم الخدمـات  ال  و   وتتحمـل مسـئولية حمايتهم،  عمالئها فيه مصلحـة  

(  37)  المــادة ــام المســندة إليــه وفقــا لمــا ورد فــي  والتعليمــات الســارية فــي أي مــن العمليــات والمه   واللوائـح  باألنظمة الخارجـي  

 التنفيذيـة لنظـام مراقبـة شـركات التمويـل الالئحة مــن

   تضــارب المصالــح 4/10

سـاعد فـي كشـف  ي تالتأكـد مـن أن السياسـات التـ علــى شــركة التمويــل وضــع سياســة مكتوبــة بشــأن تضــارب المصالــح، وعليهــا 

وعندمـا تنشـأ إمكانيـة تضـارب مصالـح بيـن شـركة التمويـل وأي طـرف    حتملـة لتضـارب المصالـح موجـودة ومطبقـة،العمليـات الم

  .للعميـل الحاالتعـن هـذه  اإلفصاحآخـر فعلـى شـركة التمويـل 

  المــوارد الكافيــة11/ 4 

  عمالئها لتنفيــذ أعمالهــا وخدمــة    والالزمةالكافيــة    لتوفيــر المــوارد البشــرية والتشــغيلية  الالزمةـل بــذل العنايــة  علــى شــركة التمويـ 

 .وقنــوات مختلفــة للتواصــل معهــم العمالءمراكــز مناســبة لخدمــة  فــي كافــة مناطــق المملكــة المتواجــدة فيهــا وتوفيــر 

 

 



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

 المسئوليات المتبادلة . 5

المسـئوليات المتبادلـة    علــى شــركة التمويــل العمــل علــى رفــع مســتوى المعرفــة والتدريــب المناســب لموظفيهــا بهــدف تعزيــز  

ـن المبـادرات التـي تقـوم بهـا  ع  فضال مجتمعة    ل نشـر برامـج التوعيـة والتثقيـف المسـتمرة المقدمـة مـن شـركات التمويـلالمـن خـ 

ي التـي ينبغـي التأكيـد عليهـا،  ، وتشـمل المسـؤوليات المتبادلةلعمالئها كل شـركة تمويـل  
  :اآلنر

 الصـدق عنـد تقديـم المعلومـات 5/1

عـن تقديـم معلومـات    واالمتناعل.  نمـاذج خاصـة بشـركة التمويـ  علـى العميـل تقديـم المعلومـات الكاملـة والدقيقـة عنـد تعبئـة أي 

  .البيانـات عنـد الحاجـة مضللـة أو خاطئـة أو غيـر مكتملـة وتحديـث

 قـراءة كافـة المعلومـات التـي تقدمهـا شـركة التمويـل  5/2 

اماتتوضــح    علـى العميـل قـراءة كافـة التفاصيـل التـي  تبــة عليــه مقابــل الحصــو   االلبر  ل علــى المنتــج أو الخدمــة التمويليــة. المبر

اماتلهــذه  والتأكــد مــن فهمــه ام والقــدرة علــى  االلبر   .بشــروطها االلبر 

   األسئلةطـرح   5/3

م مـن شـركة  أي مسـتندات أخـرى تقـد  فـي حـال عـدم وضـوح أي بنـد أو شـرط فـي اتفاقيـة التمويـل أو   االستفسار   علـى العميـل 

بأسـلوب مهنـي واضـح   األسئلةعلـى تلـك  اإلجابةالشـركة  علـى موظفـي شـركة التمويـل؛ وعلـى موظفـي األسئلةالتمويـل، وطـرح 

  .يسـاعد العميـل علـى اتخـاذ القـرار المناسـب 

 التأكــد مــن بيانــات اتفاقيــة التمويــل  5/4 

علــى ســبيل  -ومــن ذلــك    األساسيةالتمويــل تشــمل كافــة المعلومــات    التفاقيةمــن أن النســخة المصــدرة    علــى العميــل التأكــد  

