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القسم األول :المقدمة
.1

الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية

والمصـرح لها العمل
المرخصة مـن قبلها
المراقب
ُ
والمشـرف على المؤسسـات الماليـة ُ
ُ
ُتعـد مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي (المؤسسـة) ُ
فـي المملكـة العربيـة السـعودية (المصـارف وشـركات التمويـل بمـا في ذلك شـركات اإليجـار التمويلـي وشـركات التمويل العقاري وشـركات
التأميـن وشـركات الصرافة وشـركات المعلومـات االئتمانية).
منـذ صـدور نظـام المؤسسـة األساسـي فـي العـام 1952م ونظـام مراقبة البنوك فـي العـام 1966م وهي تعمل علـى حماية مصالـح العميل
والتأكـد مـن أن تعامـل المؤسسـات الماليـة مـع العميـل يتـم بطريقة مهنيـة عادلة .تطـور دور المؤسسـة تدريجيًا مع توسـع القطـاع المالي
حيـث أصبحـت فـي العـام 2005م مسـئولة عـن قطـاع التأميـن بموجـب نظـام ُمراقبة شـركات التأميـن التعاونـي ،وفـي العـام 2012م أصبحت
كذلـك مسـئولة عـن مراقبـة شـركات التمويـل واإلشـراف عليهـا مما وسـع دورها فـي مجـال تعزيز حمايـة العميل.
لمتابعة آليـة تطوير المؤسسـات الماليـة للمنتجات
ُتشـير أفضـل الممارسـات فـي مجـال الخدمـات الماليـة أن هناك توجه في عـدد من الـدول ُ
والخدمـات الجديـدة وآليـة بيعهـا إلـى العملاء وتقديـم االستشـارة لهـم والتعويـض عنـد حصـول أي مشـكلة أو فـي حـال الرغبـة تقديـم
شـكوى .وقـد تـم إجـراء الكثيـر مـن الدراسـات عـن هـذه المسـائل ودلـت النتائـج أن المعاملـة العادلـة تجـاه العميـل تـؤدي إلـى زيـادة الربـح
و ُتسـاهم فـي رفـع مسـتوى رضـى العميـل .تـدرس كثيـر مـن الـدول والهيئـات الدوليـة مثـل مجموعـة العشـرين ومجلـس االسـتقرار المالـي
ومنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة تعديـل وإصـدار معاييـر جديـدة في مجال حمايـة العميل .ونظـرًا إلى نمـو وتطور القطـاع المالي في
المملكـة ،فـإن المؤسسـة مسـتمرة فـي مراجعـة هـذه التطـورات وإصـدار التعليمـات الرقابيـة المناسـبة لتطويـر مبـادئ حمايـة العميـل .مـن
ضمـن أهـداف المؤسسـة االسـتراتيجية حصـول العـــميل الـذي يتعامل مع المؤسسـات المالية علـى معاملة عادلة بشـفافية وصـدق وأمانة
وكذلـك حصولـه علـى الخدمـات والمنتجـات الماليـة بـكل يسـر وسـهولة وبتكلفـة مناسـبة وجـودة عالية.

 .٢نموذج التطبيق

حماية العميل
« القيام بدور قيادي لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدل عن
طريق تطبيق مبادئ الحماية ومساعدة العمالء في معالجة
الصعوبات التي تواجههم عند تعاملهم مع المصارف »

القواعد

المبادئ

« توفير التوجيه لصانعي السياسات
في عملية صنع القرار »

« توفير اإلرشادات لصانعي السياسات
في عملية صنع القرار »

النهج المشترك
« المبادئ والقواعد »

القواعد التنظيمية

مدونات السلوك المهني

« إصدار التوجيهات عن طريق القواعد التطبيقية
التي يتعين على المؤسسات المالية اإللتزام بها »

« إصدار المبادئ المتعلقة بالسياسات عن طريق إصدار
اللوائح وتشجيع المؤسسات المالية على تحقيقها »
نموذج ()1

