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القسم األول :المقدمة
 .1الحماية المالية لمعميل في المممكة العربية السعودية
المرخصػػة مػػف قبمهػػا
المشػػرؼ عم ػ المؤسسػػات الماليػػة ُ
الم ارقػػب و ُ
تُعػػد مؤسسػػة النقػػد العربػػي السػػعودي (المؤسسػػة) ُ
المصػػرح لهػػا العمػػؿ ف ػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية (المصػػارؼ وشػػركات التمويػػؿ بمػػا فػػي ذل ػؾ شػػركات اإليجػػار
وُ

التمػ ػػويمي و شػ ػػركات التمويػ ػػؿ العقػ ػػاري وشػ ػػركات التػ ػػكميف وشػ ػػركات الص ػ ػرافة وشػ ػػركات المعمومػ ػػات اال تمانيػ ػػة).
منذ صدور نظاـ المؤسسة األساسي فػي العػاـ 1952ـ ونظػاـ مراقبػة البنػوؾ فػي العػاـ 1966ـ وهػي تعمػؿ عمػ

حماية مصالح العميؿ والتككػد مػف أف تعامػؿ المؤسسػات الماليػة مػ العميػؿ يػتـ بطريقػة مهنيػة عادلػة .تطػور دور

المؤسسة تدريجياً م توس القطاع المػالي حيػث أصػبحت فػي العػاـ 2115ـ مسػ ولة عػف قطػاع التػكميف بموجػب
نظػػاـ ُمراقبػػة شػػركات التػػكميف التعػػاوني ،وفػػي العػػاـ 2112ـ أصػػبحت كػػذلؾ مس ػ ولة عػػف مراقبػػة شػػركات التمويػػؿ

واإلشراؼ عميها ممػا وسػ دورهػا فػي مجػاؿ تعزيػز حمايػة العميػؿ .تُشػير أفضػؿ الممارسػات فػي مجػاؿ الخػدمات
لمتابعػػة آليػػة تطػػوير المؤسسػػات الماليػػة لممنتجػػات والخػػدمات الجديػػدة
الماليػػة أف هنػػاؾ توج ػ فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ ُ
وآلية بيعها إل العمالء وتقديـ االستشارة لهـ والتعويض عند حصوؿ أي مشكمة أو في حاؿ الرغبة تقديـ شكوى.
وقػػد تػػـ إجػراء الك يػػر مػػف الد ارسػػات عػػف هػػذا المسػػا ؿ ودلػػت النتػػا أ أف المعاممػػة العادلػػة تجػػاا العميػػؿ تػػؤدي إلػ

زيادة الربح وتُساهـ في رف مستوى رض العميؿ .تدرس ك ير مف الدوؿ والهي ات الدولية م ؿ مجموعة العشريف
ومجمػػس االسػػتقرار المػػالي ومنظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة تعػػديؿ واصػػدار معػػايير جديػػدة فػػي مجػػاؿ حمايػػة

العميػػؿ .ونظػ اًر إلػ نمػػو وتطػػور القطػػاع المػػالي فػػي المممكػػة ،فػ ف المؤسسػػة مسػػتمرة فػػي مراجعػػة هػػذا التطػػورات

واصػػدار التعميمػػات الرقابيػػة المناسػػبة لتطػػوير مبػػادئ حمايػػة العميػػؿ .مػػف ضػػمف أهػػداؼ المؤسسػػة االسػػتراتيجية

حصػوؿ العػ ػميؿ الػذي يتعامػؿ مػ المؤسسػات الماليػة عمػ معاممػة عادلػة بشػفافية وصػدؽ وأمانػة وكػذلؾ حصػػول
عم الخدمات والمنتجات المالية بكؿ يسر وسهولة وبتكمفة مناسبة وجودة عالية.
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 .2نموذج التطبيق
نموذج ()1

يوضح نموذج ( )1آلية العمػؿ المسػتخدمة مػف مؤسسػة النقػد العربػي السػعودي لحمايػة عمػالء المؤسسػات الماليػة
فػػي المممكػػة ،ودور المؤسسػػة الريػػادي لتشػػجي ممارسػػات الشػػفافية والعػػدؿ والحػػرص عم ػ سػػهولة وصػػوؿ العمػػالء

لمخػػدمات والمنتجػػات الماليػػة .إف األداء المتوق ػ مػػف المؤسسػػات الماليػػة يحػػددا مػػا ورد فػػي ض ػوابط العمػػؿ الحاليػػة
والسابقة والتعميمات المستقبمية وكذلؾ التككد مف التزاـ هذا المؤسسات بهذا الضوابط.
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 .3التعاريف
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
الدعاية :رسالة تجارية في أي وسيمة تروج ،بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،منتأ أو خدمة مالية.
االستشـــــارة :الحصػ ػػوؿ عم ػ ػ توصػ ػػية أو نصػ ػػيحة مػ ػػف فػ ػػرد مؤهػ ػػؿ بعػ ػػد األخػ ػػذ فػ ػػي االعتبػ ػػار ظػ ػػروؼ وأهػ ػػداؼ
العميؿ الشخصية.
التوعيــة :نشػػر مبػػادئ اإلرشػػاد المػػالي والقُػػدرة عم ػ فهػػـ المصػػطمحات الماليػػة الر يس ػة المسػػتخدمة فػػي المؤسسػػات
المقدمة مف هذا المؤسسات.
وبالتالي التمييز بيف مختمؼ المنتجات أو الخدمات ُ

أفضل المصالح :أي شيء ال يسبب الضرر لمعميؿ.

معالجة الشكوى :الوصوؿ ال نتيجة بشكف شكوى العميؿ.
تضــارب المص ـالح :فػػي حػػاؿ كػػاف اإلج ػراء الػػذي يتخػػذا المصػػرؼ بشػػكف موضػػوع يهػػـ العميػػؿ او فػػي حػػاؿ وجػػود
مخاطر كبيرة يتعارض ذلؾ م مصالح المصرؼ المرتبطة في هذا الموضوع.
المرخصػة لغايػات خػارج
العميل :فرد طبيعي يشارؾ عبر الصفقات المنصوص عميهػا فػي األنظمػة مػ المصػارؼ ُ
نطاؽ عمم أو مهنت .

فتــرة االنتظــار :هػػي الفتػرة الزمنيػػة التػػي يمكػػف لمعميػػؿ خاللهػػا الغػػاء التعاقػػد لمحصػػوؿ عمػ الخدمػػة او المنػػتأ دوف
تحمؿ أي غرامة (عشرة أياـ عمؿ).

الثقافة :مجموعة مف المعتقدات والقيـ والقواعد التي تم ؿ الطاب الفردي لممصرؼ وتوفر السياؽ لعمم .
اإلفصاح :كشؼ وايضاح المصرؼ المعمومات ذات العالقة لمعميؿ بشفافية.
المــوظنين :الشػػخص المعػػيف لتقػػديـ خػػدمات لممصػػرؼ بصػػفة مسػػتمرة مقابػػؿ الحصػػوؿ عمػ ُمقابػػؿ مػػالي .يشػػمؿ
ذلؾ كافة الموظفيف المتعاقد معهـ مباشرة او المتعاقد معهـ عف طريؽ االسناد.
الخط ـ  :التوصػػؿ إل ػ نتيجػػة مخالفػػة لمسياسػػة المو قػػة واج ػراءات العمػػؿ ،مػػا يػػؤدي إل ػ تبعػػات ماليػػة و/أو مخالفػػة
الحقوؽ النظامية أو التنظيمية لعميؿ واحد أو أك ر.
مجانا :مف دوف خصـ أي رسوـ أو عموالت أو تكاليؼ مباشرة أو غير مباشرة.
مجموعـــة العشـــرين :وزراء الماليػػة و ُمحػػافظي المصػػارؼ المركزيػػة فػػي دوؿ مجموعػػة العش ػريف (المعروفػػة أيض ػاً
ب سػػـ ج ،21-ج 21ومجموعػػة العش ػريف) وهػػي مجموعػػة وزراء الماليػػة وحكػػاـ المصػػارؼ المركزيػػة مػػف  19دولػػة

ذات االقتصادات الهامة إضافة إل مم ؿ عف االتحاد األوروبي.

اآليبان :رقـ حساب دولي لمعميؿ لدى بنؾ معػيف ،وهػو نظػاـ تػرقيـ محػدد تػـ تطػويرا لمتعػرؼ عمػ أرقػاـ حسػابات
كؿ بنؾ عم مستوى العالـ.
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التحنيز :تقديـ الحوافز المالية لمموظفيف لبي الخدمات أو المنتجات المالية.
الشـــمول المـــالي :حصػػوؿ ف ػػات المجتم ػ المختمفػػة كالف ػػات الضػػعيفة وأصػػحاب الرواتػػب المنخفضػػة وأص ػػحاب
ومتناهيػػة الصػػغر عمػ الخػػدمات والمنتجػػات الماليػػة المال مػػة التػػي يحتاجونهػػا بكمفػػة
المتوسػػطة ُ
األعمػػاؿ الصػػغيرة و ُ
معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.

