مبادئ
حماية العمالء

.1مقدمة
ّ
حمايــة عمــاء الشــركة هــدف إســتراتيجي منشــود تســعى شــركة اثمــار دائمـ ًـا إلــى تحقيقــه مــن خــال حرصهــا علــى تقديــم المســتوى المطلــوب مــن
المعاملــة العادلــة واإلحتــرام والشــفافية ،حيــث انتهجــت شــركة اثمــار منــذ بدايــة تأسيســها اإللتــزام بالصــدق فــي كافــة تعامالتهــا وذلــك تطبيقـ ًـا
لتعاليــم ديننــا اإلســامي الحنيــف ،كمــا حرصــت شــركة اثمــار علــى غــرس مفهــوم الصــدق وتطبيــق أعلــى معاييــر الشــفافية فــي جميــع تعامالتهــا
الداخليــة والخارجيــة وذلــك إليمانهــا بــأن الصــدق هــو الجســر لبنــاء الثقــة بينهــا وبيــن جميــع منتفعيهــا.
وجــاءت تعليمــات حمايــة المســتهلك المالــي لقطــاع التمويــل األصغــر الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي لتســاعد علــى تحقيــق هــذا الهــدف
المنشــود باعتبارهــا تتضمــن أفضــل المبــادئ والممارســات المتبعــة لحمايــة المســتهلك المالــي ،وإيمانـ ًـا مــن شــركة اثمــار بهــذه المبــادئ وتحملهــا
لمســؤولياتها اإلجتماعيــة تجــاه العمــاء ،فــإن شــركة اثمــار تمتثــل وتحــرص علــى تطبيــق هــذه المبــادئ بالدرجــة القصــوى.
وتعتبــر المبــادئ الــواردة فــي هــذه الوثيقــة سياســة ملزمــة لكافــة العامليــن فــي شــركة اثمــار للتمويــل األصغــر اإلســامي ومكملــة لتعليمــات
حمايــة المســتهلك المالــي الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي رقــم  ،15/2018وبحيــث ينبغــي تطبيقهــا علــى كافــة التعامــات وذلــك مــن
تاريــخ  ،1/10/2018علمـ ًـا بأنــه ســيتم مراجعــة هــذه الوثيقــة كل  3ســنوات أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

يمكــن اإلطــاع علــى هــذه الوثيقــة باإلضافــة إلــى تعليمــات حمايــة المســتهلك المالــي لقطــاع التمويــل األصغــر رقــم  15/2018علــى الموقــع
اإللكترونــي لشــركة اثمــار . www.ethmar.jo

 .2المبادئ العامة لحماية العمالء
ً
أوال  ..التعامل مع العمالء بعدالة واحترام
أ .يحظــر علــى العامليــن لــدى الشــركة المفاضلــة والتمييــز بالتعامــل مــع العمــاء خــال أي مرحلــة مــن مراحــل تقديــم الخدمــة علــى أســاس الديــن
أو العرق او الجنس أو ألي سبب آخر.
ب .يجــب علــى الشــركة أن تعتمــد إجــراءات واضحــة وخاصــة بالتعامــل مــع العمــاء المتعثريــن و/أو الحــاالت اإلنســانية أو العمــاء الذيــن لديهــم
صعوبات مالية طارئة.
ج .يجــب علــى الشــركة أن تعتمــد إجــراءات واضحــة ومحــددة بالنســبة للعمــاء الذيــن ال يســتطيعون القــراءة والكتابــة أو الذيــن يعانــون مــن أي
إعاقات جسدية.
د .يتوجــب علــى الشــركة أن تراعــي فــي نظــام الحوافــز المعتمــد لديهــا معاييــر تأخــذ بعيــن اإلعتبــار مصالــح العمــاء وجــودة التمويــات المقدمــة
لهم وبشكل يجنب قيام العاملين لدى الشركة بأي ممارسات تلحق الضرر بالعمالء أو الشركة.
ً
وتحديدا أولئك المناط بهم مسؤولية متابعة تحصيل الدفعات المستحقة القيام بأي مما يلي:
هـ .يحظر على العاملين لدى الشركة
• اإلتصال مع أي طرف ذي صلة بالعميل أو زيارته إلى مكان عمله بغرض طلب معلومات حول المالءة المالية للعميل أو الكفيل.
ً
ً
شفهيا) حول عواقب التسديد.
(كتابيا أو
• تزويد العميل و/أو الكفيل بمعلومات غير صحيحة
• الكتابــة علــى المراســات البريديــة وغيرهــا مــن المخاطبات المرســلة إلى العميل أو الكفيل ما يشــير ظاهرها إلــى أنها تتعلق بتحصيل
دفعات مستحقة أو أية أمور مالية خاصة.
• إرسال إشعار ألكثر من عميل ضمن إشعار واحد وبحيث يتضمن معلومات شخصية تخص عمالء آخرين.
• إستخدام وسائل غير مناسبة أو تعسفية لتحصيل الدفعات المستحقة.
و .ينبغي على العاملين في الشركة تقديم النصح والمشورة للعمالء الذين يتعرضون لصعوبات مالية للتغلب على تلك الصعوبات قبل
السير باإلجراءات القانونية.