يوضـح نمـوذج ( )1آليـة العمـل المسـتخدمة مـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي لحمايـة عملاء المؤسسـات الماليـة فـي المملكـة ،ودور
المؤسسـة الريـادي لتشـجيع ممارسـات الشـفافية والعـدل والحـرص علـى سـهولة وصـول العملاء للخدمـات والمنتجـات الماليـة .إن األداء
المتوقـع مـن المؤسسـات الماليـة يحـدده مـا ورد فـي ضوابـط العمـل الحاليـة والسـابقة والتعليمات المسـتقبلية وكذلـك التأكد مـن التزام
هـذه المؤسسـات بهـذه الضوابط.
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 .3التعاريف
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
الدعاية :رسالة تجارية في أي وسيلة تروج ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منتج أو خدمة مالية.
االستشارة :الحصول على توصية أو نصيحة من فرد مؤهل بعد األخذ في االعتبار ظروف وأهداف العميل الشخصية.
ُ
والقـدرة على فهم المصطلحات المالية الرئيسـة المسـتخدمة في المؤسسـات وبالتالي
التوعيـة :نشـر مبـادئ اإلرشـاد المالي
المقدمة من هذه المؤسسـات.
التمييـز بيـن مختلـف المنتجـات أو الخدمات ُ
أفضل المصالح :أي شيء ال يسبب الضرر للعميل.
معالجة الشكوى :الوصول الى نتيجة بشأن شكوى العميل.
تضـارب المصالـح :فـي حـال كان اإلجـراء الـذي يتخـذه المصـرف بشـأن موضوع يهـم العميـل او في حـال وجود مخاطـر كبيرة
يتعـارض ذلـك مـع مصالح المصـرف المرتبطـة في هـذا الموضوع.
المرخصـة لغايات خـارج نطاق عمله
العميـل :فـرد طبيعـي يشـارك عبر الصفقـات المنصوص عليهـا في األنظمة مـع المصارف ُ
أو مهنته.
فتـرة االنتظـار :هـي الفتـرة الزمنيـة التـي يمكـن للعميل خاللهـا الغـاء التعاقد للحصـول على الخدمـة او المنتـج دون تحمل أي
غرامة (عشـرة أيـام عمل).
الثقافة :مجموعة من المعتقدات والقيم والقواعد التي تمثل الطابع الفردي للمصرف وتوفر السياق لعمله.
اإلفصاح :كشف وإيضاح المصرف المعلومات ذات العالقة للعميل بشفافية.
الموظفيـن :الشـخص المعيـن لتقديـم خدمـات للمصـرف بصفـة مسـتمرة مقابـل الحصـول علـى ُمقابـل مالـي .يشـمل ذلـك
كافـة الموظفيـن المتعاقـد معهـم مباشـرة او المتعاقـد معهـم عـن طريـق االسـناد.
الخطـأ :التوصـل إلـى نتيجـة مخالفـة للسياسـة الموثقـة وإجـراءات العمـل ،مـا يـؤدي إلـى تبعـات ماليـة و/أو مخالفـة الحقـوق
النظاميـة أو التنظيميـة لعميـل واحـد أو أكثـر.
مجانًا :من دون خصم أي رسوم أو عموالت أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
ومحافظـي المصـارف المركزية فـي دول مجموعة العشـرين (المعروفة أيضًا بإسـم ج،20-
مجموعـة العشـرين :وزراء الماليـة ُ
ج 20ومجموعـة العشـرين) وهـي مجموعـة وزراء المالية وحكام المصـارف المركزية من  19دولة ذات االقتصـادات الهامة إضافة
إلى ممثـل عن االتحـاد األوروبي.
اآليبـان :رقـم حسـاب دولـي للعميـل لـدى بنك معيـن ,وهو نظـام ترقيم محـدد تم تطويـره للتعرف علـى أرقام حسـابات كل
بنك علـى مسـتوى العالم.
التحفيز :تقديم الحوافز المالية للموظفين لبيع الخدمات أو المنتجات المالية.
الشـمول المالـي :حصـول فئـات المجتمـع المختلفـة كالفئـات الضعيفـة وأصحـاب الرواتـب المنخفضـة وأصحـاب األعمـال
ومتناهيـة الصغر على الخدمـات والمنتجات الماليـة المالئمة التي يحتاجونها بكلفـة معقولة وبطريقة
الصغيـرة
والمتوسـطة ُ
ُ
عادلة وشـفافة.
الوسطاء :جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
المرخصـة :تشـمل كافـة الجهـات المرخصـة مـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي للقيـام بأعمـال فـي المملكـة
الجهـات ُ
العربيـة السـعودية.
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المعلومـات الملزمـة :المعلومـات المطلـوب من العميل توفيرها حسـب التعليمات الصادرة من المؤسسـة وأنظمة المصرف
الداخلية.
العميـل المحتمـل :فـرد يعمـل لغايـات غيـر مرتبطـة بوظيفتـه أو عملـه أو مهنتـه إال أنـه يستفسـر أو يشـارك للمـرة األولـى فـي
اتفاقيـة أعمـال ماليـة مـع مصرف.
الطرف الثالث :وكيل ُمصرح له العمل بالنيابة عن المصرف.

القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء المصارف
.4

ُمقدمة

1/4

حماية عمالء المصارف في المملكة هدف اسـتراتيجي منشـود تسـعى المؤسسـة دائمًا إلى تحقيقه من خالل حرصها
علـى تقديـم المصـارف المسـتوى المطلـوب مـن المعاملـة العادلـة واألمانة والشـمول المالي .س ُتسـاعد مبـادئ حماية
المرخصـة مـن المؤسسـة،
عملاء المصـارف علـى تحقيـق الهـدف المنشـود ألنهـا ُتطبـق علـى كافـة أنشـطة المصـارف ُ
كمـا ُتطبـق علـى أي طـرف ثالـث (خارجي) يُسـتعان به من قبـل المصارف في إنجاز بعـض المهام .تشـمل المبادئ عمالء
المصـارف األفـراد (الحالييـن والمسـتقبليين) .أمـا العملاء اآلخريـن ,مثـل المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة والشـركات
التجاريـة وغيرهـا مـن الشـخصيات االعتباريـة ,فسـيتم إعـداد تعليمات خاصـة فيهم.