الوسطاء :جهات اعتبارية وسيطة بيف طرفيف في عممية مالية.
المرخصة :تشمؿ كافة الجهات المرخصة مف مؤسسػة النقػد العربػي السػعودي لمقيػاـ بكعمػاؿ فػي المممكػة
الجهات ُ
العربية السعودية.
المعمومــات الممزمــة :المعمومػػات المطمػػوب مػػف العميػػؿ توفيرهػػا حسػػب التعميمػػات الصػػادرة مػػف المؤسسػػة وأنظمػػة
المصرؼ الداخمية.
العميــل المحتمــل :فػػرد يعمػػؿ لغايػػات غيػػر مرتبطػػة بوظيفت ػ أو عمم ػ أو مهنت ػ إال أن ػ يستفسػػر أو يشػػارؾ لمم ػرة
األول في اتفاقية أعماؿ مالية م مصرؼ.
الطرف الثالث :وكيؿ ُمصرح ل العمؿ بالنيابة عف المصرؼ.
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القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء المصارف
ُ .4مقدمة
 -1/4حماية عمالء المصارؼ في المممكة هدؼ استراتيجي منشود تسع المؤسسػة دا مػاً إلػ تحقيقػ مػف خػالؿ

حرصها عم تقديـ المصػارؼ المسػتوى المطمػوب مػف المعاممػة العادلػة واألمانػة والشػموؿ المػالي .ستُسػاعد مبػادئ
المرخصػػة مػػف
حمايػػة عمػػالء المصػػارؼ عم ػ تحقيػػؽ الهػػدؼ المنشػػود ألنهػػا تُطبػػؽ عم ػ كافػػة أنشػػطة المصػػارؼ ُ
المؤسسػػة ،كمػػا تُطبػػؽ عم ػ أي طػػرؼ الػػث (خػػارجي) ُيسػػتعاف ب ػ مػػف قبػػؿ المصػػارؼ فػػي إنجػػاز بعػػض المهػػاـ.
تشمؿ المبادئ عمالء المصارؼ األفراد (الحالييف والمستقبمييف) .أما العمػالء اآلخػريف ،م ػؿ المؤسسػات الصػغيرة
والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها مف الشخصيات االعتبارية ،فسيتـ إعداد تعميمات خاصة فيهـ.
 -2/4تُعتبر هذا المبادئ ُممزمة لممصارؼ و ُمكممػة لمتعميمػات والضػوابط الصػادرة مػف المؤسسػة .وينبغػي تطبيقهػا
عم كافة التعامالت التي تتـ م العمالء األفراد في تاريخ أقصاا 2113/19/11ـ.
 -3/4ينبغي عم المصارؼ توفير نسخة ورقية مجانية مػف هػذا المبػادئ فػي الفػروع وتسػميمها لمعمػالء فػي بدايػة
التعامؿ أو عند حصولهـ عم منتأ أو خدمة جديدة ،كما ينبغي إدراجها في موق المصرؼ اإللكتروني.

 -4/4ينبغي عم المصرؼ توفير كافة السجالت والمستندات والمعمومات التي تطمبها المؤسسة في هذا الشكف.
المخولة لممؤسسة بموجب األنظمة اآلتية:
 -5/4أُصدرت هذا المبادئ استناداً إل الصالحيات ُ
أ) نظ ػػاـ مؤسس ػػة النق ػػد الصػ ػادر بموج ػػب المرس ػػوـ الممك ػػي الكػ ػريـ رق ػػـ  23وت ػػاريخ 1377/15/23ه ػ ػ (المواف ػػؽ
1957/12/15ـ).
ب) نظ ػ ػ ػػاـ ُمراقب ػ ػ ػػة البن ػ ػ ػػوؾ الص ػ ػ ػػادر بموج ػ ػ ػػب المرس ػ ػ ػػوـ الممك ػ ػ ػػي الكػ ػ ػ ػريـ رق ػ ػ ػػـ ـ 5/وت ػ ػ ػػاريخ 1386/2/22ه ػ ػ ػ ػ
(الموافؽ1966/16/12ـ).

ج) القرار الوزاري رقـ  2149/3وتاريخ 1416/11/14هػ (الموافؽ 1986/16/22ـ).
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 .5المبادئ العامة
المسػتوىُ .يسػتعاف
 -1/5في عػاـ 2111ـ طػورت مجموعػة العشػريف مبػادئ حمايػة العميػؿ الماليػة لتُصػبح عاليػة ُ
بهػ ػػذا المبػ ػػادئ مػ ػػف قبػ ػػؿ الهي ػ ػػات الماليػ ػػة فػ ػػي جمي ػ ػ انحػ ػػاء العػ ػػالـ لتطػ ػػوير أنظمتهػ ػػا الماليػ ػػة خاصػ ػػة تمػ ػػؾ ذات

الصمة بالعميؿ.

المبدأ  :1المعاممة بعدل وانصاف
ينبغي عم المصػارؼ التعامػؿ بعػدؿ وأمانػة وانصػاؼ مػ العمػالء فػي جميػ م ارحػؿ العالقػة بينهمػا ،بحيػث يكػوف
ذلػػؾ جػػزءاً ال يتجػ أز مػػف قافػػة المصػػرؼ .كمػػا ينبغػػي بػػذؿ عنايػػة واهتمػػاـ خػػاص لمعمػػالء محػػدودي الػػدخؿ والتعمػػيـ
وكبار السف وذوي االحتياجات الخاصة مف الجنسيف.

المبدأ  :2اإلفصاح والشنافية
ومختصػرة
المقدمػػة لمعمػػالء ،بحيػػث تكػػوف واضػػحة ُ
ينبغػػي عمػ المصػػارؼ تحػػديث معمومػػات الخػػدمات والمنتجػػات ُ

سػهمة الفهػـ ودقيقػة غيػػر ُمضػممة ،ويمكػف الوصػػوؿ لهػا دوف عنػاء خصوصػاً شػػروطها وميزاتهػا الر يسػة .ينبغػػي أف

يشػ ػػمؿ ذلػ ػػؾ إيضػ ػػاح حقػ ػػوؽ ومس ػ ػ وليات كػ ػػؿ طػ ػػرؼ وتفاصػ ػػيؿ األسػ ػػعار والعم ػ ػوالت التػ ػػي يتقاضػ ػػاها المصػ ػػرؼ
والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العالقػة ومػا يترتػب عميهػا ،إضػافة إلػ تػوفير معمومػات عػف المنتجػات والخػدمات

المقدمة مف المصرؼ.
البديمة ُ

المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
ينبغي عم المصارؼ وضػ بػرامأ وآليػات ُمناسػبة لتطػوير معػارؼ ومهػارات العمػالء الحػالييف والمسػتقبمييف ورفػ

وفعالػة،
مستوى الوعي واإلرشاد لديهـ وتمكينهـ مف فهـ المخاطر األساسية ومساعدتهـ في اتخاذ قػ اررات مدروسػة ل

المناسبة لمحصوؿ عم المعمومات في حاؿ حاجتهـ لذلؾ.
وتوجيههـ إل الجهة ُ
المبدأ  :4سموكيات وأخالقيات العمل

ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ العمػػؿ بطريقػػة مهنيػػة لمػػا في ػ مصػػمحة العمػػالء عم ػ إمتػػداد العالقػػة بينهمػػا ،حيػػث ُيعتبػػر
المصرؼ المس وؿ األوؿ عف حماية مصالح العميؿ المالية.

المبدأ  :5الحماية ضد عمميات االحتيال
المشػابهة مػف خػالؿ
ينبغي عم المصػارؼ حمايػة ومراقبػة ودا ػ العمػالء والمػدخرات وغيرهػا مػف األصػوؿ الماليػة ُ
وضػ ػ ػ أنظم ػ ػػة رقابيػػ ػػة ذات مس ػ ػػتوى عػػ ػػالي م ػ ػػف الكفػػ ػػاءة والفعالي ػ ػػة لمح ػ ػػد م ػ ػػف عممي ػ ػػات اإلحتي ػ ػػاؿ واالخػػ ػػتالس

أو إساءة االستخداـ.
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المبدأ  :6حماية خصوصية المعمومات
ينبغي حماية معمومات العمالء المالية والشخصية مف خالؿ وض انظمة رقابيػة عمػ مسػتوى عػالي تشػتمؿ عمػ
آليات مناسبة تحدد األغراض التي مف اجمها تـ جمػ البيانػات ومعالجتهػا ،وااللتػزاـ بمػا تضػمنت تعػاميـ المؤسسػة

رقػػـ ـ أ ت 151/وتػػاريخ 1422/6/29هػ ػ ورقػػـ ـ أ ت 97/وتػػاريخ 1424/13/13هػ ػ ورقػػـ ـ أ ش 217/وت ػاريخ
1431/13/15هػ ورقـ ـ أ ت15969/وتاريخ 1431/17/13هػ ورقـ ـ أ ت 6442/وتاريخ 1432/13/19هػ.

