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 القسم األول: التم�يد 

 ا��ماية املالية للعمالء �� اململكة العر�ية السعودية

مزاو���و شر�ات�التأم�ن،�و شر�ات�التمو�ل،�و �،البنوك(�باإلشراف�ع��مؤسسة�النقد�العر�ي�السعودي�(املؤسسة)��تقوم
م�ونظام�مراقبة�البنوك����١٩٥٢أعمال�الصرافة،�وشر�ات�املعلومات�االئتمانية).�منذ�صدور�نظام�املؤسسة����عام�

� �١٩٦٦عام �العميل �مع �املالية �املؤسسات ��عامل �والتأكد�من �مصا���العمالء �حماية �ع�� ��عمل �و�� مهنية�بطر�قة�م
 عادلة.�

م�مسئولة�عن�قطاع�٢٠٠٥�-�ه١٤٢٤�القطاع�املا���حيث�أصبحت����العامتطور�دور�املؤسسة�تدر�جيًا�مع�توسع�وقد�
،�و���ه٠٢/٠٦/١٤٢٤وتار�خ��٣٢التأم�ن�بموجب�نظام�ُمراقبة�شر�ات�التأم�ن�التعاو�ي�الصادر�باملرسوم�املل�ي�رقم�م/

و�ل�ر�ات�التمم�أصبحت�كذلك�مسئولة�عن�مراقبة�شر�ات�التمو�ل�واإلشراف�عل��ا�بموجب�نظام�مراقبة�ش٢٠١٢العام�
 .�العمالء�مما�وسع�دورها����مجال��عز�ز�حمايةه�١٣/٠٨/١٤٣٣وتار�خ��٥١ل�ي�رقم�م/الصادر�باملرسوم�امل

ت�املُتا�عة�آلية�تطو�ر�املؤسس���عدد�من�الدول��اً أن�هناك�توجه�إ���ُ�ش���أفضل�املمارسات����مجال�ا��دمات�املاليةو 
وآلية�بيعها�إ���العمالء�وتقديم�االس�شارة�لهم�عند�حصول�أي�مش�لة�أو����حال�املالية�للمنتجات�وا��دمات�ا��ديدة�

لة�أن�املعاملة�العاد�ع���الرغبة����تقديم�الش�اوى.�وقد�تم�إجراء�الكث���من�الدراسات�عن�هذه�املسائل�ودلت�النتائج
كث���من�الدول�والهيئات�الدولية�مثل�و�درس�العمالء.��اتجاه�العمالء�تؤدي�إ���ز�ادة�الر�ح�وُ�ساهم����رفع�مستوى�رض

ادي�والتنمية��عديل�وإصدار�معاي���جديدة����مجال�االقتص�مجموعة�العشر�ن�ومجلس�االستقرار�املا���ومنظمة�التعاون 
حماية�العمالء.�ونظرًا�إ���نمو�وتطور�القطاع�املا������اململكة،�فإن�املؤسسة�مستمرة����مراجعة�هذه�التطورات�وإصدار�

من�ضمن�أهداف�املؤسسة�االس��اتيجية�حصول�العميل�و ليمات�الرقابية�املناسبة�لتطو�ر�مبادئ�حماية�العمالء.�التع
الذي�يتعامل�مع�املؤسسات�ا��اضعة�إلشراف�املؤسسة�ع���معاملة�عادلة��شفافية�وصدق�وأمانة�وكذلك�حصولھ�

 جودة�عالية.ع���ا��دمات�واملنتجات�املالية�ب�ل��سر�وسهولة�و�ت�لفة�مناسبة�و 

 

 التعار�ف

 املؤسسة:�مؤسسة�النقد�العر�ي�السعودي.

 أنظمة�التمو�ل:�نظام�التمو�ل�العقاري�ونظام�اإليجار�التمو����ونظام�مراقبة�شر�ات�التمو�ل.

����نظام��شركة�التمو�ل: الشركة�ا��اصلة�ع���ترخيص�ملمارسة��شاط�أو�أك���من�أ�شطة�التمو�ل�املنصوص�عل��ا
 شر�ات�التمو�ل�والئحتھ�التنفيذية.مراقبة�

 خدمات�شر�ات�التمو�ل.منتجات�و �إليھال��ص�الطبي���ا��اصل�ع���/�أو�من�توجھ��العميل:

�املالية�من�قبل�املؤسساتالتوعية:��شر�مبادئ�اإلرشاد�املا���والُقدرة�ع���فهم�املصط��ات�املالية�الرئ�سة�املستخدمة�
 املُقدمة�من�هذه�املؤسسات.�ت�أو�ا��دماتالتمي���ب�ن�مختلف�املنتجاومن�ثم�
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اإلفصاح:�الكشف�عن�املعلومات�والبيانات�ب�ل�وضوح�وشفافية�ومصداقية�واالمتناع�عن���ب�أي�معلومات�قد�ت�ون�
 التمو�ل.�اتفاقية�مؤثرة�أو�ذات�أهمية�ألي�طرف�من�أطراف�

حاالت�تتأثر���ا�موضوعية�واستقالل�قرار�شركة�التمو�ل�أو�أحد�موظف��ا�ناتجة�من��عارضها�مع�مصا����تضارب�املصا��:
 .�وعدم�االل��ام�بالعدل�وال��اهة�واملسئوليةالشركة�

 ،��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر.�بأي�وسيلة�ملنتج�أو�خدمة�مالية�:�رسالة�تجار�ة�تروجاإلعالن

�ا��صول�ع���توصية�أو�نصيحة�من�فرد�أو�جهة�مؤهلة��عد�األخذ����االعتبار� العميل��ظروف�وأهدافباالس�شارة:
 .ال��صية

 اعها.إثبا��ا�واس��ج�لك��ونية�م��لة�يمكنائل�إوأي�وسال��يد�امل��ل،�وال�سليم�اليدوي،�وسائل�اتصال�مضمونة:�

 عل��ا����نظام�مراقبة�شر�ات�التمو�ل�والئحتھ�التنفيذية.التمو�ل:�منح�االئتمان��عقود�لأل�شطة�املنصوص�

االئتمان�لأل�شطة�املنصوص�عل��ا����نظام�مراقبة�شر�ات�التمو�ل�والئحتھ��اُيمنح�بمقتضاهاتفاقية�التمو�ل:�اتفاقية�
 التنفيذية.

