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القسم األول :المقدمة
 .1الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية
ُ
ُ
ُ
تعددد مؤسسددة النقددد العربددي السددعود) (المؤسسددة) المراق د والمشددرف عل د المؤسسددات
ُ
ُ
المالية المرخصة من قبلها والمصرح لها العمدل فدي المملكدة العربيدة السدعودية (المصدارف
وشدددركات التمويدددل بمدددا فدددي ذلدددا شدددركات اإليادددار التمدددويلي و شدددركات التمويدددل العقدددار)
وشددركات التدددومين وشددركات الصدددرافة وشددركات المعلومدددات اال.تمانيدددة).

منددص صددددور ن دددام

المؤسسددة األساسددي فددي العددام 1952م ون ددام مراقبددة البنددول فددي العددام 1966م وهددي
تعمل عل حماية مصالح العميل والتوكد من أن تعامل المؤسسدات الماليدة مدل العميدل يدت
م
بطريقة مهنية عادلة .تطور دور المؤسسدة تددريايا مدل توسدل القطداا المدالي حيد أصدبحت
ُ
فدددي العدددام 2115م مسدددةولة عدددن قطددداا التدددومين بموجددد ن دددام مراقبدددة شدددركات التدددومين
التعاوني ،وفي العام 2112م أصبحت كصلا مسةولة عدن مراقبدة شدركات التمويدل واإلشدراف
ُ
عليها مما وسل دورها في ماال تعزيز حمايدة العميدل .تشدير أفلدل الممارسدات فدي مادال
ُ
الخدمات المالية أن هنال توجه في عدد من الدول لمتابعة آلية تطدوير المؤسسدات الماليدة
للمنتاات والخدمات الاديدة وآلية بيعها إلد

العمدالء وتقددي

عند حصول أ) مشكلة أو في حال الرغبة تقدي

شكوى .وقد ت

االستشدارة لهد

والتعدوي

إجدراء الكييدر مدن الدراسدات
ةيددادة الددربح

عددن هددصم المسددا.ل ودلددت النتددا.م أن المعاملددة العادلددة تاددام العميددل تددؤد) إل د
ُ
وتسدداه فددي رفددل مسددتوى رل د العميددل .تدددرل كييددر مددن الدددول والهيةددات الدوليددة ميددل
ماموعة العشرين ومالس االستقرار المالي ومن مة التعاون االقتصداد) والتنميدة تعدديل
م
وإصدار معايير جديدة في ماال حماية العميل .ون را إل نمو وتطور القطاا المدالي فدي
المملكددةف فددلن المؤسسددة مسددتمرة فددي مراجعددة هددصم التطددورات وإصدددار التعليمددات الرقابيددة
المناسدبة لتطدوير مبدادئ حمايدة العميدل .مدن لدمن أهدداف المؤسسدة االسدتراتياية حصدول
العددميل الص) يتعامل مل المؤسسات المالية عل
وكصلا حصوله عل
عالية.
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معاملة عادلدة بشدفافية وصددق وأماندة

الخدمات والمنتاات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة

.2

نموذج التطبيق

نموذج ()1

حماية العميل
القيام بدور قياد) لتعزيز مبادئ النزاهة
والشفافية والعدل عن طريق تطبيق مبادئ
الحماية ومساعدة العمالء في معالاة الصعوبات
التي تواجهه

القواعد

عند تعامله

مل المصارف

المبادئ

النهج المشترك

توفير التوجيه لصانعي السياسات في

المبادئ والقواعد

عملية صنل القرار

القواعد التنظيمية

توفير اإلرشادات لصانعي السياسات
في عملية صنل القرار

السلوك المهني

إصدار التوجيهات عن طريق القواعد

إصدار المبادئ المتعلقة بالسياسات

التن يمية التي يتعين عل المؤسسات
الماليةااللتزام فيها

عن طريق إصدار اللوا.ح وتشايل
المؤسسات المالية عل تحليلها

يولددح نمددوذج ( ) 1آليددة العمددل المسددتخدمة مددن مؤسسددة النقددد العربددي السددعود) لحمايددة
عمددددالء المؤسسددددات الماليددددة فددددي المملكددددة ،ودور المؤسسددددة الريدددداد) لتشددددايل ممارسددددات
الشددفافية والعدددل والحددرس علدد

سددهولة وصددول العمددالء للخدددمات والمنتاددات الماليددة .إن

األداء المتوقل مدن المؤسسدات الماليدة يحدددم مدا ورد فدي لدوابع العمدل الحاليدة والسدابقة
والتعليمات المستقبلية وكصلا التوكد من التزام هصم المؤسسات بهصم اللوابع.
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.3

التعاريف

المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعود).
الدعاية :رسالة تاارية في أ) وسيلة تروج ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منتم أو خدمة مالية.
االستشااارة :الحصددول عل د

توصددية أو نصدديحة مددن فددرد مؤهددل بعددد األخددص فددي االعتبددار ظددروف

وأهداف العميل الشخصية.
ُ
التوعياااة :نشدددر مبدددادئ اإلرشددداد المدددالي والقددددرة علددد فهددد المصدددطلحات الماليدددة الر.يسدددة
ُ
المستخدمة في المؤسسات وبالتالي التمييز بين مختلف المنتاات أو الخدمات المقدمة من
هصم المؤسسات.
أفضل المصالح :أ) شيء ال يسب
معالجة الشكوى :الوصول ال

اللرر للعميل.
نتياة بشون شكوى العميل.

تضارب المصالح :في حال كان اإلجراء الص) يتخصم المصرف بشون مولوا يه

العميل او فدي

حال وجود مخاطر كبيرة يتعارض ذلا مل مصالح المصرف المرتبطة في هصا المولوا.
العمياال :فددرد طبيعدددي يشددارل عبدددر الصددفقات المنصددوس عليهدددا فددي األن مدددة مددل المصدددارف
ُ
المرخصة لغايات خارج نطاق عمله أو مهنته.
فتاارة االنتظااار :هددي الفتددرة الزمنيددة التددي يمكددن للعميددل خاللهددا الغدداء التعاقددد للحصددول عل د
الخدمة او المنتم دون تحمل أ) غرامة (عشرة أيام عمل).
الثقافااة :ماموعددة مددن المعتقدددات والقددي

والقواعددد التددي تميددل الطددابل الفددرد) للمصددرف

وتوفر السياق لعمله.
اإلفصاح :كشف وإيلاح المصرف المعلومات ذات العالقة للعميل بشفافية.
خدددمات للمصددرف بصددفة مسددتمرة مقابددل الحصددول عل د

المااوينين :الشددخا المعددين لتقدددي
ُ
مقابل مالي .يشمل ذلا كافة الموظفين المتعاقد معه

مباشرة او المتعاقدد معهد

عدن

طريق االسناد.
الخطأ :التوصل إل

نتياة مخالفة للسياسدة الموققدة وإجدراءات العمدل ،مدا يدؤد) إلد

تبعدات

مالية و/أو مخالفة الحقوق الن امية أو التن يمية لعميل واحد أو أكير.
ً
مجانا :من دون خص

أ) رسوم أو عموالت أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.

ُ
مجموعة العشرين :وةراء المالية ومحاف ي المصارف المركزية في دول ماموعة العشدرين
4

م
(المعروفة أيلا بلس

ج ،21-ج 21وماموعة العشرين) وهي ماموعدة وةراء الماليدة وحكدام

المصدددارف المركزيدددة مدددن  19دولدددة ذات االقتصدددادات الهامدددة إلدددافة إلددد

مميدددل عدددن االتحددداد

األوروبي.
اآليبااا  :رق د
للتعرف عل

حسدداب دولددي للعميددل لدددى بنددا معددينف وهددو ن ددام تددرقي
أرقام حسابات كل بنا عل

التحنيز :تقدي

محدددد ت د

تطددويرم

مستوى العال .

الحوافز المالية للموظفين لبيل الخدمات أو المنتاات المالية.