العميــل  -الحصــر  ال المثــال   التمويــل وتشــمل    بيانــات  اتفاقيــة  الســنوي وملخــص  النســبة  التمويــل ومعــدل  الشــخصية ومبلــغ 

هــا واإلقراراتكجــدول الســداد   االتفاقيةلحقــات م كذلــك كافــة   .المرفقــة وغبر

   آليــة تقديــم الشــكوى 5/5

المعلومــات والبيانــات   تقديــم  التمويــل  التــي  الالزمةعلــى شــركة  أرقــام وعناويــن    للعميــل  مثــل  الشــكوى،  تقديــم  آليــة  توضــح 

العميــل عــن النتيجــة. وعلــى العميــل المبــادرة فــي اســتخدام هــذه    إلفادة  الزمنــي  واإلطار ـم الشــكوى ومتابعتهــا،  لتقديـ االتصال

  .الشــكوى إلــى المســتويات العليــا، عنــد الضــرورة الخدمــة ومعرفــة كيفيــة رفــع 

   والشـروط األحكامبموجـب  ـةاسـتخدام المنتـج أو الخدمـة التمويلي  6/ 5

والشـروط المرتبطـة فيهـا، وذلـك بعـد التأكـد مـن فهمهـا   لألحكاموفقـا   إال الخدمـة التمويليـة  أو  يسـتخدم المنتج  أال علـى العميـل 

  .كاملة

 

 



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

   عـدم التعـرض للمخاطـر  5/7

مـن المخاطـر، وعلـى شـركة التمويـل توضيحهـا كتابـة    ات متفاوتـةتحتـوي بعـض المنتجـات أو الخدمـات التمويليـة علـى مسـتوي

  .مـع وضعـه المالـي تتالءم  ال خدمـة تمويليـة عنـد الشـعور أن المخاطـر  للعميـل. وعلـى العميـل أيضـا عـدم شـراء أي منتـج أو 

  االحتياجاتمـع   المتالئمةالحصـول علـى المنتجـات و / أو الخدمـات  8/ 5 

العميـل،    الحتياجات   مالءمتها علـى المنتـج أو الخدمـة التمويليـة، علـى شـركة التمويـل التأكـد مـن    عنـد تقديـم طلـب للحصـول 

الوفـاء    اإلفصاحالعميـل    وعلـى يسـتطيع  وأنـه  الجهـات،  مـع كافـة  الماليـة  اماتـه  البر  اماتعـن كافـة  تبـة  بااللبر  بعـد    المبر عليـه 

  .لحصـول علـى المنتـج أو الخدمـة التمويليـةا

 العمليـات غيـر النظاميـة 9/ 5 

 عنـد اكتشـافه أي إجراءات   بإبالغها علـى شـركة التمويـل توجيـه العميـل  
 
 غيـر نظاميـة تمـس المنتـج أو الخدمـة المقدمـة،   ًفورا

 .التكراره  تالفيا  اإلجراءاتوعليهـا تصحيـح ومعالجة هـذه 

 

 العميـل لصعوبـات ماليـة،  مواجهـة 10/ 5

فـي حـال مواجهتـه صعوبـات ماليـة أو أنـه غيـر    االستشارةلطلـب    علـى العميـل التواصـل مـع شـركة التمويـل التـي يتعامـل معهـا 

امـات المنتـج أو الخدمـة رات المتاحـة لـه بمـا يتناسـب مـع وضعـه  التمويليـة وعلـى الشـركة مناقشـة الخيـا  قـادر علـى تحمـل البر 

  .المالـي

 تحديـث المعلومـات 5/11

ومنهــا أرقــام الهاتــف والجــوال وصنــدوق    االتصال   علـى العميـل تحديـث المعلومـات الشـخصية الخاصـة بـه بمـا فـي ذلـك بيانـات 