 التمو�ل.اتفاقية�مبلغ�التمو�ل:�ا��د�األق����أو�إجما���املبالغ�املتاحة�للعميل�بموجب�

قساط�والدفعات�األخرى�املستحقة�معدل�ال�سبة�السنوي:�معدل�ا��صم�الذي�ت�ون�فيھ�القيمة�ا��الية���ميع�األ
�مبلغ� �لدفعات �ا��الية �للقيمة �مساو�ًة �العميل، �من �سداده �املستحق �املبلغ �إجما�� �تمثل �ال�� �العميل، ع��

 تمو�ل�أو�أول�دفعة�منھ�متاحًا�للعميل.التمو�ل�املتاحة�للعميل،�وذلك����التار�خ�الذي�ي�ون�فيھ�مبلغ�ال

��إ���اإلسناد �ثالث: ����طرف ��انت �خدمة �بتقديم �املثال) �س�يل �ع�� �خدمة �(مزود �ثالث �طرف �بموجبھ ترت�ب�يضطلع
السابق�تنجزها�شركة�التمو�ل�بنفسها�أو�خدمة�جديدة�تزمع�البدء����تقديمها.�مع�االل��ام�بمتطلبات�األنظمة�

 لصادرة�عن�املؤسسة����هذا�الشأن.واللوائح�والتعليمات�ا

�ل���ص�طبي����عمل�ملص��ة�شركة�التمو�ل�وتحت�إدار��ا�أو�إشرافها�مقابل�أجر�سواء����مقر�الشركة�أو��املوظف:
 .اإلسنادطر�ق��أو�املتعاقد�معهم�عن�املتعاقد�معهم�مباشرةً املوظفون����ذلك�بمن�خارجها،�

مة�إ���مخالفة�األنظ�للسياسات�املوثقة�وإجراءات�العمل،�ا��اصة�بالشركة�إضافةً ا��طأ:��ل�تصرف�يؤدي�إ���مخالفة�
 والتعليمات�بما�يؤثر�ع���حقوق�أو�مصا���عميل�أو�أك��.

لتمو�ل�ااتفاقية�م�ا�ل�اع��اض�أو�تظلم�يقدم�إ���شركة�التمو�ل�ن�يجة�أي�إخالل�يؤدي�إ���عدم�ال��امها�بأح���وى:الش
 ت�ذات�العالقة.و/أو�األنظمة�والتعليما

 .املدة�املُحددة�العمالء�وُمعا����ا�خالل�الفاعلة�للتعامل�مع�ش�اوى التداب���واإلجراءات��اتباعمعا��ة�الش�وى:�
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 القسم الثا�ي: مبادئ حماية عمالء شر�ات التمو�ل

 ُمقدمة 

مع��لها�عند��عاملهميتعرضون��قدتقوم�املؤسسة�بحماية�عمالء�شر�ات�التمو�ل�من�املمارسات�غ���املهنية�ال����-٣/١
�تطبيق�هذه�املبادئ��ساعد�ع��� شر�ات�التمو�ل�و�عمل�ع���حفظ�حقوق�العمالء�وضمان�ا��صول�عل��ا.

�هذه�املبادئ�عمالء��شمل�نطاقو تحقيق�األهداف�امل�شودة�و�ساهم����تحديد�مسئوليات�وواجبات��ل�طرف.�
 شر�ات�التمو�ل�األفراد�(ا��الي�ن�واملستقبلي�ن).

ُ�عت���هذه�املبادئ�ُملزمة�لشر�ات�التمو�ل�وُمكملة�للتعليمات�والضوابط�الصادرة�عن�املؤسسة،�و��ب���تطبيقها��-٣/٢
 م.٠١/٠١/٢٠١٦املوافق�هـ�٢١/٠٣/١٤٣٧ع����افة�التعامالت�ال���تتم�مع�العمالء�األفراد����تار�خ�أقصاه�

التمو�ل�توف������ة�ورقية�مجانية�من�هذه�املبادئ����الفروع�و�سليمها�للعمالء����بداية�التعامل�أو��ةع���شرك�-٣/٣
 .املوقع�االلك��و�ي�للشركةجديدة،�كما�ي�ب���إدراجها�����تمو�لية�أو�خدمة�عند�حصولهم�ع���منتج

 شأن.ت�ال���تطل��ا�املؤسسة����هذا�الع���شركة�التمو�ل�توف����افة�ال��الت�واملس�ندات�واملعلومات�والبيانا�-٣/٤

 لها�بموجب�األنظمة�اآلتية:��صدرت�املؤسسة�هذه�املبادئ�اس�نادًا�إ���الصالحيات�املُخولةأ�-٣/٥

�م/ -١ �رقم �املل�ي �املرسوم �بموجب �الصادر �العقاري �التمو�ل ��٥٠نظام �(املوافق�١٣/٠٨/١٤٣٣وتار�خ ه
 م).٠٣/٠٧/٢٠١٢

٢- � �الصادر �التمو��� �اإليجار �م/نظام �رقم �املل�ي �املرسوم (املوافق��ه١٣/٠٨/١٤٣٣�وتار�خ�٤٨بموجب
 م).٠٣/٠٧/٢٠١٢

�م/ -٣ �رقم �املل�ي �املرسوم �الصادر�بموجب �التمو�ل �شر�ات �ُمراقبة ��٥١نظام �١٣/٨/١٤٣٣وتار�خ �(املوافقه
 م).٠٣/٠٧/٢٠١٢

٤- � �رقم �بقرار�وز�ر�املالية �الصادرة �العقاري �التمو�ل �لنظام �التنفيذية �وتا�١٢٢٩الالئحة هـ��١٠/٤/١٤٣٤ر�خ
 م).٢٠/٢/٢٠١٣(املوافق�

�ه١٤/٠٤/١٤٣٤/م�ش�ت�وتار�خ�١الالئحة�التنفيذية�لنظام�اإليجار�التمو����الصادرة�بقرار�املحافظ�رقم� -٥
 م).٢٤/٠٢/٢٠١٣(املوافق�

