مبادئ حماية العمﻼء
مؤسسة النقد العربي السعودي
مبدأ رقم :7معالﺠة الشكاوى
مبدأ رقم :1المعاملة بعدل وانصاف
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل التعامل بعدل وأمانﺔ وانصاف مﻊ العمﻼء ﻓﻲ جميﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل توﻓيﺮ آليﺔ مناسبﺔ سهﻠﺔ لﻠعمﻼء لتقديم ﺷكاواهم بحيث
مﺮاحل العﻼقﺔ بينهما ،والوﻓاء باﻻلتزامات بموجب أنظمﺔ التمويل ولوائحها تكون اﻵليﺔ ﻋادلﺔ وواضحﺔ وﻓعالﺔ ،يتم من خﻼلها متابعﺔ ومعالجﺔ
التنفيذيﺔ والتعﻠيمات اﻷخﺮى ذات العﻼقﺔ الصادرة ﻋن المؤسسﺔ ،وﻋﻠﻰ الشكاوى دون تأخيﺮ وﻓق تعﻠيمات المؤسسﺔ ذات العﻼقﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ التمويل تطبيق أﻓضل الممارسات المتبعﺔ دوليا ً لﻠحفاظ ﻋﻠﻰ حقوق
العمﻼء والوﻓاء باﻻلتزامات ،بحيث يكون ذلك جز ًء ﻻ يتجزأ من ﺛقاﻓﺔ مبدأ رقم :8ال ُمنافسة
الشﺮﻛﺔ وﻋنصﺮاً رئيسا ً ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ تصميم وتطويﺮ المنتجات والخدمات ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل مساﻋدة العمﻼء ﻋﻠﻰ القيام بالبحث والمقارنﺔ بين
التمويﻠيﺔ .ﻛما ينبغﻲ لشﺮﻛﺔ التمويل بذل ﻋنايﺔ واهتمام خاص بالعمﻼء من أﻓضل الخدمات والمنتجات وأسعارها ومقدميها ﻋن طﺮيق تقديم ونشﺮ
ﻓئات محدودي الدخل والتعﻠيم وﻛبار السن وذوي اﻻحتياجات الخاصﺔ من المعﻠومات المناسبﺔ ﻋن هذه الخدمات التﻲ تساﻋد العمﻼء ﻓﻲ اتخاذ القﺮار
الجنسين ﻋن طﺮيق طﺮح منتجات وخدمات تمويﻠيﺔ تﻠبﻲ احتياجاتهم وتقديم المناسب.
خدمات مناسبﺔ بتكﻠفﺔ منخفضﺔ.
مبدأ رقم :9اﻹسناد إلى طرف ﺛالﺚ
مبدأ رقم :2اﻹفصاح والشفافية
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل تحديث معﻠومات المنتجات والخدمات التمويﻠيﺔ ال ُمقدمﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل التأﻛد من التزام الجهات الخارجيﺔ التﻲ يتم إسناد مهام
لﻠعمﻼء ،بحيث تكون واضحﺔ و ُمختصﺮة سهﻠﺔ الفهم ودقيقﺔ غيﺮ ُمضﻠﻠﺔ ،إليها بمتطﻠبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما ﻓيه مصﻠحﺔ ﻋمﻼئها وتتحمل
ويمكن اﻻطﻼع ﻋﻠيها دون ﻋناء خصوصا ً ﺷﺮوطها وميزاتها الﺮئيسﺔ .مسئوليﺔ حمايتهم ،وﻻ تعفﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل من المسئوليﺔ ﻓﻲ حال ﻋدم
ينبغﻲ أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات ﻛل طﺮف وتفاصيل اﻷسعار التزام مقدم الخدمات الخارجﻲ باﻷنظمﺔ والﻠوائح والتعﻠيمات الساريﺔ ﻓﻲ
والعموﻻت التﻲ تتقاضاها ﺷﺮﻛﺔ التمويل والغﺮامات والمخاطﺮ وآليﺔ إنهاء أي من العمﻠيات والمهام المسندة إليه وﻓقا ً لما ورد ﻓﻲ المادة ) (37من
العﻼقﺔ وما يتﺮتب ﻋﻠيها ،إضاﻓﺔ إلﻰ توﻓيﺮ معﻠومات ﻋن المنتجات الﻼئحﺔ التنفيذيﺔ لنظام مﺮاقبﺔ ﺷﺮﻛات التمويل.
