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القسم األول :التمهيد
 .1الحماية المالية للعمالء في المملكة العربية السعودية
المرخصددة مددن قبل ددا
المشددرف عل د المؤسسددات الماليددة ُ
الم ارق د و ُ
تُعددد مؤسسددة النقددد العربددي السددعودي المؤسسددة) ُ
المصددر ل ددا العمددل فددي المملكددة العربيددة السددعودية المصددارف ،وشددركات التمويددل ،وشددركات الت د مين ،ومزاولددي
وُ

أعمددال الص درافة ،وشددركات المعلومددات اانتمانيددة) .منددذ صدددور نظددام المؤسسددة فددي عددام 0925م ونظددام مراقبددة
البنوك في عام 0966م وهي تعمل عل حماية مصالح العمالء والت كد من تعامل المؤسسات المالية مد العميدل

بطريقة م نية عادلة .تطور دور المؤسسة تدريجياً م توس القطاع المالي حيث أصبحت فدي العدام 0454ه د -
 5112م مسنولة عن قطاع الت مين بموج نظام ُمراقبة شركات الت مين التعداوني الصدادر بالمرسدوم الملكدي رقدم
م 35/وتاريخ 0454/6/5هد  ،وفي العام 5105م أصبحت كذلك مسنولة عدن مراقبدة شدركات التمويدل واإلشدراف

علي ا بموج

نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 20/وتاريخ 0433/8/03هد مما وس

دورها في مجال تعزيز حماية العمالء  .تُشدير أفضدل الممارسدات فدي مجدال الخددمات الماليدة أن هنداك توجد فدي
لمتابعة آلية تطوير المؤسسات المالية للمنتجات والخدمات الجديدة وآلية بيع ا إل العمالء وتقديم
عدد من الدول ُ
ااستشارة ل م عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة فدي تقدديم الشدكاوى .وقدد تدم إجدراء الك يدر مدن الد ارسدات
عن هذه المسانل ودلت النتانج أن المعاملة العادلدة تجداه العمدالء تدؤدي إلد زيدادة الدربح وتُسداهم فدي رفد مسدتوى

رض العمالء .تدرس ك ير من الدول وال ينات الدولية م ل مجموعة العشرين ومجلس ااستقرار المدالي ومنظمدة

التعدداون ااقتصددادي والتنميددة تعددديل واصدددار معددايير جديدددة فددي مجددال حمايددة العميددل .ونظ د اًر إل د نمددو وتطددور
القطاع المالي في المملكة ،فإن المؤسسة مستمرة في مراجعة هدذه التطدورات واصددار التعليمدات الرقابيدة المناسدبة

لتط ددوير مب ددادئ حماي ددة العم ددالء .م ددن ض ددمن أه ددداف المؤسس ددة ااس ددتراتيجية حص ددول العد د دميل ال ددذي يتعام ددل مد د
المؤسسات الماليدة الخاضدعة إلشدراف المؤسسدة علد معاملدة عادلدة بشد افية وصددق وأماندة وكدذلك حصدول علد

الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وس ولة وبتكل ة مناسبة وجودة عالية.
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 .2نموذج التطبيق

نموذج ()1

يوضح نموذج  )0آلية العمل المستخدمة الصدادرة مدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي لحمايدة عمدالء المؤسسدات
الماليددة فددي المملكددة ،ودور المؤسسددة الريددادي لتشددجي ممارسددات الش د افية والعدددل والحددرو عل د س د ولة وصددول

العمالء للخدمات والمنتجات المطروحة من المؤسسات المالية .إن األداء المتوق من المؤسسات المالية يحدده مدا
ورد ف ددي ضد دوابط العم ددل الحالي ددة والس ددابقة والتعليم ددات المس ددتقبلية وك ددذلك الت ك ددد م ددن التد دزام ه ددذه المؤسس ددات ب ددذه

الضوابط.
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 .3التعاريف
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين المعروفة أيضاً
مجموعة العشرين :وزراء المالية ُ
باسم ج ،51-ومجموعة العشرين) وهي مجموعة وزراء الماليدة ومحدافظي المصدارف المركزيدة مدن  09دولدة ذات
ااقتصادات ال امة إضافة إل مم ل عن ااتحاد األوروبي.
الشمول المالي :حصول فنات المجتم المختل ة كذوي الددخل المدنخ

وأصدحا

المتوسدطة
األعمدال الصدريرة و ُ

ومتناهيددة الصددرر عل د الخدددمات والمنتجددات التمويليددة المالنمددة التددي يحتاجون ددا بتكل ددة معقولددة وبطريقددة عادلددة
ُ

وش افة.

أنظمة التمويل :نظام التمويل العقاري ونظدام اإليجدار التمدويلي ونظدام مراقبدة شدركات التمويدل واللدوانح والتعليمدات
الصادرة عن المؤسسة.
شركة التمويل :شركة التمويل المساهمة الحاصلة عل

ترخيو لممارسة نشاط أو أك ر من أنشطة التمويل

المنصوو علي ا في نظام مراقبة شركات التمويل وانحت التن يذية
العميل :هو الذي توج ل الخدمات والمنتجات التمويلية.
التوعيــة :نشددر مبددادئ اإلرشدداد المددالي والقُدددرة عل د ف ددم المصددطلحات الماليددة الرنيسددة المسددتخدمة فددي المؤسسددات
المقدمة من هذه المؤسسات.
وبالتالي التمييز بين مختلف المنتجات أو الخدمات ُ
اإلفصاح :الكشف عن المعلومات والبيانات بكل وضو وش افية ومصداقية واامتناع عن حج

أي معلومات قد

تكون مؤ رة أو ذات أهمية ألي طرف من أطراف عقد التمويل .
تضــار المصــال  :أي إج دراء قددد تتخددذه شددركة التمويددل بش د ن موضددوع ي ددم العميددل يددؤدي إل د مخدداطر كبي درة
تتعار

م مصالح شركة التمويل المرتبطة في هذا الموضوع.