2/4

ومكملــة للتعليمـــات والضوابــط الصــادرة من المؤسسـة .وينبغـي تطبيقها
ُتعتبــر هــذه المبـــادئ ُملزمــة للمصـارف ُ
علـى كافـة التعاملات التـي تتـم مـع العملاء األفـراد فـي تاريـخ أقصـاه 2013/09/01م.

3/4

ينبغـي علـى المصـارف توفير نسـخة ورقيـة مجانية من هذه المبـادئ في الفروع وتسـليمها للعمالء فـي بداية التعامل
أو عنـد حصولهـم علـى منتـج أو خدمـة جديـدة ,كمـا ينبغـي إدراجها فـي موقـع المصـرف اإللكتروني.

4/4

ينبغي على المصرف توفير كافة السجالت والمستندات والمعلومات التي تطلبها المؤسسة في هذا الشأن.

5/4

المخولة للمؤسسة بموجب األنظمة اآلتية:
ُأصدرت هذه المبادئ استنادًا إلى الصالحيات ُ
أ)

نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  23وتاريخ 1377/05/23هـ (الموافق
1957/12/15م).

ب)

نظام ُمراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 5/وتاريخ 1386/2/22هـ
(الموافق1966/06/12م).

ج) القرار الوزاري رقم  2149/3وتاريخ 1406/10/14هـ (الموافق 1986/06/22م).

.5

المبادئ العامة

1/5

فـي عـام 2011م طـورت مجموعة العشـرين بواسـطة فريق عمل من ُمنظمـة التعـاون والتنمية اإلقتصادية مبـادئ عالية
المسـتوى ُتعنـى بحمايـة العميـل الماليـةُ .تعتبـر هـذه المبـادئ ُمكملـة لألنظمـة الماليـة القائمـة ال سـيما تلـك اللوائـح
المرتبطـة بحمايـة العميـل.
التنظيميـة ُ

المبدأ  :1المعاملة بعدل وإنصاف
ينبغـي علـى المصـارف التعامـل بعـدل وأمانة وإنصـاف مع العمالء فـي جميع مراحل العالقـة بينهما ،بحيث يكـون ذلك جزءًا ال

يتجـزأ مـن ثقافـة المصـرف .كمـا ينبغي بذل عنايـة واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخـل والتعليم وكبار السـن وذوي
االحتياجات الخاصة من الجنسـين.
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المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية
ومختصرة سـهلة
المقدمـة للعمالء ،بحيث تكون واضحة ُ
ينبغـي علـى المصـارف تحديث معلومات الخدمـات والمنتجات ُ
الفهـم ودقيقـة غيـر ُمضللـة ،ويمكـن الوصـول لهـا دون عنـاء خصوصاً شـروطها وميزاتهـا الرئيسـة .ينبغـي أن يشـمل ذلـك
إيضـاح حقـوق ومسـئوليات كل طـرف وتفاصيـل األسـعار والعمـوالت التي يتقاضاهـا المصـرف والغرامـات والمخاطر وآلية
المقدمة مـن المصرف.
إنهـاء العالقـة ومـا يترتـب عليهـا ،إضافـة إلـى توفيـر معلومات عـن المنتجـات والخدمـات البديلـة ُ

المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
ينبغـي علـى المصـارف وضـع برامـج وآليـات ُمناسـبة لتطويـر معـارف ومهـارات العملاء الحالييـن والمسـتقبليين ورفـع
مسـتوى الوعـي واإلرشـاد لديهـم وتمكينهـم مـن فهـم المخاطـر األساسـية ومسـاعدتهم في اتخـاذ قرارات مدروسـة
المناسـبة للحصـول علـى المعلومـات فـي حـال حاجتهـم لذلـك.
ّ
وفعالـة ،وتوجيههـم إلـى الجهـة ُ

المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل
ينبغـي علـى المصـرف العمـل بطريقـة مهنية لما فيـه مصلحة العمالء علـى إمتداد العالقـة بينهما ,حيـث يُعتبر المصرف
المسـئول األول عـن حماية مصالـح العميل المالية.

المبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال
المشـابهة مـن خالل وضع
ينبغـي علـى المصـارف حمايـة ومراقبـة ودائع العملاء والمدخـرات وغيرها من األصـول المالية ُ
أنظمـة رقابيـة ذات مسـتوى عالـي مـن الكفـاءة والفعاليـة للحد من عمليـات اإلحتيال واالختالس أو إسـاءة االسـتخدام.

المبدأ  :6حماية خصوصية المعلومات
ينبغـي حمايـة معلومـات العملاء الماليـة والشـخصية مـن خلال وضـع انظمـة رقابيـة علـى مسـتوى عالـي تشـتمل علـى
آليـات مناسـبة تحـدد األغـراض التـي مـن اجلهـا تـم جمـع البيانـات ومعالجتهـا ،وااللتـزام بمـا تضمنتـه تعاميم المؤسسـة
رقـم م أ ت 150/وتاريـخ 1422/6/29هــ ورقـم م أ ت 97/وتاريـخ 1424/03/13هــ ورقـم م أ ش 207/وتاريـخ 1430/03/05هــ ورقـم م أ
ت15969/وتاريـخ 1431/07/03هــ ورقـم م أ ت 6442/وتاريـخ 1432/03/19هــ.