الشاااامول المااااالي :حصددددول فةددددات الماتمددددل المختلفددددة كالفةددددات اللددددعيفة وأصددددحاب الرواتدددد
ُ
ُ
المنخفلة وأصحاب األعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علد الخددمات والمنتادات
المالية المال.مة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.
الوسطاء :جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
خ
الجهااات المرخصااة :تشددمل كافددة الاهددات المرخصددة مددن مؤسسددة النقددد العربددي السددعود)
للقيام بوعمال في المملكة العربية السعودية.
المعلومات الملزمة :المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حس

التعليمات الصادرة من

المؤسسة وأن مة المصرف الداخلية.
العميل المحتمل :فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفته أو عملده أو مهنتده إال أنده يستفسدر
أو يشارل للمرة األول

في اتفاقية أعمال مالية مل مصرف.

ُ
الطرف الثالث :وكيل مصرح له العمل بالنيابة عن المصرف.
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القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء المصارف
.4

خ
مقدمة

م
المؤسسدة دا.مدا

 -1/4حماية عمالء المصارف في المملكدة هددف اسدتراتياي منشدود تسدع

المصدددارف المسدددتوى المطلدددوب مدددن المعاملدددة

إلددد تحقيقددده مدددن خدددالل حرصدددها علددد تقددددي
ُ
العادلددة واألمانددة والشددمول المددالي .ستسدداعد مبددادئ حمايددة عمددالء المصددارف عل د تحقيددق
ُ
ُ
ُ
الهدف المنشود ألنها تطبق عل كافة أنشطة المصارف المرخصة من المؤسسةف كمدا تطبدق
ُ
علد أ) طدرف قالد (خدارجي) يسدتعان بده مدن قبدل المصدارف فدي إناداة بعد المهدام .تشددمل
المبددددادئ عمددددالء المصددددارف األفددددراد (الحدددداليين والمسددددتقبليين) .أمددددا العمددددالء اآلخددددرينف ميددددل
المؤسسدددات الصدددغيرة والمتوسدددطة والشدددركات التااريدددة وغيرهدددا مدددن الشخصددديات االعتباريدددةف
فسيت

إعداد تعليمات خاصة فيه .

ُ
ُ
ُ
 -2/4تعتبددددر هددددصم المبددددادئ ملزمددددة للمصددددارف ومكملددددة للتعليمددددات واللددددوابع الصددددادرة مددددن
المؤسسة .وينبغدي تطبيقهدا علد

كافدة التعدامالت التدي تدت

مدل العمدالء األفدراد فدي تداري

أقصام 2113/19/11م.
 -3/4ينبغدددي علددد

المصدددارف تدددوفير نسدددخة ورقيدددة ماانيدددة مدددن هدددصم المبدددادئ فدددي الفدددروا

وتسددليمها للعمددالء فددي بدايددة التعامددل أو عنددد حصددوله

عل د

منددتم أو خدمددة جديدددةف كمددا

ينبغي إدراجها في موقل المصرف اإللكتروني.
 -4/4ينبغددي علدد

المصدددرف تددوفير كافدددة السدداالت والمسددتندات والمعلومدددات التددي تطلبهدددا

المؤسسة في هصا الشون.
ُ
م
 -5/4أصدرت هصم المبادئ استنادا إل
أ)

ُ
الصالحيات المخولة للمؤسسة بموج

ن ددددام مؤسسددددة النقددددد الصددددادر بموجدددد

المرسددددوم الملكددددي الكددددري

1377/15/23هد (الموافق 1957/12/15م).
ُ
ب) ن ددددام مراقبددددة البنددددول الصددددادر بموجدددد المرسددددوم الملكددددي الكددددري


األن مة اآلتية:
رقدددد

رقدددد

1386/2/22هد (الموافق1966/16/12م).
ج) القرار الوةار) رق
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 2149/3وتاري 1416/11/14هد (الموافق 1986/16/22م).

 23وتدددداري
م 5/وتدددداري

 .5المبادئ العامة
ُ
 -1/5فددي عددام 2111م طددورت ماموعددة العشددرين بواسددطة فريددق عمددل مددن من مددة التعدداون
ُ
ُ
والتنميدددة اإلقتصدددادية مبدددادئ عاليدددة المسدددتوى تعنددد بحمايدددة العميدددل الماليدددة .تعتبدددر هدددصم
ُ
ُ
المبددادئ مكملددة لةن مددة الماليددة القا.مددة ال سدديما تلددا اللددوا.ح التن يميددة المرتبطددة بحمايددة
العميل.
ُ
ُ
توفر هصم المبادئ اإلطار العام لحمايدة العميدل الماليدة إذ تسدتخدم فدي كافدة أنحداء العدال
ُ
ُ
ُ
مدددن قبدددل المن مدددات الماليدددة وتعتمدددد كادددزء ر.ددديس فدددي تطدددوير األن مدددة الماليدددة المرتبطدددة
بالعميل.
المبدأ  :1المعاملة بعدل وإنصاف
ينبغي عل المصدارف التعامدل بعددل وأماندة وإنصداف مدل العمدالء فدي جميدل مراحدل العالقدة
م
بينهمدداف بحي د يكددون ذلددا جددزءا ال يتاددزأ مددن ققافددة المصددرف .كمددا ينبغددي بددصل عنايددة واهتمددام
خاس للعمالء محدود) الدخل والتعلي

وكبار السن وذو) االحتياجات الخاصة من الانسين.

المبدأ  :2اإلفصاح والشنافية
ُ
ينبغدي علد المصددارف تحدددي معلومددات الخدددمات والمنتاددات المقدمددة للعمددالءف بحيد تكددون
م
ُ
ُ
والحة ومختصرة سهلة الفه ودقيقة غير ملدللةف ويمكدن الوصدول لهدا دون عنداء خصوصدا
شدددروطها وميزاتهدددا الر.يسدددة .ينبغدددي أن يشدددمل ذلدددا إيلددداح حقدددوق ومسدددةوليات كدددل طدددرف
وتفاصدديل األسددعار والعمددوالت التددي يتقالدداها المصددرف والغرامددات والمخدداطر وآليددة إنهدداء
عليهددداف إلدددافة إلددد

العالقدددة ومدددا يترتددد
ُ
المقدمة من المصرف.

تدددوفير معلومدددات عدددن المنتادددات والخددددمات البديلدددة

المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
ُ
ينبغي عل المصارف ولل بدرامم وآليدات مناسدبة لتطدوير معدارف ومهدارات العمدالء الحداليين
مدددن فهددد

والمسدددتقبليين ورفدددل مسدددتوى الدددوعي واإلرشددداد لدددديه وتمكيدددنه
ه
األساسدددية ومسدددداعدته فددددي اتخددداذ قددددرارات مدروسددددة وفعالدددةف وتددددوجيهه
ُ
المناسبة للحصول عل المعلومات في حال حاجته لصلا.

إلدددد

المخددداطر
الاهددددة

المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل
ينبغددي عل د
بينهماف حي
7

المصددرف العمددل بطريقددة مهنيددة لمددا فيدده مصددلحة العمددالء عل د
ُ
يعتبر المصرف المسةول األول عن حماية مصالح العميل المالية.

إمتددداد العالقددة

المبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال
المصارف حماية ومراقبة ودا.دل العمدالء والمددخرات وغيرهدا مدن األصدول الماليدة

ينبغي عل
ُ
المشابهة من خالل ولل أن مة رقابية ذات مسدتوى عدالي مدن الكفداءة والفعاليدة للحدد مدن
عمليات اإلحتيال واالختالل أو إساءة االستخدام.
المبدأ  :6حماية خصوصية المعلومات
ينبغددي حمايدددة معلومدددات العمددالء الماليدددة والشخصدددية مددن خدددالل ولدددل ان مددة رقابيدددة علددد
مسددتوى عددالي تشددتمل عل د

آليددات مناسددبة تحدددد األغددراض التددي مددن اجلهددا تد

ومعالاتهدداف وااللتددزام بمددا تلددمنته تعددامي
ورقدد

المؤسسددة رق د

م أ ت 97/وتدداري 1424/13/13هددد ورقدد

ت15969/وتاري 1431/17/13هد ورق

مأ

جمددل البيانددات

م أ ت 151/وتدداري 1422/6/29هددد

 217/وتدداري 1431/13/15هددد ورقدد

مأ

م أ ت 6442/وتاري 1432/13/19هد.