اإلعالن  :رسالة تجارية تروج ب ي وسيلة لمنتج أو خدمة مالية  ،بشكل مباشر أو غير مباشر.
االستشــار  :الحصددول علد توصددية أو نصدديحة مددن فددرد أو ج ددة مؤهلدة بعددد األخددذ فددي ااعتبددار ظددروف وأهددداف
العميل الشخصية.
وسائل اتصال مضمونة :البريد المسجل ،والتسليم اليدوي ،وأية وسيلة الكترونية مسجلة يمكن إ بات ا واسترجاع ا.
التمويل :منح اانتمان بعقود لألنشطة المنصوو علي ا في نظام مراقبة شركات التمويل وانحت التن يذية.
عقد التمويل :عقد ُيمنح بمقتضاه اانتمان لألنشطة المنصوو علي ا في نظام مراقبة شركات التمويل وانحت
التن يذية.
مبلغ التمويل :الحد األقص أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموج
4
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معدل النسبة السنوي :معدل الخصم محسوباً وفق أحكام المادة الحادية وال مانون من الالنحة التن يذية لنظام

مراقبة شركات التمويل.

اإلسناد لطرف الثالث :ترتي

يضطل بموجب طرف الث مزود خدمة عل سبيل الم ال) بتقديم خدمة كانت في

السابق تنجزها شركة التمويل بن س ا أو خدمة جديدة تزمد البددء فدي تقدديم ا .ويمكدن أن يدتم اإلسدناد لمقددم خدمدة
في المملكة العربية السعودية أو في الخارج ،ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحددات ج دة التمويدل ن سد ا
كمكتد د

رن دديس أو ف ددرع خ ددارجي) أو ش ددركة تابع ددة لمجموع ددة ج ددة التموي ددل أو ط ددرف ال ددث مس ددتقل ،مد د االتد دزام

بمتطلبات األنظمة واللوانح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة في هذا الش ن.

الموظفين :كل شخو طبيعدي يعمدل لمصدلحة شدركة تمويدل وتحدت إدارت دا أو إشدراف ا مقابدل أجدر سدواء فدي مقدر
الشركة أو خارج ا  .بما في ذلك الموظ ين المتعاقد مع م مباشرةً أو المتعاقد مع م عن طريق ااسناد.
الخط ـ  :كددل تصددرف يددؤدي إل د مخال ددة للسياس دات المو قددة واج دراءات العمددل ،الخاصددة بالشددركة باإلضددافة إل د
مخال ة األنظمة والتعليمات بما يؤ ر عل حقوق أو مصالح عميل أو أك ر.
معالجة الشكوى :أخذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتعامل م شكاوى العمالء. .
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القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء شركات التمويل
ُ .4مقدمة
-0/4حمايدة عمدالء شدركات التمويدل فدي المملكدة هددف اسدتراتيجي منشدود تسدع المؤسسدة دانمداً إلد تحقيقد مدن

خددالل حرص د ا عل د تقددديم الشددركات للمسددتوى المطلددو مددن المعاملددة العادلددة واألمانددة والشددمول المددالي .ستُسدداعد
مبادئ حماية عمالء شركات التمويل عل تحقيق ال دف المنشدود ألن دا تُطبدق علد كافدة أنشدطة شدركات التمويدل
المرخصددة مددن المؤسسددة ،و عل د الشددركات المرخصددة التددي ت دزاول النشدداطات المسدداندة لألنشددطة التمويليددة أو أي
ُ

طرف الث خارجي) ُيستعان ب من قبل شركات التمويل في إنجاز بع
التمويل األفراد الحاليين والمستقبليين).

الم ام .تشمل المبادئ عمالء شدركات

-5/4تُعتبر هذه المبادئ ُملزمة لشركات التمويل و ُمكملدة للتعليمدات والضدوابط الصدادرة عدن المؤسسدة  ,وينبردي
تطبيق ا عل كافة التعامالت التي تتم م العمالء األفراد في تاريخ أقصاه 5102/7/0م.
-3/4ينبري علد شدركات التمويدل تدوفير نسدخة ورقيدة مجانيدة مدن هدذه المبدادئ فدي ال دروع وتسدليم ا للعمدالء فدي
بداية التعامل أو عند حصول م عل منتج أو خدمة جديدة ،كما ينبري إدراج ا في موق شركة التمويل اإللكتروني
عل اإلنترنت.
-4/4ينبري عل شركة التمويل توفير كافة السجالت والمستندات والمعلومات والبيانات التي تطلب ا المؤسسة في
هذا الش ن.
األنظمة اآلتية:

المخولة ل ا بموج
-2/4أُصدرت المؤسسة هذه المبادئ استناداً إل الصالحيات ُ
 -0نظ ددام التموي ددل العق دداري الص ددادر بموجد د المرس ددوم الملك ددي رق ددم م 21/وت دداريخ 0433/8/03ه المواف ددق
5105/7/3م).