٦- � �رقم �املحافظ �بقرار �الصادرة �التمو�ل �شر�ات �مراقبة �لنظام �التنفيذية �وتار�خ�٢الالئحة �ت �ش /م
 م).٢٤/٠٢/٢٠١٣(املوافق��ه١٤/٠٤/١٤٣٤
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 املبادئ العامة

م�طورت�مجموعة�العشر�ن�بواسطة�فر�ق�عمل�من�ُمنظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية�مبادئ�٢٠١١���عام�
عالية�املستوى�ُ�ع���بحماية�العميل�املالية.�ُ�عت���هذه�املبادئ�ُمكملة�لألنظمة�املالية�القائمة�ال�سيما�تلك�اللوائح�

 املُرتبطة�بحماية�العميل.التنظيمية�

إذ�ُ�ستخدم�����افة�أنحاء�العالم�من�قبل�املُنظمات�املالية��،ُتوفر�هذه�املبادئ�اإلطار�العام���ماية�العميل�املالية
 وُ�عتمد�كجزء�رئ�س����تطو�ر�األنظمة�املالية�املُرتبطة�بالعميل.

 املعاملة��عدل�وإنصاف�-٤/١

وأمانة�وإنصاف�مع�العمالء����جميع�مراحل�العالقة�بي��ما،�والوفاء�باالل��امات�ع���شركة�التمو�ل�التعامل��عدل�
�املؤسسة،�وع���شركةعن�األخرى�ذات�العالقة�الصادرة��بموجب�أنظمة�التمو�ل�ولوائحها�التنفيذية�والتعليمات

ي�ون�ذلك��،�بحيث�اماتدوليًا�ل��فاظ�ع���حقوق�العمالء�والوفاء�باالل�أفضل�املمارسات�املتبعة��تطبيق�التمو�ل
�ال�يتجزأ�من� ����عملية�تصميم�وتطو�ر�املنتجات�وا��دماتثقافة�الشركة�و جزءًا �رئ�سًا كما��.التمو�لية�عنصرًا

محدودي�الدخل�والتعليم�وكبار�السن�وذوي�من�فئات�شركة�التمو�ل�بذل�عناية�واهتمام�خاص�بالعمالء�لي�ب���
تل���احتياجا��م�وتقديم�خدمات��وخدمات�تمو�لية�عن�طر�ق�طرح�منتجات�االحتياجات�ا��اصة�من�ا���س�ن

 مناسبة�بت�لفة�منخفضة.

 اإلفصاح�والشفافية�-٤/٢

� �معلومات �تحديث �التمو�ل �شركة �و ع�� �وا��ة�املنتجات �ت�ون �بحيث �للعمالء، �املُقدمة �التمو�لية ا��دمات
دون�عناء�خصوصًا�شروطها�وم��ا��ا�الرئ�سة.��عل��ااالطالع�وُمختصرة�سهلة�الفهم�ودقيقة�غ���ُمضللة،�و�مكن�

�شركة� �تتقاضاها �ال�� �وتفاصيل�األسعار�والعموالت �طرف ��ل �ومسئوليات �إيضاح�حقوق �ذلك ��شمل �أن ي�ب��
�وآلية�إ��اء�العالقة�وما�ي��تب�عل��ا،�إضافة�إ���توف���معلومات�عن�املنتجات�وا��دماتواملخاطر�التمو�ل�والغرامات�

 شركة�التمو�ل.من�البديلة�املُقدمة��التمو�لية

 التثقيف�والتوعية�املالية�-٤/٣

�التمو�ل �شركة �وتطو�ر��ع�� �املالية ��شر�الثقافة �ع�� �واملستقبلي�نالعمل �ا��الي�ن �العمالء �كيفية�ع�مهارات ن
م�ورفع�مستوى�الو���واإلرشاد�لد��م�وتمكي���املُناسبة�الحتياجا��م�أو�ا��دمات�التمو�لية�ا��صول�ع���املُنتجات

من�فهم�املخاطر�األساسية�ومساعد��م����اتخاذ�قرارات�مدروسة�وفّعالة،�وتوج��هم�إ���ا��هة�املُناسبة�ل��صول�
 .إ���ذلكع���املعلومات����حال�حاج��م�

 سلوكيات�وأخالقيات�العمل�-٤/٤

� �و�ش�ل �مهنية �بطر�قة �العمل �التمو�ل �شركة �خدما��اع�� �وتقديم �وشفافية�مسئول �بواجبا�بصدق ��ا�والقيام
بجودة�عالية�و���الوقت�املناسب�ملا�فيھ�مص��ة�العمالء�ع���امتداد�العالقة�بي��ما،�حيث��عت���شركة�التمو�ل�

 األول�عن�حماية�مصا���العمالء�التمو�لية.�املسئول 
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 ا��ماية�ضد�عمليات�االحتيال�-٤/٥

وحماي��ا��ة�عمليات�التمو�لالرقابية�واإلجراءات�األمنية�ملتا�ع�ا��د�األق����من�التداب�� �ع���شركة�التمو�ل�تطبيق
�إ��حتيال�أو�االستخدام�غ���املشروع�من�خالل�استخدام�اجراءات�وا��ة�وأنظمة�آلية�ُتمك��ا�من�الوصول�من�اال 

 الهدف.هذا�

 حماية�خصوصية�املعلومات�-٤/٦

وعدم�استخدامها�إال��وا��فاظ�ع���خصوصي��ا�العمالء�املالية�وال��صيةع���شركة�التمو�ل�حماية�معلومات�
 ألغراض�مهنية�محددة�ونظامية�و�موافقة�العميل،�وعدم�اإلفصاح�ع��ا�ألي�طرٍف�ثالث�دون�تصر�ح�من�املؤسسة.

 معا��ة�الش�اوى �-٤/٧

�عالة،اآللية�عادلة�ووا��ة�وفللعمالء�لتقديم�ش�اواهم�بحيث�ت�ون��سهلة�ع���شركة�التمو�ل�توف���آلية�مناسبة
 متا�عة�ومعا��ة�الش�اوى�دون�تأخ���وفق��عليمات�املؤسسة�ذات�العالقة.يتم�من�خاللها�

 املُنافسة�-٤/٨

� �التمو�ل �شركة �القيامع�� �ع�� �العمالء �واملنتجات�مساعدة �ا��دمات �أفضل �ب�ن �واملقارنة وأسعارها��بالبحث
�و�شر�املعلومات �تقديم �طر�ق �عن �القرار��ومقدم��ا �اتخاذ ��� �العمالء ��ساعد �ال�� �ا��دمات �هذه �عن املناسبة

 املناسب.