يــد   يــد والبر ي البر
ون    مسئوال  مسـتمر ومتـى مـا طلبـت شـركة التمويـل ذلـك، وسـيكون العميـل   ً يــث بشــكلبحيــث يكــون التحد  اإللكبر

عـدم  اآلثار عـن   علـى  تبـة  وعليــه    المبر المحدثــة.  بالمعلومــات  التمويــل  شــركة  أخــرى    أال تزويــد  عناويــن  تخصــه    ال يســتخدم 

  .إذ قــد يــؤدي ذلــك إلــى إفشــاء معلوماتــه الماليــة األقارب أو  كاألصدقاء

  الوكالــة الرســمية 12/ 5

  .الماليــة. وعليــه معرفــة المخاطــر عنــد منحهــا تعامالته إلنجاز علــى العميــل الحــذر عنــد منــح وكالــة رســمية لشــخص آخــر 

   المكتملـةالنمـاذج غيـر  13/ 5

يوقـع   أال النمـاذج المقدمـة للعميـل للتوقيـع. وعلـى العميـل    فـي  واألرقام علـى العميـل التأكـد مـن اكتمـال كافـة الحقـول المطلوبـة  

  .علـى نمـاذج فارغـة أو غيـر مكتملـة
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 النمــاذج  14/ 5

المعلومـات وعـدم وجـود أخطـاء فـي    بتدوينهــا فــي النمــاذج لضمــان صحــة  مراجعــة جميــع المعلومــات التــي قــام  علــى العميــل 

العميـل أن يعـي أن التوقيـع الخـاص بـه علـى النمـوذج يعنـي    البيانـات المدونـة، وعلـى شـركة التمويـل التأكـد مـن ذلـك أيضـا، وعلـى

  .الموافقـة علـى محتـوى النمـوذج

  عـن معلوماتـك الشـخصية تفصـحال   15/ 5 

عـن أي معلومـات شـخصية أو ماليـة ألي طـرف آخـر غيـر    اإلفصاح  علـى شـركة التمويـل التأكيـد علـى مسـئولية العميـل بعـدم

 .شـركة التمويـل وتحـت أي ظـرف مـن الظـروف 

 

 سـداد الدفعـة الشـهرية  16/ 5

امعلـى العميـل     إخالل تأخيـر، حيـث إن التأخـر بسـداد القسـط يعتبـر    الشـهري المسـتحق فـي تاريخـه دون  بسـداد القسـط  االلبر 

تـب عليـه زيـادة فـي  باالتفاقية   .األعباءويبر

 التمويلـي والمسـئوليات أمـام الجهـات الرسـمية األصلالمحافظـة علـى  5/17

 .ي والتأكيـد علـى مسـئوليته عـن أي سـوء اسـتخدام أمـام الجهـات الرسـميةالتمويلـ األصلعلـى  علـى العميـل المحافظـة
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اماتثالث:  القسم ال  ادلة. بالمت  االلت  

شـركات التمويـل    بمــا نصــت عليــه أنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك، تخضــع   الل اإلخدون  

اماتـل بشـأن  لهـذه المبـادئ ومـا يتضمنـه هـذا القسـم مـن تفاصي بالمنتـج أو الخدمـة التمويليـة والتـي    الخاصـة  واألنظمة  االلبر 

  .لحمايـة العميـل العامـة(المبـادئ )تدعـم 

وط  األحكام. 6  والشر

ل كتيــب عــام  مــن خــا  والشـروط المحدثـة للمنتـج أو الخدمـة التمويليـة للعميـل سـواء   األحكامشـركة التمويـل توفيـر  عل    1/ 6

المتاحــة لشــركة التمويــل وتشــجيع العميــل   األخرىأو توفيــر مطويــة خاصــة بذلــك أو عبــر القنــوات  واألحكاميتضمــن الشــروط 