 -5نظددام اإليجددار التمددويلي الصددادر بموج د

المرسددوم الملكددي رقددم م 48/وتدداريخ 0433/8/03ه الموافددق

5105/7/3م).
 -3نظام ُمراقبة شركات التمويل الصادر بموج
5105/17/3م).

المرسوم الملكي رقم م 20/وتاريخ 0433/8/03هد الموافق

 -4الالنحة التن يذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقدرار وزيدر الماليدة رقدم  0559وتداريخ  0434/4/01ه د
الموافق 5103/5/51م).
 -2الالنحة التن يذية لنظام اإليجار التمويلي الصادرة بقدرار المحدافظ رقدم /0م ش ت وتداريخ 0434/4/04ه
الموافق 5103/5/54م).
 -6الالنح د ددة التن يذي د ددة لنظ د ددام مراقب د ددة ش د ددركات التموي د ددل الص د ددادرة بقد د درار المح د ددافظ رق د ددم /5م ش ت وت د دداريخ
0434/4/04ه الموافق 5103/5/54م).

6

FI FINANCE COMPANIES CONSUMER PROTECTION RINCIPLES

مــبادئ حــمايــة عــمالء شركات التمويل

 .5المبادئ العامة
فددي عددام 5100م طددورت مجموعددة العشدرين بواسددطة فريددق عمددل مددن ُمنظمددة التعدداون والتنميددة ااقتصددادية مبددادئ
عالية المستوى تُعن بالحماية المالية للعميل .تُعتبر هذه المبادئ ُمكملة لألنظمة والتعليمات القانمة ا سديما تلدك
المتعلقة بحماية العمالء .

المنظمددات
تُددوفر هددذه المبددادئ اإلطددار العددام للحمايددة الماليددة للعمددالء إذ تُسددتخدم فددي كافددة أنحدداء العددالم مددن قبددل ُ
المالية.
المبدأ  :1المعاملة بعدل وانصاف
علد د ش ددركات التموي ددل التعام ددل بع دددل وأمان ددة وانص دداف مد د العم ددالء ف ددي جميد د م ارح ددل العالق ددة بين م ددا ،والوف دداء
باالتزامات بموج

أنظمدة التمويدل ولوانح دا التن يذيدة وتعليمدات المؤسسدة والعقدود الموقعدة  ،وعلد شدركة التمويدل

اتباع أفضل الممارسات المقبولة دولياً للوفاء بالتزامات العمالء غير المدونة ،بحيث يكون ذلدك جدزءاً ا يتجد أز مدن
قافة شركة التمويل .كما ينبري بدذل عنايدة واهتمدام خداو للعمدالء منخ ضدي الددخل والتعلديم وكبدار السدن وذوي

ااحتياجات الخاصة من الجنسين.
المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية

المقدمددة للعمددالء ،بحيددث تكددون واضددحة
عل د شددركات التمويددل تحددديث معلومددات الخدددمات والمنتجددات التمويليددة ُ

ومختصرة س لة ال دم ودقيقدة غيدر ُمضدللة ،ويمكدن الوصدول ل دا دون عنداء خصوصداً شدروط ا وميزات دا الرنيسدة.
ُ
ينبرددي أن يشددمل ذلددك إيضددا حقددوق ومسددنوليات كددل طددرف وت اصدديل األسددعار والعمددوات التددي تتقاضدداها شددركة

التمويددل والر ارمددات والمخدداطر وآليددة إن دداء العالقددة ومددا يترت د
المقدمة من شركة التمويل.
والخدمات البديلة ُ

علي ددا ،إضددافة إل د تددوفير معلومددات عددن المنتجددات

المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
عل شركات التمويل وض برامج وآليات مختل ة و ُمناسبة لتطوير معارف وم ارات العمالء الحاليين والمسدتقبليين
ورف مسدتوى الدوعي واإلرشداد لددي م وتمكيدن م مدن ف دم المخداطر األساسدية ومسداعدت م فدي اتخداذ قد اررات مدروسدة

المناسبة للحصول عل المعلومات في حال حاجت م لذلك.
ّ
وفعالة ،وتوجي م إل الج ة ُ
المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل

عل شركة التمويل العمل بطريقة م نيدة لمدا فيد مصدلحة العمدالء علد امتدداد العالقدة بين مدا ،حيدث تعتبدر شدركة
التمويل المسنول األول عن حماية مصالح العمالء التمويلية.
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المبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال
عل شركات التمويل تطبيق الحد األقص من التدابير واإلجراءات األمنية لرقابة عمليات التمويل وحمايت ا
من ااحتيال أو ااستخدام غير المشروع.
المبدأ  :6حماية خصوصية المعلومات
محدددة

عل شركات التمويل حماية معلومات العمالء المالية والتمويليدة والشخصدية وعددم اسدتخدام ا إا ألغد ار
ٍ
يح كتابي مسبق من المؤسسة أو من ج ات أخرى م ل
ونظامية ،وعدم اإلفصا عن ا ألي
طرف الث إا بتصر ٍ

المحاكم) أو بموافقة العميل الخطية).
المبدأ  :7معالجة الشكاوى

عل شركات التمويل توفير آلية س لة ومناسبة للعمالء لتقديم شكاواهم بحيث تكون اآللية عادلة وواضحة وفعالة،
من خالل ا يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون ت خير وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
المنافسة
المبدأ ُ :8

ينبري عل الشركات التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات وااسعار بما يلبي احتياجدات ورغبدات العمدالء
ورغبات م  ,ودون إخالل باألنظمة والتعليمات ذات العالقة.