ً
ثانيا  ..اإلفصاح والشفافية
أ .يجب أن يكون اإلعالن عن منتجات و خدمات الشركة :
ً
ً
وشامال.
واضحا
• بلغة عربية سهلة ومفهومة وبخط مقروء ،وأن يكون اإلعالن
ً
وعودا وعبارات غير مفهومة ومضللة.
• ال يتضمن حقائق غير قائمة أو
• ال يتضمن أي إساءة ألي من الشركات المنافسة.
ب .يجــب علــى الشــركة توفيــر نشــرات خاصــة للعمــاء حــول كافــة المنتجــات والخدمــات فــي الفروع ومكاتــب التســويق وعلى الموقــع اإللكتروني
للشركة.
ج .يجــب أن تكــون المعلومــات حــول المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة متســقة وقابلــة للمقارنــة بحيــث تســمح للعميــل بالمفاضلــة بيــن
المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات المختلفة.
د .يجب على الشركة تزويد العميل والكفيل وقبل توقيع العقد ببيان المعلومات الرئيسية عن المنتج أو الخدمة.
هـ.يجــب علــى العامليــن فــي الشــركة منــح العميــل والكفيــل قبــل توقيــع العقــد مهلــة كافيــة لمراجعــة كافــة بنــود العقــد واإلجابــة علــى كافــة
إستفساراتهم والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق واإللتزامات.
و .يجــب علــى الشــركة إبــاغ العميــل ســبب رفــض طلبــه للحصــول علــى تمويــل أو أي خدمــة مــن الشــركة – مــا لــم يوجــد مانــع قانونــي يحــول ذلــك-
خالل مدة أقصاها  5أيام عمل.

ً
ثالثا  ..حماية العمالء من مخاطر اإلفراط بالمديونية
يجب على العاملين في الشركة إيالء موضوع حماية العمالء من مخاطر اإلفراط بالمديونية األهمية القصوى من خالل :
أ .تقييــم المــاءة الماليــة للعمــاء ومــدى قدرتهــم علــى الســداد مــن خــال إتبــاع السياســة االئتمانيــة ودليــل المــاءة الماليــة المعتمــد.
ب .عــدم اإلعتمــاد علــى الضمانــات كأســاس لمنــح التمويــل للعمــاء ،إذ يجــب تحليــل الدخــل و/أو اإليــرادات المتوقعــة للعميــل للتأكــد مــن مــدى
قدرته على السداد.
ج .التحــري عــن الحالــة االئتمانيــة للعمــاء والكفــاء مــن مصــادر موثوقــة للتحقــق مــن الوضــع االئتمانــي لــكل منهمــا ،مــع األخــذ باإلعتبــار األوامــر
الصادرة عن البنك المركزي األردني بالخصوص.
ـواءا عنــد منــح تمويــل لعميــل جديــد و/أو تجديــد
د .الحصــول علــى إقــرار خطــي بكافــة إلتزامــات العميــل وعــبء تســديد تلــك اإللتزامــات ،وذلــك سـ ً
تمويل لعميل قائم وبحيث ال يتم اإلعتماد على المعلومات التي جمعها عند منحه التمويل ألول مرة.
هـــ .اإللتــزام بالسياســة االئتمانيــة المعتمــدة والمتضمنــة الحــد األقصــى لنســبة عــبء الديــن ( ،)Debt Burden Ratio DBRوعــدم تجــاوز نســبة
عبء الدين للعميل عن النسب المحددة في السياسة االئتمانية.

ً
رابعا  ..تصميم المنتج أو الخدمة
تعتمد الشركة عند تصميم منتجاتها أو خدماتها ما يلي :
أ .تقديم منتجات وخدمات مناسبة ومتنوعة تلبي إحتياجات العمالء وتتالءم مع قدراتهم.
ب .تحديد الشرائح المستهدفة وبما يتوافق مع إستراتيجيتها وقدرتها التنافسية.
ج .إتباع إجراءات العمل المتبعة عند طرح المنتج أو الخدمة الجديده.
د .األخذ بعين اإلعتبار حماية العمالء من مخاطر اإلفراط بالمديونية.
هـ .مراعاة عدم تركز نشاط الشركة في قطاع محدد أو غايات أو شرائح محددة ،إذ يراعى التنوع في القطاعات والغايات.
و .قيام الشركة بتسويق وإعالن المنتج أو الخدمة بصورة مناسبة وغير مضللة وعبر قنوات تسويقية مالئمة.