المبدأ  :7معالجة الشكاوى
ينبغـي علـى المصـارف توفيـر آليـة مناسـبة للعملاء لتقديـم شـكاواهم بحيث تكـون اآلليـة عادلـة وواضحـة وفعالة ،من
خاللهـا يتـم متابعـة ومعالجـة الشـكاوى دون تأخيـر وفـق تعليمـات المؤسسـة ذات العالقة.

المنافسة
المبدأ ُ :8
ينبغـي أن يتـاح للعملاء القـدرة علـى البحـث والمقارنـة بيـن أفضـل الخدمـات والمنتجـات ومقدميهـا وامكانيـة التحويـل
بينهـا بسـهولة ووضـوح وبتكلفـة معقولـة.

5

المبدأ  :9األطراف الثالثة
علـى المصـارف التأكـد مـن التـزام الجهـات الخارجيـة التي يتم إسـناد مهـام لهـا بمتطلبات هذه المبـادئ وأنهـا تعمل لما
فيـه مصلحـة عمالئهـا وتتحمـل مسـئولية حمايتهـم ،فمقدمـي الخدمـات الماليـة هـم المسـئولين عـن اإلجـراءات التـي
يتـم اتخاذهـا نيابـة عـن المصـارف أو العملاء وفقاً لمـا ورد فـي تعليمات اإلسـناد الصـادرة من المؤسسـة.

المبدأ  :10تضارب المصالح
ينبغـي أن يكـون لـدى المصـرف سياسـة مكتوبة بشـأن تضـارب المصالـح ،وعليه التأكـد من ان السياسـات التي ُتسـاعد في
ومطبقـة ،وعندمـا تنشـأ إمكانيـة تضـارب مصالـح بيـن المصـرف
المحتملـة لتضـارب المصالـح موجـودة ُ
كشـف العمليـات ُ
والطـرف الثالـث فينبغـي اإلفصـاح عـن هـذه الحاالت.

.6

مسئوليات العمالء

المقدمـة مـن المصـارف
ينبغـي علـى المصـارف تعزيـز مسـئولية العملاء مـن خلال نشـر برامـج التوعيـة والتثقيـف المسـتمرة ُ
ً
فضلا عـن المبـادرات التـي يقـوم فيهـا كل مصـرف لعمالئـه .تشـمل مسـئوليات العملاء اآلتـي:
ُمجتمعـة
1/6

كن صادقًا عند تقديم المعلومات
قـدم دائماً المعلومـات الكاملـة والدقيقـة عنـد تعبئـة أي نمـاذج خاصـة بالمصـرف .وامتنـع عـن تقديـم التفاصيـل
الخاطئـة أو عـدم تقديـم المعلومـات الهامـة.

2/6

اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
سـوف يتـم تسـليمك التفاصيـل الكاملـة بشـأن اإللتزامـات المترتبـة عليـك مقابـل حصولـك علـى الخدمـة أو المنتج .قم
باالطلاع علـى هـذه االلتزامـات وتأكـد مـن فهمـك لهـا وقدرتـك علـى االلتـزام بهـا.

3/6

اطرح األسئلة
مـن المهـم طـرح األسـئلة علـى موظفي المصرف بشـأن أي بنـد غير واضح أو شـرط لم تتأكـد منه .وسـيقوم الموظفون
باإلجابـة عـن أي أسـئلة بطريقـة مهنيـة ُتسـاعدك فـي إتخـاذ القـرار.

4/6

معرفة كيفية تقديم الشكوى
سـيوفر لـك المصـرف التفاصيـل بشـأن تقديـم الشـكوى واإلطـار الزمنـي لموافاتـك بالنتيجـة .بـادر فـي اسـتخدام هـذه
الخدمـة ومعرفـة كيفيـة رفـع الشـكوى إلـى المسـتويات العليـا ،عنـد الضـرورة.

5/6

استخدم الخدمة أو المنتج بموجب األحكام والشروط
ال تستخدم الخدمة أو المنتج إال وفقًا لألحكام والشروط المرتبطة فيها ,وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.

6/6

عدم التعرض للمخاطر
تحتـوي بعـض الخدمـات أو المنتجـات الماليـة علـى مسـتويات متفاوتـة من المخاطـر وينبغي علـى المصرف شـرحها لك
بوضـوح .ال تقـم بشـراء خدمـة أو منتـج عنـد الشـعور أن المخاطـر ال تالئـم وضعـك المالـي.

7/6

قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عنـد تقديـم طلـب للحصـول علـى المنتـج أو الخدمـة ،ينبغـي عليك التأكـد من مالئمتـه إحتياجاتـك وعليـك اإلفصاح عن
كافـة التزاماتـك الماليـة مـع كافـة الجهـات ،علـى أن يسـتند قـرارك علـى قدرتـك فـي الوفـاء بااللتزامـات المترتبـة بعـد
الحصـول علـى المنتـج أو الخدمـة.
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8/6

أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية
في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك ،عليك إبالغ مصرفك بذلك على الفور.