المبدأ  :7معالجة الشكاوى
ينبغي عل

المصارف توفير آلية مناسبة للعمالء لتقدي

ووالدددحة وفعالدددةف مدددن خاللهدددا يدددت

شكاواه

بحي

تكدون اآلليدة عادلدة

متابعدددة ومعالادددة الشدددكاوى دون تدددوخير وفدددق تعليمدددات

المؤسسة ذات العالقة.
خ
المبدأ  :8المنافسة
ينبغددددي أن يتدددداح للعمددددالء القدددددرة علدددد

البحدددد

والمقارنددددة بددددين أفلددددل الخدددددمات والمنتاددددات

ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة وولوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ  :9األطراف الثالثة
عل

المصارف التوكد من التزام الاهدات الخارجيدة التدي يدت

إسدناد مهدام لهدا بمتطلبدات هدصم

المبدددادئ وأنهدددا تعمدددل لمدددا فيددده مصدددلحة عمال.هدددا وتتحمدددل مسدددةولية حمدددايته ف فمقددددمي
المسدددةولين عدددن اإلجدددراءات التدددي يدددت

اتخاذهدددا نيابدددة عدددن المصدددارف أو

الخددددمات الماليدددة هددد
م
العمالء وفقا لما ورد في تعليمات اإلسناد الصادرة من المؤسسة.
المبدأ  :11تضارب المصالح

ينبغددي أن يكددون لدددى المصددرف سياسددة مكتوبددة بشددون تلددارب المصددالحف وعليدده التوكددد مددن ان
ُ
ُ
ُ
السياسددات التددي تسدداعد فددي كشددف العمليددات المحتملددة لتلددارب المصددالح موجددودة ومطبقددةف
وعندددما تنشددو إمكانيددة تلددارب مصددالح بددين المصددرف والطددرف اليالد
الحاالت.
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فينبغددي اإلفصدداح عددن هددصم

.6

مسئوليات العمالء

ينبغدددي علددد المصدددارف تعزيدددز مسدددةولية العمدددالء مدددن خدددالل نشدددر بدددرامم التوعيدددة والتيقيدددف
م
ُ
ُ
المستمرة المقدمة من المصدارف ماتمعدة فلدال عدن المبدادرات التدي يقدوم فيهدا كدل مصدرف
لعمال.ه .تشمل مسةوليات العمالء اآلتي:
ً
 -1/6كن صادقا عند تقديم المعلومات
م
قددم دا.مدا المعلومدات الكاملدة والدقيقدة عندد تعبةدة أ) نمداذج خاصدة بالمصدرف .وامتندل عددن
تقدي

المعلومات الهامة.

التفاصيل الخاطةة أو عدم تقدي

 -2/6اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
سددوف يددت

تسددليما التفاصدديل الكاملددة بشددون اإللتزامددات المترتبددة عليددا مقابددل حصددولا عل د

الخدمددة أو المنددتم .ق د

بدداالطالا عل د

هددصم االلتزامددات وتوكددد مددن فهمددا لهددا وقدددرتا عل د

االلتزام بها.
 -3/6اطرح األسئلة
تتوكددد

مدن المهد طددرح األسددةلة علد مددوظفي المصددرف بشددون أ) بنددد غيدر والددح أو شددرط لد
ُ
منه .وسيقوم الموظفون باإلجابة عن أ) أسةلة بطريقة مهنية تساعدل في إتخاذ القرار.
 -4/6معرفة كينية تقديم الشكوى
سيوفر لا المصرف التفاصيل بشون تقدي

الشكوى واإلطار الزمندي لموافاتدا بالنتيادة .بدادر

فدددي اسدددتخدام هدددصم الخدمدددة ومعرفدددة كيفيدددة رفدددل الشدددكوى إلددد

المسدددتويات العليدددا ،عندددد

اللرورة.
 -5/6استخدم الخدمة أو المنتج بموجب األحكام والشروط
م
ال تستخدم الخدمة أو المنتم إال وفقا لةحكام والشروط المرتبطة فيهاف وذلا بعدد التوكدد مدن
فهمها كاملة.
 -6/6عدم التعرض للمخاطر
تحتددو) بع د

الخدددمات أو المنتاددات الماليددة عل د

عل د

المصددرف شددرحها لددا بولددوح .ال تق د

تال.

ولعا المالي.
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مسددتويات متفاوتددة مددن المخدداطر وينبغددي

بشددراء خدمددة أو منددتم عنددد الشددعور أن المخدداطر ال

 -7/6قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عند تقدي

طل

للحصول عل

المنتم أو الخدمدة ،ينبغدي عليدا التوكدد مدن مال.متده إحتياجاتدا

وعليددا اإلفصدداح عددن كافددة التزاماتددا الماليددة مددل كافددة الاهدداتف عل د
قدرتا في الوفاء بااللتزامات المترتبة بعد الحصول عل

أن يسددتند قددرارل عل د

المنتم أو الخدمة.

 -8/6أبلغ المصرف بشأ العمليات غير النظامية
حسابا ،عليا إبالغ مصرفا بصلا عل

في حال اكتشفت عمليات ماهولة عل

الفور.

 -9/6ال تنصح عن معلوماتك المصرفية
ال ينبغدددي أن تقددددم ،تحدددت أ) ظدددرف ،أ) تفاصددديل بشدددون الحسددداب المصدددرفي أو أ) معلومدددات
أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إل

أ) طرف آخر.

 -11/6استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
تحدث مل المصرف الدص) تتعامدل معده لطلد
وغيدددر قدددادر علددد

تحمدددل أقسددداط الحدددد األدنددد

االستشدارة فدي حدال كندت تواجده صدعوبات ماليدة
المطلدددوب (ميدددل التمويدددل الشخصدددي وبطاقدددات

اال.تمان) .عند التحدث مل المصرف ،تسدتطيل مناقشدة الخيدارات المتاحدة إلعدادة جدولدة المبدال
القا.مة عليا والتي من خاللها تستطيل سداد هصم المبال .
 -11/6تحديث المعلومات
يكدون

ينبغي تحدي المعلومات الشخصية الخاصة بدا بمدا فدي ذلدا معلومدات االتصدال بحيد
م
التحدي بشكل مستمر ومت ما طل المصدرف ذلدا ،وسدتكون مسدةوال عدن المعلومدات التدي
ل

تق

بتزويد المصرف بها.

 -12/6عنوا البريد
اسددتخدم عنددوان البريددد (البريددد العدداد) والبريددد اإللكترونددي) وأرقددام اإلتصددال الخاصددة بددا عنددد
طلبهدددا مدددن المصدددرف الدددص) تتعامدددل معددده .ال تسدددتخدم عنددداوين أخدددرى ال تخصدددا كاألصددددقاء أو
األقارب حي

ممكن أن يؤد) ذلا إل

إفشاء معلوماتا المالية له .

 -13/6الوكالة الرسمية
م
ُ
كددن حددصرا عنددد مددنح وكالددة رسددمية إلنادداة تعامالتددا الماليددة .أعددرف لمددن تعطددي صددالحية التصددرف
في أمورل المالية ومن يطلل عليها.
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 -14/6ال توقع على النماذج غير المكتملة
ُ
توكددد مددن اكتمددال كافددة الحقددول المطلوبددة واألرقددام فددي النمددوذج الددص) قدددم لددا للتوقيددل .ال
توقل عل

نماذج فارغة أو غير مكتملة.

 -15/6استعرض كافة معلوماتك
ينبغددي عليددا مراجعددة جميددل المعلومددات التددي سددالتها فددي نمدداذج العمليددات للددمان عدددم
ُ
وجدددود أخطددداء فدددي رقددد الحسددداب أو المبلددد أو بياندددات المسدددتفيد .التوقيدددل الخددداس بدددا هدددو
محتوى النموذج.

