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ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

الحماية المالية للعمالء في                                                                                                 1.
المملكة العربية السعودية

 البنك المركزي السعودي يعد
الجهـــــــــة المراقبـــــــــة و المشـــــــــرفة علـــــــــى 

و  المؤسســات الماليــة المرخصــة مــن ِقَبلهــا
ة المصــّرح لهــا بالعمــل فــي المملكــة العربيــ

 المصــــارف، شــــركات التمويــــل،(الســــعودية 
شـــركات التـــأمين، مزاولـــي أعمـــال الصـــرافة 

دور منذ ص) وشركات المعلومات االئتمانية
م  1952نظــــام البنــــك المركــــزي فــــي عــــام 

 .  م 1966ونظام مراقبة البنوك في عام
 

ح يعمل البنــك المركــزي علــى حمايــة مصــال
 العمــالء و التأكــد مــن تعامــل المؤسســات

 .لةالمالية مع العميل بطريقة مهنية عاد
 

وسع تطور دور البنك المركزي تدريجيًا مع ت
القطـــاع المـــالي حيـــث أصـــبح فـــي الــــــــعام 

م مســـــؤول عـــــن قطـــــاع 2005 -هــــــ 1424
ــــة شــــركات  ــــأمين بموجــــب نظــــام مراقب الت

ملكي التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم ال
وفـــــي  م 1424/6/2وتاريخـــــه  /32مرقــــم 
م أصــــبح كــــذلك مســــؤول عــــن 2012عــــام 

هــا مراقبــة شــركات التمويــل واإلشــراف علي
بموجــــب نظــــام مراقبــــة شــــركات التمويــــل 

ــــوم الملكـــي رقـــم   15/ مالصـــادر بالمرســــــ
فـــي مجـــال تعزيـــز  هــــ1433/8/13وتاريخـــه 

 .حماية العمالء
 

كمـــا تشـــير أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال 
الخــدمات الماليــة أن هنــاك توجــه فــي عــدد 

ية تطوير المؤسس ات من الدول لمتابعة آل
الماليـــــة للمنتجـــــات و الخـــــدمات الجديـــــدة 
وآليـــــــة بيعهـــــــا  إلـــــــى العمـــــــالء و تقـــــــديم 
 االستشارة لهم عند حصول أي مشكلة أو

 . في حال الرغبة في تقديم الشكاوى
 

هذه عن   وقد تم إجراء الكثير من الدراسات 
ادلة المسائل ودّلت النتائج أن المعاملة الع

تجـــــاه العمـــــالء تـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة الـــــربح 
. وتساهم في رفع  مستوى رضا العمالء

 
ــ ة درســت كثيــر مــن الــدول و الهيئــات الدولي
ار مثل مجموعة العشرين ومجلس االستقر

المــــالي و منظمــــة التعــــاون االقتصــــادي و 
ي التنميــة تعــديل و إصــدار معــايير جديــدة فــ

 .مجال حماية العميل
 

 ونظــرًا إلــى نمــو وتطــور القطــاع المــالي فــي
ي المملكــة، فــإن البنــك المركــزي مســتمر فــ

مراجعــة هــذه التطــورات وإصــدار التعليمــات 
 .الرقابية لتطوير مبادئ حماية العمالء

 
مــــــــن ضــــــــمن أهــــــــداف البنــــــــك المركــــــــزي 

عامــل االســتراتيجية حصــول العميــل الــذي يت
 مــع المؤسســات الماليــة الخاضــعة إلشــراف
البنــــــك المركــــــزي علــــــى معاملــــــة عادلــــــة 
ه بشــفافية وصــدق وأمانــة و كــذلك حصــول
سر على الخدمات و المنتجات المالية بكل ي
.ةوسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالي
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نموذج التطبيق2.

 حماية العميل
يز مبادئ النزا بدور قيادي لتعز هة و القيام 

ـــــق تطبيـــــق  الشـــــفافية و العـــــدل عـــــن طري
مبــــادئ الحمايــــة ومســــاعدة العمــــالء فــــي 
ــــواجههم فــــي  ــــي ت معالجــــة الصــــعوبات الت

 .التعامل مع المصارف

 القواعد
 تــــــــوفير التوجيــــــــه
لصــــــــــــــــــــــــــــــــانعي 
السياســــــات فــــــي 

 .رارعملية صنع الق

 النهج
 المشترك 

 .المبادئ و القواعد

 المبادئ
 تـــوفير اإلرشـــادات
لصــــــــــــــــــــــــــــــــانعي 
السياســــــات فــــــي 

 .رارعملية صنع الق

 القواعد التنظيمية
ع“ د إصدار التوجيهات عن طريق القوا

ـــــــــى  ـــــــــي يتعـــــــــين عل ـــــــــة الت التنظيمي
 .”المؤسسات المالية االلتزام بها

 مدونات السلوك المهني
اسات إصدار المبادئ المتعلقة بالسي“

ـــوائح و تشـــجيع  عـــن طريـــق إصـــدار الل
 .”االمؤسسات المالية على تحقيقه

آليــة العمــل المســتخدمة ) 1(يوضــح نمــوذج 
ء الصــادرة مــن البنــك المركــزي لحمايــة عمــال

المؤسســــات الماليــــة فــــي المملكــــة، ودور 
ـــــادي لتشـــــجيع ممارســـــات  المؤسســـــة الري
 الشــفافية و العــدل و الحــرص علــى ســهولة
وصــــــول العمــــــالء للخــــــدمات و المنتجــــــات 

 .المطروحة من المؤسسات المالية
   

ة إن األداء المتوقــع مــن المؤسســات الماليــ
ية و ضوابط العمل الحال في   يحدده ما ورد 

كــذلك الســابقة و التعليمــات المســتقبلية و
التأكـــد مـــن التـــزام هـــذه المؤسســـات بهـــذه 

 .الضوابط
   

 )1(نموذج 
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التعاريف3.

 البنك المركزي•
 .البنك المركزي السعودي

 
 مجموعة العشرين•

ي ة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركز
المعروفــــة ( فــــي دول مجموعــــة العشــــرين 

وهـــي مجموعـــة وزراء )  -20أيضـــًا بإســـم ج 
 الماليــة ومحــافظي المصــارف المركزيــة مــن

ـــة ذات االقتصـــادات الهامـــة إضـــافة 19 دول
 .إلى ممثل عن االتحاد األوربي

 
 الشمول المالي•

ـــات المجتمـــع المختلفـــة كـــذوي  حصـــول فئ
الـــــــدخل المـــــــنخفض و أصـــــــحاب األعمـــــــال 
ــــة الصــــغر  الصــــغيرة و المتوســــطة ومتناهي
ــــــة  ــــــى الخــــــدمات و المنتجــــــات التمويلي عل

ــة المالئمــة التــي يحتاجونهــا بتكلفــة مع قول
 .وبطريقة عادلة وشفافة

 
 أنظمة التمويل•

نظـــــام التمويـــــل العقـــــاري ونظـــــام اإليجـــــار 
شركات التمو يل و التمويلي ونظام مراقبة 