المبدأ  :9اإلسناد لطرف ثالث
عل شركة التمويل الت كد من التزام الج ات الخارجية التي يتم إسناد م ام ل ا بمتطلبات هدذه المبدادئ وأن دا تعمدل
لمدا فيد مصددلحة عمالن ددا وتتحمدل مسددنولية حمددايت م ،وا تع د شدركة التمويددل مددن المسددنولية فدي حددال عدددم التدزام

مقدم الخدمات الخارجي باألنظمة واللدوانح والتعليمدات السدارية فدي أي مدن العمليدات والم دام المسدندة إليد وفقداً لمدا

ورد في المادة  )37من الالنحة التن يذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
المبدأ  :11تضار المصال

عل شركة التمويل وض سياسة مكتوبة بش ن تضار المصالح ،وعلي ا الت كد من أن السياسات التي تُساعد في
ومطبقددة ،وعندددما تنشد إمكانيددة تضددار مصددالح بددين شددركة
المحتملددة لتضددار المصددالح موجددودة ُ
كشددف العمليددات ُ

التمويل وأي طرف آخر فينبري اإلفصا كتابياً عن هذه الحاات للعميل.
المبدأ  :11الموارد الكافية:

المناسدبة والالزمدة لتن يدذ أعمال دا
عل شركة التمويل بذل العناية الالزمة لتوفير الموارد المالية والتشريلية والبشدرية ُ

وخدمة عمالن ا بكل ك اءة ودون ت خير
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المبدأ  :12عدم التمييز والتفضيل:
ينبري عل الشركات وموظ ي ا عدم التمييز فدي التعامدل مد عمالن دا الحداليين والمسدتقبليين بشدكل مجحدف وغيدر
بناء عل العرق أو الجنس أو غير ذلك.
عادل ً
 .6مسئوليات العمالء
المقدمة من شدركات
عل شركات التمويل تعزيز مسنولية العمالء من خالل نشر برامج التوعية والت قيف المستمرة ُ
التمويل ُمجتمعة فضالً عن المبادرات التي تقوم في ا كل شركة تمويل لعمالن ا .تشمل مسنوليات العمالء اآلتي:
-1/6كن صادقاً عند تقديم المعلومات
قدددم دانم داً المعلومددات الكاملددة والدقيقددة عنددد تعبنددة أي نمدداذج خاصددة بشددركة التمويددل .وامتن د عددن تقددديم معلومددات
مضللة أو خاطنة أو غير مكتملة أو تلك التي ا تكون هامة أو جوهرية.

-2/6اق أر بدقة كافة المعلومات التي قدمتها لك شركة التمويل
سددوف يددتم تسددليمك الت اصدديل الكاملددة بش د ن االت ازمددات المترتبددة عليددك مقابددل حصددولك عل د الخدمددة أو المنددتج.
قم بااطالع عل هذه االتزامات وت كد من ف مك ل ا وقدرتك عل االتزام ب ا
-3/6اطرح األسئلة
في حال عدم وضو أي بند أو شرط في عقد التمويل أو أي مستندات أخرى تُقدم من شركة التمويل يحق للعميل
ااست سار عن ا وطر األسنلة عل مدوظ ي شدركة التمويدل ،ويجد علد مدوظ ي شدركة التمويدل اإلجابدة عدن أي
أسنلة بطريقة واضحة م نية تُساعدك في اتخاذ القرار المناس .
-4/6ت كد من بيانات عقد التمويل
المصدرة لعقد التمويل تشمل كافة محتويات العقد ومن ذلك -علد سدبيل الم دال ا الحصدر-
ت كد من أن النسخة ُ
بياناتك الشخصية ومبلدغ التمويدل ومعددل النسدبة السدنوي وملخدو عقدد التمويدل وتشدمل كدذلك كافدة ملحقدات العقدد

كجدول السداد واإلق اررات المرفقة وغيرها.
-5/6معرفة كيفية تقديم الشكوى
سدتوفر لددك شددركة التمويددل الت اصدديل بشد ن تقددديم الشددكوى واإلطددار الزمنددي لموافاتددك بالنتيجددة ،م ددل أرقددام وعندداوين
ااتصددال لتقددديم الشددكوى ومتابعت ددا .بددادر فددي اسددتخدام هددذه الخدمددة ومعرفددة كي يددة رف د الشددكوى إل د المسددتويات
العليا ،عند الضرورة.