الموافقة عل

 -16/6أحقيتك في الحصول على نسختك
ينبغي عل

المصرف تزويدل بنسخة من العقود والمستندات الموقعدة مندا واالحتفداب بهدا

في مكان آمن.

11

القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتلمن هصا القسد
تدع
.7

التفاصديل بشدون االلتزامدات واألن مدة الخاصدة بالخددمات المصدرفية والتدي

"المبادئ العامة" لحماية العميل.
األحكام والشروط

ُ
ُ
 -1/7ينبغي توفير األحكام والشروط المحدقة للعميل وذلا عبر القنوات المتاحة من المصدرف
حس

ما يفلله العميل من خالل توفير كتي

خاصة بصلا وتشايعه عل

عام يتلمن الشروط واالحكام أو توفير مطوية

قراءتها قبل االلتزام بالخدمات والمنتاات.

 -2/7ينبغي أن يبل المصرف العمالء بو) تغييدرات فدي األحكدام والشدروط خدالل  31يدوم عمدل
عل

االقل قبل إجراء أ) تغيير.

 -3/7ينبغي أن تدرج كافة األحكام والشروط في نموذج تقدي
الخدمة والص) يقوم العميل بتعبةته باللغدة العربيدة علد
ملللةف مل توفير نسخة باللغة اإلناليزية في حال طل

طلد

الحصدول علد

المندتم أو

ان تكدون والدحة ومفهومدة وغيدر
العميل ذلا.

 -4/7ينبغددي أن تولددح االحكددام والشددروط ونمدداذج الطلبددات بيانددات تحصيريددة تددنا بولددوح عل د
المحتملة التي قد يتحملهدا العميدل عندد اسدتخدام المندتم أو الخدمدة خدالف الشدروط

العواق
ُ
المتفق عليها في نموذج الطل .
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الرسوم والعموالت وتحديد األسعار

 -1/8عل

المصرف التقيد بالرسدوم والعمدوالت التدي يتقالداها كمدا وردت فدي ال.حدة التعرفدة
عدم ممانعة المؤسسدة عدن أ) رسدوم

البنكية الصادر من المؤسسةف وينبغي الحصول عل
ُ
أو عموالت جديدة يفرلها المصرف مقابل تقددي الخددمات والمنتاداتف وينبغدي ولدل قا.مدة
ُ
الرسدوم والعمدوالت بمدا فدي ذلددا الرسدوم التدي تفرلدها الشددركات المسدند لهدا بعد أعمددال
البنا في مكان والح بمبن
 -2/8عل

المصرف وفروعه وإدراجها في موقل المصرف اإللكتروني.

المصرف تزويد العمالء بنسدخة مكتوبدة مدن جددول الرسدوم والعمدوالت عندد تقددي

منتم أو خدمة أو عند توقيل عقد مل العميل أو في حال طل

العميل ذلا.

 -3/8علد المصدرف إبددالغ العميدل بدو) تغييددر فدي الرسددوم والعمدوالت قبدل  31يددوم عمدل مددن
ُ
إجراء هصا التغيير .بما في ذلا الرسوم والعموالت المفرولة من الشركة المسدند لهدا بعد
األعمال.
 -4/8ينبغي عل

المصرف إيلاح تفاصيل احتسداب الرسدوم والعمدوالت ومبلد الدربح للمنتادات

والخدمات التي يتعامل فيها المصرف.
 -5/8ينبغي ابالغ العميل بالتفاصيل الكاملدة أل) رسدوم أو عمدوالت تراكميدة يدت
رصيد حسابه النها.ي خالل  5أيام عمل من تاري إغالق الحساب أو نقله إل

خصدمها مدن

مصرف آخر.

 -6/8ينبغي أن تتلمن العقود الخاصة بالخددمات ومنتادات التمويدل مدا يشدير للعميدل الد

أن

مبددال الرسددوم والعمددوالت (أكيددر مددن  511ريدددال) التددي ينبغددي عليدده تسددديدها مقابددل الحصددول
عل

المنتم او الخدمة سيت

إال في حال رغ

توةيعها عل

فترة سداد المندتم ولدن يدت

خصدمها مدرة واحددة،

العميل خالف ذلا.
الخدمدة او المندتم المطلدوب ولد

 -7/8فدي حدال قدرر العميدل عددم الرغبدة فددي الحصدول علد
يباشددر االسددتفادة مندده خددالل (عشددرة أيددام عمددل)ف ينبغددي عل د
والعموالت المفرولة عل

المصددرف إعددادة مبل د الرسددوم

العميل.

 -8/8ال يحق للمصرف فرض رسوم علد

أ) تحدويالت تدت

بدين حسدابات العميدل داخدل المصدرف

بما في ذلا حسابات بطاقات اال.تمان الصادرة من المصرف.
المصددرف إيلدداح المبددررات للعميددل عددن مبل د الرسددوم والعمددوالت التددي يتقالدداها

 -9/8عل د
ُ
مقابل الخدمات والمنتاات التي يت

التعامل فيها.
النقدد) المنفدصة خدارج المملكدة باسدتخدام

 -11/8ينبغي عل المصرف إشعار العميل أن عمليات السدح
م
بطاقة الصرف اآللي سيترت عليها رسوم سح وفقا للتعرفة البنكية الصادرة من المؤسسة.
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حماية البيانات والمعلومات والحناظ على السرية
المصرف مسةولية حماية بيانات العميدل والحفداب علد

 -1/9تقل عل

المحفوظة لديه أو لدى طرف قال ف حس
 -2/9ينبغددي علددد
الحفاب عل

سدريتها سدواء البياندات

ما سبق اإلشارة له في المبدأ رق

(.)6

المصدددرف تددوفير بيةدددة آمندددة وسددرية فدددي كافدددة قنواتدده المصدددرفية للدددمان

سرية بيانات العميل عند تنفيصم لعملياته المصرفية.

ُ
 -3/9تقل عل المصرف مسةولية المحاف ة عل
م
م
أ) عندددما يكددون الكشددف عنهددا أمددرا إلزاميددا تفرلدده السددلطات المختصددة (ميددل وةارة الداخليددة،
سرية بيانات العميل .باستيناء اآلتي:

المحاك  ..ال ).
ب)


الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.

عندما يت

 -4/9ينبغدددي أن يكدددون لددددى المصدددرف إجدددراءات العمدددل المناسدددبة واألن مدددة الرقابيدددة الفعالدددة
لحماية بيانات العمالء واكتشاف ومعالاة التااوةات التي حدقت أو المتوقل حدوقها.
 -5/9ينبغدددي علددد
الطرف اليال
عدم كشفه

مدددوظفي المصدددرف ،سد م
ددواء المدددوظفين الددددا.مين او المدددؤقتين ومدددوظفي

التوقيل عل

ن مدوذج المحاف دة علد

المعلومات الشخصدية للعمدالء ومندل الددخول عليهدا واقتصدارم علد

المخولين فقع سواء كانوا عل
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السدرية بشدون بياندات العمدالء والتوكدد مدن

رأل العمل أو بعد تركه

لوظا.فه .