 ثالثإ���طرف�اإلسناد��-٤/٩

بمتطلبات�هذه�املبادئ�وأ��ا�إل��ا�ع���شركة�التمو�ل�التأكد�من�ال��ام�ا��هات�ا��ارجية�ال���يتم�إسناد�مهام�
دم�عى�شركة�التمو�ل�من�املسئولية����حال��عمل�ملا�فيھ�مص��ة�عمال��ا�وتتحمل�مسئولية�حماي��م،�وال��عف

باألنظمة�واللوائح�والتعليمات�السار�ة����أي�من�العمليات�واملهام�املسندة�إليھ��ال��ام�مقدم�ا��دمات�ا��ار��
 )�من�الالئحة�التنفيذية�لنظام�مراقبة�شر�ات�التمو�ل.٣٧وفقًا�ملا�ورد����املادة�(

 �تضارب�املصا���-٤/١٠

سياسة�مكتو�ة��شأن�تضارب�املصا��،�وعل��ا�التأكد�من�أن�السياسات�ال���ُ�ساعد�����وضعع���شركة�التمو�ل�
كشف�العمليات�املُحتملة�لتضارب�املصا���موجودة�وُمطبقة،�وعندما�ت�شأ�إم�انية�تضارب�مصا���ب�ن�شركة�

 .للعميلاإلفصاح�عن�هذه�ا��االت�فع���شركة�التمو�ل�؛�التمو�ل�وأي�طرف�آخر�

 املوارد�ال�افية�-٤/١١

ا�وخدمة�ال�افية�والالزمة�لتنفيذ�أعماله�ال�شر�ة�وال�شغيليةع���شركة�التمو�ل�بذل�العناية�الالزمة�لتوف���املوارد�
� ��� �للتواصل��فة�اعمال��ا �مختلفة �وقنوات ���دمة�العمالء �وتوف���مراكز�مناسبة �ف��ا �املتواجدة �اململكة مناطق

 معهم.
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 املتبادلةسئوليات امل

املتبادلة��اتسئوليامل�عز�ز���دف���اوظف�ملالعمل�ع���رفع�مستوى�املعرفة�والتدر�ب�املناسب�ع���شركة�التمو�ل�
�ل��ا�فضًال�عن�املبادرات�،برامج�التوعية�والتثقيف�املستمرة�املُقدمة�من�شر�ات�التمو�ل�ُمجتمعة�من�خالل��شر 

 اآل�ي:�ال���ي�ب���التأكيد�عل��ا،املتبادلة�سئوليات�امل�لعمال��ا،�و�شمل�ا��ل�شركة�تمو�ل��تقوم�

 عند�تقديم�املعلومات�الصدق�-٥/١

قديم�عن�ت�واالمتناعاملعلومات�ال�املة�والدقيقة�عند��عبئة�أي�نماذج�خاصة��شركة�التمو�ل.��ل�تقديميع���العم
 عند�ا��اجة.وتحديث�البيانات�معلومات�مضللة�أو�خاطئة�أو�غ���مكتملة�

 شركة�التمو�ل�تقدمها�افة�املعلومات�ال����قراءة�-٥/٢

�العميل �التفاصيل�قراءة�ع�� �تو����افة �عليھاال�ال�� �امل��تبة ��ل��امات ��ا��صول مقابل �أو�ع�� ��دمة�ااملنتج
 .�شروطها�ع���االل��ام�القدرةهذه�االل��امات�و لفهمھ�والتأكد�من�.�التمو�لية

 طرح�األسئلة�-٥/٣

التمو�ل�أو�أي�مس�ندات�أخرى�ُتقدم�من�اتفاقية����حال�عدم�وضوح�أي�بند�أو�شرط����ع���العميل�االستفسار�
لوب�اإلجابة�ع���تلك�األسئلة�بأس�الشركةع���موظفي�و �؛وطرح�األسئلة�ع���موظفي�شركة�التمو�ل،�شركة�التمو�ل

 .م���وا����ساعد�العميل�ع���اتخاذ�القرار�املناسب

 التمو�لاتفاقية�تأكد�من�بيانات�ال�-٥/٤

ع���-ومن�ذلك��ساسيةاملعلومات�األ �افة��شمل�التمو�ل��تفاقيةال���ة�املُصدرة�التأكد�من�أن�الع���العميل�
التمو�ل�ة�اتفاقيال��صية�ومبلغ�التمو�ل�ومعدل�ال�سبة�السنوي�وم��ص��بيانات�العميل-ا��صرس�يل�املثال�ال�

 كجدول�السداد�واإلقرارات�املرفقة�وغ��ها.�فاقيةتو�شمل�كذلك��افة�م��قات�اال

 �تقديم�الش�وى �آلية�-٥/٥

او�ن�آلية�تقديم�الش�وى،�مثل�أرقام�وعن�ال���تو���للعميل�املعلومات�والبيانات�الالزمة�تقديم�شركة�التمو�ل�ع��
��استخدام���العميل�املبادرةع���و الن�يجة.�إلفادة�العميل�عن�االتصال�لتقديم�الش�وى�ومتا�ع��ا،�واإلطار�الزم���

 هذه�ا��دمة�ومعرفة�كيفية�رفع�الش�وى�إ���املستو�ات�العليا،�عند�الضرورة.