-6/6استخدم الخدمة أو المنتج بموج األحكام والشروط
ا تستخدم الخدمة أو المنتج إا وفقاً لألحكام والشروط المرتبطة في ا ،وذلك بعد الت كد من ف م ا كاملة.
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-7/6عدم التعرض للمخاطر
تحتدوي بعد

الخددمات أو المنتجددات التمويليدة علد مسددتويات مت اوتدة مددن المخداطر وينبرددي علد شددركة التمويددل

شرح ا لك بوضو  .ا تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر ا تالنم وضعك المالي.
-8/6قدم طل للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عند تقديم طل

للحصول عل المنتج أو الخدمة ،ينبري عليك الت كد من مالنمت احتياجاتك وعليك اإلفصا عن

كافددة التزاماتددك الماليددة م د كافددة الج ددات ،عل د أن يسددتند ق درارك عل د قدددرتك فددي الوفدداء باالت ازمددات المترتبددة بعددد
الحصول عل المنتج أو الخدمة.
-9/6أبلغ شركة التمويل بش ن العمليات غير النظامية
في حال اكتش ت أي إجراءات غير نظامية تمس المنتج أو الخدمة المقدمة ،فإن عليك إبالغ شركة التمويدل بدذلك
عل ال ور م مراعاة اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى.
-11/6استشر شركة التمويل في حال مواجهة صعوبات مالية
تحدث م شركة التمويل التي تتعامل مع ا لطل

ااستشارة في حال كنت تواج صعوبات مالية وغير قادر عل

تحمل التزامات الخدمة أو المنتج التمويلي حت تستطي مناقشة الخيارات المتاحة بما يتناس

م وضعك المالي.

-11/6تحديث المعلومات
ينبرددي تحددديث المعلومددات الشخصددية الخاصددة بددك بمددا فددي ذلددك معلومددات ااتصددال ومن ددا صددندوق البريددد والبريددد
االكترون ددي بحي ددث يك ددون التح ددديث بش ددكل مس ددتمر ومتد د م ددا طلبد دت ش ددركة التموي ددل ذل ددك ،وسد دتكون مس ددنواً ع ددن

المعلومات التي لم تقم بتزويد شركة التمويل ب ا.
-12/6عنوان البريد

استخدم عنوان البريد البريد العادي والبريد اإللكتروني) وأرقام ااتصال الخاصة بك عند طلب ا من شركة التمويدل
التدي تتعامددل مع دا .ا تسددتخدم عنداوين أخددرى ا تخصددك كاألصددقاء أو األقددار حيدث ممكددن أن يدؤدي ذلددك إلد
إفشاء معلوماتك المالية ل م.
-13/6الوكالة الرسمية
ُك دن حددذ اًر عنددد مددنح وكالددة رسددمية إلنجدداز تعامالتددك الماليددة .أعددرف لمددن تعطددي صددالحية التصددرف فددي شددؤونك
المالية ومن يطل علي ا.
-14/6ال توقع على النماذج غير المكتملة
ت كددد مددن اكتمددال كافددة الحقددول المطلوبددة واألرقددام فددي النمدداذج المقدمددة لددك للتوقي د  .ا توق د عل د نمدداذج فارغددة
أو غير مكتملة.
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-15/6استعرض كافة معلوماتك
ينبري عليك مراجعة جمي المعلومات التي سجلت ا في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم وجود أخطاء في
البيانات المدونة .وأعلم أن التوقي الخاو بك عل النموذج يعني الموافقة عل محتوى النموذج.
-16/6ال تفص عن معلوماتك الشخصية
ا ت ص ددح ع ددن أي معلوم ددات شخصد ددية أو مالي ددة ألي ط ددرف آخد ددر غي ددر ش ددركة التمويد ددل وتح ددت أي ظ ددرف مدددن
الظروف.
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
دون اإلخ ددالل بم ددا نصد دت عليد د أنظمد دة التموي ددل ولوانح ددا التن يذي ددة ،تخضد د ش ددركات التموي ددل ل ددذه المب ددادئ وم ددا
يتضددمن هددذا القسددم مددن ت اصدديل بشد ن االت ازمددات واألنظمددة الخاصددة بالمنتجددات والخدددمات التمويليددة والتددي تدددعم
"المبادئ العامة" لحماية العميل.
 .7األحكام والشروط
المحد دة للمنتجدات والخددمات التمويليدة للعميدل سدواء مدن خدالل
-0/7عل شركة التمويل توفير األحكام والشروط ُ
توفير كتي

المتاحدة
عام يتضمن الشروط وااحكام أو توفير مطوية خاصدة بدذلك أو غبدر القندوات األخدرى ُ

لش ددركة التموي ددل وتش ددجي العميد ددل علد د قراءت ددا قبد ددل بداي ددة العالق ددة كم ددا ينبردددي أن تض دداف علد د الموق د د
االكتروني الخاو بالشركة.
-5/7عل د شددركة التمويددل أن توضددح ااحكددام والشددروط ونمدداذج الطلبددات بيانددات تحذيريددة تددنو بوضددو عل د

المت دق علي دا فدي
العواق المحتملة التي قد يتحمل ا العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة خدالف الشدروط ُ
نموذج الطل .
-3/7عل شركة التمويل أن تدرج كافة األحكام والشروط في نموذج تقديم طل

الحصول عل المنتج أو الخدمدة

والذي يقوم العميدل بتعبنتد باللردة العربيدة علد أن تكدون واضدحة وم ومدة وغيدر مضدللة ،مد تدوفير نسدخة

باللرة اإلنجليزية في حال طل

العميل ذلك.