 اللــــوائح و التعليمــــات الصــــادرة عــــن البنــــك
 .المركزي

 
 شركة التمويل•

 شـــركة التمويـــل المســـاهمة الحاصـــلة علـــى
من أنشط ة ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر 

قبة التمويل المنصوص عليها في نظام مرا
 .شركات التمويل والئحته التنفيذية

 
 العميل•

له الخدمات و المنتجات  ــه  لذي توجــــــ هو ا
 .التمويلية

 
 
 

 التوعية•
نشــر مبــادئ إلرشــاد المــالي و القــدرة علــى 
فهــــــــم المصــــــــطلحات الماليــــــــة الرئيســــــــة 
 المســـــتخدمة فـــــي المؤسســـــات وبالتـــــالي

قدمة التمييز بين المنتجات أو الخدمات الم
 .من هذه المؤسسات

 
 اإلفصاح•

 الكشــــف عــــن المعلومــــات والبيانــــات بكــــل
ناع عن  وضوح وشفافية ومصداقية واالمت

حجــــب أي معلومــــات قــــد تكــــون مــــؤثرة أو 
ذات أهميـــة ألي طـــرف مـــن أطـــراف عقـــد 

 .التمويل
 
 تضارب المصالح•

ن أي إجــراء قــد تتخــذه شــركة التمويــل بشــأ
موضـــوع يهـــم العميـــل يـــؤدي إلـــى مخـــاطر 

يــل كبيــرة تتعــارض مــع مصــالح شــركة التمو
 .المرتبطة في هذا الموضوع

 
 اإلعالن•

أو  رســـالة تجاريـــة تـــروج بـــأي وســـيلة لمنـــتج
 .رخدمات مالية، بشكل مباشر أو غير مباش

 
 االستشارة•

فرد من  أو  الحصول على توصية أو نصيحة 
ظروف بار  في االعت  جهة مؤهلة بعد األخذ 

 .وأهداف العميل الشخصية
 
 وسائل اتصال مضمونة•

أيـــة البريـــد المســـجل، و التســـليم اليـــدوي، و
ــــة مســــجلة يمكــــن إثب اتهــــا وســــيلة إلكتروني

 .واسترجاعها بشكل مضمون
 
 
 
 
 



التمهيد: القسم األول  06

ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

 التمويل•
ص مــنح االئتمــان بعقــود لألنشــطة المنصــو

ل عليهــا فــي نظــام مراقبــة شــركات التمويــ
 .والئحته التنفيذية

 
 عقد التمويل•

ة عقــــد ُيمــــنح بمقتضــــاه االئتمــــان لألنشــــط
شرك ات المنصوص عليها في نظام مراقبة 

 .التمويل والئحته التنفيذية
 
 مبلغ التمويل•

 الحـــد األقصـــى أو إجمـــالي المبـــالغ المتاحـــة
 .للعميل بموجب عقد التمويل

 
 معدل النسبة السنوي•

 المادة أحكام وفق محسوباً  الخصم معدل
 ذيةالتنفي الالئحة من الثمانون و الحادية
 .التمويل شركات مراقبة لنظام

 
 اإلسناد لطرف ثالث•

زود مــ(ترتيــب يضــطلع بموجبــه طــرف ثالــث 
ة بتقـــديم خدمـــ) خدمـــة علـــى ســـبيل المثـــال

يـــل كانـــت فـــي الســـابق تنجزهـــا شـــركة التمو
 بنفســـها أو خدمـــة جديـــدة تزمـــع البـــدء فـــي

 .تقديمها
 ويمكــن أن يــتم اإلســناد لمقــدم خدمــة فــي

رج، المملكــة العربيــة الســعودية أو فــي الخــا
من  ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة 

ــــل نفســــها  ــــب (وحــــدات جهــــة التموي كمكت
أو شـــــركة تابعـــــة ) رئـــــيس أو فـــــرع خـــــارجي

ــــث  ــــل أو طــــرف ثال لمجموعــــة جهــــة التموي
بات األنظ تزام بمتطل مة و مستقل، مع االل

 اللــــوائح و التعليمــــات الصــــادرة مــــن البنــــك
 .المركزي بهذا الشأن

 
 
 
 

 لموظفينا•
ة كــل شــخص طبيعــي يعمــل لمصــلحة شــرك
بل أ جر تمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقا

ســواء فــي مقــر الشــركة أو خارجهــا، بمــا فــي 
 ذلــك المــوظفين المتعاقــد معهــم مباشــرةً 

 .أو المتعاقد معهم عن طريق االسناد
 
 الخطأ•

ات كــل تصــرف يــؤدي إلــى مخالفــة للسياســ
جراءات العمل، الخاصة بالشرك ة الموثقة وإ

يمات باإلضافة إلى مخالفة األنظمة و التعل
بمـــا يـــؤثر علـــى حقـــوق أو مصـــالح عميـــل أو 

.أكثر

 معالجة الشكوى•
م ع أخذ التدابير و اإلجراءات الالزمة لتعامل 

 .شكاوى العمالء
 



اً ثاني

ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

 مبادئ حماية
شركات التمويلعمالء 
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ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

مقدمة 1.

حمايـــــة عمـــــالء شـــــركات التمويـــــل فـــــي •
المملكـــــة هـــــدف اســـــتراتيجي منشـــــود 

قيقه يسعى البنك المركزي دائمًا إلى تح
 مــن خــالل حرصــها علــى تقــديم الشــركات

للمســـــتوى المطلـــــوب مـــــن المعاملـــــة 
 . العادلة و األمانة و الشمول المالي

 
 ستســاعد مبــادئ حمايــة عمــالء شــركات

ود التمويــل علــى تحقيــق الهــدف المنشــ
ألنهـــــا تطبـــــق كافـــــة أنشـــــطة شـــــركات 
، التمويــل المرخصــة مــن البنــك المركــزي

وعلـــى الشـــركات المرخصـــة التـــي تـــزاول 
النشـــــــــــاطات المســـــــــــاندة لألنشـــــــــــطة 
التمويليـــــــــة أو أي طــــــــــــــــــــــرف ثـــــــــــــالث 

ُيســـتعان بـــه مـــن قبـــل شـــركات ) خـــارجي(
ل التمويــل فــي إنجــاز بعــض المهــام تشــم

ــــــــل األفــــــــراد  عمــــــــالء شــــــــركات التموي
 ).الحاليين و المستقبليين( 
 
تعتبــــر هــــذه المبــــادئ ُملزمــــة لشــــركات •

وابط التمويل وُمكملة للتعليمات و الض
 الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي، وينبغـــي

تطبيــــــق هــــــذه المبــــــادئ علــــــى كافــــــة 
 .رادالتعامالت التي تتم مع العمالء األف

 
ــــادئ • أصــــدر البنــــك المركــــزي  هــــذه المب

اســــتنادًا إلــــى الصــــالحيات المخولــــة لهــــا 
 :بموجب األنظمة اآلتية

 

 
 نظــام التمويــل العقــاري الصــادر بموجــب1.

وتاريخــــه  50/مالمرســــوم الملكــــي رقــــم 
 .م2012/7/3الموافق م 1433/8/13

 
 نظـــام اإليجـــار التمـــويلي الصـــادر بموجـــب2.