 بموجب�األح�ام�والشروطا��دمة�التمو�لية�أو�املنتج�م�ااستخد�-٥/٦

إال�وفقًا�لألح�ام�والشروط�املرتبطة�ف��ا،�وذلك��عد�التأكد��ةا��دمة�التمو�لياملنتج�أو�ستخدم���أّال �ع���العميل
 فهمها��املة.من�
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 عدم�التعرض�للمخاطر�-٥/٧

وضيحها�توع���شركة�التمو�ل��،التمو�لية�ع���مستو�ات�متفاوتة�من�املخاطرا��دمات�املنتجات�أو�تحتوي��عض�
تتالءم�مع��عند�الشعور�أن�املخاطر�ال �تمو�لية�خدمةمنتج�أو�أي�شراء��عدمأيضًا�ع���العميل�و .�للعميل�كتابة

 �.املا��وضعھ
 

 الحتياجات�صول�ع���املنتجات�و/أو�ا��دمات�املتالئمة�مع�اا��-٥/٨

اجات�الحتيمالءم��ا�التأكد�من��التمو�ل�ع���شركة�؛التمو�لية�عند�تقديم�طلب�ل��صول�ع���املنتج�أو�ا��دمة
�امل��تبة�الوفاء�باالل��امات�وأنھ��ستطيعاملالية�مع��افة�ا��هات،��ال��اماتھاإلفصاح�عن��افة��ع���العميلالعميل،�و 

 .التمو�لية��عد�ا��صول�ع���املنتج�أو�ا��دمة�عليھ

 العمليات�غ���النظامية�-٥/٩

أي�إجراءات�غ���نظامية�تمس�املنتج�أو�ا��دمة��اك�شافھ�فورًا�عند�بالغهابإ�توجيھ�العميل�شركة�التمو�لع���
 .اإلجراءات�تالفيًا�لتكرارهاعل��ا�ت��يح�ومعا��ة�هذه�و املقدمة،�

 صعو�ات�ماليةل�العميل�مواجهة�-٥/١٠

أنھ�ة�و صعو�ات�مالي�مواجهتھتعامل�معها�لطلب�االس�شارة����حال�يمع�شركة�التمو�ل�ال����التواصلع���العميل�
ناسب�بما�ي��لھ�مناقشة�ا��يارات�املتاحة�وع���الشركة�ةا��دمة�التمو�لياملنتج�أو�غ���قادر�ع���تحمل�ال��امات�

 املا��.�وضعھمع�

 تحديث�املعلومات�-٥/١١

�رقام�الهاتف�وا��والأبما����ذلك�بيانات�االتصال�وم��ا��بھتحديث�املعلومات�ال��صية�ا��اصة��ع���العميل
�و  �ال��يد �اإلصندوق �ذلك،�وال��يد �التمو�ل �شركة �طلبت �ما �مستمر�وم�� ��ش�ل �التحديث �ي�ون �بحيث لك��و�ي
ستخدم���ّال أ�عليھو املحدثة.�عدم�تزو�د�شركة�التمو�ل�باملعلومات�ع���مسئوًال�عن�اآلثار�امل��تبة��العميل��ون سيو 

 املالية.�معلوماتھيؤدي�ذلك�إ���إفشاء��إذ�قد��األصدقاء�أو�األقارب�عناو�ن�أخرى�ال�تخصھ

 الو�الة�الرسمية�-٥/١٢

 .هاعند�منحاملخاطر�وعليھ�معرفة�.�املالية�إلنجاز��عامالتھ�ل��ص�آخر �منح�و�الة�رسميةعند��ا��ذر ع���العميل�

 النماذج�غ���املكتملة�-٥/١٣

���العميلع�و للتوقيع.��ة�واألرقام����النماذج�املقدمة�للعميلمن�اكتمال��افة�ا��قول�املطلو��تأكدالع���العميل�
 ع���نماذج�فارغة�أو�غ���مكتملة.�يوقع�أّال 
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 النماذج�-٥/١٤

����النماذج�لضمان���ة�املعلومات�وعدم�وجود�أخطاءقام�بتدو���ا�املعلومات�ال���مراجعة�جميع��ع���العميل
���ع�التوقيع�ا��اص�بھ�نأ�أيضًا،�وع���العميل�أن�����التأكد�من�ذلكالتمو�ل�ع���شركة�البيانات�املدونة،�و ���

 محتوى�النموذج.�النموذج��ع���املوافقة�ع��

 ال�تف���عن�معلوماتك�ال��صية�-٥/١٥

عن�أي�معلومات���صية�أو�مالية�ألي�طرف��فصاحالتأكيد�ع���مسئولية�العميل��عدم�اإل �التمو�ل�ع���شركة
 آخر�غ���شركة�التمو�ل�وتحت�أي�ظرف�من�الظروف.�

 سداد�الدفعة�الشهر�ة��-٥/١٦

��عت�� �القسط�سداد��التأخر إن�دون�تأخ��،�حيث��القسط�الشهري�املستحق����تار�خھ�سداد��االل��امع���العميل�
 .األعباءو���تب�عليھ�ز�ادة�����تفاقيةباالإخالًال�

 املحافظة�ع���األصل�التمو����واملسئوليات�أمام�ا��هات�الرسمية�-٥/١٧

 مية.ا��هات�الرس�أمامسوء�استخدام��عن�أي�والتأكيد�ع���مسئوليتھع���األصل�التمو�����املحافظةع���العميل�

 

 القسم الثالث: االل��امات الرئ�سة

دون�اإلخالل�بما�نصت�عليھ�أنظمة�التمو�ل�ولوائحها�التنفيذية�والتعليمات�الصادرة�عن�املؤسسة،�تخضع�شر�ات�
�ةا��دم�و أالتمو�ل�لهذه�املبادئ�وما�يتضمنھ�هذا�القسم�من�تفاصيل��شأن�االل��امات�واألنظمة�ا��اصة�باملنتج�

 التمو�لية�وال���تدعم�"املبادئ�العامة"���ماية�العميل.

 األح�ام والشروط

التمو�لية�للعميل�سواء�من�خالل�كت�ب��ةا��دم�و أحدثة�للمنتج�ع���شركة�التمو�ل�توف���األح�ام�والشروط�املُ �-٦/١
أو�توف���مطو�ة�خاصة�بذلك�أو�ع���القنوات�األخرى�املُتاحة�لشركة�التمو�ل�واألح�ام�عام�يتضمن�الشروط�

 ركة.لك��و�ي�ا��اص�بالشكما�ي�ب���أن�تضاف�ع���املوقع�اإلو���يع�العميل�ع���قراء��ا�قبل�بداية�العالقة�

ح�ام�والشروط�ونماذج�الطلبات�بيانات�تحذير�ة�تنص�بوضوح�ع���العواقب�من�األ ع���شركة�التمو�ل�أن�تضّ �-٦/٢
��خالف�الشروط�املُتفق�عل��ا��التمو�لية�املحتملة�ال���قد�يتحملها�العميل�عند�استخدام�املنتج�أو�ا��دمة�

 نموذج�الطلب.

