
اإلطار العام للحماية المالية للعميل.
 حماية عمالئنا، وعٌد والتزام! 

 في إطار حرصها على حماية عمالئها والمحافظة على حقوقهم المالية عبر تطبيق اللوائح التنظيمية المعتمدة بهذا الخصوص، تلتزم
 الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" بالمبادئ التي تحكم عالقتها مع عمالئها وتحميهم مالًيا، وهي المبادئ التي ُتستخدم بكافة

أنحاء العالم من قبل اُلمنظمات المالية ُوتعتمد كجزء رئيس في تطوير األنظمة المالية اُلمرتبطة بالعميل. وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:

مبادئ حماية العمالء

 التعامل مع العميل بعدل وأمانة وإنصاف، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على حقوقه والوفاء بااللتزامات تجاه، مع 
 االهتمام بالعمالء من فئات محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين عبر طرح منتجات وخدمات

تمويلية تلبي احتياجاتهم

.1

 تحديث معلومات المنتجات أو الخدمات التمويلية اُلمقدمة للعمالء، لتكون واضحة ُومختصرة وشفافة وسهلة الفهم ودقيقة غيُر
 مضللة، مع  إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل األسعار والعموالت التي تتقاضاها شركة التمويل والغرامات والمخاطر

وآلية إنهاء العالقة وما يترتب عليها، ومعلومات المنتجات والخدمات التمويلية البديلة

.2

  نشر الثقافة والتوعية المالية وتطوير مهارات العمالء الحاليين والمستقبليين عن كيفية الحصول على اُلمنتجات أو الخدمات التمويلية
المناسبة الحتياجاتهم وتعريفهم بالمخاطر األساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات ّفعالة

.3

العمل بطريقة مهنية من خالل سلوكيات وأخالقيات العمل وتقديم الخدمات بصدق وشفافية وجودة عالية وفي الوقت المناسب .4

 تطبيق التدابير الرقابية واإلجراءات األمنية لمتابعة عمليات التمويل وحمايتها من االحتيال أو االستخدام غير المشروع عبر إجراءات
واضحة ونظم آلية متقنة

.5

 حماية معلومات العمالء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إال ألغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة 
العميل، وعدم اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث

.6

 توفير آلية مناسبة وسهلة للعمالء لتقديم شكواهم بحيث تكون عادلة وواضحة وفعالة، يتم من خاللها متابعة ومعالجة الشكاوى دون
تأخير

.7

 مساعدة العمالء على القيام بالبحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات وأسعارها ومقدميها عبر تقديم ونشر المعلومات
المناسبة عن هذه الخدمات التي تساعد العمالء في اتخاذ القرار المناسب

.8

 التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام إليها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لمصلحة عمالئها وتتحمل مسئولية
 حمايتهم، وال تعفى  شركة التمويل من المسئولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي باألنظمة واللوائح والتعليمات

السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه وفًقا لما ورد في المادة (37) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

.9

 وضع سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، والتأكد من أن السياسات التي ُتساعد في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح
موجودة  ُومطبقة، واإلفصاح للعميل عن أي إمكانية لتضارب مصالح بين شركة التمويل وأي طرف آخر

.10

 بذل العناية لتوفير الموارد البشرية والتشغيلية الكافية والالزمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عمالئها بكافة مناطق المملكة وتوفير مراكز
مناسبة لخدمة  العمالء وقنوات مختلفة للتواصل معهم

.11

 رفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لموظفيها لتعزيز المسئوليات المتبادلة عبر نشر برامج التوعية والتثقيف ال ُمقدمة من
 شركات التمويل  فًضال عن المبادرات التي تطرحها كل شركة تمويل لعمالئها. وتشمل المسئوليات المتبادلة التي ينبغي التأكيد

عليها ما يلي:

 على العميل تقديم معلومات كاملة ودقيقة عند تعبئة أي نماذج لشركة التمويل. واالمتناع عن تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو
غير مكتملة وتحديث البيانات عند الحاجة

 على العميل قراءة كافة التفاصيل التي توضح االلتزامات المترتبة عليه مقابل الحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية، والتأكد من
فهمه لهذه االلتزامات والقدرة على االلتزام بشروطها

.12

• الصدق عند تقديم المعلومات

• قراءة كافة المعلومات التي تقدمها شركة التمويل

 على العميل التأكد من أن النسخة الُمصدرة التفاقية التمويل تشمل كافة المعلومات األساسية كبيانات العميل الشخصية ومبلغ
التمويل ومعدل النسبة السنوي وملخص اتفاقية التمويل وكذلك كافة ملحقات االتفاقية كجدول السداد واإلقرارات المرفقة وغيرها