وتاريخــــه  48/مالمرســــوم الملكــــي رقــــم 
 .م2012/7/3الموافق م 1433/8/13

 
ـــل الصـــادر نظـــام 3. ـــة شـــركات التموي مراقب

 51/مبموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم 
الموافــــــــــــــق م 1433/8/13وتاريخــــــــــــــه 
 .م2012/7/3

 
 الالئحـــــــة التنفيذيـــــــة لنظـــــــام التمويـــــــل4.

م  العقــاري الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــ
الموافــــق م 1434/4/10وتاريخــــه 1229

.م2013/2/20
 

اإليجــار  التمويــللنظــام الالئحــة التنفيذيــة 5.
 المحـــافظ رقـــمالصـــادرة بقـــرار التمـــويلي 

الموافـــــق م 1434/4/14وتاريخـــــه  1/م
.م2013/2/24

شالالئحة التنفيذية لنظام 6. ركات مراقبة 
بقــــرار المحــــافظ رقــــم التمويــــل الصــــادرة 

الموافــــــق م 1434/4/14وتاريخــــــه 2/م
.م2013/2/24



التمويلمبادئ حماية عمالء شركات : القسم الثاني  09

ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

المبادئ العامة 2.

 المبدأ األول 
 المعاملة بعدل و إنصاف

 
مانة على شركات التمويل التعامل بعدل و أ

وإنصـــاف مـــع العمـــالء فـــي جميـــع مراحـــل 
العالقــــــة بينهمــــــا، و الوفــــــاء بااللتزامــــــات 

يذية بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنف
ـــــــك المركـــــــزي و العقـــــــود  وتعليمـــــــات البن

ضل الموقعة، وعلى شركة التمويل اتباع أف
ــــــــًا للوفــــــــاء  ــــــــة دولي الممارســــــــات المقبول

كون بالتزامات العمالء غير المدونة، بحيث ي
شركة التم ويل ذلك جزءًا ال يتجزأ من ثقافة 

ــــة و اهتمــــام خــــاص  ــــذل عناي كمــــا ينبغــــي ب
ار لعمــالء منخفضــي الــدخل و التعلــيم و كبــ

ـــــــات الخاصــــــة مــــــن  الســــــن وذوي االحتياجــ
 .الجنسين

 
 المبدأ الثاني

 اإلفصاح و الشفافية
 

 علـــى شـــركات التمويـــل تحـــديث معلومـــات
ـــة المقدمـــ ة الخـــدمات والمنتجـــات التمويلي

ـــث تكـــون واضـــحة ومختصـــرة  للعمـــالء، بحي
ول سهلة الفهم و غير مضللة ويمكن الوص

 .لها دون عناء خصوصًا شروطها
ينبغــــــي أن يشــــــمل ذلــــــك إيضــــــاح حقــــــوق 

ار و ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل األسع
شركة التمو يل و العموالت التي تتقاضاها 

الغرامـــات و المخـــاطر وآليـــة إنهـــاء العالقـــة 
ات ومــا يترتــب عليهــا، ويجــب تــوفير معلومــ
لة المقد مة عن المنتجات و الخدمات البدي

 .من شركة التمويل
 

 المبدأ الثالث
 التثقيف و التوعية المالية

 
ــرامج وآليــات  علــى شــركات التمويــل وضــع ب

رات مختلفة ومناسبة لتطوير معارف و مها
ع العمـــــالء الحـــــاليين و المســـــتقبليين ورفـــــ

ـــــــــديهم  ـــــــــوعي و اإلرشـــــــــاد ل مســـــــــتوى ال
ـــنهم مـــن فهـــم المخـــاطر األساســـية  وتمكي
ومســـاعدتهم فـــي اتخـــاذ قـــرارات مدروســـة 
 وفعالـــة، وتـــوجيههم إلـــى الجهـــة المناســـبة
للحصـــول علـــى المعلومــــــات عنـــد حاجتــــهم 

 . لذلك
 

 المبدأ الرابع
 سلوكيات و أخالقيات العمل 

 
يــة علــى شــركة التمويــل العمــل بطريقــة مهن

ــــداد  ــــى امت ــــه مصــــلحة العمــــالء عل لمــــا في
مويــل العالقــة بينهمــا، حيــث تعتبــر شــركة الت

ية مصالح العمالء  المسؤول األول عن حما
 .التمويلية

 
 المبدأ الخامس 

 الحماية ضد عملية االحتيال 
 

صى على شركات التمويل تطبيق الحد األق
ــــة  ــــة لرقاب ــــدابير و اإلجــــراءات األمني مــــن الت

ل أو عمليــات التمويــل وحمايتهــا مــن االحتيــا
 .االستخدام غير المشروع

 

طــورت مجموعــة العشــرين بواســطة فريــق عمــل مــن منظمــة التعــاون و م  2011 فــي عــام
عتبـــر هـــذه التنميـــة االقتصـــادية مبـــادئ عاليـــة المســـتوى تعنـــي بالحمايـــة الماليـــة للعميـــل، ت

مــا تــوفر المبــادئ لألنظمــة و التعليمــات القائمــة، والســيما تلــك المتعلقــة بحمايــة العمــالء، ك
مــن  هــذه المبــادئ اإلطــار العــام للحمايــة الماليــة للعمــالء إذ ُتســتخدم فــي كافــة أنحــاء العــالم

 .ِقَبل المنظمات المالية
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 المبدأ السادس
 حماية خصوصية المعلومات

 
علــــى شــــركات التمويــــل حمايــــة معلومــــات 

ية العمــــالء الماليــــة و التمويليــــة و الشخصــــ
وعـــدم اســـتخدامها إال ألغـــراض محـــددة و 
ها ألي عدم اإلفصاح عن  نظامية، كما يجب 

صــادر  طــرف ثالــث إال بتصــريح كتــابي ُمســبق
من البنك المركزي أو من جهات أخرى مثل 

 .لأو بالموافقة الخطية للعمي) المحاكم(
 

 المبدأ السابع
 معالجة الشكوى 

 
ة علـــى شـــركات تـــوفير آليـــة ســـهلة ومناســـب
ون للعمــــالء لتقــــديم شــــكاويهم بحيــــث تكــــ

اآلليــــة واضــــحة وفعالــــة، مــــن خاللهــــا يــــتم 
ــــــأخير  متابعـــــة ومعالجـــــة الشـــــكاوى دون تــ
وفــــــــق تعليمــــــــات البنــــــــك المركــــــــزي ذات 

 .العالقة
 

 المبدأ الثامن
 المنافسة

 
قــديم ينبغــي علــى الشــركات التنــافس فــي ت

م ا أفضل المنتجات و الخدمات و األسعار ب
ـــــات العمـــــالء، ودون  يلبـــــي احتياجـــــات ورغب

 .ةإخالل باألنظمة و التعليمات ذات العالق
 

 التاسعالمبدأ 
 اإلسناد لطرف ثالث

 
علــــى شــــركة التمويــــل التأكــــد مــــن التــــزام 

يتم إسناد مهام ل ها الجهات الخارجية التي 
ا بمتطلبــات هــذه المبــادئ وأنهــا تعمــل لمــ
ة فيـــه مصـــلحة عمالئهـــا وتتحمـــل مســـؤولي