المبدأ  :7معالجة الشكاوى
ينبغػػي عم ػ المصػػارؼ تػػوفير آليػػة مناسػػبة لمعمػػالء لتقػػديـ شػػكاواهـ بحيػػث تكػػوف اآلليػػة عادلػػة وواضػػحة وفعالػػة،
مف خاللها يتـ متابعة ومعالجة الشكاوى دوف تكخير وفؽ تعميمات المؤسسة ذات العالقة.
المنافسة
المبدأ ُ :8

ينبغػي أف يتػػاح لمعمػػالء القػػدرة عمػ البحػػث والمقارنػػة بػػيف أفضػػؿ الخػػدمات والمنتجػػات ومقػػدميها وامكانيػػة التحويػػؿ

بينها بسهولة ووضوح وبتكمفة معقولة.
المبدأ  :9األطراف الثالثة
عم المصارؼ التككد مف التزاـ الجهات الخارجية التي يتـ إسناد مهاـ لها بمتطمبات هذا المبادئ وأنهػا تعمػؿ لمػا
في مصمحة عمال ها وتتحمؿ مس ولية حمايتهـ ،فمقدمي الخدمات الماليػة هػـ المسػ وليف عػف اإلجػراءات التػي يػتـ
اتخاذها نيابة عف المصارؼ أو العمالء وفقاً لما ورد في تعميمات اإلسناد الصادرة مف المؤسسة.
المبدأ  :11تضارب المصالح
ينبغي أف يكوف لدى المصرؼ سياسة مكتوبة بشكف تضارب المصالح ،وعمي التككد مف اف السياسات التي تُساعد
ومطبقػػة ،وعنػػدما تنشػػك إمكانيػػة تضػػارب مصػػالح بػػيف
المحتممػػة لتضػػارب المصػػالح موجػػودة ُ
فػػي كشػػؼ العمميػػات ُ

المصرؼ والطرؼ ال الث فينبغي اإلفصاح عف هذا الحاالت.
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 .6مسئوليات العمالء
المقدمػػة مػػف
ينبغػػي عم ػ المصػػارؼ تعزيػػز مس ػ ولية العمػػالء مػػف خػػالؿ نشػػر ب ػرامأ التوعيػػة والت قيػػؼ المسػػتمرة ُ

المصارؼ ُمجتمعة فضالً عف المبادرات التي يقوـ فيها كؿ مصرؼ لعمال  .تشمؿ مس وليات العمالء اآلتي:
 -1/6كن صادقا عند تقديم المعمومات

قدـ دا ماً المعمومات الكاممة والدقيقة عند تعب ة أي نماذج خاصة بالمصرؼ .وامتن عف تقديـ التفاصػيؿ الخاط ػة
أو عدـ تقديـ المعمومات الهامة.

 -2/6اق أر بدقة كافة المعمومات التي قدمها لك المصرف
سػػوؼ يػػتـ تسػػميمؾ التفاصػػيؿ الكاممػػة بشػػكف اإللت ازمػػات المترتبػػة عميػػؾ مقابػػؿ حصػػولؾ عم ػ الخدمػػة أو المنػػتأ.
قـ باالطالع عم هذا االلتزامات وتككد مف فهمؾ لها وقدرتؾ عم االلتزاـ بها.
 -3/6اطرح األسئمة
مف المهـ طرح األس مة عم موظفي المصرؼ بشكف أي بند غير واضح أو شرط لـ تتككد من  .وسيقوـ الموظفوف
باإلجابة عف أي أس مة بطريقة مهنية تُساعدؾ في إتخاذ القرار.
 -4/6معرفة كينية تقديم الشكوى
سػػيوفر لػػؾ المصػػرؼ التفاصػػيؿ بشػػكف تقػػديـ الشػػكوى واإلطػػار الزمنػػي لموافاتػػؾ بالنتيجػػة .بػػادر فػػي اسػػتخداـ هػػذا
الخدمة ومعرفة كيفية رف الشكوى إل المستويات العميا ،عند الضرورة.
 -5/6استخدم الخدمة أو المنتج بموجب األحكام والشروط
ال تستخدـ الخدمة أو المنتأ إال وفقاً لألحكاـ والشروط المرتبطة فيها ،وذلؾ بعد التككد مف فهمها كاممة.
 -6/6عدم التعرض لممخاطر
تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات الماليػة عمػ مسػتويات متفاوتػة مػف المخػاطر وينبغػي عمػ المصػرؼ شػرحها
لؾ بوضوح .ال تقـ بشراء خدمة أو منتأ عند الشعور أف المخاطر ال تال ـ وضعؾ المالي.
 -7/6قدم طمب لمحصول عمى المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عند تقديـ طمب لمحصوؿ عم المنتأ أو الخدمة ،ينبغي عميؾ التككد مف مال مت إحتياجاتؾ وعميؾ اإلفصاح عف
كافػػة التزاماتػػؾ الماليػػة م ػ كافػػة الجهػػات ،عم ػ أف يسػػتند ق ػرارؾ عم ػ قػػدرتؾ فػػي الوفػػاء بااللت ازمػػات المترتبػػة بعػػد

الحصوؿ عم المنتأ أو الخدمة.

 -8/6أبمغ المصرف بش ن العمميات غير النظامية
في حاؿ اكتشفت عمميات مجهولة عم حسابؾ ،عميؾ إبالغ مصرفؾ بذلؾ عم الفور.
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 -9/6ال تنصح عن معموماتك المصرفية
ال ينبغ ػػي أف تق ػػدـ ،تح ػػت أي ظ ػػرؼ ،أي تفاص ػػيؿ بش ػػكف الحس ػػاب المصػ ػرفي أو أي معموم ػػات أخ ػػرى مصػ ػرفية
أو شخصية دقيقة إل أي طرؼ آخر.
 -11/6استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
تحػػدث مػ المصػػرؼ الػػذي تتعامػػؿ معػ لطمػػب االستشػػارة فػػي حػػاؿ كنػػت تواجػ صػػعوبات ماليػػة وغيػػر قػػادر عمػ
تحمػػؿ أقسػػاط الحػػد األدن ػ المطمػػوب (م ػػؿ التمويػػؿ الشخصػػي وبطاقػػات اال تمػػاف) .عنػػد التحػػدث م ػ المصػػرؼ،
تستطي مناقشة الخيارات المتاحة إلعادة جدولة المبالغ القا مة عميؾ والتي مف خاللها تستطي سداد هذا المبالغ.
 -11/6تحديث المعمومات
ينبغػػي تحػػديث المعمومػػات الشخصػػية الخاصػػة بػػؾ بمػػا فػػي ذلػػؾ معمومػػات االتصػػاؿ بحيػػث يكػػوف التحػػديث بشػػكؿ

مستمر ومت ما طمب المصرؼ ذلؾ ،وستكوف مس والً عف المعمومات التي لـ تقـ بتزويد المصرؼ بها.
 -12/6عنوان البريد

اسػػتخدـ عنػواف البريػػد (البريػػد العػػادي والبريػػد اإللكترونػػي) وأرقػػاـ اإلتصػػاؿ الخاصػػة بػػؾ عنػػد طمبهػػا مػػف المصػػرؼ
الػػذي تتعامػػؿ معػ  .ال تسػػتخدـ عنػػاويف أخػػرى ال تخصػػؾ كاألصػػدقاء أو األقػػارب حيػػث ممكػػف أف يػػؤدي ذلػػؾ إلػ
إفشاء معموماتؾ المالية لهـ.
 -13/6الوكالة الرسمية
ُكف حذ اًر عند منح وكالة رسمية إلنجاز تعامالتؾ المالية .أعرؼ لمف تعطي صالحية التصرؼ في أمورؾ المالية
ومف يطم عميها.
 -14/6ال توقع عمى النماذج غير المكتممة
تككػػد مػػف اكتمػػاؿ كافػػة الحقػػوؿ المطموبػػة واألرقػػاـ فػػي النمػػوذج الػػذي قُػدـ لػػؾ لمتوقي ػ  .ال توق ػ عم ػ نمػػاذج فارغ ػة

أو غير مكتممة.

 -15/6استعرض كافة معموماتك
ينبغػػي عميػػؾ مراجعػػة جمي ػ المعمومػػات التػػي سػػجمتها فػػي نمػػاذج العمميػػات لضػػماف عػػدـ وجػػود أخطػػاء فػػي رقػػـ
المستفيد .التوقي الخاص بؾ هو الموافقة عم محتوى النموذج.
الحساب أو المبمغ أو بيانات ُ
 -16/6أحقيتك في الحصول عمى نسختك
ينبغي عم المصرؼ تزويدؾ بنسخة مف العقود والمستندات الموقعة منؾ واالحتفاظ بها في مكاف آمف.
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتضمف هذا القسـ التفاصيؿ بشكف االلتزامات واألنظمة الخاصة بالخدمات المصرفية والتي تدعـ "المبادئ العامػة"
لحماية العميؿ.
 .7األحكام والشروط
المتاحػة مػف المصػرؼ حسػب مػا يفضػم
المحد ة لمعميؿ وذلؾ عبر القنوات ُ
 -1/7ينبغي توفير األحكاـ والشروط ُ
العميؿ مف خالؿ توفير كتيب عاـ يتضمف الشروط واالحكاـ أو توفير مطوية خاصػة بػذلؾ وتشػجيع عمػ
قراءتها قبؿ االلتزاـ بالخدمات والمنتجات.
 -2/7ينبغي أف يبمغ المصرؼ العمالء بكي تغييرات فػي األحكػاـ والشػروط خػالؿ  31يػوـ عمػؿ عمػ االقػؿ قبػؿ
إجراء أي تغيير.
 -3/7ينبغي أف تدرج كافة األحكاـ والشروط في نموذج تقديـ طمب الحصوؿ عم المنتأ أو الخدمػة والػذي يقػوـ
العمي ػػؿ بتعب تػ ػ بالمغ ػػة العربي ػػة عمػ ػ اف تك ػػوف واض ػػحة ومفهوم ػػة وغي ػػر مض ػػممة ،مػ ػ ت ػػوفير نس ػػخة بالمغ ػػة
اإلنجميزية في حاؿ طمب العميؿ ذلؾ.