ً
خامسا  ..التسعير المسؤول
يجب أن تطبق الشركة عند تحديد أسعار المنتجات والخدمات ما يلي :
أ .التكاليف المترتبة على تقديم المنتجات والخدمات ومنها التكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية.
ب .أسعار المنافسين وبحيث تكون األسعار متناسبة مع السوق.
ج .قدرة العميل على تحمل التكاليف.

ً
سادسا  ..حماية بيانات العمالء
أ .تعتبــر كافــة بيانــات ومعلومــات العميــل و/أو الكفــاء معلومــات ســرية ،وال يجــوز ألي موظــف فــي الشــركة إســتعمالها أو مشــاركتها مــع أي
ً
ووفقا ألحكام التشريعات النافذة وأوامر البنك المركزي.
طرف ثالث دون موافقة العميل والكفيل الخطية المسبقة
ً
أوال بــأول ،كمــا ويحــق للعميــل مراجعــة
ب .يجــب أن تكــون البيانــات التــي يتــم جمعهــا عــن العميــل موثقــة وصحيحــة ودقيقــة وبحيــث يتــم تحديثهــا
تلك البيانات واإلعتراض عليها في حال كانت خاطئة.
ج .يجــب علــى العامليــن لــدى الشــركة التوقيــع علــى تعهــد بالحفــاظ علــى ســرية بيانــات ومعلومــات العمــاء والكفــاء وبمــا يضمــن إلتزامهــم
بعدم إساءة إستعمال أو كشف تلك البيانات والمعلومات خالل فترة عملهم في الشركة وحتى بعد تركهم العمل فيها.
د .يجب على الشركة توفير البيئة المناسبة واإلجراءات اآلمنة لحماية بيانات ومعلومات العمالء.
هـــ .يجــب علــى الشــركة أن تعتمــد إجــراءات عمــل واضحــة لضمــان حمايــة بيانــات العمــاء اإللكترونيــة ،وتعالــج هــذه اإلجــراءات عمليــة إدخــال البيانات
والتعديل عليها والنفاذ إليها ،باإلضافة إلى إجراءات األرشفة واإلتالف وحماية أنظمة النسخ اإلحتياطي.
و .يجــب علــى العامليــن لــدى الشــركة عنــد الــرد علــى اإلستفســارات الــواردة مــن العمــاء بعــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات تتعلــق بهــم أو
بحساباتهم إال بعد التحقق من هويتهم الشخصية.

ً
سابعا  ..شكاوي العمالء
يجب على الشركة ما يلي :
أ .تطبيــق تعليمــات «اإلجــراءات الداخليــة للتعامــل مــع شــكاوي عمــاء مــزودي الخدمــات الماليــة والمصرفيــة « رقــم ( )1/2017والصــادرة بتاريــخ
 28/8/2017أو أي تعليمات أخرى تحل محلها لمعالجة شكاوي عمالء الشركة.
ب .توفير وحدة تنظيمية خاصة تتولى التعامل مع شكاوي العمالء.
ج .وضع إجراءات عمل واضحة للتعامل مع شكاوي العمالء.
د .توفيــر كافــة الوســائل واألدوات التــي يتمكــن العميــل مــن خاللهــا مــن تقديــم الشــكوى ،ومنهــا كحــد أدنــى الوســائل التاليــة :البريــد العــادي/
البريــد اإللكترونــي والقنــوات اإللكترونيــة الخاصــة بالشــركة /خــط هاتــف مجانــي تكــون المكالمــات مســجلة /الحضــور الشــخصي /صناديــق
الشكاوي المزودة في فروع الشركة /الفاكس.
هـــ .اإللتــزام بتبليــغ المشــتكي بالقــرار الخــاص بالشــكوى خــال ( )10أيــام عمــل مــن تاريــخ إســتالم الشــكوى وكافــة الوثائــق الالزمة بالشــكوى مع
إمكانيــة تمديــد هــذه الفتــرة إذا كانــت طبيعــة الشــكوى تســتدعي ذلــك ،وعلــى أن يتــم إعــام المشــتكي بمبــررات ذلــك التمديــد ،وفــي
جميع الحاالت يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية لمعالجة أي شكوى والرد عليها ( )30يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
و .إعالم المشتكي بالنتيجة النهائية للشكوى المقدمة من قبله.
ز .أن يتضمــن الــرد علــى الشــكوى المقدمــة مــن المشــتكي القــرار النهائــي بخصــوص الشــكوى واإلجــراءات التــي يحــق للمشــتكي القيــام بهــا
في حال عدم إقتناعه برد الشركة ،وذلك من خالل إمكانية اللجوء إلى البنك المركزي أو اللجوء إلى القضاء.
ً
يوما من نهاية كل ربع.
ح .تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية حول الشكاوي وبحيث يتم ذلك خالل مدة أقصاها ()15