 شــــركة التمويــــل مــــن حمــــايتهم، والُتعفــــي
ـــزام مقـــدم  المســـؤولية فـــي حـــال عـــدم الت
الخــــدمات الخــــارجي باألنظمــــة واللــــوائح و 

يا من العمل في أي  ت و التعليمات السارية 
المهـــام المســـندة إليـــه، وفقـــًا لمـــا ورد فـــي 

 .من الالئحة التنفيذية)37(المادة 
 
 
 

 المبدأ العاشر
 تضارب المصالح

 
وبــة علــى شــركة التمويــل وضــع سياســة مكت
مــن  بشــأن  تضــارب المصــالح، وعليهــا التأكــد

 أن السياســــات  التــــي تســــاعد فــــي كشــــف
العمليــــــات المحتملــــــة لتضــــــارب المصــــــالح 
ة موجــودة و مطبقــة، وعنــدما تنشــأ إمكانيــ

 تضــــارب مصــــالح بــــين شــــركة التمويــــل وأي
هذه طرف آخر فينبغي اإلفصاح عنها كتابي ًا 

 .الحاالت للعميل
 

 المبدأ الحادي عشر
 الموارد الكافية

 
ة علـــى شـــركة التمويـــل بـــذل العنايـــة الالزمـــ
و  لتــــــوفير المــــــوارد الماليــــــة و التشــــــغيلية
ـــذ أعمالهـــا و خدمـــ ة البشـــرية الالزمـــة لتنفي

 .عمالئها  بكل كفاءة ودون تأخير
 

 المبدأ الثاني عشر 
 عدم التمييز و التفضيل

 
ينبغــــي علــــى الشــــركات وموظفيهــــا عــــدم 

جحف التمييز في التعامل عمالئها بشكل م
ر وغير عادل بناء على العرق أو الجنس أو غي

 .ذلك
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مسؤوليات العمالء3.

 كن صادقًا عند تقديم •
 المعلومات لشركة التمويل    

 
ــــــــدم  ــــــــات قــ ــــــــة دائمـــــــًا المعلومــــــ الكاملــ

ــــد والدقيقـــة  ــــةتعبئـــة أي عنــ ــــاذج خاصــ  نمــ
ــــــركة  ــــــع بشــ ـــــل، وامتنــ عـــــن تقـــــدیم التموي

ـــــــة ٔاو  ـــــــات مضللــ ـــــــر خاطئــــــة معلومــ ٔاو غیــ
ـــك  ــــة ٔاو تل ــــي مكتملــ ــــة ٔاوالتــ ــــون ھامــ  تكــ

 . جوھریة
 
 كافة المعلوماتبدقة اقرأ •

 شركة التمويل لك التي قدمتها    
 

ـــم  ـــوف یتــ ـــة الكتســليمك التفاصــيل ســ املــ
ابـــــل بشــــٔان التزامـــــات المترتبـــــة علیـــــك مق

ـــى  ـــك علــ ـــة ٔاو حصولــ ـــج، الخدمــ ـــم المنتــ قــ
ــات وتأكد ھـــذه باالطالع علـــى  ــنالتزامـ  مـ

 . بھاالتـــزام علـــى وقدرتك فھمك 
 
 األسئلة اطرح •
 

عدم وضوح  حال  في أي في  ــرط  ند ٔاو شـ ب
قأخرى مســـتندات أي ٔاو التمويل عقد  دم ت

ــــــــركة  ــــــــل التمويـــــــل يحـــــــق مـــــــن شــ للعميــ
ـــــار  ـــــئلة عنهــــا وطــــرح االستفســ علــــى األســ

ــب عليه ــل، ويجـ ــم موظفي شـــركة التمويـ ـ
ـــــة  ـــــى اإلجاب واضـــــحة األســـــئلة بطريقـــــة عل
 . ومھنیة

 
 
 
 
 
 
 

 التمويل من بیانات عقد تأكد •
 

ــــــخة المصـــــدرة لعقـــــد تأكـــــد  مــــــــن ٔان النســ
ـــة التمويــل  ـــمل كافــ -د العقــمحتويــات تشــ

 وبياناتــــــك -المثـــــــــال الحصــــــرســــــبيل علــــــى 
ــبة ومعدل النسالتمويل ومبلـــغ الشخصية  ـ

ــمل وتشـالتمويل الســـنوي وملخـــص عقـــد 
 كافـــــة ملحقـــــات العقـــــد كجـــــدول الســـــداد

 . وغیرھاالمرفقة واإلقـــرارات 
 
 معرفة كيفية تقدیم الشكوى •
 

يل التمويــــل التفاصــــســـــــتوفر لـــــــك شـــــــركة 
ــكوى  ــم الشـ ــار بشـــٔان تقدیـ ــي الزمنواإلطـ ـ

ـــك  ـــل بالنتيجــة، لموافاتــ ــامثــ وين أرقــام وعن
 .اومتابعتهالشـــكوى االتصال لتقديم 

بـــــــــادر فــــــي اســـــــــتخدام ھـــــــــذه الخدمـــــــــة  
ـــــة رفـــــع  ــــــة كیفی ــــــكوى ومعرفــ ــــــى الشــ ٕالــ

 . العلیا، عنـــد الضرورةالمستويات 
 
 ٔاو المنتج استخدم الخدمة •

 بموجب األحكام و الشروط    
 

ـــــــــــــج  ـــــــــــــة ٔاو المنتــ ـــــــــــــتخدم الخدمــ ٕاال تســ
ـــــــًا  ـــــــة لألحـــــــكام وفقــ ـــــــروط المرتبطــ والشــ

فهمهــــــا مــــــن التأكـــد فيهــــــا، وذلــــــك بعــــــد 
 .كاملة

 
 
 
 
 

يـــف علـــى شـــركات التمويـــل تعزيـــز مســـؤولية العمـــالء مـــن خـــالل نشـــر بـــرامج التوعيـــة و التثق
عن المبادرات التي تقوم ف كل المستمرة المقدمة من شركات التمويل مجتمعة فضًال  ها  ي

 .شركة تمويل لعمالئها
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 للمخاطرابتعد عن التعرض •
 التي ال تالئم وضعك المادي   

 
ـــــات  ـــــدمات ٔاو المنتجــ ـــــض الخــ ـــــوي بعــ تحتــ

ــــة علـــى  ــــاوتمســـتويات التمويليــ ة مـــن متفــ
ــــل المخاطـــــر وينبغـــــي علــى شـــــركة التمويـ

ــم بشـــــراء خـــــدمةبوضـــــوح، لـــــك شرحها   تقـ
ــــر  ــــعور ٔان المخاطــ ـــد الشــ ــــج عن ـــتم ٔاو منتــ ي