والخدمات التمويﻠيﺔ البديﻠﺔ ال ُمقدمﺔ من ﺷﺮﻛﺔ التمويل.
مبدأ رقم :10تضارب المصالح
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل وضﻊ سياسﺔ مكتوبﺔ بشأن تضارب المصالح ،وﻋﻠيها
التأﻛد من أن السياسات التﻲ تُساﻋد ﻓﻲ ﻛشﻒ العمﻠيات ال ُمحتمﻠﺔ لتضارب
المصالح موجودة و ُمطبقﺔ ،وﻋندما تنشأ إمكانيﺔ تضارب مصالح بين
ﺷﺮﻛﺔ التمويل وأي طﺮف آخﺮ ﻓعﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل اﻹﻓصاح ﻋن هذه

مبدأ رقم :3التثقيف والتوعية المالية
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل العمل ﻋﻠﻰ نشﺮ الثقاﻓﺔ الماليﺔ وتطويﺮ مهارت العمﻼء
الحاليين والمستقبﻠيين ﻋن ﻛيفيﺔ الحصول ﻋﻠﻰ ال ُمنتجات أو الخدمات
التمويﻠيﺔ ال ُمناسبﺔ ﻻحتياجاتهم ورﻓﻊ مستوى الوﻋﻲ واﻹرﺷاد لديهم
وتمكينهم من ﻓهم المخاطﺮ اﻷساسيﺔ ومساﻋدتهم ﻓﻲ اتخاذ قﺮارات مدروسﺔ
وﻓعالﺔ ،وتوجيههم إلﻰ الجهﺔ المناسبﺔ لﻠحصول ﻋﻠﻰ المعﻠومات ﻓﻲ حال الحاﻻت لﻠعميل.
حاجتهم لذلك.

مبدأ رقم :11الموارد الكافية
مبدأ رقم :4سلوكيات وأخﻼقيات العمل
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل العمل بطﺮيقﺔ مهنيﺔ وبشكل مسئول وتقديم خدماتها ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل بذل العنايﺔ الﻼزمﺔ لتوﻓيﺮ الموارد البشﺮيﺔ والتشغيﻠيﺔ
بصدق وﺷفاﻓيﺔ والقيام بواجباتها بجودة ﻋاليﺔ وﻓﻲ الوقت المناسب لما ﻓيه الكاﻓيﺔ والﻼزمﺔ لتنفيذ أﻋمالها وخدمﺔ ﻋمﻼئها ﻓﻲ ﻛاﻓﺔ مناطق الممﻠكﺔ
مصﻠحﺔ العمﻼء ﻋﻠﻰ امتداد العﻼقﺔ بينهما ،حيث تعتبﺮ ﺷﺮﻛﺔ التمويل المتواجدة ﻓيها وتوﻓيﺮ مﺮاﻛز مناسبﺔ لخدمﺔ العمﻼء وقنوات مختﻠفﺔ
لﻠتواصل معهم.
المسئول اﻷول ﻋن حمايﺔ مصالح العمﻼء التمويﻠيﺔ.
مبدأ رقم :5الحماية ﺿد عمليات اﻻحتيال
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل تطبيق الحد اﻷقصﻰ من التدابيﺮ الﺮقابيﺔ واﻹجﺮاءات
اﻷمنيﺔ لمتابعﺔ ﻋمﻠيات التمويل وحمايتها من اﻻحتيال أو اﻻستخدام غيﺮ
المشﺮوع من خﻼل استخدام اجﺮاءات واضحﺔ وأنظمﺔ آليﺔ تمكنها من
الوصول إلﻰ هذا الهدف.
مبدأ رقم :6حماية خصوصية المعلومات
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ التمويل حمايﺔ معﻠومات العمﻼءالماليﺔ والشخصيﺔ والحفاظ
ﻋﻠﻰ خصوصيتها وﻋدم استخدامها إﻻ ﻷغﺮاض مهنيﺔ محددة ونظاميﺔ
وبمواﻓقﺔ العميل ،وﻋدم اﻹﻓصاح ﻋنها ﻷي طﺮفٍ ﺛالث دون تصﺮيح من
المؤسسﺔ.
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