االشدخاس

 .11التواصل عبر اإلعال والتسويق
ُ
 -1/11يمكددن للمصددرف اسددتخدام قنواتدده الر.يسددة (الفددروا ،الموقددل االلكترونددي ،أجهددزة الصددراف
اآللي ،الهاتف المصرفي ،كشدوف الحسداب) وكدصلا اسدتخدام قندوات اإلعدالم العامدة (المر.يدة
والمسموعة والمقروءة  ....إل ) لتسويق منتااته من القروض االستهالكية وبطاقات اال.تمان
باسددتخدام األسددالي
يتماش

الدعا.يددة والتسددويقية التددي يراهددا مناسددبة للشددريحة المسددتهدفةف وبمددا

مل التعليمات والقواعد الصادرة وال سيما لوابع التمويل ولدوابع إصددار وتشدغيل

بطاقات اال.تمان وبطاقات الدفل والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة من المؤسسة.
المصددرف تددوخي الحددصر والحددرس فددي أسددلوب وملددمون اإلعددالن وتفدداد)

 -2/11ينبغددي عل د

استخدام أسلوب إغرا.ي ومللل عند تسويق المندتم وعددم تلدخي

ميدزات المندتم او الخدمدة

المعلددن عنهدداف وينبغددي أن تكددون كافددة العبددارات واالرقددام المسددتخدمة سددهلة الفه د

وبخددع

مقروء والح بما في ذلا الهوامش.
 -3/11ينبغي عند اإلعالن عن أ) خدمة أو منتم مرتبع بدفل رسوم أن يتلمن اإلعالن اآلتي:
 اس
 يا د

وشعار المصرف وبيانات اإلتصال بالمصرف.
م
ُ
أن يتلددمن اإلعددالن تصددريحا بوس د المنددتم المعلددن عندده ،وبيددان معدددل النسددبة السددنوية

للمنتم بشكل والح للعميل ،وال ياوة أن يتلمن اإلعالن معدالت أخرى لكلفة األجل.
 أن تشدددير اإلعالندددات والمدددواد الترويايدددة إلددد

مبلددد الرسدددوم كافدددة والعمدددوالت المتعلقدددة

باستخدام الخدمة أو المنتم.
 يحلر عل المصارف اآلتي:
م
م
م
م
أ) تقدي عرلا أو بيانا أو إدعاء كاذبا أو أن يكون مصوغا بعبارات يكون من شونها أن تؤد)
خداا أو تلليل العميل.

ب)


بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إل
م
تقدي إعالن يتلمن إشعارا أو عالمة فارقة دون وجه حق فدي إسدتعمالها أو إسدتعمال
عالمة مقلدة.

 للمؤسسة إلزام المصارف التدي ال تتقيدد بالشدروط الدواردة فدي هدصم المدادة سدح

اإلعدالن

خالل يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة له بصلا.
 -4/11ينبغي عل
اعالن موجه ويتطل
العميل.
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المصرف التوكد من مناسبة عرض وتصمي
الحصول عل

االعدالن بحيد

يالحدل العميدل انده

المندتم او الخدمدة المعلدن عنهدا تدوفر شدروط محدددة فدي

 -5/11ينبغي عل

ه
المصرف التوكد أن عدروض االعدالن او المدادة الترويايدة التدي تسدتخدم سدعر

تشايعي او رسوم ابتدا.ية تولح تاري انقلاء فعالية هصم الرسوم ونهاية العرض.
 -6/11ينبغي عل
 )APRيت

المصرف التوكد أن اإلعالنات التي تتلمن رموة مختصدرة (علد

سدبيل الميدال

شرح معناها صراحة.
أن المندتم أو الخدمدة ماانيدة إال فدي

 -7/11ينبغي عل المصرف التوكد مدن عددم االشدارة إلد
م
حال كان المنتم كامال أو الخدمة تمنح ماانا لاميل العمالء.

 -8/11ينبغي أن يدوفر المصدرف للعمدالء فدي كافدة فروعدة منطقدة مخصصدة لمراجعدة وتعبةدة
نماذج فتح الحسابات ولحفل الكتيبات والنماذج التي يمكدن للعمدالء مدن خاللهدا الحصدول علد
النسخة المطلوبة.
 -9/11يحددق للعمددالء إبددداء الرغبددة فددي اسددتالم رسددا.ل قصدديرة ) (SMSأو منشددورات تسددويقية
المصددرف الحصددول عل د

للخدددمات والمنتاددات التددي يقدددمها المصددرف ،وينبغددي عل د
م
م
الكترونيا م
بناء عل ما يفلله العميل.
العميل بملمون ذلا ،سواء كتابيا أو
 -11/11ينبغي عل

موافقددة

المصرف عدم ارسال مواد تسويقية لمنتاات إ.تمانية لةفراد أقدل مدن (18

سنة)ف خاصة في حال تسويق منتاات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهصم الفةة.
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.11

فتح وإغالق الحسابات

 -1/11ينبغددي علددد

المصددرف قبدددول وتنفيددص طلبدددات فددتح الحسدددابات الاديدددة فدددي حددال اكتمدددال

المسددتندات والشددروط المطلوبددة لعمليددة فددتح الحسدداب ،ماعدددا الحدداالت الددواردة فددي
قواعد فتح الحسابات وتشغيلها الصادرة من المؤسسة.
 -2/11ينبغددي عل د

المصددرف عدددم اتخدداذ إجددراءات غيددر مبددررة بهدددف تددوخير عمليددة فددتح حسدداب

للعميل.
المصرف إبالغ العميل بو) قرار يتخدصم المصدرف فدي حدال إغدالق حسدابه قبدل

 -3/11ينبغي عل
م
 61يوما من تاري صددور القدرار مدل تولديح األسدباب التدي أدت لدصلاف ويمكدن للمصدرف
م
ُ
إغالق أو تاميد الحساب فورا في حال إكتشاف حاالت إختالل أو إحتيال مرتبطة فيه.
 -4/11ال يحق للمصرف أن يشترط عل

العميل إيداا مبل لفتح حساب مصرفيف ويحق للمصرف

إغالق الحساب في حال كان رصيد الحساب (صفر) لمدة  91يوم من تاري فتحه.
 -5/11ينبغي عل

المصرف إبالغ العميدل بشدكل رسدمي بنتدا.م وتبعدات فدتح الحسداب المصدرفي

وتشغيلهف وذلا للمان إدراكه عواق
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تمكين طرف قال

الوصول للحساب.

 .12تحويل (نقل) الحساب (تاري التطبيق 2114/11/11م)
 -1/12ينبغي عل
وعل


المصرف توفير نماذج طل

موقعه اإللكتروني عل

أن تتلمن المعلومات اآلتية:

وصددف لعمليددة تحويددل الحسدداب بمددا فددي ذلددا االجددراءات التددي ينبغددي أن يتبعهددا العميددل
لتحويل حسابه إل



تحويل الحساب من مصرف إل

آخر في كل فدرا

مصرف آخر.

اجددراءات فددتح الحسدداب بمددا فددي ذلددا المتطلبددات التددي ينبغددي عل د

العميددل توفيرهددا لفددتح

الحساب.


نموذج تحويل الحساب والص) يشمل اآلتي:

 التاري المحدد لتحويل (نقل) الحساب. -الموافقة عل

إغالق الحساب القدا.

فدي المصدرف وتحويدل الرصديد إلد

الحسداب الاديدد

في المصرف اآلخر.
 -موافقدددة العميدددل علددد

تحويدددل بياناتددده ذات العالقدددة مدددن المصدددرف الحدددالي إلددد

المصدددرف

الاديد.
 -2/12ينبغي عل
أيدام عمدل.

المصرف احاطة العميل باستالم طل

تحويل الحساب واكمال الطلد

وال ينبغددي للمصدرف ممارسددة لدغع غيدر مبددرر علد

خدالل 7

العميددل إللغداء طلد

التحويل إال في حال وجود التزامات قا.مة عليه.
 -3/12ينبغي عل
الددص) يرغ د
الحساب.
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المصرف تقدي

كشف حساب نهدا.ي وخطداب عددم وجدود التزامدات للعميدل

بتحويددل حسددابه مددن مصددرف إل د

آخددر وذلددا خددالل  7أيددام عمددل مددن إغددالق

 .13البطاقات المصرفية وبطاقات االئتما وخدمة نقاط البيع
 -1/13يددوفر المصددرف للعميددل بطاقددة صددرف آلددي جديدددة بند م
داء عل د طل د
ُ
صاح الحساب أو بناء عل طل شخا مخول لديه وكالة شرعية ويعيد إصدارها قبل إنتهداء
مكتددوب مددن العميددل

فترة الصالحية إال في حال رغ

العميل خالف ذلا.