 . الماليوضعـــك 
 
علــــى المنتجــــات قــــدم طلــــب للحصــــول •

 ك احتياجاتالمتالئمة مع ٔاو الخدمات /و
 

عنــــــــد تقدیــــــــم طلــــــــب للحصــــــــول علــــــــى 
ـــة،  أكــد التعلیـــــك ينبغـــــي المنتـــــج ٔاو الخدمــ

مالئمتهــــــــا الحتياجاتــــــــك وعليــــــــك مـــــــــــن 
یةاإلفصـــاح  ــك المال ــة التزاماتـ مع  عن كافـ

كافـــــــة الجھــــات، علـــــــى ٔان یســـــــتند قــــرارك 
ــــــاء  ــــــى قـــــدرتك فـــــي الوفــ بااللتزامـــــات علــ

ـــة  ـــالمترتبــ ـــى المنتــ ـــول علــ ـــد الحصــ ج ٔاو بعــ
 . الخدمة

 
 أبلغ شركة التمويل بشٔان•

 النظامية غیر العمليات    
 

تأكـــــد مـــــن ٔان النســــــــخة المصـــــدرة لعقـــــد 
-د العقـــالتمويـــل تشــــــمل كافـــة محتويـــات 

بياناتـــــــك  -المثــــــــــال الحصـــــــرســـــــبيل علـــــــى 
ــــــــغ الشخصـــــــية  ــــــــدل التمويـــــــل ومبلــ ومعــ

ــد  ــص عقـ ــنوي وملخـ يل التموالنســـبة السـ
العقـــد وتشــــــمل كذلــــــك كافــــــة ملحقـــات 

المرفقـــــــة واإلقـــــــرارات الســـــــداد كجــــدول 
 . وغیرھا

 
 
 
 
 

 استشر شركة التمويل •
 صعوبات مالیة حال مواجهة    

 
ــي تتع ــل تحـــدث مع شـــركة التمويـــل التـ امـ

ــــب  ــــارة معھـــا لطلــ ــــت استشــ فـــي حـــال كنــ
ـــر قــادر علــى ـــة وغيــ ـــوبات ماليــ ـــه صعــ  تواجــ
ـــــــج  ـــــــدمة ٔاو المنتــ ـــــــزامات الخــ ـــــــل التــ تحمــ
ـــــــة ـــــــتطيع مناقشــ ـــــــى تســ ـــــــي حتــ  التمويلــ

ـــــــب  ـــــــارات المتاحــــــة بمــــــا يتناســ مــــــع الخيــ
 . وضعـــك المالـــي

 
 تحديثيجب عليك •

 الشخصية الخاصة بك المعلومات    
 

 الشخصـــــيةالمعلومــــــــات تحـــــديث ینبغــــــــي 
ـــــك معلومــــات  ـــــة بــــك بمــــا فــــي ذلــ الخاصــ

 العنــــوان الــــوطني والبریــــدومنھــــا االتصــــال 
ــكل بحیـــث یكـــون التحدیث بااللكترونـــي  شـ

ــركة  ــت شـ يل التمومســـتمر ومتى مـــا طلبـ
ـــتكون  المعلومــات مســؤوًال عــن ذلــك، وســ

 . بھا التمويلشركة بتزويد التي لم تقم 
 
 عنوان البريد الخاص بكاستخدم •
 

ــــتخدم عنـــوان  و العـــادي أ البريـــد (البريـــد اســ
ــة الخوأرقام االتصـــال ) البريد اإللكتروني اصـ

ــركة طلبها بـــك عنـــد  تي التمويل المـــن شـ
تتعامـــــــل معھــــا، تســـــــتخدم عنــــاوين أخــــرى 

ـــــك  ـــــاء تخصــ ـــــارب ٔاو كاألصدقــ ـــــث األقــ حیــ
ـــــــٔودي  ــــــــن ٔان ی ـــــــك ممكــ ـــــــى ذل إفشـــــــاء ٕال

 . معلوماتك المالیة لھم
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 ٔاخد الحيطة والحذر •
 الرسمية الوكالة عند منح    

 
ــاز رسمية إلنجـعنـــد منـــح وكالـــة حـــذرًا كـــن 

لمــــــن تعطــــــي تعامالتـــك المالیــــــة، أعـــرف 
ــــرف فــــــي صـــالحية  ــــة المالیشـــؤونك التصــ ــ

 . ومـــن یطلـــع علیھـــا
 
  المكتملةالنماذج غیر ال توقع على •
 

ــة مـــن اكتمال كافـــة الحقول المطلوتأكد  بـ
فــــي النمـــــــاذج المقدمـــــــة لـــــــك واألرقــــام 

ـــة أ للتوقيــع، ال  ـــى نمــاذج فارغــ ـــع علــ و توقــ
 . غیـــر مكتملة

 
 
 

 لتها استعرض كافة معلوماتك التي سجّ •
 

ــا ت ینبغـــي علیـــك مراجعـــة جميع المعلومـ
ـــــان  ـــــاذج لضمــ ـــــي النمــ ـــــّجلتھا فــ ـــــي ســ التــ
ـــود أخطــاء  ـــدم وجــ ـــات وعــ ـــة المعلومــ صحــ

 .فـــي البيانات المدونـــة
ــــــى  ــــــك علــ ــــــاص بــ وأعلـــــم ٔان التوقيـــــع الخــ
 النمـــــوذج یعنــي الموافقـــــة علـــــى محتـــــوى

 . النموذج
 
و أ الشخصـــية عـــن معلوماتـــك ال تفصـــح •

 مالية 
 

ٔاو شـــــــخصیة معلومـــــــات أي تفصـــــــح عـــــــن 
ـــــــة  ـــــــركة ألي مالیــ ـــــــر شــ ـــــــر غیــ ـــــــرف ٓاخــ طــ

 . ظـــرف من الظروفأي التمویـــل وتحت 
 
 
 
 



اً ثالث

ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

 االلتزامات الرئيسية
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األحكام و الشروط 1.

ام األحــــــكتوفیــــــر علـــى شـــركة التمویــــــل •
ــــــــــــات  ــــــــــــة للمنتجــ والشـــــــــــروط الُمحّدثــ

ـــة  ـــات التمویلیــ ـــووالخدمــ ـــل ســ اء للعمیــ
ــام یتضخالل مـــن  ــب عـ ــر كتیـ ــن توفیـ مـ

ـــكام  ـــر الشــروط و األحــ ـــةٔاو توفیــ  مطویــ
ــــوات األخــــرى  ــــر القن ــــذلك أو عب خاصــــة ب
ــــــل و تشــــــجيع  المتاحــــــة لشــــــركة التموي
ــــــة  ــــــل بداي ــــــى قراءاتهــــــا قب ــــــل عل العمي
ــــى  العالقــــة، كمــــا ينبغــــي أن ُتضــــاف عل

 .الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة
 
ــل  • ام األحكٔان توضح على شركة التمويـ

الطلبـــــات بيانــــــــات والشـــــروط ونمــــــــاذج 
ــــبتحذيريـــة تـــنص بوضـــوح   علـــى العواقــ

ـــد ـــل عن ــــا العمي ــــد يتحملهــ ـــة قــ  المحتمل
اســــــتخدام المنــــــتج أو الخدمــــــة خــــــالف 
الشــــروط المتفــــق عليهــــا فــــي نمــــوذج 