ً
ثامنا  ..الموظفون
يجب على الشركة أن تراعي ما يلي :
أ .التأكد من أن موظفيها مؤهلين ومدربين للقيام باألعمال المناطه بهم ،ورفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لهم بشكل مستمر.
ب .التأكد من أن موظفيها ذوو العالقة بالعمالء يتمتعوا باآلتي :
• القيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية.
• تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العمالء الحاليين أو المحتملين.
• لديهم المعرفة واإللمام الكامل بالمنتجات والخدمات التي يقدمونها.

 .3مسؤوليات العميل
تحــرص شــركة اثمــار علــى التطويــر المســتمر فــي أســلوب عملهــا وتفعيــل دور التكنولوجيــا بهــدف التســهيل علــى العمــاء وخدمتهــم بشــكل
أمثــل ،باإلضافــة إلــى ســعيها المســتمر بالتواصــل مــع عمالئهــا مــن خــال أدوات وقنــوات تســويقية مبتكــرة تســاهم فــي نشــر التوعيــة والتثقيــف
المســتمر وعــرض مــا هــو جديــد لديهــا ،كمــا تولــي شــركة اثمــار إهتمــام كبيــر برفــع مســتوى المعرفــة والتدريــب المناســب لموظفيهــا ليتمكنــوا مــن
تقديــم المشــورة واإلجابــة عــن أي أســئلة بطريقــة مهنيــة تســاعد العميــل فــي إتخــاذ القــرار.
كل مــا ذكــر مــن شــأنه أن يســاعد علــى تعزيــز مســؤولية العمــاء مــن خــال نشــر التوعيــة والتثقيــف المســتمر وإيصــال المعلومــات والنصائــح للعمــاء
واإلجابــة علــى أيــة أســئلة أو إستفســارات لديهــم ،وتشــمل مســؤولية العمــاء اآلتــي:

 -1/3طرح األسئلة
يتوجــب علــى العميــل طــرح األســئلة علــى موظفــي شــركة اثمــار بشــأن المنتــج أو الخدمــة الــذي يرغــب بالحصــول عليــه ،ومــن المهــم جـ ّـد ًا
طــرح األســئلة بشــأن أي بنــد غيــر واضــح أو شــرط لــم يتأكــد منــه ،وعلــى موظفــي شــركة اثمــار اإلجابــة عــن أي أســئلة بطريقــة مهنيــة تســاعد
العميــل فــي إتخــاذ القــرار.

 -2/3الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع إحتياجاتك
يتوجــب علــى العميــل عنــد طلبــه للمنتــج أو الخدمــة التأكــد مــن مالئمتــه إلحتياجاتــه ،وعلــى موظفــي شــركة اثمــار تقديــم المشــورة مــا أمكــن
واإلجابــة عــن أيــة تفاصيــل تســاعد العميــل فــي إتخــاذ قــراره.

 -3/3الصدق عند تقديم المعلومات
يتوجــب علــى العميــل تقديــم المعلومــات الكاملــة والدقيقــة والصحيحــة دائمـ ًـا عنــد تعبئــة أي نمــاذج خاصــة بشــركة اثمــار ،واإلمتنــاع عــن تقديــم
التفاصيــل والمعلومــات الخاطئــة أو عــدم تقديــم المعلومــات الهامــة ،إذ أن العميــل مســؤول فــي حــال قــام بتقديــم أي معلومــة خاطئــة أو
غيــر مكتملــة.

 -4/3اإلفصاح عن كافة اإللتزامات
يتوجب على العميل اإلفصاح عن كافة التزاماته المالية مع كافة الجهات.

 -5/3عدم التعرض لمخاطر عدم اإللتزام
يتوجب على العميل عدم القيام بالحصول على المنتج أو الخدمة في حال عدم مالءته المالية أو شعوره بعدم قدرته على اإللتزام ألي سبب.