ي الموقــع  علــى قراءتهــا قبــل بدايــة العالقــة كمــا ينبغــي أن تضــاف علــى
ون    .ــركةالخــاص بالش  اإللكبر

تضمـن    2/ 6  أن  التمويـل  شـركة  بوضـوح  األحكامعلـى  تنـص  تحذيريـة  بيانـات  الطلبـات،  ونمـاذج  العواقــب    والشـروط  علــى 

نمــوذج    الشــروط المتفــق عليهــا فــي  ف خالالمحتملــة التــي قــد يتحملهــا العميــل عنــد اســتخدام المنتــج أو الخدمــة التمويليــة  

  .الطلــب

المنتـج أو الخدمـة التمويليـة    والشــروط فــي نمــوذج تقديــم طلــب الحصــول علــى  األحكامعلــى شــركة التمويــل أن تــدرج كافــة    3/ 6

ية وفيــر نســخة باللغــة وغيــر مضللــة، مــع ت الـذي يقـوم العميـل بتعبئتـه باللغـة العربيـة علـى أن تكـون واضحـة ومفهومـة    اإلنجلبر 

  .فــي حــال طلــب العميــل ذلــك 

  30)  خالل والشــروط    األحكامالمضمونــة بــأي تغييــر فــي    االتصالالعميــل عــن طريــق وســائل    إبالغ علــى شــركة التمويــل    4/ 6

 . ـر قبــل إجــراء أي تغييـ  األقلعلــى  (يــوم عمــل

اضعلــى شــركة التمويــل أن تتيــح للعميــل إمكانيــة    5/ 6 والشـروط عـن    األحكام  يوافــق علــى هــذا التغييــر فــي  ال إذا كان    االعبر

اضـه خـال   ا عــن طريــق وســائل  بالتغيــرات المذكــورة مســبق  اإلشعار   استالمبعـد    (أيـام عمـل  10)طريـق إشـعار شـركة التمويـل باعبر

اضمســبقا فتــرة   المذكــور  اإلشعار اتصــال مضمونــة، وينبغــي أن يتضمــن   .ومدتــه واجراءاتــه االعبر

   األسعار وتحديد  والعموالتالرسوم . 7

توقيـع اتفاقيـة التمويـل،    سـدادها بعـد   العمالءالتـي يتعيـن علـى    والعموالتعلـى شـركة التمويـل عـدم إجـراء أي تغييـر فـي الرسـوم  

 الخارجييـن. المتعلقـة بمقدمـي الخدمـات   والعموالتبمـا فـي ذلـك الرسـوم 

 

 حماية البيانات والمعلومات والحفاظ عىل الشية . 8 

المؤقتيــن وكذلــك موظف  1/ 8 أو  الدائميــن  الموظفيــن  ســواء  التمويــل،  الطــرف علــى موظفــي شــركة  علــى    ــي  التوقيــع  الثالــث 

ومنـع    للعمالء  والشـخصيةالمعلومـات الماليـة    والتأكــد مــن عــدم كشــفهم  العمالءنمــوذج المحافظــة علــى الســرية بشــأن بيانــات  

  .تركهــم لوظائفهــمســواء أثنــاء العمــل أو بعــد   المخوليـن فقـط  األشخاصالدخـول عليهـا واقتصـاره علـى 



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

تشـمل مبيعـات وتسـويق    التــي   باألدوار ئحــة واضحــة لقواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن  ال علــى شــركة التمويــل تطبيــق     8/2

ظفيـن بنسـخة مـن  التمويـل تزويـد أولئـك المو   منتجـات التمويـل ومتابعـة وتحصيـل حسـابات التمويـل المتعثـرة. وعلـى شـركة

 : اآلتيةقواعـد السـلوك  الئحة أن تحظـر   م. وينبغـيال سـتال ئحـة قواعـد السـلوك وأخـذ إقـرار منهـم باال 