 .الطلب
 
ــــل  • ـــى شـــركة التمويــ ــــدرج كافـــة عل ٔان تــ

ـــم تقدياألحـــكام و الشروط في نمـــوذج 
ــــــــول  ــــــــب الحصــ ــــــــج طلــ ـــــــى المنتــ ٔاو عل

ــــــــل  ــــــــوم العميــ ــــــــذي يقــ ــــــــة والــ الخدمــ
ـــة بتعبئتهــا  تكـــــون  ٔانعلــى باللغــة العربيــ

مضللـــــة، مــع وغيـــــر ُواضــحة ومفهـــــومة 
حال ي اإلنجليزيـــة فتوفـــر نســـخة باللغة 

 . ذلكطلـــب العميـــل 
 

 
 

إبـــالغ العمـــالء التمویــــــل علـــى شـــركات •
ـــــق  ــــــن طري ــــــد عــ ــــــال ٔاحــ وســـــائل االتصــ
األحــــــــــكام بــــــــــٔاي تغییـــــــر المضمونــــــــــة 

علـــى  يــــــوم عمــــــل  30(والشـــروط خـــالل 
 .قبل إجراء تغيير) األقل

خة وعلـــى شـــركة التمويـــل تزويـــدك بنســـ
مــــن العقــــد وملخــــص عقــــد التمويــــل و 
 المســتندات الموقعــة منــك واالحتفــاظ

 .بها في مكان آمن
 
علــــــى شــــــركة التمويـــــــــل االلتــــــزام بمــــــا •

ديــل التعيتضمنـــه عقد التمويـــل وعـــدم 
ـــــة العميـــــل والتوقيــــع علــــى  إال بموافقــ

 . ذلك
 
ــــــا • ـــــزام بمــ ــــــل االلت ـــــى شـــــركة التمويــ عل

ــدم التعد ــل يتضمنه عقد التمويـــل وعـ يـ
 . ذلكعلى العميـــل إال بموافقـــة 

 
 
 

ــع ولوائحها التنفيذية، التمویـــل أنظمة نصـــت علیـــه اإلخالل بمـــا دون  التمویل  شركاتتخضـ
ــــٔان تفاصـــيل یتضمنــــــه ھــــــذا القســــــم مــــــن لهـــذه المبـــادئ ومـــا   االلتزامــــــات و األنظمـــةبشــ

 . العميل لحمایـــة" المبـــادئ العامة"تدعـــم والتي الخاصـــة والخدمـــات التمویلیة بالمنتجـــات 

 األسعار وتحديد والعموالت رسوم  2.

ــوم على شركات ُيحظـــر  لعمالء على ایتعین والعموالت التي التمویـــل ٕاجـــراء ٔاي تغییر الرسـ
ـــدادھا  ـــوم توقيــع بعــد ســ ــل، بمــا ذلــك الرســ ـــد التموی ـــوالت المتعلقــة عقــ ي بمقــدموالعمــ

 . الخدمـــات الخارجیین
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 حمایة البيانات والمعلومات 3.
 على السریة والحفاظ     

  علـــى موظفــــــي شركـــةالتمویــــــل، ســـواءً •
المـــــــــوظفين الـــــــــدائمين أو المـــــــــؤقتين 

ى ومــوظفي الطــرف الثالــث التوقيــع علــ
نمـــوذج المحافظـــة علـــى الســـرية بشـــأن 
بيانــــــات العمــــــالء و التأكــــــد مــــــن عــــــدم 
ـــــــــــة و  كشـــــــــــفهم المعلومـــــــــــات المالي

هــا الشخصــية للعمــالء ومنــع الــدخول علي
واقتصـــــاره علـــــى األشـــــخاص المخـــــولين 
ــركهم ــاء العمــل أو بعــد ت  فقــط ســواء أثن

 .لوظائفهم
 
شركة كمـــا يجـــب • يق تطبالتمویل على 

واضحـــــــــة لقواعــــــد الســـــــــلوك الئحــــــة  
ي  للمـــــوظفين المكلفـــــين بــــــــاألدوار التـــــ

 منتجــــــــاتمبيعـــــات وتســـــويق تشــــــــمل 
ــــل ومتابعـــة  ــــابوتحصـــيل التمویــ ات حســ

ــــرة التمویـــل  ة علـــى شـــركویجـــب المتعثـ
التمویـــــــــل تزويــــــد أولئــــــك المــــــوظفين 

قواعــــد الســـــــلوك الئحــــة بنســـــــخة مــــن 
 باالســتالم، ویجـــــب ٔانمــنھم وأخــذ إقــرار 

 :تحظر الئحة قواعد السلوك اآلتي
 

قارب العميل المتعث 1. ر ٔاي اتصـــال مـــع أ
يا رة أو جيرانه أو زمالئه أو أصدقائه، أو ز

إلــى مكــان عملــه، بغــرض طلــب أو نقــل 
ــــــة  المعلومــــــات حــــــول المــــــالءة المالي

 .للعميل أو الضامن
 

إلــــى ) مكتــــوب أو شــــفهي(أي اتصــــال  2.
ر العميل أو الضامن بنقل معلومات غي

صـــــحيحة حـــــول عواقـــــب التخلـــــف عـــــن 
 .التزاماتهم لجهة التمويل

 
 

 
 

خدام التواصل مع العميل المتعثر باست3.
ها كلمات  مغلفات مكتوب على ظاهر
 تشــير إلــى أنهــا تحتــوي علــى معلومــات

.لتحصيل الديون

ــــل، لســــرية معلومــــات ٔاي تجــــاوز 4. العمی
 . المھنیةوالقیم المصالح وتضارب 
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 يقالتواصل عبر اإلعالن و التسو4.

ــــة • ـــى شركــ ــــع عل ــــل مــ ــــل التواصــ التمویــ
ال العمــــالء باســـــــتخدام وســــيلتي اتصـــــــــ

الوســـائل المفضلــــــة مــــــن علـــى  األقــــــل 
علــى  ســبيل المثــال ال  –العمــالء لـــــدى 

البريــــــــد اإللكترونــــــــي، البريــــــــد  -الحصــــــــر
 .المسجل، الرسائل النصية و الهاتف

ا كمـــا يمكـــن للشـــركة اســـتخدام قنواتهـــ    
، )نــيالفــروع، الموقــع اإللكترو(الرئيســية 

 وكذلك استخدام قنوات اإلعالم العامة
.. المرئيــــــة و المســــــموعة و المقــــــروءة (

خدمات و منتجات التمو)إلخ يل لتسويق 
ية باستخدام األساليب اإلعالنية و الدع ائ

و التســــــــــويقية المناســــــــــبة للشــــــــــريحة 
مع األنظ مة المستهدفة، وبما يتماشى 

ـــــــــد  ـــــــــوائح و التعليمـــــــــات و القواع و الل
م ن الصادرة عن البنك المركزي و التأكد 