٦/٣-�� �ا��صول �طلب �تقديم �نموذج ��� �والشروط �األح�ام ��افة �تدرج �أن �التمو�ل �شركة �أو�ا��دمةعع�� �املنتج ���
بتعب�تھ�باللغة�العر�ية�ع���أن�ت�ون�وا��ة�ومفهومة�وغ���مضللة،�مع�توف����العميل�يقومالذي��التمو�لية

 .طلب�العميل�ذلكباللغة�اإلنجل��ية����حال�����ة
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�٣٠(ل�خال�وسائل�االتصال�املضمونة�بأي��غي������األح�ام�والشروط�عن�طر�قالعميل�ع���شركة�التمو�ل�إبالغ��-٦/٤
 يوم�عمل)�ع���األقل�قبل�إجراء�أي��غي��.

إذا��ان�ال�يوافق�ع���هذا�التغي������األح�ام�والشروط�عن�االع��اض�إم�انية�للعميل�ع���شركة�التمو�ل�أن�ت�يح��-٦/٥
ن�عمل)��عد�استالم�اإلشعار�بالتغ��ات�املذ�ورة�آنفًا�ع�أيام�١٠طر�ق�إشعار�شركة�التمو�ل�باع��اضھ�خالل�(

 .وإجراءاتھ�أن�يتضمن�اإلشعار�املذ�ور�آنفًا�ف��ة�االع��اض�ومدتھطر�ق�وسائل�اتصال�مضمونة،�و��ب���

 رسوم والعموالت وتحديد األسعار ال

اقية�اتفإجراء�أي��غي������الرسوم�والعموالت�ال���يتع�ن�ع���العمالء�سدادها��عد�توقيع��عدم�ع���شركة�التمو�ل
 التمو�ل،�بما����ذلك�الرسوم�والعموالت�املتعلقة�بمقدمي�ا��دمات�ا��ارجي�ن.

 حماية البيانات واملعلومات وا��فاظ ع�� السر�ة

الطرف�الثالث�التوقيع�ع����موظفو كذلك�و �املؤقتون �سواٌء�املوظفون�الدائمون�أو ع���موظفي�شركة�التمو�ل،��-٨/١
ة�وال��صينموذج�املحافظة�ع���السر�ة��شأن�بيانات�العمالء�والتأكد�من�عدم�كشفهم�املعلومات�املالية�

��للعمالء �ع�� �واقتصاره �عل��ا �الدخول �ومنع �األ��اص �سواء �فقط �املخول�ن �تركهم��� �أو��عد �العمل أثناء
 لوظائفهم.

�ة�التمو�ل�تطبيق�الئحة�وا��ة�لقواعد�السلوك�للموظف�ن�امل�لف�ن�باألدوار�ال����شمل�مبيعات�و�سو�قع���شرك�-٨/٢
�املتع��ة�منتجات �التمو�ل �حسابات �وتحصيل �ومتا�عة �املوظف�ن��.التمو�ل �أولئك �تزو�د �التمو�ل �شركة وع��

 الئحة�قواعد�السلوك�اآل�ي:�أن�تحظر �و��ب��السلوك�وأخذ�إقرار�م��م�باالستالم.��الئحة�قواعد�ب���ة�من

أي�اتصال�مع�أقارب�العميل�املتع���أو�ج��انھ�أو�زمالئھ�أو�أصدقائھ،�أو�ز�ارة�إ���م�ان�عملھ،��غرض�طلب� .١
 أو�الضامن.للعميل�أو�نقل�املعلومات�حول�املالءة�املالية�

التخلف�عن�العميل�أو�الضامن�بنقل�معلومات�غ�����يحة�حول�عواقب�بأي�اتصال�(مكتوب�أو�شف��)� .٢
 جهة�التمو�ل.�إزاء�ال��اما��م

٣. � �ع���أي �تحتوي ��ش���إ���أ��ا ��لمات �ظاهرها �ع�� �مكتوب �مغلفات �املتع���باستخدام �العميل �مع تواصل
 الديون.�معلومات�لتحصيل

 أي�تجاوز�لسر�ة�معلومات�العميل،�وتضارب�املصا���والقيم�املهنية. .٤

 التواصل ع�� اإلعالن وال�سو�ق

لعمالء�لدى�ا�التمو�ل�التواصل�مع�العمالء�باستخدام�وسيل���اتصال�ع���األقل�من�الوسائل�املفضلة�ع���شركة�-٩/١
ال��يد�اإللك��و�ي،�ال��يد�امل��ل،�الرسائل�النصية�والهاتف.�كما�ُيمكن�للشركة��-ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�–

�املوقع �(الفروع، �الرئ�سة �قنوا��ا �استاإللك��و�ي�استخدام �وكذلك �(املرئية�)، �العامة �اإلعالم �قنوات خدام
�والدعائية� �اإلعالنية �األساليب �باستخدام �التمو�ل �ومنتجات �خدمات �ل�سو�ق �إ��) ....� �واملقروءة واملسموعة
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عد�األنظمة�واللوائح�والتعليمات�والقوا�وال�سو�قية�ال���تراها�مناسبة�للشر�حة�املس��دفة،�و�ما�يتما����مع
 .كد�من�مراعاة�األنظمة�األخرى�ذات�العالقةالصادرة�عن�املؤسسة�والتأ

عند�ع���شركة�التمو�ل�التحقق�من�عدم�احتواء�اإلشعار�املرسل�ع���معلومات���صية�تخص�عمالء�آخر�ن،��-٩/٢
 إرسال�إشعار�أو�إعالن�ألك���من�عميل�عن�طر�ق�ال��يد�اإللك��و�ي�أو�أي�وسيلة�اتصال�أخرى.