 -2/13ينبغدددي أن يتوكدددد المصدددرف أن البطاقدددات تددد

اصددددارها وتسدددليمها الددد

العميدددل أو الددد

الشخا المخول الص) لديه وكالة شرعية وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -3/13ينبغدي أن يددوفر المصددرف القنددوات االلكترونيددة المناسدبة وخددع هدداتف مادداني لمسدداعدة
العمدددالء فدددي االبدددالغ بسدددهولة عدددن حددداالت فقددددان البطاقدددات المصدددرفية أو سدددرقتها أو سدددوء
استخدامها.
 -4/13ينبغددي علدد

المصددرف بحدد

الشددكاوى والمشدداكل والمطالبددات المقدمددة مددن العمددالء

بشددون عمليددات اجهددزة الصددراف اآللددي او عمليددات نقدداط البيددل الغيددر سددليمة واتخدداذ اإلجددراءات
التصحيحية بشونها وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -5/13ال ينبغدي علد
طل

م
بنداء علد
المصدرف اصددار بطاقدة ا.تمدان او ةيدادة الحدد اال.تمداني لهدا إال

مكتوب مقدم من العميل مل مراعاة لوابع إصدار وتشغيل بطاقدات اال.تمدان وبطاقدات

الدفل الصادرة من المؤسسة.
 -6/13عل المصرف عدم التمييز في إصدار بطاقات اال.تمان للعمالء وأن تكدون الموافقدة أو
رف د طل د إصدددار البطاقددة بند م
داء عل د مالءته د الماليددة وبعددد تحديددد قدددرته عل د تسددديد
المستحقات .وال يحق للمصرف التمييز في المعاملدة و رفد
من العمالء الراشدين م
بناء عل أسباب أخرى.
 -7/13ينبغدددي علددد

إصددار بطاقدة اال.تمدان أل) فةدة

المصدددرف إبدددالغ العميدددل بوهميدددة حمايدددة بطاقدددات الصدددرف اآللدددي وبطاقدددات

اال.تمدان وارقامهددا السددرية ودفداتر الشدديكات .كمددا ينبغدي احاطددة العمددالء بدلجراءات االبددالغ عددن
حاالت السرقة والفقدان وحاالت االحتيال.
 -8/13يتحمددل العميددل مبددال العمليددات التددي تمددت باسددتخدام بطاقددة اال.تمددان المسددروقة أو
المفقددودة ف د ي حددال عدددم إبالغدده البنددا المصدددر الددص) يتعامددل معدده .ويتحمددل البنددا المصدددر
مبددال العمليددات المنفددصة بطريقددة احتياليددة (نقددل بيانددات البطاقددة) دون عل د

حامددل البطاقددة،

سواء تمت قبل أو بعد ابالغ حامل البطاقة للبنا بشون ذلدا ،مدا عددا الحداالت التدي ييبدت فيهدا
البنا مسةولية حامل البطاقة عن هصم العمليات.
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 -9/13عل د

ا لمصددرف التوكيددد عل د

عمال.دده التاددار عدددم تمرير/فددرض أ) رسددوم إلددافية عل د

حاملي بطاقدات اال.تمدان ( )Credit cardوبطاقدات الحسد
نقدداط البيددل ( )Merchant Service Chargeوعل د
للتوكد من مالءمتها لطبيعة نشداطه وتددري
أجهزة نقاط البيل وتزويده

( )Debit cardعندد الددفل عبدر أجهدزة

المصددرف مسددةولية متابعددة إي دداعات التدداجر

العداملين فدي المحدالت التااريدة علد

اسدتخدام

باللوابع التشغيلية المطلوب االلتزام بها.

 -11/13ال يحددق للتدداجر فددرض رسددوم إلددافية عل د

مبل د المنددتم أو الخدمددة فددي حددال اسددتخدم

العميل بطاقات اال.تمان ( )Credit cardوبطاقات مدى البنكية ( )Debit and Prepaid cardعندد
الدفل عبر أجهزة نقاط البيل إلتمام عملية الشراء.
 -11/13ينبغي عل

المصرف إبالغ العمدالء بحدد السدح

اليدومي لعمليدات نقداط البيدل والصدراف

اآللي عند إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السح .
 -12/13ينبغددي ح د العمددالء عل د تفدداد) اختيددار أرقددام سددرية سددهلة للخدددمات المصددرفية أو
م
أرقام مرتبطة بتواري شخصية وتشايعه تغيير هصم األرقام دوريا.
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 .14الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصرف اآللي
 -1/14ينبغي علد

المصدرف إتخداذ اإلجدراءات المناسدبة للتوكدد مدن أن كافدة القندوات المصدرفية

اآللية عبر اإلنترنت آمنةف وفي حال تكبد العمالء خسارة مباشرة نتيادة لدعف اللدوابع األمنيدة
العمالء عن أ) خسا.ر.

لهصم القنوات يت

تعوي

 -2/14ينبغي عل

المصرف تدوفير خدع هداتف ماداني لمسداعدة العمدالء علد

عن العمليات المشبوهة غير الن امية أو عمليات الدخول عل
 -3/14ينبغي عل

بياناته

المصرف إحاطة العمدالء بكافدة العمليدات علد

أو دا.نة) فدور حددوقها عدن طريدق إرسدال رسدا.ل قصديرة ماانيدة إلد

سدهولة اإلبدالغ

أو حساباته .

حسداباته

(عمليدات مديندة

الهداتف الادوال وتطبيدق

أكير مدن معيدا ر مدن معدايير التحقدق مدن الهويدة للخددمات اإللكترونيدة وإتخداذ الحيطدة والحدصر
بشون عمليات االحتيال االلكتروني وفق تعليمات المؤسسة ذات العالقة.
 -4/14ينبغي عل

المصارف التحقق مدن أن كافدة أجهدزة الصدرف اآللدي والخددمات اإللكترونيدة

األخدرى تلبدي إحتياجددات العمدالء وتددؤد) إلد
ُ
السبل.
 -5/14ينبغي عل

تسدهيل إنادداة التعدامالت المصددرفية وفدق أحدددث

ُ
ُ
ُ
المصرف معالادة المطالبدات المرتبطدة بعمليدات معتدرض عليهدا منفدصة عدن

طريق أجهزة الصرف اآللي وفق التعليمات الصادرة من المؤسسة في هصا الشون.
 -6/14ينبغددي علدد المصددرف إجددراء صدديانة دوريددة لكافددة أجهددزة الصددرف اآللددي والتحقددق مددن
ُ ه
جاهزيتها وإستمراريتها في جميل األوقاتف ويفلل إستبدال أجهزة الصرف التدي ملد علد
خدمتها أكير من تسل سنوات.
 -7/14ينبغي عل
ُ
اآللي عن بعد.
 -8/14ينبغي علد

ُ
المصرف إستخدام تقنيات حديية ومتطورة في مراقبدة أداء أجهدزة الصدرف

المصدرف تدداول الن قدد السدلي

وإسدتبدال التدالف وسدحبه مدن التدداول فدي

كافة األوقاتف خاصة عند تغصية أجهزة الصرف اآللي.
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 .15التمويل الشخصي
 -1/15يلتدزم المصدرف بلدوابع التمويدل الشخصدي واللدوابع األخدرى ذات العالقدة الصدادرة مدن
المؤسسة.
 -2/15عل المصرف قبل الموافقة عل منح قرض أو أ) نوا من اندواا التسدهيالت اال.تمانيدة
م
بنداء علد
للعميلف تقيي ولل العميل اال.تماني والتوكد من قدرتده علد سدداد مبلد القدرض
الولل الحالي للعميل.
المصدددرف االلتدددزام بخصددد

 -3/15علددد
ُ
المقترض وبما يتال.
 -4/15عل

ُ
مبلددد القسدددع فدددي التددداري المتفدددق عليددده مدددل العميدددل

مل تاري إيداا رات

العميل في حسابه لدى المصرف.

ُ
ُ
المصرف تعيين موظف مختا (مستشار ا.تمان) فدي كدل فدرا مدن فروعده لتقددي

النصح واالستشارة اال.تمانية للعمالء الراغبين في الحصول عل
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تمويل أو بطاقة ا.تمان.