انـهأو    ،المتعثـر أي اتصـال مـع أقـارب العميـل   .1 أو نقـل    أو أصدقائـه، أو زيـارة إلـى مـكان عملـه، بغـرض طلـب   ،زمالئهأو    ،جبر

 .ءة الماليـة للعميـل أو الضامنال ل المـالمعلومـات حـو 

اماتهـم    إلـى العميـل أو الضامـن بنقـل معلومـات غيـر صحيحـة حـول عواقـب التخلـف   (مكتـوب أو شـفهي )أي اتصـال   .2  عـن البر 

 .إزاء جهـة التمويـل

علـى معلومـات    بر إلـى أنهـا تحتـويأي تواصـل مـع العميـل المتعثـر باسـتخدام مغلفـات مكتـوب علـى ظاهرهـا كلمـات تشـ  .3

 .لتحصيـل الديـون

 . أي تجاوز لشية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم المهنية .4

  والتسويق اإلعالنالتواصل عتر . 9

ي اتصــال علــى    العمالءعلــى شــركة التمويــل التواصــل مــع    1/ 9  
-  العمالءالمفضلـة لـدى    ـائلمــن الوسـ   األقلباســتخدام وســيلتر

يـد    - الحصـر  ال لـى سـبيل المثـال  ع ي البر
ون  يـد المسـجل، الرسـائل النصيـة اإللكبر مكـن للشـركة اسـتخدام قنواتهـا  والهاتف. كما ب  ، البر

الموقـع  الفـروع )الرئيسـة    ،) ي
ون  اسـتخدام اإللكبر وكذلـك  والمســموعة  المرئيـ)  العامــة  اإلعالمقنــوات    يقنوات    ،  ـة 

التمويــل  إلــخ(.. والمقــروءة.  ومنتجــات  خدمــات  تراهــا    اإلعالنية   األساليبباســتخدام    لتســويق  التــي  والتســويقية  والدعائيــة 

ـك والتأكـد مـن مراعـاة  واللوائـح والتعليمـات والقواعـد الصـادرة عـن البن  األنظمةيتماشـى مـع    مناســبة للشــريحة المســتهدفة، وبمــا 

 . العالقةذات  األخرى األنظمة

آخريـن، عنـد    ءعمال   المرســل علــى معلومــات شــخصية تخــص  اإلشعار علــى شــركة التمويــل التحقــق مــن عــدم احتــواء    2/ 9

يـد    ألكب    إعالنإرسـال إشـعار أو   ي مـن عميـل عـن طريـق البر
ون  علـى شـركة التمويـل التأكـد    3/ 9 .أخـرى  أي وسـيلة اتصـال   أو   اإللكبر

    االعالنمـن أن عـروض  
 
ي تسـتخدم سـعرا

ويجية التر  أو المـادة البر
 
أو أسـعار ابتدائيـة أن توضـح تاريـخ انقضـاء فعاليـة    تشـجيعيا

  .ونهايـة العرض األسعار هذه 

 مختصـرة، علـى سـبيل المثـال معـدل  اإلعالناتعلـى شـركة التمويـل التأكـد مـن أن    4/ 9 
 
 السـنويالنسـبة    التـي تتضمـن رمـوزا

(APR) شـرح معناهـا رصاحـة يتـم . 

الذيـن تقـل أعمارهـم    لألفراد   التمويـل عـدم إرسـال مـواد تسـويقية لمنتجـات تمويليـة تحمـل مخاطـر غيـر مناسـبةعلـى شـركة    5/ 9

 . ) هسـن 18)عـن 

  .وبطــرق ســهلة ناتال اإلعوبشــكل دائــم فــي رفــض اســتقبال هــذه  للعمالء شــركة التمويــل أن تمنــح الحــق   علــى 6/ 9