�اً أو�أسعار �اً ���يعي�اً أن�عروض�اإلعالن�أو�املادة�ال��و�جية�ال����ستخدم�سعر ع���شركة�التمو�ل�التأّكد�من��-٩/٣
 تو���تار�خ�انقضاء�فعالية�هذه�األسعار�و��اية�العرض.أن��ابتدائية

مختصرة�(ع���س�يل�املثال�معدل�ال�سبة�السنوي��اً أن�اإلعالنات�ال���تتضمن�رموز �من�ع���شركة�التمو�ل�التأكد�-٩/٤
APRمعناها�صراحة.شرح��)�يتم 

ل�الذين�تق�ر�غ���مناسبة�لألفرادع���شركة�التمو�ل�عدم�إرسال�مواد��سو�قية�ملنتجات�تمو�لية�تحمل�مخاط�-٩/٥
 سنة).١٨(�أعمارهم�عن

 أن�تمنح�ا��ق�للعمالء�و�ش�ل�دائم����رفض�استقبال�هذه�اإلعالنات�و�طرق�سهلة.ع���شركة�التمو�ل��-٩/٦

بصورة�وا��ة�وخط�وا���بما����ذلك�أن�ي�ون�وغ���مضلل�و �اً مهنياإلعالن��من��ون �التأكدع���شركة�التمو�ل��-٩/٧
الهوامش،�ع���أن�ت�ون�العبارات�باللغة�العر�ية�الفص���مع�إم�انية�استخدام�لغات�أخرى��اللغة�اإلنجل��ية،�

 سمعة�القطاع�املا��.�عدم�اإلضرار�بمصا���الشر�ات�األخرى�أو��شو�ھاإلعالن�وسهلة�الفهم�وأن�ُيرا������

�يوم�عمل(��ب�اإلعالن�خالل��؛للمؤسسة�إلزام�شركة�التمو�ل�ال���ال�تتقيد�بالشروط�الواردة����هذه�املادة�-٩/٨
 من�إخطار�املؤسسة�لها�بذلك.�)واحد

 التمو�ل اتفاقيةقبل أو عند إبرام 

ا��صول�ع���املعلومات�الضرور�ة�عن�ع���شركة�التمو�ل�أن�ي�ون�لد��ا�نظام�ُمناسب��ستطيع�من�خاللھ��-١٠/١
العمالء�لتقدير�احتياجا��م�من�املنتجات�وا��دمات�التمو�لية�وتقديم�العروض�املالئمة�حسب�احتياجات��ل�

 عميل.

 .حتياجا��مال �التمو�لية�املالئمة�ةا��دماملنتج�أو�ع���شركة�التمو�ل�تقديم�االس�شارة�والن���للعمالء����اختيار��-١٠/٢

الطالع�ف��ة�مناسبة�ل�منحھالتمو�ل�قبل�التوقيع�عليھ�و اتفاقية�ع���شركة�التمو�ل�تزو�د�العميل�ب���ة�من��-١٠/٣
 عليھ�وذلك����حال�طلب�العميل�ذلك.

�قبل�منح�تمو�لع���شركة�التمو�ل�ا��صول�ع���طلب�من�العميل�من�خالل�أي�من�وسائل�االتصال�املضمونة،��-١٠/٤
تمو�ل�جديد�أو�إضافة�م��ق�إ���اتفاقية�دة�أو��عديل����اتفاقية�التمو�ل�توجب�توقيع�ز�ا�كما�أن�أي�جديد،

 .ةالقائم�تفاقيةاال

لتمو�لية�ا�أو�ا��دمة�عن��ل�ما�يتعلق�باملنتجاإلفصاح�لعمال��ا�التمو�ل�اتفاقية�ع���شركة�التمو�ل�قبل�إبرام��-١٠/٥
ثال�ع���س�يل�امل-املطلو�ة�وأن�تزودهم�باألح�ام�والشروط�األساسية�للمنتج�أو�ا��دمة�التمو�لية،�ومن�ذلك�

 ما�ي��:�–ال�ا��صر
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 الرسوم�والعموالت�وت�اليف�ا��دمات�اإلدار�ة�ومعدل�ال�سبة�السنوي. .١

 ف��ة�سداد�التمو�ل. .٢

 إجراءات�السداد�املبكر. .٣

 التمو�ل.اتفاقية�إجراءات�إ��اء� .٤

 إجراءات�حق�اال���اب�إن�وجدت. .٥

 .تفاقيةال��امات�وواجبات��ل�طرف�بموجب�اال .٦

 .تفاقيةأي�بند�يحق�للشركة��عديلھ��عد�سر�ان�اال .٧

 بمص��ة�العميل.ضرٌر�أي�قيد�أو�شرط�قد�ي��تب�عليھ� .٨

 .إجراءات�التعامل�مع�الش�وى  .٩

�ل����التمو اتفاقية�التمو�ل�اإلفصاح�لعمال��ا�عن�إجراءات�التعامل�مع�اتفاقية�ع���شركة�التمو�ل�قبل�إبرام��-١٠/٦
 .الذي�تم�منحھ�التمو�ل�العميل�حالة�وفاة

لك�واملستفيد�من�تالتمو�ل�اإلفصاح�لعمال��ا�عن�أي��غطية�تأمي�ية�اتفاقية�ع���شركة�التمو�ل�قبل�إبرام��-١٠/٧
تلف�األصل�املمول،�وذلك�ليتمكن�العميل�من�اتخاذ�حدوث����حال�آلية�تقسيم�التعو�ض��وكذلك�التغطية،

 قراره�با��صول�ع���التمو�ل�من�عدمھ.