• التأكد من بيانات اتفاقية التمويل



 على العميل االستفسار في حال عدم وضوح أي بند أو شرط باتفاقية التمويل أو أي مستندات أخرى من شركة التمويل، وعلى
موظفي الشركة اإلجابة على تلك األسئلة بأسلوب مهني واضح يساعد العميل على اتخاذ القرار المناسب

• طرح األسئلة

 على شركة التمويل تقديم البيانات الالزمة للعميل التي توضح آلية تقديمالشكوى،كأرقام وعناوين االتصال لتقديم الشكوى
ومتابعتها، واإلطار الزمني إلفادة العميل عن النتيجة. وعلى العميل استخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى عند الضرورة

• آلية تقديم الشكوى

على العميل ّأال يستخدم المنتج أو الخدمة التمويلية إال وفًقا لألحكام والشروط المرتبطة فيها، وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة

 تحتوي بعض المنتجات أو الخدمات التمويلية على مستويات متفاوتة من المخاطر، وعلى شركة التمويل توضيحها كتابة للعميل.
وعلى العميل عدم شراء أي منتج أو خدمة تمويلية عند الشعور أن المخاطر ال تتالءم مع وضعه المالي

• استخدام المنتج أو الخدمة التمويلية بموجب األحكام والشروط

• عدم التعرض للمخاطر

 على شركة التمويل التأكد من تماشي المنتج أو الخدمة التمويلية مع احتياجات العميل، وعلى العميل اإلفصاح عن التزاماته المالية مع
كافة الجهات، ومقدرته على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه بعد حيازته للمنتج أو الخدمة التمويلية

• الحصول على المنتجات و الخدمات المتالئمة مع االحتياجات

 على شركة التمويل توجيه العميل بإبالغها فوًرا عند اكتشافه أي إجراءات غير نظامية تمس المنتج أو الخدمة المقدمة، وعليها تصحيح
ومعالجة هذه اإلجراءات تالفًيا لتكرارها

• العمليات غير النظامية

 على العميل التواصل مع شركة التمويل التي يتعامل معها لطلب االستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية أو عجزه على تحمل
التزامات المنتج أو الخدمة التمويلية، وعلى الشركة مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي

• مواجهة العميل لصعوبات مالية

 على العميل تحديث معلوماته الشخصية مثل بيانات االتصال كأرقام الهاتف والجوال وصندوق البريد والبريد اإللكتروني، ومتى ما
 طلبت شركة التمويل ذلك، وسيكون العميل مسئو ًال عن اآلثار المترتبة على عدم تزويد شركة التمويل بالمعلومات المحدثة أو

استخدامه عناوين أخرى ال تخصه كاألصدقاء أو األقارب إذ قد يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماته المالية

• تحديث المعلومات

على العميل الحذر عند منح وكالة رسمية لشخص آخر إلنجاز تعامالته المالية، وعليه معرفة المخاطر المترتبة على ذلك
• الوكالة الرسمية

 على العميل التأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة واألرقام في النماذج المقدمة للعميل للتوقيع، وعلى العميل ّأال يوقع على
نماذج فارغة أو غير مكتملة

• النماذج غير المكتملة

 على العميل مراجعة المعلومات التي قام بتدوينها في النماذج لضمان صحتها وعدم وجود أخطاء في البيانات المدونة، وعلى شركة
التمويل التأكد من ذلك أيًضا، وعلى العميل أن يعي أن توقيعه على النموذج يعني الموافقة على محتواه

• النماذج

 على شركة التمويل التأكيد على مسئولية العميل بعدم اإلفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية ألي طرف آخر غير شركة التمويل
وتحت أي ظرف من الظروف

• عدم اإلفصاح عن معلومات العميل الشخصية

 على العميل االلتزام بسداد القسط الشهري المستحق في تاريخه دون تأخير، حيث إن التأخر في سداد القسط يعتبر إخالال باالتفاقية
ويترتب عليه زيادة في األعباء

• سداد الدفعة الشهرية

على العميل المحافظة على األصل التمويلي والتأكيد على مسئوليته عن أي سوء استخدام أمام الجهات الرسمية
• المحافظة على األصل التمويلي والمسئوليات أمام الجهات الرسمية