9/6

ال تفصح عن معلوماتك المصرفية
ال ينبغـي أن تقـدم ،تحـت أي ظـرف ،أي تفاصيـل بشـأن الحسـاب المصرفـي أو أي معلومـات أخـرى مصرفيـة أو شـخصية
دقيقـة إلـى أي طـرف آخـر.

10/6

استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
تحـدث مـع المصـرف الـذي تتعامـل معه لطلب االستشـارة في حـال كنت تواجـه صعوبات ماليـة وغير قـادر على تحمل
أقسـاط الحـد األدنـى المطلـوب (مثـل التمويـل الشـخصي وبطاقـات االئتمـان) .عنـد التحـدث مـع المصـرف ،تسـتطيع
مناقشـة الخيـارات المتاحـة إلعـادة جدولـة المبالـغ القائمـة عليـك والتـي مـن خاللهـا تسـتطيع سـداد هـذه المبالـغ.

11/6

تحديث المعلومات
ينبغـي تحديـث المعلومـات الشـخصية الخاصـة بـك بمـا فـي ذلـك معلومـات االتصـال بحيـث يكـون التحديـث بشـكل
مسـتمر ومتـى مـا طلـب المصـرف ذلـك ،وسـتكون مسـئو ً
ال عـن المعلومـات التـي لـم تقـم بتزويـد المصـرف بهـا.

12/6

عنوان البريد
اسـتخدم عنـوان البريـد (البريـد العـادي والبريـد اإللكترونـي) وأرقـام اإلتصـال الخاصـة بـك عند طلبهـا من المصـرف الذي
تتعامـل معـه .ال تسـتخدم عناويـن أخـرى ال تخصـك كاألصدقـاء أو األقـارب حيـث ممكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى إفشـاء
معلوماتـك الماليـة لهـم.

13/6

الوكالة الرسمية
ُكـن حـذرًا عنـد منح وكالة رسـمية إلنجـاز تعامالتـك المالية .أعرف لمـن تعطي صالحية التصـرف في أمـورك المالية ومن
يطلـع عليهـا.

14/6

ال توقع على النماذج غير المكتملة
تأكـد مـن اكتمـال كافـة الحقـول المطلوبـة واألرقام فـي النموذج الذي ُقـدم لك للتوقيـع .ال توقع على نمـاذج فارغة أو
غيـر مكتملـة.

15/6

استعرض كافة معلوماتك
ينبغـي عليـك مراجعـة جميـع المعلومـات التـي سـجلتها فـي نمـاذج العمليـات لضمـان عـدم وجـود أخطـاء فـي رقـم
المسـتفيد .التوقيـع الخـاص بـك هـو الموافقـة علـى محتـوى النمـوذج.
الحسـاب أو المبلـغ أو بيانـات ُ

16/6

أحقيتك في الحصول على نسختك
ينبغي على المصرف تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك واالحتفاظ بها في مكان آمن.
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتضمـن هـذا القسـم التفاصيـل بشـأن االلتزامـات واألنظمـة الخاصـة بالخدمـات المصرفيـة والتـي تدعـم «المبـادئ العامـة»
لحمايـة العميـل.

.7

األحكام والشروط

1/7

المتاحة من المصرف حسـب ما يفضلـه العميل
المحدثـة للعميل وذلك عبـر القنـوات ُ
ينبغـي توفيـر األحـكام والشـروط ُ
مـن خلال توفيـر كتيـب عـام يتضمـن الشـروط واالحـكام أو توفيـر مطويـة خاصـة بذلـك وتشـجيعه علـى قراءتهـا قبل
االلتـزام بالخدمـات والمنتجـات.

2/7

ينبغي أن يبلغ المصرف العمالء بأي تغييرات في األحكام والشروط خالل  30يوم عمل على االقل قبل إجراء أي تغيير.

3/7

ينبغـي أن تــــدرج كافـة األحكـــــام والشـروط في نموذج تقـــديم طلـب الحصول على المنتـج أو الخدمــــة والذي يقوم
العميـل بتعبئتـه باللغـة العربيـة علـى ان تكـون واضحة ومفهومة وغيـر مضللة ,مع توفير نسـخة باللغـة اإلنجليزية في
حال طلـب العميـل ذلك.

4/7

ينبغـي أن توضـح االحـكام والشـروط ونمـاذج الطلبـات بيانـات تحذيريـة تنـص بوضـوح علـى العواقـب المحتملـة التـي قد
المتفـق عليهـا فـي نمـوذج الطلـب.
يتحملهـا العميـل عنـد اسـتخدام المنتـج أو الخدمـة خلاف الشـروط ُ

.8

الرسوم والعموالت وتحديد األسعار

1/8

علـى المصـرف التقيد بالرسـوم والعموالت التـي يتقاضاها كما وردت في الئحـة التعرفة البنكية الصادر من المؤسسـة,
وينبغـي الحصـول علـى عـدم ممانعـة المؤسسـة عـن أي رسـوم أو عمـوالت جديـدة يفرضهـا المصـرف ُمقابـل تقديـم
المسـند
الخدمـات والمنتجـات ،وينبغـي وضـع قائمـة الرسـوم والعموالت بما في ذلك الرسـوم التي تفرضها الشـركات ُ
لهـا بعـض أعمـال البنـك فـي مـكان واضح بمبنـى المصـرف وفروعـه وإدراجها فـي موقـع المصـرف اإللكتروني.