أقصاها��خالل�مدة�س�ب�الرفض�عن�طر�ق�وسائل�اتصال�مضمونة�ع���شركة�التمو�ل�إبالغ�صاحب�الطلب��-١٠/٨
 تمو�لية.�أو�خدمة�رفضت�شركة�التمو�ل�طلب�العميل�ل��صول�ع���أي�منتج�ما�إذا����حالأيام�عمل)،��٥(

 وتوثيق�ذلك.�ع���شركة�التمو�ل�معرفة�الغرض�الذي�من�أجلھ�تم�ا��صول�ع���التمو�ل�من�العميل�-١٠/٩

�١٠(اوز�تتجالتمو�ل�و�افة�م��قاتھ����مدة�ال�اتفاقية�ع���شركة�التمو�ل�تزو�د��ل�طرف�متعاقد�ب���ة�من��-١٠/١٠
 .االتفاقية�عد�إبرام��)أيام�عمل

 �� ذلك وتوثيق املالية، مالءتھ من للتحقق موافقتھ، �عد للعميل االئتما�ي ال��ل فحص التمو�ل شركة ع���-١٠/١١
 لدى�الشركة�املرخص�لها�بجمع موافقتھ �عد للعميل، االئتمانية املعلومات ���يللها��ي�ب��التمو�ل،�كما� ملف

مدة� املعلومات�طوال وتحديث�تلك العالقة، تذا والتعليمات واللوائح أح�ام�األنظمة وفق االئتمانية، املعلومات
 العميل. مع التعامل

 التمو�لاتفاقية �عد إبرام 

تحديث���ل�العميل�االئتما�ي�لدى�شركة�املعلومات�و إصدار�خطاب�إخالء�طرف�للعميل��ع���شركة�التمو�ل�-١١/١
صاها����مدة�أق،�املس�ندات�الالزمةوتقديم��افة�سداد��امل�مبلغ�التمو�ل���قيام�العميل����حالاالئتمانية،�

 .من�تار�خ�السداد�)أيام�عمل�٧(
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�اً أو�ورقي�اً لك��ونيإلعمليات�(شركة�التمو�ل�تزو�د�العميل�بكشف�مجا�ي�لع����-١١/٢ و���ي�–�ش�ل�ر�ع�سنوي –)
 .ذلك�طلب�العميل�املتبقية،����حال�الدفعات�املسددة�والدفعات

العميل،�بناء�ع���طلبھ،�بكشف�حساب�مفصل�مجانًا�ودون�تأخ����شمل�جميع�ع���شركة�التمو�ل�أن�تزود��-١١/٣
����ذلك�أي�ت�اليف�إضافية،�وذلك����حال�حدوث��ع���أو�سداد�مبكر� الرسوم�و�لفة�األجل�والت�اليف�بما

 للتمو�ل.

جراءات�إأي�اتخاذ��عدمالتمو�ل،�اتفاقية�شركة�التمو�ل�وممثل��ا�وغ��هم�من�املو�ل�ن�ع���حقوقها�بموجب�ع����-١١/٤
 غ���نظامية�الس��داد�املبالغ�املستحقة�لهم.

 أح�ام عامة

مالية��تا��االت�اإل�سانية�عند�التعامل�مع�العمالء�الذين�لد��م�صعو�ابع���شركة�التمو�ل�األخذ����االعتبار��-١٢/١
 طارئة.

موقع�شركة�التمو�ل�اإللك��و�ي،�ع���شركة�التمو�ل�وضع�ساعات�عمل�الفرع����املدخل�الرئ�س�للفرع�و����-١٢/٢
 وتفتح�شركة�التمو�ل�و�غلق�بحسب�الساعات�املُعلن�ع��ا.

ل�م��ف�(ا��الي�ن�واملستقبلي�ن)��ش��اعدم�التمي������التعامل�ب�ن�عمال���اوموظف���شركة�التمو�لي�ب���ع����-١٢/٣
وغ���عادل�بناًء�ع���العرق،�أو�ا���س،�أو�الدين،�أو�اللون�أو�السّن�أو�اإلعاقة�أو�ا��الة�االجتماعية�أو�أي�ش�ل�

 من�أش�ال�التمي���األخرى�وذلك����مختلف�التعامالت�بما�ف��ا�منتجات�التمو�ل.

 

 القسم�الرا�ع:�األخطاء�والش�اوى 

 (األعطال)األخطاء 

أ�(عطل)�إ���حساب�املُتضرر�دون�تأخ���ودون�أي�مبالغ�محصلة�قد�ت�شأ��س�ب�خطإعادة�شركة�التمو�ل��ع���-١٣/١
 .االستفادة�م��اوال�يحق�لها��انتظار�املُطالبة���ا

���حال�،�ل��طأ�نفسھع���شركة�التمو�ل�ُمعا��ة�ا��طأ�تجاه�العميل�والعمالء�اآلخر�ن�جميعهم�الذين��عرضوا��-١٣/٢
اك�شفت�شركة�التمو�ل�خطأ،�أو����حال�إبالغها�بحدوث�أي�خطأ�ن�يجة�تقديم�عميل�ش�وى�أو�مطالبة،��ما�إذا

واالتصال�بجميع��،اعتبارًا�من�تار�خ�تحديد�ا��طأ�األص���)يوم�عمل�٦٠(إكمال�هذا�اإلجراء����غضون�عل��ا�و 
 .حية�ال���تم�اتخاذهاالعمالء�املتأثر�ن�وإحاط��م�با��طأ�و�اإلجراءات�الت��ي
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 الش�اوى 

ع���شركة�التمو�ل�وضع�آلية�تقديم�الش�وى����م�ان�وا���بمب���شركة�التمو�ل�وفروعها��افة�وإدراجها�ع����-١٤/١
�مكتو�ة �عل��ا �ا��صول �رغب��م �حال ��� �للعمالء �وتوف������ة �اإللك��و�ي �التمو�ل �شركة ��،موقع ��ب��يكما

 .إجراؤهاإذا�لم�يقبل�العميل�ال�سو�ة�ال���تم��خرى أجهات�إ����الش�اوى �تصعيدشرح�إجراءات��للشركة

 ���شركة�التمو�ل�عند�تلقي�ش�اوى�العمالء�القيام�باآل�ي:ع�-١٤/٢

�وجدت)�خاللإن�(إشعار�العميل�عن�طر�ق�وسائل�اتصال�مضمونة�باستالم�الش�وى�وإبالغھ�بالنواقص� .١
 .)أيام�عمل�٥(

 و�يانات�االتصال�ملتا�عة�املستجدات�ع���الش�وى�املقدمة.تزو�د�العميل�برقم�الش�وى� .٢

 من�تلقي�الش�وى�مكتملة.�)أيام�عمل�١٠(الرد�بالنتائج�للعميل�خالل�مدة�ال�تتجاوز� .٣

 واالحتفاظ����ال��ا.املشت�ي�توثيق�القناة�املستخدمة����التواصل�مع� .٤


