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 :
ً
 املقدمةأوال

 الهدفأ. 

إلى ترسيخ مبدأ الواردة في هذه الوثيقة  املالية املؤسساتفي  ذوي اإلعاقةألشخاص تعليمات الخدمات املقدمة ل تهدف

تحقيق الشمول و العدالة بين كافة فئات املجتمع دون االنتقاص أو التمييز بأي شكل من االشكال لحقوق أي فئة منها، 

، وإزالة كافة الحواجز املادية والسلوكية التي املالي وإتاحة وصول كافة فئات املجتمع إلى املنتجات والخدمات املالية

وصول الخدمات املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في إدارة شؤونهم املالية باستقاللية على إعاقة أو صعوبة تعمل 

 .، وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات املاليةوخصوصية تامة

 النطاقب. 

 .شراف مؤسسة النقد العربي السعوديات املالية الخاضعة لرقابة وإملؤسسا على جميع التعليماتتسري هذه 

 :
ً
 التعاريفثانيا

كل شخص لديه قصور طويل األمد في الوظائف الجسدَية، أو العقلَية، أو الذهنَية، أو النفسَية  :الشخص ذو اإلعاقة .1

 .تمع على قدم املساواة مع اآلخرينتمنعه من أداء مهامه اليومية بصورة فعالة في املج

اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية،  هي اإلصابة بواحدة أو أكثر من اإلعاقات اآلتية: اإلعاقة البصرية، :اإلعاقة .2

، واالنفعاليةاإلعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكالم، االضطرابات السلوكية 

 .اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، التوحد وغيرها من اإلعاقات التي تتطلب رعاية خاصة

 شركات التأمينفروع األجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين و  البنوك واملصارف وفروع البنوك :ؤسسة املاليةامل .3

وشركات األجنبية وشركات املهن الحرة وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود اإليجار التمويلي  و/أو إعادة التأمين

يها مؤسسة العاملة في اململكة التي تشرف عل الصرافةشركات ومؤسسات و  املعلومات االئتمانية وشركات املدفوعات

 .النقد العربي السعودي

  .التدابير التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غيرهم :إمكانية الوصول  .4

 :
ً
 ذوي اإلعاقةاألشخاص تعليمات خدمات ثالثا

 وحدة العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة .1

ذوي االعاقة والتأكد من أن سياسات وإجراءات املؤسسة املالية األشخاص تؤسس املؤسسة املالية وحدة إدارية تعنى ب

 .ذوي اإلعاقة وأن الخدمات املالية تقدم لهم بيسر وسهولةاألشخاص متطلبات واحتياجات  املعتمدة تشمل

 . البيئة العمرانية2
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ّرات والفروع بشكل يوفر إمكانية على املؤسسة املالية توفير البيئة العمرانية املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة املق

الوصول واستخدام املباني واملرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة واالستفادة من الخدمات املقدمة دون أي صعوبات أو 

 :   تعقيدات وذلك على النحو اآلتي

  إلى توفير املختلفة، باإلضافة  املبنى واستخدام مرافقهتوفير منحدرات لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى

 مخارج طوارئ وإخالء تتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

  مخصصة الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة.توفير مواقف مركبات 

 رتفاع يسهل باو ذوي اإلعاقة على أن تكون مزودة باألدوات الالزمة ألشخاص توفير أجهزة الخدمة الذاتية ل

 ا.استخدامه

 ت الالزمة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.توفير مكاتب مجهزة باألدوا  

 ذوي اإلعاقة لتوضيح الخدمات واملنتجات املقدمة من املؤسسة املالية.ألشخاص توفير الوسائل املختلفة ل 

  استدعت  في حال ذوي اإلعاقة الحادةألشخاص للوصول ل -إن أمكن-الخدمات املتنقلة للمؤسسة املالية تقديم

  الحاجة لذلك.