2/8

علـى المصـرف تزويـد العملاء بنسـخة مكتوبة من جدول الرسـوم والعموالت عنـد تقديم منتج أو خدمـة أو عند توقيع
عقـد مـع العميـل أو فـي حال طلـب العميـل ذلك.

3/8

علـى المصـرف إبلاغ العميـل بـأي تغييـر فـي الرسـوم والعموالت قبـل  30يوم عمـل من إجـراء هـذا التغيير .بمـا في ذلك
المسـند لهـا بعـض األعمـال.
الرسـوم والعمـوالت المفروضـة مـن الشـركة ُ

4/8

ينبغـي علـى المصـرف إيضـاح تفاصيـل إحتسـاب الرسـوم والعمـوالت ومبلـغ الربـح للمنتجـات والخدمـات التـي يتعامـل
فيهـا المصـرف.

5/8

ينبغـي ابلاغ العميـل بالتفاصيـل الكاملـة ألي رسـوم أو عمـوالت تراكميـة يتـم خصمها من رصيـد حسـابه النهائي خالل
 5أيـام عمـل مـن تاريـخ إغلاق الحسـاب أو نقلـه إلـى مصـرف آخـر.

6/8

ينبغـي أن تتضمـن العقـود الخاصـة بالخدمـات ومنتجـات التمويـل مـا يشـير للعميـل الـى أن مبالـغ الرسـوم والعمـوالت
(أكثـر مـن  500ريــال) التـي ينبغـي عليـه تسـديدها مقابـل الحصـول علـى المنتـج او الخدمـة سـيتم توزيعهـا علـى فتـرة
سـداد المنتـج ولـن يتـم خصمهـا مـرة واحـدة ،إال فـي حـال رغـب العميـل خلاف ذلـك.

7/8

فـي حـال قـرر العميـل عـدم الرغبـة فـي الحصـول علـى الخدمـة او المنتـج المطلـوب ولـم يباشـر اإلسـتفادة منـه خلال
(عشـرة أيـام عمـل)  ،ينبغـي علـى المصـرف إعـادة مبلـغ الرسـوم والعمـوالت المفروضـة علـى العميـل.

8/8

ال يحـق للمصـرف فـرض رسـوم علـى أي تحويلات تتـم بيـن حسـابات العميـل داخـل المصـرف بمـا فـي ذلـك حسـابات
بطاقـات االئتمـان الصـادرة مـن المصـرف.
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9/8

علـى المصـرف إيضـاح المبـررات للعميـل عن مبلغ الرسـوم والعمـوالت التـي يتقاضاها ُمقابـل الخدمـات والمنتجات التي
يتـم التعامـل فيها.

10/8

ينبغـي علـى المصـرف إشـعار العميـل أن عمليـات السـحب النقـدي المنفـذة خـارج المملكـة باسـتخدام بطاقـة الصـرف
اآللـي سـيترتب عليهـا رسـوم سـحب وفقاً للتعرفـة البنكيـة الصـادرة مـن المؤسسـة.

.9

حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية

1/9

تقـع علـى المصـرف مسـئولية حمايـة بيانـات العميـل والحفـاظ علـى سـريتها سـواء البيانـات المحفوظـة لديـه أو لـدى
طـرف ثالـث ،حسـب مـا سـبق اإلشـارة لـه فـي المبـدأ رقـم (.)6

 - 2/9ينبغـي علـى المصـرف توفيـر بيئـة آمنـة وسـرية فـي كافـة قنواتـه المصرفيـة لضمـان الحفـاظ على سـرية بيانـات العميل
عنـد تنفيـذه لعملياتـه المصرفية.
3/9

4/9

المحافظة على سرية بيانات العميل .باستثناء اآلتي:
تقع على المصرف مسئولية ُ
أ)

عندما يكون الكشف عنها أمرًا إلزاميًا تفرضه السلطات المختصة (مثل وزارة الداخلية ،المحاكم ..الخ).

ب)

عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.

ينبغـي أن يكـون لـدى المصـرف إجـراءات العمـل المناسـبة واألنظمـة الرقابية الفعالـة لحماية بيانـات العمالء واكتشـاف
ومعالجـة التجـاوزات التـي حدثـت أو المتوقـع حدوثهـا.

5/9

سـواء الموظفين الدائميـن او المؤقتيـن وموظفي الطـرف الثالث التــوقيع على نموذج
ينبغـي علـى موظفـي المصـرف،
ً
المحافظــة علـى السـرية بشـأن بيانـات العملاء والتأكـد مـن عـدم كشـفهم المعلومـات الشـخصية للعملاء ومنـع
الدخـول عليهـا واقتصـاره علـى االشـخاص المخوليـن فقـط سـواء كانـوا علـى رأس العمـل أو بعـد تركهـم لوظائفهـم.