   االعالنعلـى شـركة التمويـل التأكـد مـن كـون    7/ 9
 
واضـح بمـا فـي ذلـك    وغيـر مضلـل وأن يكـون بصـورة واضحـة وخـط   مهنيـا

ية، وسه الهوامـش، علـى أن تكـون العبـارات باللغـة العربيـة الفصحـى مـع إمكانيـة اسـتخدام لغـات  لة الفهم  أخرى كاللغة اإلنجلبر 

كات األ  ار بمصالح الشر ي لإلعالن عدم اإلرص 
راىع ف  .  تشويهخرى أو وأن ي   سمعة القطاع المالي
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مـن  عمـل واحـد  يـومالل  خـ  االعالنيـد بالشـروط الـواردة فـي هـذه المـادة سـحب  تتق  ال للبنـك إلـزام شـركة التمويـل التـي    8/ 9

  .إخطـار البنـك لهـا بذلـك 

   قبل أو عند إبرام اتفاقية التمويل. 10

وريـة عـن    الحصــول علــى المعلومــات  خاللهعلــى شــركة التمويــل أن يكــون لديهــا نظــام مناســب تســتطيع مــن    1/ 10   العمالء الرص 

  .حســب احتياجــات كل عميــل  المالئمةلتقديـر احتياجاتهـم مـن المنتجـات والخدمـات التمويليـة وتقديـم العـروض 

  .همالحتياجات  المالئمة  فــي اختيــار المنتــج أو الخدمــة التمويليــة  للعمالءوالنصــح    االستشارةعلــى شــركة التمويــل تقديــم    2/ 10

عليـه    الطالعلمناسـبة    علــى شــركة التمويــل تزويــد العميــل بنســخة مــن اتفاقيــة التمويــل قبــل التوقيــع عليــه ومنحــه فتــرة  3/ 10 

  .وذلـك فـي حـال طلـب العميـل ذلـك

قبـل منـح تمويـل    المضمونـة،  االتصال أي مـن وسـائل  ل  العلـى شـركة التمويـل الحصـول علـى طلـب مـن العميـل مـن خـ  4/ 10

تمويـل جديـد  اتفاقيـة  توقيـع  توجـب  التمويـل  اتفاقيـة  فـي  تعديـل  أو  زيـادة  أي  أن  إلـى    جديـد، كمـا  ملحـق  إضافـة    االتفاقية أو 

  .القائمـة

التمويــل    5/ 10 اتفاقيــة  إبــرام  قبــل  التمويــل  شــركة  عــن  اإلفصاحعلــى  أو   لعمالئها  بالمنتــج  يتعلــق  مــا  التمويليــة    كل  الخدمــة 

  - الحصــرال    علــى ســبيل المثــال-ومــن ذلــك    للمنتــج أو الخدمــة التمويليــة،  األساسيةوالشــروط    باألحكامالمطلوبــة وأن تزودهــم  

 : مــا يلــي

  ي. ومعدل النسبة السنو  اإلداريةوتكاليف الخدمات  والعموالتلرسوم ا. 1 

ة سداد التمويل. 2  . فبر

  .إجراءات السداد المبكر . 3 

  .إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل . 4

  .إن وجدت االنسحابإجراءات حق . 5

امات وواجبات كل طرف بموجب . 6   .االتفاقيةالبر 

كة تعديله بعد شيان . 7   .االتفاقيةأي بند يحق للشر

تب عليه رص   أي. 8 ط قد يبر   .ر بمصلحة العميلقيد أو شر

  .إجراءات التعامل مع الشكوى . 9

التمويـل فـي حالـة    عـن إجـراءات التعامـل مـع اتفاقيـة  لعمالئها   اإلفصاحشـركة التمويـل قبـل إبـرام اتفاقيـة التمويـل    علـى  6/ 10

 .وفـاة العميـل الـذي تـم منحـه التمويـل
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مــن تلــك التغطيــة،    عن أي تغطيـة تأمينية والمسـتفيد   لعمالئها   اإلفصاحشـركة التمويـل قبـل إبـرام اتفاقيـة التمويـل    علـى 7/ 10 