 .16إصدار خطاب إخالء الطرف
 -1/16يحق للعميل تحويل راتبه إل

حساب أ) بنا آخر يختارم فدي حدال عددم وجدود إلتزامدات

مالية قا.مة عليده لصدالح المصدرفف وينبغدي علد

المصدرف إصددار خطداب إخدالء الطدرف ومنحده

للعميل خالل موعد أقصام ( )7أيام عمل من تاري طلبهف ( وخالل موعد أقصدام ( )31يدوم عمدل
في حال وجود بطاقة إ.تمان )ف ما عدا الحاالت الصادر بشونها قرارات قلا.ية.
م
ُ
 -2/16ينبغي عل المصرف التوليح للعميل كتابيا النتا.م المترتبة عل ساله اإل.تماني لددى
ُ
شركات معلومات اإل.تمان في حال سددادم جدزء مدن مبلد المديونيدة وإصددار خطداب مخالصدة
ُ
سدداد تسددوية والتوكيددد علد عدددم اإلشددارة إلد عبددارة "مخالصددة نها.يددة" وتالفددي ذكرهددا فددي
الخطداب إال فددي حدال سددداد العميددل كامدل مبلد المديونيدة القا.مددة عليدده أو فدي حددال إسددقاط
ُ
ُ
المصرف المبال المتبقية التي ل يسددها العميل من إجمالي المديونية.
الصادر بشون تن دي

 -3/16ينبغي عل المصرف التقيد بما ورد في التعمي
ُ
البنول عل العمالء لحيه عل سداد المديونيات المستحقة والتوكد من إلتدزام المدوظفين
ُ
بملمون التعمي (سواء موظفي المصرف أو موظفي شركة التحصيل المتعاقد معها).
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إتصدال مدوظفي

 .17الموينو
المصرف التوكد أن موظفيه ذوو العالقة بالعمالءف يتمتعوا باآلتي:

 -1/17ينبغي عل

أ) القيام بوداء مهامه

تقدي

بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون عل

الخدمات المصرفية

المنوطة به .
السدددلوكيات الايددددة والتعامدددل بمهنيدددة عندددد خدمدددة العمدددالء الحددداليين أو العمدددالء

ب) تقددددي

ُ
المحتملين في جميل األوقات.
ت) لديه


اإللمام الكامل بوفلل الممارسات المصرفية حت

 -2/17ينبغددي علددد

المصددرف التوكدددد مددن حصدددول موظفيدده علددد

واإليفدداء بمتطلبددات الكفدداءة مددن خددالل إلحدداقه
مهنية تؤهله
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يتسن

التعامل مل العمالء.

له

مساعدة العمالء.

التوهيددل المهندددي المطلدددوب

فددي بددرامم متخصصددة للحصددول عل د

شددهادة

 .18التحويل والصرف األجنبي
ُ
العميل مقابل تحويل أمدوال إلد

خدارج المملكدة .يكدون

 -1/18يحق للمصرف فرض رسوم عل
م
مبل الرسد قابتدا ولديس نسدبة مةويدة مدن المبلد المحدولف وينبغدي أن تشدمل الرسدوم رسد
ُ
مصدرف المسددتفيد .إلددافة إلد أ) رسد متعلددق بالعمليددة يددت فرلدده مددن المصددرف المراسددل.
وينبغي إبالغ العمالء بمبل الرسوم كافة قبل توكيد عملية التحويل.
 -2/18ينبغي عل
رق

ُ
المصرف التحقق من بياندات العميدل المسدالة فدي نمدوذج التحويدلف خاصدة

حساب اآليبان ورق

 -3/18ينبغي عل

حساب تعريف البنا قبل تحويل المبل .

المصرف وقبل تنفيص عملية التحويل إبالغ العمالء بالتاري المتوقل لوصدول

المبلدددد المحددددول للمسددددتفيد ومبلدددد الرسدددد وم والعمددددوالت وصددددافي المبلدددد الددددص) يسددددتلمه
ُ
المستفيد بعد خص الرسوم والعموالت.
يدتمكن مدن إرسدال أ)

 -4/18ينبغي عل المصرف إبالغ العمالء خالل يومي عمل في حدال لد
ُ
حوالة خارجية بسب إعادتهدا مدن البندا المراسدل .وينبغدي علد المصدرف إيدداا مبلد الحوالدة
ُ
المعدادة فدي حسداب الع ميددل فدور اسدتالمه وفددي حدال عددم وجدود حسدداب لددى العميدل فددي
م
ُ
ُ
ُ
المصرف يصرف له المبل نقدا أو يحرر له شيا مصدق بنفس المبل خالل يومي عمل.
المصددرف التولدديح للعميددل أن مبل د عمليددة السددح

النقددد) بعملددة أجنبيددة

 -5/18ينبغددي علد
ُ
منفددصة خددارج المملكددة باسددتخدام بطاقددة الصددرف اآللددي يخلددل لسددعر صددرف العملددة المطلوبددة
في تاري تنفيص العملية.
 -6/18ينبغدددي أن يحتدددو) اإلعدددالن علددد التحدددصير اآلتدددي "يمكدددن لسدددعر المندددتم  /الخدمدددة التدددوقر
ُ
ُ
بددالتغيرات فددي سددعر صددرف العمددالت األجنبيددة" فددي حددال كددان المنددتم أو الخدمددة المعلددن عنهددا
ُ
ُ
مسددعرة بددالعمالت األجنبيددة أو فددي حددال أن قيمددة المنددتم أو الخدمددة المعلددن عنهددا تتددوقر بسددعر
صرف العمالت األجنبية.
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 .19أحكام عامة
 -1/19ينبغددددي علدددد

المصددددرف نشددددر مبددددادئ حمايددددة عمددددالء المصددددارف علدددد

موقددددل المصددددرف

اإللكتروني وتوفير نسخة ورقية للعمالء الاددف أو عند حصول العميل الحدالي علد

خدمدة أو

منتم جديد.
 -2/19يوفر المصدرف خدالل  7أيدام عمدل ،أو حسد
حال طل

االتفداق مدل العميدل ،المسدتندات اآلتيدة فدي

العميل ذلا:

 صورة من النماذج األصلية أل) خدمة أو منتم.
 صورة من األحكام والشروط المحدقة.
 صورة من عقود اال.تمان ،بما في ذلا مستندات اللمانات والكفاالت.
 -3/19ينبغددي عل د
الصين لديه

المصددارف األخددص فددي اإلعتبددار الحدداالت اإلنسددانية عنددد التعامددل مددل العمددالء

صعوبات مالية طار.ة.
صدعوبات ماليدة ومحاولدة

 -4/19عل المصرف تقدي النصح والمشورة لعمال.ه الصين لديه
ُ
مساعدته للتغل عل هصم الصعوبات قبل الملي في إتخاذ إجراءات قانونية بحقه .

 -5/19ينبغي عل المصرف ولل ساعات عمل الفرا فدي المددخل الدر.يس للفدرا وفدي موقدل
ُ
المصرف اإللكترونيف ويفتح المصرف ويغلق بحس الساعات المعلن عنها.
 -6/19ال ينبغدددي للمصدددرف فدددي جميدددل األحدددوال التحيدددز لدددد العمدددالء عندددد التعامدددل أو بيدددل أو
استخدام أ) خدمة أو منتم.
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القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
 .21األخطاء (األعطال)
ُ
 -1/21ال يحددق للمصددارف االسددتفادة مددن أ) مبددال معددادة قددد تنشددو بسددب
ُ
ُ
إعادتها إل حساب المتلرر دون توخير ودون إنت ار المطالبة بها.