 -4/7ينبغي أف توضح االحكاـ والشروط ونماذج الطمبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح عمػ العواقػب المحتممػة
المتفؽ عميها في نموذج الطمب.
التي قد يتحممها العميؿ عند استخداـ المنتأ أو الخدمة خالؼ الشروط ُ
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 .8الرسوم والعموالت وتحديد األسعار
 -1/8عم المصرؼ التقيد بالرسوـ والعمػوالت التػي يتقاضػاها كمػا وردت فػي ال حػة التعرفػة البنكيػة الصػادر مػف
المؤسسة ،وينبغي الحصوؿ عم عدـ ممانعة المؤسسة عف أي رسوـ أو عموالت جديدة يفرضها المصػرؼ
ُمقابؿ تقديـ الخدمات والمنتجات ،وينبغي وض قا مة الرسػوـ والعمػوالت بمػا فػي ذلػؾ الرسػوـ التػي تفرضػها
المسػػند لهػػا بعػػض أعمػػاؿ البنػػؾ فػػي مكػػاف واضػػح بمبن ػ المصػػرؼ وفروع ػ وادراجهػػا فػػي موق ػ
الشػػركات ُ

المصرؼ اإللكتروني.

 -2/8عم ػ المصػػرؼ تزويػػد العمػػالء بنسػػخة مكتوبػػة م ػػف جػػدوؿ الرسػػوـ والعم ػوالت عنػػد تقػػديـ منػػتأ أو خدم ػػة
أو عند توقي عقد م العميؿ أو في حاؿ طمب العميؿ ذلؾ.

 -3/8عم المصرؼ إبالغ العميؿ بػكي تغييػر فػي الرسػوـ والعمػوالت قبػؿ  31يػوـ عمػؿ مػف إجػراء هػذا التغييػر.
المسند لها بعض األعماؿ.
بما في ذلؾ الرسوـ والعموالت المفروضة مف الشركة ُ

 -4/8ينبغي عمػ المصػرؼ إيضػاح تفاصػيؿ إحتسػاب الرسػوـ والعمػوالت ومبمػغ الػربح لممنتجػات والخػدمات التػي
يتعامؿ فيها المصرؼ.
 -5/8ينبغػػي ابػػالغ العميػػؿ بالتفاصػػيؿ الكاممػػة ألي رسػػوـ أو عم ػوالت تراكميػػة يػػتـ خصػػمها مػػف رصػػيد حسػػاب
النها ي خالؿ  5أياـ عمؿ مف تاريخ إغالؽ الحساب أو نقم إل مصرؼ آخر.

 -6/8ينبغػػي أف تتضػػمف العقػػود الخاصػػة بالخػػدمات ومنتجػػات التمويػػؿ مػػا يشػػير لمعميػػؿ ال ػ أف مبػػالغ الرسػػوـ
والعموالت (أك ر مػف  511ريػػاؿ) التػي ينبغػي عميػ تسػديدها مقابػؿ الحصػوؿ عمػ المنػتأ او الخدمػة سػيتـ

توزيعها عم فترة سداد المنتأ ولف يتـ خصمها مرة واحدة ،إال في حاؿ رغب العميؿ خالؼ ذلؾ.
 -7/8في حاؿ قرر العميؿ عدـ الرغبة فػي الحصػوؿ عمػ الخدمػة او المنػتأ المطمػوب ولػـ يباشػر اإلسػتفادة منػ
خالؿ (عشرة أياـ عمؿ) ،ينبغي عم المصرؼ إعادة مبمغ الرسوـ والعموالت المفروضة عم العميؿ.

 -8/8ال يحػؽ لممصػرؼ فػرض رسػوـ عمػ أي تحػويالت تػتـ بػػيف حسػابات العميػؿ داخػؿ المصػرؼ بمػا فػي ذلػػؾ
حسابات بطاقات اال تماف الصادرة مف المصرؼ.

 -9/8عمػ ػ المص ػػرؼ إيض ػػاح المب ػػررات لمعمي ػػؿ ع ػػف مبم ػػغ الرس ػػوـ والعمػ ػوالت الت ػػي يتقاض ػػاها ُمقاب ػػؿ الخ ػػدمات
والمنتجات التي يتـ التعامؿ فيها.
 -11/8ينبغػي عمػ المصػرؼ إشػػعار العميػؿ أف عمميػػات السػحب النقػػدي المنفػذة خػػارج المممكػة باسػػتخداـ بطاقػػة
الصرؼ اآللي سيترتب عميها رسوـ سحب وفقاً لمتعرفة البنكية الصادرة مف المؤسسة.
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 .9حماية البيانات والمعمومات والحناظ عمى السرية
 -1/9تق ػ عم ػ المصػػرؼ مس ػ ولية حمايػػة بيانػػات العميػػؿ والحفػػاظ عم ػ س ػريتها س ػواء البيانػػات المحفوظػػة لدي ػ
أو لدى طرؼ الث ،حسب ما سبؽ اإلشارة ل في المبدأ رقـ (.)6
 -2/9ينبغي عم المصرؼ توفير بي ة آمنة وسرية في كافة قنوات المصػرفية لضػماف الحفػاظ عمػ سػرية بيانػات
العميؿ عند تنفيذا لعمميات المصرفية.
المحافظة عم سرية بيانات العميؿ .باست ناء اآلتي:
 -3/9تق عم المصرؼ مس ولية ُ
ػر إلزامي ػ ػ ػ ػاً تفرض ػ ػ ػ ػ السػ ػ ػ ػػمطات المختصػ ػ ػ ػػة (م ػ ػ ػ ػػؿ و ازرة الداخميػ ػ ػ ػػة،
أ -عنػ ػ ػ ػػدما يكػ ػ ػ ػػوف الكشػ ػ ػ ػػؼ عنهػ ػ ػ ػػا أمػ ػ ػ ػ اً
المحاكـ ..الخ).

ب -عندما يتـ الكشؼ عف المعمومات بموافقة العميؿ الكتابية.
 -4/9ينبغػي أف يكػوف لػػدى المصػرؼ إجػراءات العمػؿ المناسػػبة واألنظمػة الرقابيػػة الفعالػة لحمايػػة بيانػات العمػػالء
واكتشاؼ ومعالجة التجاوزات التي حد ت أو المتوق حدو ها.
اء الموظفيف الدا ميف او المػؤقتيف ومػوظفي الطػرؼ ال الػث التوقيػ عمػ
 -5/9ينبغي عم موظفي المصرؼ ،سو ً
نموذج المحافظة عم السرية بشػكف بيانػات العمػالء والتككػد مػف عػدـ كشػفهـ المعمومػات الشخصػية لمعمػالء
ومن ػ ػ الػ ػػدخوؿ عميهػ ػػا واقتصػ ػػارا عم ػ ػ االشػ ػػخاص المخػ ػػوليف فقػ ػػط س ػ ػواء كػ ػػانوا عم ػ ػ رأس العمػ ػػؿ أو بعػ ػػد

تركهـ لوظا فهـ.
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 .11التواصل عبر اإلعالن والتسويق
ُ -1/11يمكػػف لممصػػرؼ اسػػتخداـ قنوات ػ الر يسػػة (الفػػروع ،الموق ػ االلكترونػػي ،أجه ػزة الص ػراؼ اآللػػي ،الهػػاتؼ
المصرفي ،كشوؼ الحساب) وكذلؾ إستخداـ قنوات اإلعالـ العامة (المر ية والمسموعة والمقروءة  ....إلخ)
لتسويؽ منتجات مػف القػروض االسػتهالكية وبطاقػات اال تمػاف باسػتخداـ األسػاليب الدعا يػة والتسػويقية التػي

ي ارهػػا مناسػػبة لمشػريحة المسػػتهدفة ،وبمػػا يتماشػ مػ التعميمػػات والقواعػػد الصػػادرة وال سػػيما ضػوابط التمويػػؿ
وضػ ػوابط إص ػػدار وتش ػػغيؿ بطاق ػػات اال تم ػػاف وبطاق ػػات ال ػػدف والتعميم ػػات األخ ػػرى ذات العالق ػػة الص ػػادرة

مف المؤسسة.