.10

التواصل عبر اإلعالن والتسويق

1/10

يُمكـن للمصـرف اسـتخدام قنواتـه الرئيسـة (الفـروع ،الموقـع االلكترونـي ،أجهـزة الصـراف اآللـي ،الهاتـف المصرفـي،
كشـوف الحسـاب) وكذلـك إسـتخدام قنوات اإلعلام العامـة (المرئية والمسـموعة والمقـروءة  ....إلخ) لتسـويق منتجاته
مـن القـروض االسـتهالكية وبطاقـات االئتمـان باسـتخدام األسـاليب الدعائيـة والتسـويقية التـي يراها مناسـبة للشـريحة
المسـتهدفة ،وبمـا يتماشـى مـع التعليمـات والقواعـد الصـادرة وال سـيما ضوابـط التمويـل وضوابـط إصـدار وتشـغيل
بطاقـات االئتمـان وبطاقـات الدفـع والتعليمـات األخـرى ذات العالقـة الصـادرة مـن المؤسسـة.

2/10

ينبغـي علـى المصـرف توخـي الحـذر والحرص في أسـلوب ومضمـون اإلعالن وتفادي اسـتخدام أسـلوب إغرائـي ومضلل
عنـد تسـويق المنتـج وعـدم تضخيـم ميـزات المنتـج او الخدمـة المعلن عنهـا ,وينبغـي أن تكون كافـة العبـارات واالرقام
المسـتخدمة سـهلة الفهـم وبخـط مقـروء واضـح بمـا فـي ذلـك الهوامش.

3/10

ينبغي عند اإلعالن عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن اإلعالن اآلتي:
• اسم وشعار المصرف وبيانات اإلتصال بالمصرف.
المعلـن عنـه ،وبيـان معـدل النسـبة السـنوية للمنتـج بشـكل واضـح
• يجـب أن يتضمـن اإلعلان تصريحاً بأسـم المنتـج ُ
للعميـل ،وال يجـوز أن يتضمـن اإلعلان معـدالت أخـرى لكلفـة األجـل.
• أن تشير اإلعالنات والمواد الترويجية إلى مبلغ الرسوم كافة والعموالت المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج.
• يحظر على المصارف اآلتي:
9

أ)

تقديـم عرضاً أو بياناً أو إدعـاء كاذباً أو أن يكـون مصوغاً بعبـارات يكون من شـأنها أن تـؤدي بطريقة مباشـرة أو
غيـر مباشـرة إلـى خـداع أو تضليـل العميـل.

ب) تقديم إعالن يتضمن إشعارًا أو عالمة فارقة دون وجه حق في إستعمالها أو إستعمال عالمة مقلدة.
• للمؤسسـة إلـزام المصـارف التـي ال تتقيـد بالشـروط الـواردة فـي هـذه المـادة سـحب اإلعلان خلال يـوم عمـل واحد
مـن إخطـار المؤسسـة لـه بذلك.
4/10

ينبغـي علـى المصـرف التــــأكد مـن مناسـبة عــــــرض وتصميـم االعلان بحيث يالحـظ العميل انـه اعالن موجـه ويتطلب
الحصـول علـى المنتـج او الخدمـة المعلـن عنهـا توفـر شـروط محـددة فـي العميـل.

5/10

ّ
التأكـد أن عـروض االعلان او المـادة الترويجيـة التـي تسـتخدم سـعر تشـجيعي او رسـوم ابتدائيـة
ينبغـي علـى المصـرف
توضـح تاريـخ انقضـاء فعاليـة هـذه الرسـوم ونهايـة العـرض.

6/10

ينبغـي علـى المصـرف التأكـد أن اإلعالنـات التـي تتضمـن رمـوز مختصـرة (علـى سـبيل المثـال  )APRيتـم شـرح معناهـا
صراحـة.

7/10

ينبغـي علـى المصـرف التأكـد مـن عـدم االشـارة إلـى أن المنتـج أو الخدمـة مجانيـة إال فـي حـال كان المنتـج كاملا أو
الخدمـة تمنـح مجاناً لجميـع العملاء.

8/10

ينبغـي أن يوفـر المصـرف للعملاء في كافـة فروعة منطقـة مخصصة لمراجعة وتعبئـة نماذج فتح الحسـابات ولحفظ
الكتيبـات والنمـاذج التـي يمكـن للعملاء مـن خاللهـا الحصـول علـى النسـخة المطلوبة.

9/10

يحـق للعملاء إبـداء الرغبة في اسـتالم رسـائل قصيرة ( )SMSأو منشـورات تسـويقية للخدمات والمنتجـات التي يقدمها
بنـاء على ما
المصـرف ،وينبغـي علـى المصـرف الحصـول علـى موافقـة العميـل بمضمون ذلـك ،سـواء كتابياً أو الكترونيًا
ً
يفضلـه العميل.

10/10

ينبغـي علـى المصـرف عـدم ارسـال مواد تسـويقية لمنتجات إئتمانيـة لألفراد أقل من ( 18سـنة)  ،خاصة في حال تسـويق
منتجـات او خدمـات تحمـل مخاطـر غير مناسـبة لهـذه الفئة.