خطددو (عطددل) وعليدده

 -2/21في حال اكتشف المصرف خطو ،أو في حال إبالغده بحددوث أ) خطدو نتيادة تقددي

عميدل

عند.دص تعدوي العميدل والعمدالء اآلخدرين جمديعه
شكوى أو مطالبة ،ينبغي عل المصدرف
ت
م
الصين تعرلوا لنفس الخطو .وينبغي إكمدال هدصا اإلجدراء فدي غلدون  61يدوم عمدل اعتبدارا مدن
تددداري تحديدددد الخطدددو األصدددلي .كمدددا ينبغدددي علددد
وإحاطته

بالخطو وباإلجراءات التصحيحية التي تد

المصدددرف االتصدددال باميدددل العمدددالء المتدددوقرين
اتخاذهدا بمدا فدي ذلدا إعدادة المبدال إلد

حساباته .
 -3/21ينبغي عل

المصدرف التحقدق مدن إسدتمرارية عمدل أن متده المصدرفية وجاهزيتهدا فدي

تلبيددة إحتياجددات العمددالء فددي كافددة األوقدداتف وتددوفير البدددا.ل عنددد حدددوث خلددل أو عطددل فددي
األن مة.
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 .21الشكاوى
المصددرف التقيددد بتعليمددات المؤسسددة فددي شددون لددوابع معالاددة الشددكاوى وفددق

 -1/21عل د

توقيدق إسدتالم الشدكوى وتزويدد الشداكي

تعليمات المؤسسة ذات العالقةف مدل التوكيدد علد
ُ
برق مرجل ر.يس يرسل إل هاتفه الاوال إلستخدامه في متابعة شكوام.
المصددرف ولددل آليددة تقدددي

 -2/21عل د

الشددكوى فددي مكددان والددح بمبن د

المصددرف وفروعدده

كافددة وإدراجهددا فددي موقددل المصددرف اإللكترونددي وتددوفير نسددخة مكتوبددة للعمددالء فددي حددال
رغبته

الحصول عليها مكتوبة.

 -3/21ينبغي أن تتلمن آلية تقدي
أ)

إجددراءات تقدددي
مباشرة إل

الشكوى اآلتي:

الشددكوى والمسددتندات المطلوبددة (للعميددل الحددق فددي تقدددي

الشددكوى

الفرا أو عن طريق مركز االتصال أو عن طريق الفداكس أو عدن طريدق موقدل

المصرف االلكتروني أو عن طريق أ) قناة أخرى مناسبة يحددها البنا).
ب) اإلدارة المسةولة في المصرف عن دراسة الشكوى.

ت) اسددد


المسدددةول ورقددد

الهددداتف الدددص) يتصدددل عليددده العميدددل عندددد الحاجدددة إلددد

متابعدددة

الشكوى.
ث) الفترة الزمنية المتوقعة إلفادة المعترض في شون شكوام عل

عمل من تاري تقدي
ج)


عل د

أن ال تتااوة عشرة أيام

الشكوى.

المصددرف التواصددل مددل الشدداكي وإحاطتدده فددي شددون شددكوام خددالل أسددبوا مددن تدداري

إسدتالمها وفدي حدال عددم إنها.هدا خدالل هدصم الفتدرةف فعليده إحاطتده فدي موعدد أقصدام
( 11أيام عمل) بآخر مستاداتها.
ح)


ينبغددي علدد

البندددا توقيددق القنددداة المسددتخدمة فدددي التواصددل مدددل الشدداكي واإلحتفددداب

بساالتها.
مسددتوى أعل د

 -4/21فددي حددال عدددم رلددا الشدداكي عددن نتياددة شددكوام ورغبتدده تصددعيدها إل د
ُ
داخل المصرف أو إل جهة خارجيةف عل المصارف تزويدم الشاكي باآللية المتبعة وتوجيهده
ُ
إل الاهة المناسبة في هصا الشون.
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القسم الخامس :التعليمات ذات العالقة الصادرة من المؤسسة
رقم

تاريخ

التعميم

التعميم

/41691م أ
ت789/
/51224م أ
ت995/
/27781م أ
ت13135/
م أ ت151/
/5791م أ
ت97/
/11374م أ
217/
/33713م أ
ت15969/
/14547م أ
ت6442/
/29219م أ
ت552/
/913م ب/م
أت
/4225م
أ146/
/32777م أ
ت618/
/3215م أ
)33/
/19119م أ
ق166/
29

نبذة مختصرة
تطبيق أكير من معيار للتحقق من هوية المستخدم للدخول عل

1431/18/15هد

الخدمات المصرفية اإللكترونيدة بمدا فدي ذلدا تفعيدل أو إلدافة أو
تعديل المستفيدين وتنفيص العمليات

1431/11/21هد

1431/15/27هد

اتخددداذ إجدددراءات لمندددل ولدددل ملصدددقات دعا.يدددة عدددن السدددداد المبكدددر
لمدددددديونيات المقترلدددددين علددددد

أجهدددددزة الصدددددرف اآلليدددددة وتوعيدددددة

المدددددوظفين وتكييدددددف التوعيدددددة للعمدددددالء بخطدددددورة التعامدددددل مدددددل
ممارسي تلا األنشطة

1423/16/29هد
1424/13/13هد

1431/13/15هد

1431/17/13هد

التوكيددد عل د

سددرية بيانددات ومعلومددات العمددالء وأهميددة االلتددزام

بعدم تزويد أ) جهة بمعلومدات عدن تعدامالت العمدالء وبيانداته
الشخصية إال بعد الحصول عل

عدم ممانعة المؤسسة

1432/13/19هد

القسع الشهر) من روات

1431/16/11هد

آلية خص

1428/14/21هد

لوابع معالاة الشكاوى

ُ
العمالء المقترلين

1415/14/15هد

1428/18/17هد

لدددوابع رقابيدددة بشدددون آليدددة إصددددار وتسدددلي

البطاقدددات المصدددرفية

(الصددراف اآللددي واإل.تمانيددة)ف والتوكيددد عل د

عدددم إصدددار بطاقددات

إ.تمانية بشكل مسبق
1425/12/12هد

1422/11/21هد

التوكيد عل اإللتزام ببع الاوان األمنية الخاصة بوجهزة الصرف
م
اآللدددديف ومراقبددددة أجهددددزة الصددددراف اآللددددي منعددددا لحدددددوث عمليددددات

/25151م أ
ت272/
/251م أ ت3/
/33143م أ
ت644/
م أ ت61/
/12974م
أ655/
/32275م أ
ت516/
/9367م أ
ت141/
/34736م أ
ت15864/
/34734م أ
ت15865/
/17456م أ
ت8211/

1423/11/26هد
1428/11/12هد
1431/17/11هد
1423/13/13هد
1415/11/26هد

1427/19/14هد

إحتياليدددة عدددن طريدددق حادددز المبلددد بدددلغالق مخدددرج النقدددد أو سدددرقة
معلومدددات البطاقدددة ورقمهدددا السدددر) عدددن طريدددق تركيددد

وحمايددددة بطاقددددات الصددددرف اآللددددي للعمددددالء عنددددد تنفيددددص العمليددددات
بلستخدامها

التوكيدددد علددد

المصدددارف توعيدددة عمال.هددد

التادددار بشدددون عمليدددات

اإلحتيددددال عبددددر أجهددددزة نقدددداط البيددددل بلسددددتخدام بطاقددددات اإل.تمددددان
واإللتزام بلجراءات من شونها الحد منها
خدددددمات للعمدددالء إال بعددددد

التوكيدددد علددد المصددددارف بعددددم تقددددي
م
مقابلته شخصيا والتحقق من صحة بياناته

ومعلوماته

التسايل التلفزيوني ألجهزة الصراف اآللي

1427/13/12هد

طلبات التحفل عل

1432/17/11هد

قبدددول وإسدددتبدال الفةدددات الصدددفيرة لدددةوراق النقديدددة والمعدنيدددة
السددعودية مددن الامهددورف وإسددتبدال االوراق النقديددة السددعودية

1432/17/11هد

التالفة

1431/14/11هد

تن ي إتصدال مدوظفي البندول علد
ُ
المديونيات المستحقة

العمدالء لحديه

لوابع إصدار وتشغيل بطاقات اال.تمان وبطاقات الدفل
قواعد الخدمات المصرفية اإللكترونية
قواعد خدمات الدفل المسبق في المملكة العربية السعودية
لوابع التمويل اإلستهالكي
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنول التاارية بالمملكة
تعليمات إسناد مهام إل

طرف قال

الال.حة التنفيصية لن ام المعلومات اإل.تمانية
الال.حة التنفيصية لن ام مراقبة شركات التومين التعاوني
الال.حة التن يمية لسلوكيات سوق التومين
الال.حة التنفيصية لن ام مراقبة شركات التمويل
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