 -2/11ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ تػػوخي الحػػذر والحػػرص فػػي أسػػموب ومضػػموف اإلعػػالف وتفػػادي اسػػتخداـ أسػػموب
إغ ار ي ومضمؿ عند تسويؽ المنتأ وعدـ تضػخيـ ميػزات المنػتأ او الخدمػة المعمػف عنهػا ،وينبغػي أف تكػوف
كافة العبارات واالرقاـ المستخدمة سهمة الفهـ وبخط مقروء واضح بما في ذلؾ الهوامش.
 -3/11ينبغي عند اإلعالف عف أي خدمة أو منتأ مرتبط بدف رسوـ أف يتضمف اإلعالف اآلتي:
 اسـ وشعار المصرؼ وبيانات اإلتصاؿ بالمصرؼ.
المعمػػف عن ػ  ،وبيػػاف معػػدؿ النسػػبة السػػنوية لممنػػتأ
 يجػػب أف يتضػػمف اإلعػػالف تص ػريحاً بكسػػـ المنػػتأ ُ
بشكؿ واضح لمعميؿ ،وال يجوز أف يتضمف اإلعالف معدالت أخرى لكمفة األجؿ.
 أف تشػػير اإلعالنػػات والم ػواد الترويجيػػة إل ػ مبمػػغ الرسػػوـ كافػػة والعم ػوالت المتعمقػػة باسػػتخداـ الخدمػػة
أو المنتأ.
 يحضر عم المصارؼ اآلتي:
أ) تقديـ عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أف يكوف مصوغاً بعبارات يكوف مف شكنها أف تؤدي بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة إل خداع أو تضميؿ العميؿ.

ب) تقػ ػ ػػديـ إعػ ػ ػػالف يتضػ ػ ػػمف إشػ ػ ػػعا اًر أو عالمػ ػ ػػة فارقػ ػ ػػة دوف وج ػ ػ ػ حػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػي إسػ ػ ػػتعمالها أو إسػ ػ ػػتعماؿ
عالمة مقمدة.

 لممؤسسػػة إل ػزاـ المصػػارؼ التػػي ال تتقيػػد بالشػػروط ال ػواردة فػػي هػػذا المػػادة سػػحب اإلعػػالف خػػالؿ يػػوـ
عمؿ واحد مف إخطار المؤسسة ل بذلؾ.
 -4/11ينبغي عم المصرؼ التككد مف مناسبة عرض وتصميـ االعالف بحيث يالحظ العميؿ انػ اعػالف موجػ
ويتطمب الحصوؿ عم المنتأ او الخدمة المعمف عنها توفر شروط محددة في العميؿ.
 -5/11ينبغ ػػي عمػ ػ المص ػػرؼ التك لك ػػد أف ع ػػروض االع ػػالف او الم ػػادة الترويجي ػػة الت ػػي تس ػػتخدـ س ػػعر تش ػػجيعي
او رسوـ ابتدا ية توضح تاريخ انقضاء فعالية هذا الرسوـ ونهاية العرض.
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 -6/11ينبغي عم المصرؼ التككد أف اإلعالنات التػي تتضػمف رمػوز مختصػرة (عمػ سػبيؿ الم ػاؿ  )APRيػتـ
شرح معناها صراحة.
 -7/11ينبغي عم المصرؼ التككد مف عػدـ االشػارة إلػ أف المنػتأ أو الخدمػة مجانيػة إال فػي حػاؿ كػاف المنػتأ
كامال أو الخدمة تمنح مجاناً لجمي العمالء.
 -8/11ينبغ ػػي أف ي ػػوفر المصػ ػػرؼ لمعم ػػالء فػ ػػي كاف ػػة فروعػ ػػة منطق ػػة مخصصػػػة لمراجع ػػة وتعب ػػػة نم ػػاذج فػػػتح
الحسابات ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكف لمعمالء مف خاللها الحصوؿ عم النسخة المطموبة.
 -9/11يحؽ لمعمالء إبداء الرغبػة فػي اسػتالـ رسػا ؿ قصػيرة ) (SMSأو منشػورات تسػويقية لمخػدمات والمنتجػات
التي يقدمها المصرؼ ،وينبغي عم المصػرؼ الحصػوؿ عمػ موافقػة العميػؿ بمضػموف ذلػؾ ،سػواء كتابيػاً

بناء عم ما يفضم العميؿ.
أو الكترونياً ً
 -11/11ينبغي عمػ المصػرؼ عػدـ ارسػاؿ مػواد تسػويقية لمنتجػات إ تمانيػة لألفػراد أقػؿ مػف ( 18سػنة) ،خاصػة
في حاؿ تسويؽ منتجات او خدمات تحمؿ مخاطر غير مناسبة لهذا الف ة.
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 .11فتح واغالق الحسابات
 -1/11ينبغػي عمػ المصػػرؼ قبػػوؿ وتنفيػػذ طمبػػات فػػتح الحسػابات الجديػػدة فػػي حػػاؿ اكتمػػاؿ المسػػتندات والشػػروط
المطموبػ ػػة لعمميػ ػػة فػ ػػتح الحسػ ػػاب ،ماعػ ػػدا الحػ ػػاالت ال ػ ػواردة فػ ػػي قواعػ ػػد فػ ػػتح الحسػ ػػابات وتشػ ػػغيمها الصػ ػػادرة

مف المؤسسة.

 -2/11ينبغي عم المصرؼ عدـ اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدؼ تكخير عممية فتح حساب لمعميؿ.
 -3/11ينبغي عم المصرؼ إبالغ العميؿ بكي قرار يتخذا المصرؼ فػي حػاؿ إغػالؽ حسػاب قبػؿ  61يومػاً مػف

تاريخ صدور القرار م توضيح األسباب التي أدت لػذلؾ ،ويمكػف لممصػرؼ إغػالؽ أو تجميػد الحسػاب فػو اًر

في حاؿ إكتشاؼ حاالت إختالس أو إحتياؿ ُمرتبطة في .

 -4/11ال يحػػؽ لممصػػرؼ أف يشػػترط عم ػ العميػػؿ إيػػداع مبمػػغ لفػػتح حسػػاب مص ػرفي ،ويحػػؽ لممصػػرؼ إغػػالؽ
الحساب في حاؿ كاف رصيد الحساب (صفر) لمدة  91يوـ مف تاريخ فتح .

 -5/11ينبغي عم المصرؼ إبالغ العميؿ بشكؿ رسمي بنتا أ وتبعػات فػتح الحسػاب المصػرفي وتشػغيم  ،وذلػؾ
لضماف إدراك عواقب تمكيف طرؼ الث الوصوؿ لمحساب.
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 .12تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيؽ 2114/11/11ـ)
 -1/12ينبغي عم المصرؼ توفير نماذج طمب تحويؿ الحساب مف مصرؼ إل آخر في كؿ فرع وعم موقع
اإللكتروني عم أف تتضمف المعمومات اآلتية:
 وصؼ لعممية تحويؿ الحساب بما في ذلؾ االجراءات التي ينبغػي أف يتبعهػا العميػؿ لتحويػؿ حسػاب
إل مصرؼ آخر.
 اجراءات فتح الحساب بما في ذلؾ المتطمبات التي ينبغي عم العميؿ توفيرها لفتح الحساب.
 نموذج تحويؿ الحساب والذي يشمؿ اآلتي:
 التاريخ المحدد لتحويؿ (نقؿ) الحساب. الموافقػػة عمػ إغػػالؽ الحسػػاب القػػا ـ فػػي المصػػرؼ وتحويػػؿ الرصػػيد إلػ الحسػػاب الجديػػد فػػيالمصرؼ اآلخر.
 موافقة العميؿ عم تحويؿ بيانات ذات العالقة مف المصرؼ الحالي إل المصرؼ الجديد. -2/12ينبغي عم المصػرؼ احاطػة العميػؿ باسػتالـ طمػب تحويػؿ الحسػاب واكمػاؿ الطمػب خػالؿ  7أيػاـ عمػؿ.
وال ينبغ ػػي لممص ػػرؼ ممارس ػػة ض ػػغط غي ػػر مب ػػرر عمػ ػ العمي ػػؿ إللغ ػػاء طم ػػب التحوي ػػؿ إال ف ػػي ح ػػاؿ وج ػػود

التزامات قا مة عمي .

 -3/12ينبغي عم المصرؼ تقديـ كشؼ حساب نها ي وخطاب عدـ وجود التزامات لمعميؿ الذي يرغب بتحويؿ
حساب مف مصرؼ إل آخر وذلؾ خالؿ  7أياـ عمؿ مف إغالؽ الحساب.
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 .13البطاقات المصرفية وبطاقات اال ئتمان وخدمة نقاط البيع
بناء عم طمب مكتوب مف العميػؿ صػاحب الحسػاب أو
 -1/13يوفر المصرؼ لمعميؿ بطاقة صرؼ آلي جديدة ً
ويعيػد إصػدارها قبػؿ إنتهػاء فتػرة الصػالحية إال فػي حػاؿ
بناء عم طمب شخص مخوؿ لدي وكالػة شػرعية ُ
رغب العميؿ خالؼ ذلؾ.