العميـل مـن اتخـاذ قـراره بالحصـول علـى    الممــول، وذلــك ليتمكــن   األصلوكذلــك آليــة تقســيم التعويــض فــي حــال حــدوث تلــف  

 .ـل مـن عدمـهالتموي

  5)مـدة أقصاهـا    لال صاحــب الطلــب ســبب الرفــض عــن طريــق وســائل اتصــال مضمونــة خــ  إبالغعلــى شــركة التمويــل   8/ 10 

 .أو خدمــة تمويليــة ، فـي حـال مـا إذا رفضـت شـركة التمويـل طلـب العميـل للحصـول علـى أي منتـج (أيـام عمـل

 .ذلـك ـى شـركة التمويـل معرفـة الغـرض الـذي مـن أجلـه تـم الحصـول علـى التمويـل مـن العميـل وتوثيـقعل 9/ 10 

أيـام    10)تتجـاوز    ال   شـركة التمويـل تزويـد كل طـرف متعاقـد بنسـخة مـن اتفاقيـة التمويـل وكافـة ملحقاتـه فـي مـدة  علـى  10/ 10 

 .االتفاقيةبعـد إبـرام  عمـل(

ي علــى شــركة التمويــل فحــص الســجل   10/11
وتوثيــق ذلــك فــي    الماليــة،  مالءتهللعميــل بعــد موافقتــه، للتحقــق مــن    االئتمان 

المعلومــات   تســجيل  لهــا  ينبغــي  التمويــل، كمــا  موافقتــه  االئتمانيةملــف  بعــد  المرخـ  للعميــل،  الشـركة  بجمـع  لـدى  لهـا  ص 

، وتحديــث تلــك المعلومــات طــوال مــدة التعامــل  العالقة  واللوائـح والتعليمـات ذات  األنظمة، وفـق أحـكام  االئتمانيةالمعلومـات  

  .مــع العميــل

   بعد إبرام اتفاقية التمويل. 11

إخـ 11/1 إصـدار خطـاب  التمويـل  شـركة  للعميـل وتحديال علـى  العميـل  ء طـرف  ي ـث سـجل 
شـركة  االئتمان  المعلومــات    لدى 

  ( أيـام عمـل   7)، فـي مـدة أقصاهـا  الالزمة  ، فــي حــال قيــام العميــل بســداد كامــل مبلــغ التمويــل وتقديــم كافــة المســتنداتاالئتمانية

  .مـن تاريـخ السـداد

ونــي أو ورقــي)يــل بكشــف مجانــي للعمليــات  علــى شــركة التمويــل تزويــد العم  2/ 11  يوضــح الدفعــات    - ســنوي  بشــكل ربــع -   (الكبر

  .المســددة والدفعــات المتبقيــة، فــي حــال طلــب العميــل ذلــك 

يشـمل جميـع الرسـوم    جانــا ودون تأخيــر علــى شــركة التمويــل أن تــزود العميــل، بنــاء علــى طلبــه، بكشــف حســاب مفصــل م  3/ 11

  .أو سـداد مبكـر للتمويـل والتكاليـف بمـا فـي ذلـك أي تكاليـف إضافيـة، وذلـك فـي حـال حـدوث تعثـر  األجلوكلفـة 

هـم مـن الموكليـن علـى حقوقهـا بموجـب اتفاقيـة التمويـل، 11/4 اتخـاذ أي إجـراءات  عـدم    علـى شـركة التمويـل وممثليهـا وغبر

داد غيـر نظاميـة    .المبالـغ المسـتحقة لهـم االسبر

   أحكام عامة. 12

 . صعوبـات ماليـة طارئـة  الذيـن لديهـم  العمالءعنـد التعامـل مـع    اإلنسانية  بالحاالت  االعتبار فـي    األخذ علـى شـركة التمويـل    1/ 12