 .مراعاة األنظمة األخرى ذات العالقة
 
ـــر مـــن • ـــد إرســـال إشـــعار أو إعـــالن ألكث عن

يد اإللكتروني أو أي  عميل عن طريق البر
شركة التمو يل وسيلة اتصال أخرى، على 

 التحقق من عدم احتواء اإلشعار المرسل
علـــى معلومـــات شخصـــية تخـــص عمـــالء 

 .آخرين
 
نات على شركة التمويل التأكد أن اإلعال•

رة و الــدعايات التــي تتضــمن رمــوز مختصــ
ـــــال معـــــدل النســـــبة ( ـــــى ســـــبيل المث عل

 .يتم شرح معناها صراحة)  APRالسنوي 
 

 
 

 
 

ــل على • موادشركـــة التمویـ  عدم إرسال 
ــــــة تحمــــــ ل تســــــويقية لمنتجــــــات تمويلي

 18(مخاطر غير مناسبة لألفراد أقل من 
 ).سنة

 
الء يجب على الشركة أن تمنح الحق للعم•

ه وبشــكل دائــم فــي رفــض اســتقبال هــذ
 .اإلعالنات وبطرق سهلة

 
يجــــب أن يكــــون اإلعــــالن مهنــــي وغيــــر •

ما  مضلل وبصورة واضحة وخط واضح ب
فــــي ذلــــك الهــــوامش، وعلــــى أن تكــــون 

سهلة العبارات باللغة العربية الفصحى و
الفهــــم، وعلــــى أن يراعــــى فــــي اإلعــــالن 
عــدم اإلضــرار بمصــالح الشــركات األخــرى 

 .أو تشويه سمعة القطاع المالي
 
ت• لزام الشركات ال حق إ ي للبنك المركزي 

ــــواردة فــــي هــــذه  ــــد بالشــــروط ال ال تتقي
المــادة ســحب اإلعــالن خــالل يــوم عمــل 

 .واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك
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 لقبل أو عند إبرام عقد التموي5.

ن ينبغــــي علــــى شــــركة التمويــــل أن يكــــو•
من خال له لديها نظام مناسب تستطيع 

 الحصــول علــى المعلومــات الضــرورية عــن
تجات العمالء لتقدير احتياجاتهم من المن

ض و الخــدمات التمويليــة وتقــديم العــرو
 المالئمـــة و المناســـبة حســـب احتياجـــات

 .كل عميل
 
ارة و على شركة التمويل تقديم االستش•

 النصـــح للعمـــالء فـــي اختيـــار الخـــدمات أو
 .المنتجات التمويلية المالئمة

 
قبــــل مــــنح تمويــــل جديــــد، علــــى شــــركة •

من العمي ل التمويل الحصول على طلب 
 مــن خــالل توقيــع عقــد التمويــل، كمــا أن

ويــل أي زيــارة أو تعــديل فــي اتفاقيــة التم
توجـــــب توقيـــــع عقـــــد تمويـــــل جديـــــد أو 

 .إضافة ملحق إلى العقد القائم
 
علــــى شــــركة التمويــــل قبــــل إبــــرام عقــــد •

التمويـــل إفصـــاح لعمالئهـــا عـــن كـــل مـــا 
لوبـــة يتعلـــق بالمنتجـــات التمويليـــة المط

وأن تـــــــــزودهم باألحكـــــــــام و الشـــــــــروط 
ليــة، األساســية للمنــتج أو الخدمــة التموي

سبيل المثال ال الحص( ومن ذلك  رعلى 
 : مايلي) 
 

 
 
 

 فــي حــال رفضــت شــركة التمويــل طلــب•
العميــــــل للحصــــــول علــــــى أي منتجــــــات 

بالغ  تمويلية، يجب على شركة التمويل إ
 صــاحب الطلــب ســبب الــرفض عــن طريــق

 .وسائل اتصال مضمونة
 
ينبغـــــي علـــــى شـــــركة التمويـــــل معرفـــــة •

الغــرض الــذي مــن أجلــه تــم الحصــول علــى 
 .التمويل من العميل وتوثيق ذلك

 
علـــى شـــركة التمويـــل تزويـــد كـــل طـــرف •

افة متعاقد بنسخة من عقد التمويل وك
يام بعد  10ملحقاته في مدة ال تتجاوز أ

 .إبرام عقد التمويل
 
علـــــى شـــــركة التمويـــــل فحـــــص الســـــجل •

ه، االئتمـــاني للمســـتهلك، بعـــد موافقتـــ
ق للتحقــــق مــــن مالءتــــه الماليــــة، وتوثيــــ
ها ذلك في ملف التمويل، كما يجب عل ي

تســــــــــــجيل المعلومــــــــــــات االئتمانيــــــــــــة 
ركة للمســتفيد، بعــد موافقتــه لــدى الشــ

الُمــــــــرخص لهــــــــا بجمــــــــع المعلومــــــــات 
ـــــة ، وفـــــق أحكـــــام األنظمـــــة و  االئتماني
اللـــــــوائح و التعليمـــــــات ذات العالقـــــــة، 
 وتحـــديث تلـــك المعلومـــات طـــوال مـــدة

 .التعامل مع المستفيد
 

 .الرسوم و التكاليف اإلدارية ومعدل النسبة السنوي1.

 .فترة سداد التمويل، إجراءات السداد المبكر2.

 .إجراءات إنهاء عقد التمويل3.

 .إجراءات حق االنسحاب إن وجدت4.

 .التزامات وواجبات كل طرف بموجب العقد5.

 .أي بند يحق للشركة تعديلها بعد سريان العقد6.

 .أي قيد أو شرط قد يترتب عليها ضرارًا بمصلحة العميل7.

 .إجراءات التعامل مع الشكوى8.
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ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

حادث للمركبة أدى إلى • حال وقوع  في 
 انقطـــاع المنفعـــة بشـــكل جزئـــي أو كلـــي

يجـــــب علـــــى الشـــــركة اتخـــــاذ اإلجـــــراءات 
 : التالية مع توثيقها 

 
ات توجيـــه العميـــل وتزويـــده بالمســـتند1.

ــــدى  ــــة ل الواجــــب توفرهــــا لرفــــع مطالب
 .شركة التأمين

 
ة اســتالم المركبــة و المســتندات الخاصــ2.

ة بالحـــادث بنمـــوذج اســـتالم يوضـــح حالـــ
 .المركبة

 
تألدى مطالبـــة یتـــم رفـــع 3. مين شركة ال

ـــاعة  24خــالل  اســتالم المركبــة، مــن ســ
ـــدا اذا كــان   یلــي اســتالمالــذي اليــوم عــ

رســــمية فيــــتم رفعهــــا      إجــــازة المركبــــة 
 . اإلجازةعمل بعـــد يوم أول في 

 
تأمي4. شركة ال لدى  بة  ن و متابعة المطال

التأكيــــــد علــــــى االنتهــــــاء مــــــن تســــــوية 
ـــــــة  ـــــــرة المعياري ـــــــة خـــــــالل الفت المطالب
المحـــددة نظامـــًا و الـــوارد فـــي الالئحـــة 
التنفيذيـــــــة لنظـــــــام مراقبـــــــة شـــــــركات 

 .التأمين
 

تم بعــد االنتهــاء مــن تســوية المطالبــة يــ5.
د الشروع بإصالح األضرار الواردة كما ور
ليم في تقرير المرور أو شركة نجم و تس

ام المركبــة للعميــل بعــد تأكــده مــن إتمــ
 .اإلصالح

 
ة يجـــب علـــى الشـــركة أن تقـــوم بتســـوي6.