 -2/13ينبغي أف يتككد المصرؼ أف البطاقات تـ اصدارها وتسػميمها الػ العميػؿ أو الػ الشػخص المخػوؿ الػذي
لدي وكالة شرعية وفؽ تعميمات المؤسسة ذات العالقة.
 -3/13ينبغي أف يوفر المصرؼ القنوات االلكترونية المناسبة وخط هػاتؼ مجػاني لمسػاعدة العمػالء فػي االبػالغ
بسهولة عف حاالت فقداف البطاقات المصرفية أو سرقتها أو سوء استخدامها.
 -4/13ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ بحػػث الشػػكاوى والمشػػاكؿ والمطالبػػات المقدمػػة مػػف العمػػالء بشػػكف عمميػػات اجه ػزة
الصػراؼ اآللػػي او عمميػػات نقػػاط البيػ الغيػػر سػػميمة واتخػػاذ اإلجػراءات التصػػحيحية بشػػكنها وفػػؽ تعميمػػات
المؤسسة ذات العالقة.
ػاء عمػ طمػػب مكتػػوب
 -5/13ال ينبغػػي عمػ المصػػرؼ اصػػدار بطاقػػة ا تمػػاف او زيػػادة الحػػد اال تمػػاني لهػػا إال بنػ ً
مقػ ػػدـ مػ ػػف العميػ ػػؿ م ػ ػ م ارعػ ػػاة ض ػ ػوابط إصػ ػػدار وتشػ ػػغيؿ بطاقػ ػػات اال تمػ ػػاف وبطاقػ ػػات الػ ػػدف الصػ ػػادرة
مف المؤسسة.

 -6/13عم ػ المصػػرؼ عػػدـ التمييػػز فػػي إصػػدار بطاقػػات اال تمػػاف لمعمػػالء وأف تكػػوف الموافقػػة أو رفػػض طمػػب
بناء عم مالءتهـ المالية وبعد تحديد قدرتهـ عم تسػديد المسػتحقات .وال يحػؽ لممصػرؼ
إصدار البطاقة ً
ػاء عمػ ػ ػ
التمييػ ػػز فػ ػػي المعاممػ ػػة و رف ػ ػػض إصػ ػػدار بطاقػ ػػة اال تم ػ ػػاف ألي ف ػ ػػة مػ ػػف العم ػ ػػالء ال ارشػ ػػديف بنػ ػ ً
أسباب أخرى.

 -7/13ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ إبػػالغ العميػػؿ بكهميػػة حمايػػة بطاقػػات الصػػرؼ اآللػػي وبطاقػػات اال تمػػاف وارقامهػػا
السػ ػرية ودف ػػاتر الش ػػيكات .كم ػػا ينبغ ػػي احاط ػػة العم ػػالء بػ ػ جراءات االب ػػالغ ع ػػف ح ػػاالت السػػرقة والفق ػػداف
وحاالت االحتياؿ.

 -8/13يتحمػؿ العميػؿ مبػػالغ العمميػات التػػي تمػت باسػػتخداـ بطاقػة اال تمػاف المسػػروقة أو المفقػودة فػػي حػاؿ عػػدـ
إبالغ البنؾ المصدر الذي يتعامؿ مع  .ويتحمؿ البنػؾ المصػدر مبػالغ العمميػات المنفػذة بطريقػة احتياليػة

(نقػؿ بيانػػات البطاقػػة) دوف عمػػـ حامػػؿ البطاقػػة ،سػواء تمػت قبػػؿ أو بعػػد ابػػالغ حامػػؿ البطاقػػة لمبنػػؾ بشػػكف
ذلؾ ،ما عدا الحاالت التي ي بت فيها البنؾ مس ولية حامؿ البطاقة عف هذا العمميات.
 -9/13عمػ المصػػرؼ التككيػػد عمػ عمال ػ التجػػار عػػدـ تمريػػر /فػػرض أي رسػػوـ إضػػافية عمػ حػػاممي بطاقػػات
اال تمػػاف عنػػد اسػػتخدامها فػػي محالتهػػـ التجاريػػة ( ،)Merchant Service Chargeوعمػ المصػػرؼ
مسػ ػ ولية متابع ػػة إي ػػداعات الت ػػاجر لمتكك ػػد م ػػف مال مته ػػا لطبيع ػػة نش ػػاط وت ػػدريب الع ػػامميف ف ػػي المح ػػالت

التجارية عم إستخداـ أجهزة نقاط البي وتزويدهـ بالضوابط التشغيمية المطموب اإللتزاـ بها.
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 -11/13ال يحػػؽ لمتػػاجر (م ػػؿ وكػػاالت السػػفر ،محػػالت تػػكجير السػػيارات ،ومحػػالت الػػذهب والمجػػوهرات) فػػرض
رسوـ إضافية عم مبمغ العممية في حاؿ إستخداـ العميؿ بطاقة اإل تماف (م ؿ بطاقة في از  ،ماسػتر كػارد،
أمريكاف إكسبرس) إلتماـ عممية الشراء.
 -11/13ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ إبػػالغ العمػػالء بحػػد السػػحب اليػػومي لعمميػػات نقػػاط البي ػ والص ػراؼ اآللػػي عنػػد
إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.
 -12/13ينبغي حث العمالء عم تفادي اختيػار أرقػاـ سػرية سػهمة لمخػدمات المصػرفية أو أرقػاـ مرتبطػة بتػواريخ
شخصية وتشجيعهـ تغيير هذا األرقاـ دورياً.
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 .14الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصرف اآللي
 -1/14ينبغ ػػي عمػ ػ المص ػػرؼ إتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات المناس ػػبة لمتكك ػػد م ػػف أف كاف ػػة القنػ ػوات المصػ ػرفية اآللي ػػة عب ػػر
اإلنترن ػػت آمن ػػة ،وف ػػي ح ػػاؿ تكب ػػد العم ػػالء خس ػػارة مباشػ ػرة نتيج ػػة ض ػػعؼ الضػ ػوابط األمني ػػة له ػػذا القنػ ػوات
يتـ تعويض العمالء عف أي خسا ر.

 -2/14ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ تػػوفير خػػط هػػاتؼ مجػػاني لمسػػاعدة العمػػالء عم ػ سػػهولة اإلبػػالغ عػػف العمميػػات
المشبوهة غير النظامية أو عمميات الدخوؿ عم بياناتهـ أو حساباتهـ.
 -3/14ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ إحاطػػة العمػػالء بكافػػة العمميػػات عم ػ حسػػاباتهـ (عمميػػات مدينػػة أو دا نػػة) فػػور
حدو ها عف طريؽ إرساؿ رسا ؿ قصيرة مجانيػة إلػ الهػاتؼ الجػواؿ وتطبيػؽ أك ػر مػف معيػار مػف معػايير
التحقػؽ مػف الهويػة لمخػدمات اإللكترونيػة واتخػاذ الحيطػة والحػذر بشػكف عمميػات االحتيػاؿ االلكترونػي وفػػؽ
تعميمات المؤسسة ذات العالقة.

 -4/14ينبغػػي عم ػ المصػػارؼ التحقػػؽ مػػف أف كافػػة أجه ػزة الصػػرؼ اآللػػي والخػػدمات اإللكترونيػػة األخػػرى تمبػػي
السبؿ.
إحتياجات العمالء وتؤدي إل تسهيؿ إنجاز التعامالت المصرفية وفؽ أحدث ُ

المرتبطػػة بعمميػػات ُمعتػػرض عميهػػا ُمنفػػذة عػػف طريػػؽ أجه ػزة
 -5/14ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ معالجػػة المطالبػػات ُ
الصرؼ اآللي وفؽ التعميمات الصادرة مف المؤسسة في هذا الشكف.
 -6/14ينبغي عم المصرؼ إجراء صيانة دورية لكافة أجهزة الصرؼ اآللي والتحقؽ مػف جاهزيتهػا واسػتمراريتها
فضؿ إستبداؿ أجهزة الصرؼ التي مض عم خدمتها أك ر مف تس سنوات.
وي ل
في جمي األوقاتُ ،

 -7/14ينبغي عم المصرؼ إستخداـ تقنيات حدي ة ومتطورة في ُمراقبة أداء أجهزة الصرؼ اآللي عف ُبعد.
 -8/14ينبغي عم المصرؼ تداوؿ النقد السػميـ واسػتبداؿ التػالؼ وسػحب مػف التػداوؿ فػي كافػة األوقػات ،خاصػة
عند تغذية أجهزة الصرؼ اآللي.
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 .15التمويل الشخصي
 -1/15يمتزـ المصرؼ بضوابط التمويؿ الشخصي والضوابط األخرى ذات العالقة الصادرة مف المؤسسة.
 -2/15عمػ المصػػرؼ قبػػؿ الموافقػػة عمػ مػػنح قػػرض أو أي نػػوع مػػف انػواع التسػػهيالت اال تمانيػػة لمعميػػؿ ،تقيػيـ
بناء عم الوض الحالي لمعميؿ.
وض العميؿ اال تماني والتككد مف قدرت عم سداد مبمغ القرض ً
المقتػرض وبمػا يػتال ـ مػ
المتفػؽ عميػ مػ العميػؿ ُ
 -3/15عم المصرؼ اإللتزاـ بخصـ مبمغ القسط في التاريخ ُ
تاريخ إيداع راتب العميؿ في حساب لدى المصرؼ.