موقــع شــركة  2/ 12 للفــرع وفــي  الرئيــس  المدخــل  فــي  الفــرع  ســاعات عمــل  التمويــل وضــع  ي التمويــل    علــى شــركة 
ون  ،  اإللكبر

  .وتفتــح شــركة التمويــل وتغلــق بحســب الســاعات المعلــن عنهــا



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

بشـكل مجحـف    (المسـتقبليير    أو   الحالييــن )  عمالئها دم التمييــز فــي التعامــل بيــن  ينبغــي علــى شــركة التمويــل وموظفيهــا عــ  3/ 12

أي شـكل مـن أشـكال    االجتماعية، أو الحالـة  أو    ،اإلعاقةأو    ،السـنأو    ،اللـونعلـى العـرق، أو الجنـس، أو الديـن، أو    وغيـر عـادل بنـاء

 . التمويـل  بمـا فيهـا منتجات التعامالتوذلـك فـي مختلـف  األخرى التمييـز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
كات التمويل  مبادئ   حماية عمالء شر

 

 
 

 والشكاوى. القسم الرابع: األخطاء 

 . ()األعطالاألخطاء. 13

الم    (عطـل)علـى شـركة التمويـل إعـادة أي مبالـغ محصلـة قـد تنشـأ بسـبب خطـأ    1/ 13 تأخيـر ودون    تضـرر دونإلـى حسـاب 

 منهـا.  االستفادةيحـق لهـا  ال طالبـة بهـا و انتظـار الم  

لنفــس الخطــأ، فــي حــال    جميعهــم الذيــن تعرضــوا   اآلخرين  والعمالءعالجــة الخطــأ تجــاه العميــل  التمويــل م    علــى شــركة  2/ 13

تقديـم عميـل شـكوى أو مطالبـة، وعليهـا    بحــدوث أي خطــأ نتيجــة   إبالغها مــا إذا اكتشــفت شــركة التمويــل خطــأ، أو فــي حــال  

 مـن تاريـخ   (يـوم عمـل  60) فـي غضـون    اإلجراءإكمـال هـذا  
 
المتأثريـن    العمالءبجميـع    واالتصال،  األصلي تحديـد الخطـأ    اعتبـارا

  .تـم اتخاذهـا  التصحيحيـة التـي وباإلجراءاتواحاطتهـم بالخطـأ 

   الشكاوى. 14

كافـة وادراجهـا علـى    ة التمويــل وضــع آليــة تقديــم الشــكوى فــي مــكان واضــح بمبنــى شــركة التمويــل وفروعهــا علــى شــرك  1/ 14 

التمويـل   ي موقـع شـركة 
ون  الحصـول   للعمالءوتوفيـر نسـخة    اإللكبر للشـركة شـرح    فـي حـال رغبتهـم  عليهـا مكتوبـة، كمـا ينبغـي 

  .التسـوية التـي تـم إجراؤهـا شـكاوى إلـى جهـات أخـرى إذا لـم يقبـل العميـلإجـراءات تصعيـد ال

ي شكاوى  2/ 14
كة التمويل عند تلقر ي القيام   العمالء عل شر

  :باآلنر

أيــام    5)  لالخــ) وجــدتإن  )بالنواقــص    وابالغهالشــكوى    باستالمإشــعار العميــل عــن طريــق وســائل اتصــال مضمونــة   .1

 .) عمــل

  .لمتابعة المستجدات عل الشكوى المقدمة االتصال تزويد العميل برقم الشكوى وبيانات  .2

ي الشكوى مكتملة (أيام عمل 10)مدة ال تتجاوز   خاللالرد بالنتائج للعميل   .3
  .من تلقر

ي التواصل مع الشاكي  .4
 .بسجالتها واالحتفاظتوثيق القناة المستخدمة ف 

 

 

 

 

 