-4/7عل د شددركات التمويددل إبددالغ العمددالء عددن طريددق أحددد وسددانل ااتصددال المضددمونة ب د ي ترييددر فددي األحكددام
والشروط خالل  31يوم عمل) عل األقل قبل إجدراء أي ترييدر .وعلد شدركة التمويدل تزويددك بنسدخة مدن

المستندات الموقعة منك واإلحت اظ ب ا في مكان آمن.
وملخو عقد التمويل و ُ
العقد ُ
-2/7عل شركة التمويل االت ازم بما تضمن عقد التمويل وعدم التعديل إا بموافقة العميل والتوقي عل ذلك.
 .8رسوم والعموالت وتحديد األسعار

 -0/8يحظددر علد شددركة التمويددل إجدراء أي ترييددر فددي الرسددوم والعمددوات التددي يتعددين علد العمددالء سدددادها بعددد
توقي عقد التمويل ،بما في ذلك الرسوم والعموات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين.
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 .9حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية
اء المددوظ ين الدددانمين أو المددؤقتين ومددوظ ي الطددرف ال الددث التوقي د عل د
-0/9عل د مددوظ ي شددركة التمويددل ،س دو ً
نموذج المحافظة عل السرية بش ن بيانات العمالء والت كد من عدم كشد م المعلومدات الماليدة و الشخصدية

للعمد ددالء ومن د د الد دددخول علي د ددا واقتصد دداره عل د د ااشد ددخاو المخد ددولين فقد ددط س د دواء أ ند دداء العمد ددل أو بعد ددد

ترك م لوظان م.
-5/9عل شدركة التمويدل تطبيدق انحدة واضدحة لقواعدد السدلوك للمدوظ ين المكل دين بداألدوار التدي تشدمل مبيعدات
وتسددويق منتجددات التمويددل ومتابعددة وتحصدديل حسددابات التمويددل المتع درة ويج د

عل د شددركة التمويددل تزويددد

أولنك الموظ ين بنسخة من انحة قواعد السلوك وأخذ إقرار من م بااستالم .ويج
السلوك اآلتي:

-0

أي اتصددال م د أقددار العميددل المتع ددر أو جي ارن د أو زمالند أو أصدددقان  ،أو زيددارة إل د مكددان عمل د ،
برر

-5

أن تحظر انحدة قواعدد

طل

أو نقل المعلومات حول المالءة المالية للعميل أو الضامن.

أي اتصددال مكتددو أو شد ي) إلد العميددل أو الضددامن بنقددل معلومددات غيددر صددحيحة حددول عواقد
التخلف عن التزامات م لج ة التمويل.

-3

التواصددل مد العميددل المتع ددر باسددتخدام مرل ددات مكتددو علد ظاهرهددا كلمددات تشددير إلد أن ددا تحتددوي

-4

أي تجاوز لسرية معلومات العميل ،وتضار المصالح والقيم الم نية.

عل معلومات لتحصيل الديون.

 .11التواصل عبر اإلعالن والتسويق
-0/01عل شركة التمويل التواصل م العمالء باستخدام وسيلتي اتصال عل األقدل مدن الوسدانل الم ضدلة لددى
العمددالء – علد سددبيل الم ددال ا الحصددر-البريددد اإللكترونددي ،البريددد المسددجل ،الرسددانل النصددية وال دداتف.
كما ُيمكن للشركة اسدتخدام قنوات دا الرنيسدة ال دروع ،الموقد االكتروندي) ،وكدذلك اسدتخدام قندوات اإلعدالم
العامددة المرنيددة والمسددموعة والمقددروءة  ....إلددخ) لتسددويق خدددمات ومنتجددات التمويددل باسددتخدام األسددالي

اإلعالنية والدعانية والتسويقية التي ت ارهدا مناسدبة للشدريحة المسدت دفة ،وبمدا يتماشد مد األنظمدة واللدوانح
والتعليمات والقواعد الصادرة عن المؤسسة والت كد من مراعاة األنظمة األخرى ذات العالقة.

-5/01عند إرسال إشعار أو إعدالن ألك در مدن عميدل عدن طريدق البريدد اإللكتروندي أو أي وسديلة اتصدال أخدرى،
عل د شددركة التمويددل التحقددق مددن عدددم احت دواء اإلشددعار المرسددل عل د معلومددات شخصددية تخددو عمددالء

آخرين.
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-3/01عل د شددركة التمويددل الت ّكددد مددن أن عددرو

اإلعددالن أو المددادة الترويجيددة التددي تسددتخدم سددعر تشددجيعي

أو أسعار ابتدانية توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه األسعار ون اية العر .

-4/01علد شددركة التمويددل الت كددد أن اإلعالنددات التددي تتضددمن رمددوز مختصدرة علد سددبيل الم ددال معدددل النسددبة
السنوي  )APRيتم شر معناها صراحة.
-2/01عل شركة التمويل عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تمويلية تحمل مخاطر غير مناسبة لألفراد أقل من
 08سنة).
-6/01يج
-7/01يج

عل الشركة أن تمنح الحق للعمالء وبشكل دانم في رف

استقبال هذه اإلعالنات وبطرق س لة.

أن يكون اإلعالن م ني وغير مضلل وبصورة واضحة وخط واضح بما في ذلك ال وامش ،وعل

أن تكون العبارات باللرة العربية ال صح وس لة ال م  ,وعل أن يراع في اإلعالن عدم اإلضرار بمصالح

الشركات األخرى أو تشوية سمعة القطاع المالي.