(مستشار إ تماف) في كؿ فرع مف فروع لتقديـ النصح واإلستشارة
 -4/15عم المصرؼ تعييف موظؼ ُمختص ُ
اإل تمانية لمعمالء الراغبيف في الحصوؿ عم تمويؿ أو بطاقة إ تماف.
 .16إصدار خطاب إخالء الطرف
 -1/16يحؽ لمعميؿ تحويؿ راتب إل حساب أي بنؾ آخر يختارا في حاؿ عدـ وجود إلتزامات مالية قا مة عمي
لصػػالح المصػػرؼ ،وينبغػػي عم ػ المصػػرؼ إصػػدار خطػػاب إخػػالء الطػػرؼ ومنح ػ لمعميػػؿ خػػالؿ موعػػد
أقصػ ػػاا ( )7أيػ ػػاـ عمػ ػػؿ مػ ػػف تػ ػػاريخ طمب ػ ػ  ( ،وخػ ػػالؿ موعػ ػػد أقصػ ػػاا ( )31يػ ػػوـ عمػ ػػؿ فػ ػػي حػ ػػاؿ وجػ ػػود
بطاقة إ تماف ) ،ما عدا الحاالت الصادر بشكنها ق اررات قضا ية.

المترتب ػػة عمػ ػ س ػػجم اإل تم ػػاني ل ػػدى ش ػػركات
 -2/16ينبغ ػػي عمػ ػ المص ػػرؼ التوض ػػيح لمعمي ػػؿ كتابيػ ػاً النت ػػا أ ُ
معمومات اإل تماف في حاؿ سدادا جزء مف مبمغ المديونية واصػدار خطػاب ُمخالصػة سػداد تسػوية والتككيػد

عم عدـ اإلشارة إل عبارة " ُمخالصة نها ية" وتالفي ذكرها في الخطاب إال فػي حػاؿ سػداد العميػؿ كامػؿ
المتبقيػػة التػػي لػػـ ُيسػػددها العميػػؿ مػػف
مبمػػغ المديونيػػة القا مػػة عمي ػ أو فػػي حػػاؿ إسػػقاط المصػػرؼ المبػػالغ ُ

إجمالي المديونية.

 -3/16ينبغػػي عمػ ػ المص ػػرؼ التقي ػػد بم ػػا ورد ف ػػي التعم ػػيـ الص ػػادر بش ػػكف تنظ ػػيـ إتص ػػاؿ م ػػوظفي البن ػػوؾ عمػ ػ

المس ػ ػػتحقة والتكك ػ ػػد م ػ ػػف إلتػ ػ ػزاـ الم ػ ػػوظفيف بمض ػ ػػموف التعم ػ ػػيـ
العم ػ ػػالء لحػ ػ ػ هـ عمػ ػ ػ س ػ ػػداد الم ػ ػػديونيات ُ
المتعاقد معها).
(سواء موظفي المصرؼ أو موظفي شركة التحصيؿ ُ

 .17الموظنون
 -1/17ينبغي عم المصرؼ التككد أف موظفي ذوو العالقة بالعمالء ،يتمتعوا باآلتي:
أ) القياـ بكداء مهامهـ بكفاءة وفعالية ومهنية وقادروف عم تقديـ الخدمات المصرفية المنوطة بهـ.
المحتممػػيف فػػي
ب) تقػػديـ السػػموكيات الجيػػدة والتعامػػؿ بمهنيػػة عنػػد خدمػػة العمػػالء الحػػالييف أو العمػػالء ُ
جمي األوقات.

ج) لديهـ اإللماـ الكامؿ بكفضؿ الممارسات المصرفية حت يتسن لهـ مساعدة العمالء.
 -2/17ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ التككػػد مػػف حصػػوؿ موظفي ػ عم ػ التكهيػػؿ المهنػػي المطمػػوب واإليفػػاء بمتطمبػػات
الكفاءة مف خالؿ إلحاقهـ في برامأ متخصصة لمحصوؿ عم شهادة مهنية تؤهمهـ التعامؿ م العمالء.
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 .18التحويل والصرف األجنبي
 -1/18يحؽ لممصرؼ فرض رسوـ عم العميؿ ُمقابؿ تحويػؿ أمػواؿ إلػ خػارج المممكػة .يكػوف مبمػغ الرسػـ ابتػاً
وليس نسبة م وية مف المبمغ المحوؿ ،وينبغي أف تشمؿ الرسوـ رسـ مصرؼ المستفيد .إضافة إل أي رسـ
الم ارسػػؿ .وينبغػػي إبػػالغ العمػػالء بمبمػػغ الرسػػوـ كافػػة قبػػؿ تككيػػد
متعمػػؽ بالعمميػػة يػػتـ فرض ػ مػػف المصػػرؼ ُ
عممية التحويؿ.

المس ػ ػػجمة ف ػ ػػي نم ػ ػػوذج التحوي ػ ػػؿ ،خاص ػ ػػة رق ػ ػػـ
 -2/18ينبغ ػ ػػي عمػ ػ ػ المص ػ ػػرؼ التحق ػ ػػؽ م ػ ػػف بيان ػ ػػات العمي ػ ػػؿ ُ
حساب اآليباف ورقـ حساب تعريؼ البنؾ قبؿ تحويؿ المبمغ.
 -3/18ينبغي عم المصرؼ وقبؿ تنفيػذ عمميػة التحويػؿ إبػالغ العمػالء بالتػاريخ المتوقػ لوصػوؿ المبمػغ المحػوؿ
المستفيد بعد خصـ الرسوـ والعموالت.
لممستفيد ومبمغ الرسوـ والعموالت وصافي المبمغ الذي يستمم ُ
 -4/18ينبغي عم المصرؼ إبالغ العمالء خالؿ يومي عمػؿ فػي حػاؿ لػـ يػتمكف مػف إرسػاؿ أي حوالػة خارجيػة
المعادة في حساب العميؿ فور
المراسؿ .وينبغي عم المصرؼ إيداع مبمغ الحوالة ُ
بسبب إعادتها مف البنؾ ُ
استالم وفػي حػاؿ عػدـ وجػود حسػاب لػدى العميػؿ فػي المصػرؼ ُيصػرؼ لػ المبمػغ نقػداً أو ُيحػرر لػ شػيؾ

ُمصدؽ بنفس المبمغ خالؿ يومي عمؿ.
 -5/18ينبغي عم المصرؼ التوضيح لمعميؿ أف مبمغ عممية السحب النقدي بعممػة أجنبيػة ُمنفػذة خػارج المممكػة
باستخداـ بطاقة الصرؼ اآللي يخض لسعر صرؼ العممة المطموبة في تاريخ تنفيذ العممية.

ػالتغيرات فػي سػعر
 -6/18ينبغي أف يحتػوي اإلعػالف عمػ التحػذير اآلتػي "يمكػف لسػعر المنػتأ  /الخدمػة التػك ر ب ُ
المعمػػف عنهػػا ُمسػػعرة بػػالعمالت األجنبيػػة أو فػػي
صػػرؼ العمػػالت األجنبيػػة" فػػي حػػاؿ كػػاف المنػػتأ أو الخدمػػة ُ
المعمف عنها تتك ر بسعر صرؼ العمالت األجنبية.
حاؿ أف قيمة المنتأ أو الخدمة ُ
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 .19أحكام عامة
 -1/19ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ نشػػر مبػػادئ حمايػػة عمػػالء المصػػارؼ عم ػ موق ػ المصػػرؼ اإللكترونػػي وتػػوفير
نسخة ورقية لمعمالء الجدد ،أو عند حصوؿ العميؿ الحالي عم خدمة أو منتأ جديد.
 -2/19يػػوفر المصػػرؼ خػػالؿ  7أيػػاـ عمػػؿ ،أو حسػػب االتفػػاؽ م ػ العميػػؿ ،المسػػتندات اآلتيػػة فػػي حػػاؿ طمػػب
العميؿ ذلؾ:
 صورة مف النماذج األصمية ألي خدمة أو منتأ.
 صورة مف األحكاـ والشروط المحد ة.
 صورة مف عقود اال تماف ،بما في ذلؾ مستندات الضمانات والكفاالت.
 -3/19ينبغػػي عم ػ المصػػارؼ األخػػذ فػػي اإلعتبػػار الحػػاالت اإلنسػػانية عنػػد التعامػػؿ م ػ العمػػالء الػػذيف لػػديهـ
صعوبات مالية طار ة.
 -4/19عمػ المصػػرؼ تقػػديـ النصػػح والمشػػورة لعمال ػ الػػذيف لػػديهـ صػػعوبات ماليػػة ومحاولػػة مسػػاعدتهـ لمتغمػػب
المضي في إتخاذ إجراءات قانونية بحقهـ.
عم هذا الصعوبات قبؿ ُ
 -5/19ينبغ ػػي عمػ ػ المص ػػرؼ وضػ ػ س ػػاعات عم ػػؿ الف ػػرع ف ػػي الم ػػدخؿ ال ػػر يس لمف ػػرع وف ػػي موقػ ػ المص ػػرؼ
المعمف عنها.
اإللكتروني ،ويفتح المصرؼ ويغمؽ بحسب الساعات ُ
 -6/19ال ينبغػػي لممصػػرؼ فػػي جميػ األحػواؿ التحيػػز ضػػد العمػػالء عنػػد التعامػػؿ أو بي ػ أو اسػػتخداـ أي خدمػػة
أو منتأ.
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القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
 .21األخطاء (األعطال)
 -1/21ال يحؽ لممصارؼ االستفادة مف أي مبالغ ُمعادة قد تنشك بسبب خطك (عطؿ) وعميػ إعادتهػا إلػ حسػاب
المطالبة بها.
المتضرر دوف تكخير ودوف إنتظار ُ
ُ