 من اإلعاقةتحقق . ال3

 و أالتقارير الطبية املعتمدة  كاالطالع علىاإلعاقة وجود استخدام كافة الوسائل املتاحة للتحقق من لمؤسسة املالية ل

 على أن يتم التحقق ملرة واحدة فقط.أو بمعاينة الحالة مة إلثبات نوع وحالة اإلعاقة، اعاملستندات الد

 نتجات والخدماتامل .4

بتمكينهم مع جميع أطياف املجتمع ذوي اإلعاقة األشخاص ن مساواة تضم وضع سياسة وإجراءاتعلى املؤسسة املالية 

  والخدمات وإدارة شؤونهم املالية. على املنتجات من الحصول 

 :تلتزم املؤسسة املالية باآلتي

وسائل املتاحة بحسب اإلعاقة، على ذوي اإلعاقة وفق الاألشخاص توفير نماذج االتفاقيات والعقود املبرمة مع  .أ

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية"أرقام وحروف بارزة"  يلابر  ةغلبسبيل املثال ال الحصر الطباعة 

تكليف أحد موظفي املؤسسة املالية بقراءة الشروط واألحكام األساسية لالتفاقيات والعقود املبرمة مع  .ب

 البصر،املكفوفين وضعاف ذوي اإلعاقة مثل األشخاص 

ذوي اإلعاقة على تعبئة النماذج والطلبات والعقود األشخاص  حد موظفي املؤسسة املالية ملساعدةتكليف أ .ج

لب ذلك
ُ
 .منه في حال ط

 أجهزة الخدمة الذاتية والخدمات االلكتـرونية .5

 وذلك على النحو التالي:ذوي اإلعاقة إلى الخدمات الذاتية وااللكترونية، األشخاص على املؤسسة املالية إتاحة وصول 
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ذوي اإلعاقة، واالعالن عن األشخاص الستخدام  املتوافقةتوفير أجهزة الخدمة الذاتية ومزودة باألدوات  .أ

 فر هذه األجهزة بالطرق املتاحة.اأماكن تو 

املواد ذوي اإلعاقة، على سبيل املثال ال الحصر األشخاص نية ملالءمة استخدام تطوير الخدمات االلكترو .ب

 ذوي اإلعاقة السمعية واملكفوفين.ألشخاص ل وعويةالت

التعامل مع والعدالة الشفافية . 6   ذوي اإلعاقةاألشخاص في 

: اإلعالن والتسويق:
ً
 أوال

الستفادة من ذوي اإلعاقة لاألشخاص ية بحيث تتضمن شمول على املؤسسة املالية تحديث السياسات التسويق .أ

 املنتجات والخدمات املقدمة منها.

ذوي اإلعاقة للمنتجات والخدمات املقدمة من األشخاص على املؤسسة املالية توفير الشروحات التي تتالءم مع  .ب

 قبلها. 

: االلتزام بتحقيق العدل واملساواة في التعامل مع 
ً
 ذوي اإلعاقة:األشخاص ثانيا

من الخدمات املالية ألي ذوي اإلعاقة إلى أي األشخاص ر على املؤسسة املالية استبعاد أو تقييد وصول يحظ .أ

 سبب كان وتحت أي ذريعة على أساس اإلعاقة أو بسببها دون وجود السند النظامي لذلك.

اإلعاقة، ويجب التعامل  ذوي األشخاص التعامل بممارسات تعسفية ومجحفة مع ر على املؤسسة املالية يحظ .ب

 معهم باحترام وعدالة مع اآلخرين دون تمييز. 

 ذوي اإلعاقةألشخاص ل ةاملاليتوعية وال التثقيف. 7

ورفع مستوى الوعي  ،وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات األشخاص ذوي اإلعاقةاملؤسسة املالية على 

 واإلرشاد لديهم وتمكينهم من فهم مخاطر املنتجات والخدمات املالية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفّعالة

ناسبة للحصول على املعلومات في حال حاجتهم إلى ذلك. 
ُ
 وتوجيههم إلى الجهة امل

 أحكام عامة .8

 االلتزام بالتالي: على املؤسسة املالية 

 ذوي اإلعاقة.األشخاص وتطويرها لتشمل متطلبات واحتياجات إجراءات العمل املعتمدة سياسات و مراجعة  .أ

تدريب وتأهيل كوادر ذوي اإلعاقة و ألشخاص دمات املالية لإعداد دليل إرشادي يوضح آلية تقديم الخ .ب

 متخصصة للتواصل الفّعال لتقديم الخدمات بشكل سهل وُميّسر.

بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع ذوي اإلعاقة ألشخاص لوالعناية القصوى إعطاء األولوية  .ج

 .لهم إجراءات تقديم الخدمة

السعودي التحقق من تطبيق األحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم تتولى مؤسسة النقد العربي  .د

 االلتزام ستتم مخالفة املؤسسات املالية وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة.