 8/01للمؤسسة إلزام الشركات التي ا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سح

اإلعالن خالل يوم عمل واحد

من إخطار المؤسسة ل بذلك.
 .11قبل أو عند إبرام عقد التمويل
 -0/00ينبرددي علد شددركة التمويددل أن يكددون لدددي ا نظددام ُمناسد

تسددتطي مددن خاللد الحصددول علد المعلومددات

الضددرورية عددن العمددالء لتقدددير احتياجددات م مددن المنتجددات والخدددمات التمويليددة وتقددديم العددرو
حس

احتياجات كل عميل.

المالنمددة

-5/00علد د ش ددركة التمويد ددل تق ددديم ااستشدددارة والنص ددح للعم ددالء فد ددي اختي ددار الخد دددمات أو المنتج ددات التمويليدددة
المالنمة.
-3/00قبل منح تمويل جديد ،عل شركة التمويل الحصول عل طل
كما أن أي زيادة أو تعديل في ات اقيدة التمويدل توجد

من العميل من خالل توقي عقدد التمويدل،

توقيد عقدد تمويدل جديدد أو إضدافة ملحدق إلد العقدد

القانم.
-4/00علد د ش ددركة التموي ددل قب ددل إبد درام عق ددد التموي ددل إفص ددا لعمالن ددا ع ددن ك ددل م ددا يتعل ددق بالمنتج ددات التمويلي ددة
المطلوبددة وأن تددزودهم باألحكددام والشددروط األساسددية للمنددتج أو الخدمددة التمويليددة ،ومددن ذلددك -عل د سددبيل

الم ال ا الحصر– ما يلي:
-0

الرسوم والتكاليف اإلدارية ومعدل النسبة السنوي.

-5

فترة سداد التمويل.
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-3

إجراءات السداد المبكر.

-4

إجراءات إن اء عقد التمويل.
إن وجدت.

-2

إجراءات حق اانسحا

-6

التزامات وواجبات كل طرف بموج

-7

أي بند يحق للشركة تعديل بعد سريان العقد.

-8

أي قيد أو شرط قد يترت

-9

إجراءات التعامل م الشكوى.

علي ضر اًر بمصلحة العميل.

-2/00في حال رفضت شركة التمويل طل
التمويل إبالغ صاح

الطل

سب

العقد.

العميل للحصول عل
الرف

 -6/00ينبر ددي علد د ش ددركة التموي ددل معرف ددة الر ددر

أي منتجات تمويلية ،يج

عل

شركة

عن طريق وسانل اتصال مضمونة.
ال ددذي م ددن أجلد د ت ددم الحص ددول علد د التموي ددل م ددن العمي ددل

وتو يق ذلك .
-7/00علد شددركة التمويددل تزويدد كددل طددرف متعاقددد بنسددخة مددن عقددد التمويددل وكافددة ملحقاتد فددي مدددة ا تتجدداوز
 )01أيام بعد إبرام عقد التمويل.
 8/00على شركة التمويل فحص السجل االئتماني للمستهلك ،بعد موافقته ،للتحقق من مالءته المالية  ،وتوثيق
ذلك في ملف التمويل ،كما يجب عليها تسجيل المعلومات اانتمانية للمست يد ،بعد موافقت لدى الشركة المرخو
ل ا بجم المعلومات اانتمانية ،وفق أحكام األنظمة واللوانح والتعليمات ذات العالقة ،وتحديث تلك المعلومات
طوال مدة التعامل م المست يد.
 .12بعد إبرام عقد التمويل
-0/05فددي حددال سددداد كامددل مبلددغ التمويددل مددن قبددل العميددل ،فيج د

عل د شددركة التمويددل إصدددار خطددا

إخددالء

طرف في مدة أقصداها  7أيدام عمدل) مدن تداريخ السدداد وتحدديث سدجل اانتمداني لددى شدركة المعلومدات
اإلنتمانية.
-5/05عل شركة التمويل تقديم ااستشارة المالية إذا كان العميل يواج صعوبات في تحمدل الت ازمدات الخدمدة أو
المنتج التمويلي ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناس

م وضع المالي.

 -3/05اضافة إل الكشف الش ري  ،عل شركة التمويل أن تزود العميل ،بناء عل طلب  ،بكشف الكتروني أو
ورقي) مجاني مرة كل سنة ،توضح في الدفعات المسددة والدفعات المتبقية.
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-4/05عل شركة التمويل أن تزود العميل ،بناء عل طلب  ،بكشف حسا

م صل مجاناً ودون ت خير يشمل

جمي الرسوم وكل ة األجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية ،وذلك في حال حدوث تع ر أو سداد مبكر
للتمويل.
-2/05ا يجوز لشركة التمويل ومم لي ا وغيرهم من الموكلين عل حقوق ا بموج

عقد التمويدل ،اتخداذ إجدراءات

غير مناسبة أو مبالغ في ا أو غير معقولة استرداد المبالغ المستحقة ل م.
 .13المبادئ الخاصة بعقود اإليجار التمويلي للمركبات:
 0/03عل شركات التمويل اتباع التالي في هذا النوع من العقود:
 5/03يج

عل الشركة أن تقوم بتو يق حصول العميل عل شروط واست ناءات الت مين عل المركبدة عندد ابدرام

اء
العقدد ،مد تزويددد العميددل بد ي ترييدرات تطد أر علد بنددود الو يقددة قبددل سدريان ا بمددة ا تقددل عددن  31يددوم عمددل سدو ً
كانت تلك الترييرات عل الو يقة الحالية أو الو يقة الجديدة.
 3/03يج

أن يتضمن العقد نموذج للتسوية المتبعة لدى الشركة في حالة ال دالك الكلدي للمركبدة وآليدة الحصدول

عل تعوي

من شركة الت مين.