 -2/21ف ػػي ح ػػاؿ اكتش ػػؼ المص ػػرؼ خط ػػك ،أو ف ػػي ح ػػاؿ إبالغػ ػ بح ػػدوث أي خط ػػك نتيج ػػة تق ػػديـ عمي ػػؿ ش ػػكوى
أو مطالبػػة ،ينبغػػي عمػ المصػػرؼ عند ػػذ تعػػويض العميػػؿ والعمػػالء اآلخػريف جمػػيعهـ الػػذيف تعرضػوا لػػنفس

الخطك .وينبغي إكماؿ هذا اإلجراء في غضوف  61يوـ عمؿ اعتبا اًر مف تػاريخ تحديػد الخطػك األصػمي .كمػا

ينبغي عم المصرؼ االتصاؿ بجمي العمالء المتك ريف واحاطتهـ بالخطك وباإلجراءات التصحيحية التي تـ

اتخاذها بما في ذلؾ إعادة المبالغ إل حساباتهـ.
 -3/21ينبغػػي عم ػ المصػػرؼ التحقػػؽ مػػف إسػػتمرارية عمػػؿ أنظمت ػ المص ػرفية وجاهزيتهػػا فػػي تمبيػػة إحتياجػػات
العمالء في كافة األوقات ،وتوفير البدا ؿ عند حدوث خمؿ أو عطؿ في األنظمة.
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 .21الشكاوى
 -1/21عم المصرؼ التقيد بتعميمات المؤسسة في شكف ضػوابط معالجػة الشػكاوى وفػؽ تعميمػات المؤسسػة ذات
العالقة ،م التككيد عمػ تو يػؽ إسػتالـ الشػكوى وتزويػد الشػاكي بػرقـ مرجػ ر ػيس ُيرسػؿ إلػ هاتفػ الجػواؿ
إلستخدام في متابعة شكواا.
 -2/21عمػ المصػػرؼ وضػ آليػػة تقػػديـ الشػػكوى فػػي مكػػاف واضػػح بمبنػ المصػػرؼ وفروعػ كافػػة وادراجهػػا فػػي
موق المصرؼ اإللكتروني وتوفير نسخة مكتوبة لمعمالء في حاؿ رغبتهـ الحصوؿ عميها مكتوبة.
 -3/21ينبغي أف تتضمف آلية تقديـ الشكوى اآلتي:
أ) إجراءات تقديـ الشكوى والمستندات المطموبة (لمعميؿ الحؽ في تقديـ الشكوى مباشرة إل الفػرع أو عػف
طريؽ مركز االتصاؿ أو عف طريؽ الفػاكس أو عػف طريػؽ موقػ المصػرؼ االلكترونػي أو عػف طريػؽ
أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنؾ).
ب) اإلدارة المس ولة في المصرؼ عف دراسة الشكوى.
ج) اسـ المس وؿ ورقـ الهاتؼ الذي يتصؿ عمي العميؿ عند الحاجة إل متابعة الشكوى.
د) الفترة الزمنية المتوقعة إلفادة المعترض في شكف شػكواا عمػ أف ال تتجػاوز عشػرة أيػاـ عمػؿ مػف تػاريخ
تقديـ الشكوى.
هػػ) عمػ المصػػرؼ التواصػػؿ مػ الشػػاكي واحاطتػ فػػي شػػكف شػػكواا خػػالؿ أسػػبوع مػػف تػػاريخ إسػػتالمها وفػػي
حاؿ عدـ إنها ها خالؿ هذا الفترة ،فعمي إحاطت في موعد أقصاا ( 11أياـ عمؿ) بآخر مستجداتها.
و) ينبغي عم البنؾ تو يؽ القناة المستخدمة في التواصؿ م الشاكي واإلحتفاظ بسجالتها.
 -4/21فػػي حػػاؿ عػػدـ رضػػا الشػػاكي عػػف نتيجػػة شػػكواا ورغبت ػ تصػػعيدها إل ػ مسػػتوى أعم ػ داخػػؿ المص ػػرؼ
المناسػػبة فػػي
المتبعػػة وتوجيه ػ إل ػ الجهػػة ُ
أو إل ػ جهػػة خارجي ػة ،عم ػ المصػػارؼ تزويػػدا الشػػاكي باآلليػػة ُ
هذا الشكف.
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القسم الخامس :التعليمات ذات العالقة الصادرة من المؤسسة
رقم التعميم

تاريخ التعميم

/41691ـ أ ت789/

1431/18/15هػ

/51224ـ أ ت995/

1431/11/21هػ

/27781ـ أ ت13135/
ـ أ ت151/
/5791ـ أ ت97/
/11374ـ أ ش217/
/33713ـ أ ت15969/
/14547ـ أ ت6442/
/29219ـ أ ت552/
/913ـ ظ/ـ أ ت
/4225ـ أ146/
/32777ـ أ ت618/
/3215ـ أ ي33/
/19119ـ أ ؽ166/
/25151ـ أ ت272/
/251ـ أ ت3/
/33143ـ أ ت644/
ـ أ ت61/

/12974ـ أ655/
/32275ـ أ ت516/

/9367ـ أ ت141/
/34736ـ أ ت15864/
/34734ـ أ ت15865/
/17456ـ أ ت8211/

قواعد

1431/15/27هػ
1423/16/29هػ
1424/13/13هػ
1431/13/15هػ
1431/17/13هػ
1432/13/19هػ
1431/16/11هػ
1428/14/21هػ
1415/14/15هػ
1428/18/17هػ
1425/12/12هػ
1422/11/21هػ
1423/11/26هػ
1428/11/12هػ
1431/17/11هػ

نبذة مختصرة
تطبيؽ أك ر مف معيار لمتحقؽ مف هوية المستخدـ لمدخوؿ عم
الخدمات المصرفية اإللكترونية بما في ذلؾ تفعيؿ أو إضافة أو تعديؿ
المستفيديف وتنفيذ العمميات
إتخاذ إجراءات لمن وض ممصقات دعا ية عف السداد المبكر
لمديونيات المقترضيف عم أجهزة الصرؼ اآللية وتوعية الموظفيف
وتك يؼ التوعية لمعمالء بخطورة التعامؿ م ممارسي تمؾ األنشطة
التككيد عم سرية بيانات ومعمومات العمالء وأهمية اإللتزاـ بعدـ تزويد
أي جهة بمعمومات عف تعامالت العمالء وبياناتهـ الشخصية إال بعد
الحصوؿ عم عدـ ممانعة المؤسسة

المقترضيف
آلية خصـ القسط الشهري مف رواتب العمالء ُ
ضوابط معالجة الشكاوى
ضوابط رقابية بشكف آلية إصدار وتسميـ البطاقات المصرفية (الصراؼ
اآللي واإل تمانية) ،والتككيد عم عدـ إصدار بطاقات إ تمانية بشكؿ
مسبؽ
التككيد عم اإللتزاـ ببعض الجوانب األمنية الخاصة بكجهزة الصرؼ
اآللي ،ومراقبة أجهزة الصراؼ اآللي منعاً لحدوث عمميات إحتيالية عف
طريؽ حجز المبمغ ب غالؽ مخرج النقد أو سرقة معمومات البطاقة
ورقمها السري عف طريؽ تركيب أجهزة ،وحماية بطاقات الصرؼ اآللي
لمعمالء عند تنفيذ العمميات ب ستخدامها
1423/13/13هػ التككيد عم المصارؼ توعية عمال هـ التجار بشكف عمميات اإلحتياؿ
عبر أجهزة نقاط البي ب ستخداـ بطاقات اإل تماف واإللتزاـ ب جراءات مف
1415/11/26هػ
شكنها الحد منها
التككيد عم المصارؼ بعدـ تقديـ خدمات لمعمالء إال بعد مقابمتهـ
1427/19/14هػ
شخصياً والتحقؽ مف صحة بياناتهـ ومعموماتهـ
طمبات التحفظ عم التسجيؿ التمفزيوني ألجهزة الصراؼ اآللي
1427/13/12هػ
1432/17/11هػ
قبوؿ واستبداؿ الف ات الصفيرة لألوراؽ النقدية والمعدنية السعودية مف
الجمهور ،واستبداؿ االوراؽ النقدية السعودية التالفة
1432/17/11هػ
تنظيـ إتصاؿ موظفي البنوؾ عم العمالء لح هـ عم سداد المديونيات
1431/14/11هػ
المستحقة
ُ
ضوابط إصدار وتشغيؿ بطاقات اال تماف وبطاقات الدف
قواعد الخدمات المصرفية اإللكترونية
قواعد خدمات الدف المسبؽ في المممكة العربية السعودية
ضوابط التمويؿ اإلستهالكي
فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيمها في البنوؾ التجارية بالمممكة
تعميمات إسناد مهاـ إل طرؼ الث
الال حة التنفيذية لنظاـ المعمومات اإل تمانية
الال حة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التكميف التعاوني
الال حة التنظيمية لسموكيات سوؽ التكميف
الال حة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التمويؿ
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