 -6/3قراءة كافة النماذج التي تقدمها لك الشركة بدقة
يتوجــب علــى العميــل قــراءة كافــة النمــاذج والعقــود والتأكــد مــن فهمــه لهــا وقدرتــه علــى اإللتــزام بهــا ،وعلــى موظفــي شــركة اثمــار إعطــاء
العميــل المهلــة الكافيــة لمراجعــة كافــة النمــاذج وبنــود العقــد.

 -7/3عدم التوقيع على أية نماذج غير مكتملة
يتوجــب علــى العميــل التأكــد مــن اكتمــال كافــة الحقــول المطلوبــة واألرقــام فــي النمــوذج الــذي قــدم لــه للتوقيــع ،وأن ال يوقــع علــى نمــاذج
فارغــة أو غيــر مكتملــة.

 -8/3اإللتزم بالسداد
يتوجــب علــى العميــل أن ال يعــرض نفســه ألي إجــراءات قانونيــة قــد تتخذهــا شــركة اثمــار بحقــه وبحــق الكفــاء فــي حــال عــدم إلتزامــه بســداد
األقســاط بتواريــخ اســتحقاقها ،وعلــى شــركة اثمــار تذكيــر العميــل ومتابعتــه لتســديد األقســاط.

 -9/3عند القيام بالتسديد ،فإنه يتوجب على العميل ما يلي:
 تســديد األقســاط مــن خــال طــرق الدفــع المعتمــدة لدى شــركة اثمار وهــي  :إي فواتيركم  /أمين الصندوق المتواجــد في أي فرع من فروعً
رسميا من قبل شركة اثمار.
شركة اثمار أو أي طريقة دفع أخرى يتم اإلعالن عنها
 التأكد من صحة ومطابقة رقم حسابه والقيمة وكافة البيانات على سند القبض/الوصل المستلم. أن اليقوم بتسليم أو إعطاء أية مبالغ نقدية تخص شركة اثمار بما في ذلك قسط/أقساط التمويل إلى أي شخص أو جهة أو مورد. الحصول على ســند قبض رســمي أصلي (موقع ومختوم) صادره عن شــركة اثمار ،وبعكس ذلك فإن شــركة اثمار غير مســؤولة عن أي مبالغنقدية أو شيكات تسلم لموظفي شركة اثمار.
 التأكــد مــن إســتالم رســالة قصيــرة  SMSصــادرة عــن شــركة اثمــار تبيــن فيهــا ســداد قيمــة القسط/األقســاط ،وفــي حــال عــدم ورود رســالة،فعلى العميل اإلتصال بوحدة التعامل مع شكاوي العمالء التابعة لشركة اثمار.

 -10/3التواصل مع شركة اثمار
يتوجــب علــى العميــل التواصــل دائمـ ًـا مــع شــركة اثمــار ألي إستفســار أو لطلــب اإلستشــارة فــي أي أمــر قــد يواجهــه أو يتعــرض لــه أو أي
إقتــراح أو مالحظــة يرغــب بإيصالهــا للشــركة ،وعلــى شــركة اثمــار إســتقبال الطلــب واإلســتماع للعميــل ومناقشــة الخيــارات المتاحــة لــه.

 -11/3معرفة كيفية تقديم الشكوى
يتوجــب علــى العميــل معرفــة كيفيــة تقديــم الشــكوى إلــى وحــدة التعامــل مــع شــكاوي العمــاء التابعــة لشــركة اثمــار والمبــادرة فــي
إســتخدام هــذا الحــق عنــد الضــرورة ،وعلــى شــركة اثمــار توفيــر القنــوات المتاحــة للعميــل لتقديــم الشــكوى وآليــة تقديــم الشــكوى.

 -12/3تحديث المعلومات
يتوجــب علــى العميــل تحديــث المعلومــات الشــخصية الخاصــة بــه بمــا فــي ذلــك معلومــات اإلتصــال بحيــث يكــون التحديــث بشــكل مســتمر
ومتــى طلبــت شــركة اثمــار ذلــك.

 -13/3االحقية في الحصول على نسختك
يتوجــب علــى العميــل الحــرص علــى الحصــول علــى صــورة مــن بيــان المعلومــات الرئيســية عــن المنتج/الخدمــة ،كمــا يمكــن لــه الحصــول علــى
نســخة مــن العقــد الموقــع منــه فــي حــال قــام بطلبــه.

 -14/3المتابعة بشكل مستمر
علــى العميــل الحــرص وبشــكل دائــم ومســتمر علــى متابعــة الموقــع اإللكترونــي ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي وأي قنــوات رســمية خاصــة
بشــركة اثمــار ،والحــرص أيضـ ًـا علــى قــراءة أي رســائل أو إشــعارات تصلــه مــن شــركة اثمــار عبــر أي وســيلة.