يام  7عقد التمويل خالل فترة أقصاها  أ
بمــن صــدور خطــاب الهــالك الُكّلــي مــن 

 .شركة التأمين
 
 
 

فـــي حـــال انقطـــاع العميـــل عـــن الســـداد •
عثــر يجــب أن يــتم اثبــات التواصــل مــع المت
 .قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن المركبة
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 بعد إبرام عقد التمويل6.

فــــي حــــال ســــداد كامــــل مبلــــغ التمويــــل •
ــــل العميــــل، يجــــب علــــى شــــركة  مــــن ِقَب
التمويــل إصــدار خطــاب إخــالء طــرف فــي 

أيـــام عمـــل مـــن تـــاريخ 7مـــدة أقصـــاها 
ى الســداد وتحــديث ســجله االئتمــاني لــد

 .شركة المعلومات االئتمانية
 
يــة علــى شــركة التمويــل االستشــارة المال•

ــــل يواجــــه صــــعوبات فــــي  إذا كــــان العمي
تحمـــــــل التزامـــــــات الخدمـــــــة أو المنـــــــتج 

ما التمويلي ومناقشة الخيارات المتاح ة ب
 .يتناسب مع وضعه المالي

 
كة إضافة إلى الكشف الشهري، على شر•

به، التمويل أن تزود العميل، بناًء على ط ل
م) إلكتروني أو ورقي(بكشف  ره مجاني 

لدفعات المسد دة كل سنة، توضح في ا
 .و الدفعات المتبقية

 

ناًء على شركة التمويل أن تزود العميل ب•
نًا على طلبه، بكشف حساب ُمفصل مج ا
و  ودون تأخير يشمل على جميع الرسوم

 ُكلفــــة األجــــل و المصــــاريف و التكــــاليف
لــك بمــافي ذلــك أي تكــاليف إضــافية، وذ

فـــي حـــال حـــدوث تعثـــر أو ســـداد مبكـــر 
 .للتمويل

 
ــــــل وممثليهــــــا • ال يجــــــوز لشــــــركة التموي

ـــى حقوقهـــا  ـــرهم مـــن المـــوكلين عل وغي
ر بموجب عقد التمويل، اتخاذ إجراءات غي
ة مناســـبة أو مبـــالغ فيهـــا أو غيـــر معقولـــ

 .السترداد المبالغ المستحقة لهم

 المبادئ الخاصة بعقود اإليجار التمويلي للمركبات7.

في تالي  باع ال شركات التمويل ات هذا  على 
 : النوع من العقود

 
 يحـــــب علـــــى الشـــــركة أن تقـــــوم بتوثيـــــق•

شروط و استثناءا ت حصول العميل على 
د، التــأمين علــى المركبــة عنــد ابــرام العقــ

على  مع تزويد العميل بأي تغييرات تطرأ
 تقــل بنــود الوثيقــة قبــل ســريانها بمــدة ال

يـــــوم عمـــــل ســـــواء كانـــــت تلـــــك 30عـــــن
أو  التغييـــــرات تشـــــمل الوثيقـــــة الحاليـــــة

 . ستطبق على الوثيقة الجديدة
 

وية يجــب أن يتضــمن العقــد نمــوذج للتســ•
ك المتبعــة لــدى الشــركة فــي حالــة الهــال

الُكلـــــي للمركبـــــة وآليـــــة الحصـــــول علـــــى 
 .تعويض من شركة التأمين
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 األحكام العامة8.

ار علــى شــركة التمويــل األخــذ فــي االعتبــ•
ــــد التعامــــل مــــع  الحــــاالت اإلنســــانية عن
ـــة ـــديهم صـــعوبات مالي ـــذين ل  العمـــالء ال

 .طارئة
 
 علــــى شــــركة التمويــــل تقــــديم النصــــح و•

المشــــــــورة لعمالئهــــــــا الــــــــذين لــــــــديهم 
صـــعوبات ماليـــة ومحاولـــة مســـاعدتهم 
للتغلـــــب علـــــى هـــــذه الصـــــعوبات قبـــــل 
المضـــــي فـــــي اتخـــــاذ إجـــــراءات قانونيـــــة 

 .بحقهم
 

ساعات عمل•  على شركة التمويل وضع 
في المدخل الرئيسي للفرع و في الفرع 
تفتح موقع شركة التمويل اإللكتروني، و
اعات شركة التمويل و تغلق بحسب الس

 .المعلن عنها
 
فـــي حـــال انقطـــاع العميـــل عـــن الســـداد •

عثــر  يجــب أن يــتم اثبــات التواصــل مــع المت
 .قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن المركبة



رابعاً 

ل شركات التمويمبادئ حماية عمالء 

 األخطاء و الشكاوى



األخطاء و الشكاوى: القسم الرابع  23
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 )األعطال( األخطاء 1.

مــن  ال يحــق لشــركة التمويــل االســتفادة•
طــأ أي مبــالغ محصــلة قــد تنشــأ بســبب خ

وعليهــــا إعادتهــــا إلــــى حســــاب ) عطــــل(
ــــــــــأخير ودون انتظــــــــــار  المتضــــــــــرر دون ت

 . المطالبة بها
 

 الشكاوى2.

 .. الشكاوى عن طريق 
 
8003030004: الرقم المجاني •
920005772: الرقم الموحد •
.sacom.ajfc.www: الموقع االلكتروني •
@sacom.ajfc.info: البريد االلكتروني •
 .التقدم بالشكوى  مباشرة•

تقديم نحن في الجبر للتمويل ملتزمون ب
نـــا ، منتجـــات وخـــدمات اســـتثنائية لعمالئ
يد م نك إذا أخفقنا في تقديم وعودنا نر

ا إخبارنــــا بــــذلك لنقــــوم بتصــــحيحها وهــــذ
 .يعتبر جزء من التزامنا

 

شركة التمويل خ• حال اكتشفت  طأ،  في 
أو فــــي حــــال إبالغهــــا بحــــدوث أي خطــــأ 

بــة، نتيجــة تقــديم عميــل شــكوى أو مطال
فينبغـــــي عليهـــــا معالجـــــة الخطـــــأ تجـــــاه 
العميـــــل و العمـــــالء اآلخـــــرين جمـــــيعهم 
ـــنفس الخطـــأ، و إكمـــال  ـــذين تعرضـــوا ل ال

يــوم عمــل  60هــذا اإلجــراء فــي غضــون 
 .ياعتبارًا من تاريخ تحديد الخطأ األصل

 
الء عليهــا االتصــال بجميــع العمــوينبغــي 
حاطتهم بالالمتأثرين  خطأ بهذا الخطأ و إ

و بـــــــاإلجراءات التصـــــــحيحية التـــــــي تـــــــم 
 .اتخاذها



مبــادئ حماية عمـالء
شركات التمويل