 4/03فددي حددال وقددوع حددادث للمركبددة أدى إل د انقطدداع المن ع دة بشددكل جزنددي أو كلددي يج د

عل د الشددركة اتخدداذ

اإلجراءات التالية م تو يق ا:
 .0توجي العميل وتزويده بالمستندات الواج

توفرها لرف مطالبة لدى شركة الت مين.

 .5اسددتالم المركبددة والمسددتندات الخاصددة بالحددادث بنمددوذج اسددتالم يوضددح حالددة المركبددة واكتمددال المسددتندات
الخاصة ب ا.
 .3يتم رف المطالبدة لددى شدركة التد مين خدالل  )54سداعة مدن اسدتالم المركبدة ،عددا اذا كدان اليدوم الدذي يلدي
استالم المركبة إجازة رسمية فيتم رفع ا في أول يوم عمل بعد اإلجازة.
 .4متابعة المطالبة لدى شركة الت مين والت كيد عل اانت اء من تسوية المطالبة خالل ال ترة المعيارية المحدددة
نظاماً والوارد في الالنحة التن يذية لنظام مراقبة شركات الت مين.
 .2بعد اانت اء من تسوية المطالبة يتم الشدروع بإصدال األضدرار الدواردة كمدا ورد فدي تقريدر المدرور أو شدركة
نجم وتسليم المركبة للعميل بعد ت كده من إتمام اإلصال .

 .6يجد

علد الشددركة أن تقدوم بتسدوية عقددد التمويدل خددالل فتدرة أقصداها سددبعة أيدام مدن صدددور خطدا

ال ددالك

الكلي من شركة الت مين.
 2/03في حال انقطاع العميل عن السداد يج

أن يتم ا بات التواصل م المتع ر قبل اتخداذ أي إجدراءات بشد ن

المركبة.
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 .14أحكام عامة
-0/04عل شركة التمويل األخذ في ااعتبار الحاات اإلنسانية عند التعامل مد العمدالء الدذين لددي م صدعوبات
مالية طارنة.
-5/04عل شركة التمويل تقديم النصح والمشورة لعمالن الذين لدي م صعوبات مالية ومحاولة مساعدت م للترل
المضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحق م.
عل هذه الصعوبات قبل ُ
-3/04علد د ش ددركة التموي ددل وضد د س دداعات عم ددل ال ددرع ف ددي الم دددخل الد درنيس لل ددرع وف ددي موقد د ش ددركة التموي ددل
اإللكتروني ،وت تح شركة التمويل وترلق بحس

المعلن عن ا.
الساعات ُ

-4/04عل شركة التمويل في جمي األحوال عدم التحيز ضد العمالء عند التعامل أو بي أو استخدام أي خدمة
أو منتج.
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القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
 .15األخطاء (األعطال)
-0/02ا يحق لشركة التمويل ااست ادة من أي مبالغ محصدلة قدد تنشد بسدب
حسا

خطد عطدل) وعلي دا إعادت دا إلد

المطالبة ب ا.
المتضرر دون ت خير ودون انتظار ُ
ُ

-5/02في حال اكتش ت شركة التمويل خط  ،أو في حال إبالغ ا بحدوث أي خط نتيجة تقدديم عميدل شدكوى أو
مطالبة ،فينبري علي ا ُمعالجة الخط تجاه العميل والعمالء اآلخرين جميع م الذين تعرضوا لدن س الخطد .
واكمددال هددذا اإلجدراء فددي غضددون  61يددوم عمددل اعتبددا اًر مددن تدداريخ تحديددد الخطد األصددلي .وينبرددي علي ددا

ااتصال بجمي العمالء المت رين واحاطت م بالخط وباإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
 .16الشكاوى

-0/06عل شركة التمويل وض آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبن شركة التمويل وفروع ا كافة وادراج ا
علد موقد شددركة التمويددل اإللكترونددي وتددوفير نسددخة للعمددالء فددي حددال رغبددت م الحصددول علي ددا مكتوبددة ,
كما عل الشركة شر إجراءات تقديم الشكاوى إذا لم يقبل العميل التسوية التي تم إجران ا.
-5/06عل شركة التمويل عند تلقي شكاوى العمالء القيام باآلتي:
-0

إش ددعار العمي ددل ع ددن طري ددق وس ددانل اتص ددال مض ددمونة باس ددتالم الش ددكوى وابالغد د ب ددالنواقو إن
وجدت).

-5

تزويد العميل برقم الشكوى وبيانات ااتصال لمتابعة المستجدات عل الشكوى المقدمة.

-3

الرد بالنتانج للعميل خالل مدة ا تتجاوز  )01أيام عمل من تلقي الشكوى مكتملة.

-4

إشعار العميل بطريقة مكتوبة خطياً بنتيجة الشكوى وتوضيح األسبا

الداعية لذلك.

-2

شددر آليددة رف د الدددعوى أمددام لجنددة ال صددل فددي المخال ددات والمنازعددات التمويليددة المشددكلة بموج د
المرسوم الملكي رقم م 20/وتاريخ 0433/8/03هد.
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