.11

فتح وإغالق الحسابات

1/11

ينبغـي علـى المصـرف قبـول وتنفيذ طلبـات فتح الحسـابات الجديـدة في حـال اكتمال المسـتندات والشـروط المطلوبة
لعمليـة فتـح الحسـاب ،ماعـدا الحـاالت الـواردة فـي قواعـد فتـح الحسـابات وتشـغيلها الصـادرة مـن المؤسسـة.

2/11

ينبغي على المصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل.

3/11

ينبغـي علـى المصـرف إبلاغ العميـل بـأي قـرار يتخـذه المصـرف فـي حـال إغلاق حسـابه قبـل  60يوماً مـن تاريـخ صـدور
القـرار مـع توضيـح األسـباب التـي أدت لذلـك ,ويمكـن للمصـرف إغلاق أو تجميـد الحسـاب فورًا فـي حال إكتشـاف حاالت
إختلاس أو إحتيـال ُمرتبطـة فيـه.

4/11

ال يحـق للمصـرف أن يشـترط علـى العميـل إيـداع مبلـغ لفتح حسـاب مصرفي ,ويحـق للمصـرف إغالق الحسـاب في حال
كان رصيـد الحسـاب (صفـر) لمـدة  90يـوم مـن تاريـخ فتحـه.

5/11

ينبغـي علـى المصـرف إبلاغ العميـل بشـكل رسـمي بنتائـج وتبعـات فتـح الحسـاب المصرفـي وتشـغيله ,وذلـك لضمـان
إدراكـه عواقـب تمكيـن طـرف ثالـث الوصـول للحسـاب.
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.12

تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيق 2014/01/01م)

1/12

ينبغـي علـى المصـرف توفيـر نمـاذج طلـب تحويل الحسـاب من مصـرف إلى آخـر في كل فـرع وعلى موقعـه اإللكتروني
علـى أن تتضمـن المعلومـات اآلتيـة:
• وصـف لعمليـة تحويـل الحسـاب بمـا فـي ذلـك االجـراءات التـي ينبغـي أن يتبعهـا العميـل لتحويـل حسـابه إلـى
مصـرف آخـر.
• إجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب.
• نموذج تحويل الحساب والذي يشمل اآلتي:
 التاريخ المحدد لتحويل (نقل) الحساب. الموافقة على إغالق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد إلى الحساب الجديد في المصرف اآلخر. -موافقة العميل على تحويل بياناته ذات العالقة من المصرف الحالي إلى المصرف الجديد.

2/12

ينبغـي علـى المصـرف احاطـة العميـل باسـتالم طلـب تحويـل الحسـاب واكمـال الطلـب خلال  7أيـام عمـل .وال ينبغـي
للمصـرف ممارسـة ضغــط غيـر مبـرر علـى العميــل إللغــاء طلـب التحويـل إال فـي حـال وجـود التزامـات قائمـة عليـه.

3/12

ينبغـي علـى المصـرف تقديم كشـف حسـاب نهائي وخطاب عـدم وجود التزامـات للعميل الذي يرغب بتحويل حسـابه
مـن مصـرف إلـى آخـر وذلك خلال  7أيـام عمل مـن إغالق الحسـاب.

.13

البطاقات المصرفية وبطاقات االئتمان وخدمة نقاط البيع

1/13

بنـاء على طلب مكتوب مـن العميل صاحب الحسـاب أو بنـاء على طلب
يوفـر المصـرف للعميـل بطاقـة صرف آلـي جديدة
ً
شـخص مخـول لديـه وكالـة شـرعية ويُعيـد إصدارهـا قبـل إنتهـاء فتـرة الصالحيـة إال في حـال رغـب العميل خلاف ذلك.

2/13

ينبغـي أن يتأكـد المصـرف أن البطاقـات تـم اصدارهـا وتسـليمها الـى العميـل أو الى الشـخص المخول الذي لديـه وكالة
شـرعية وفـق تعليمـات المؤسسـة ذات العالقـة.

 3/13ينبغـي أن يوفـر المصـرف القنـوات االلكترونيـة المناسـبة وخط هاتـف مجاني لمسـاعدة العمالء في االبالغ بسـهولة عن
حـاالت فقـدان البطاقـات المصرفية أو سـرقتها أو سـوء اسـتخدامها.
4/13

ينبغـي علـى المصـرف بحـث الشـكاوى والمشـاكل والمطالبـات المقدمـة مـن العملاء بشـأن عمليـات اجهـزة الصـراف
اآللـي او عمليـات نقـاط البيـع الغيـر سـليمة واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة بشـأنها وفـق تعليمـات المؤسسـة ذات العالقـة.

5/13

بنـاء على طلـب مكتوب مقدم مـن العميل
ال ينبغـي علـى المصـرف اصـدار بطاقـة ائتمـان او زيـادة الحـد االئتماني لها إال
ً
مـع مراعـاة ضوابـط إصـدار وتشـغيل بطاقـات االئتمـان وبطاقـات الدفع الصـادرة من المؤسسـة.

6/13

علـى المصـرف عـدم التمييـز فـي إصـدار بطاقـات االئتمـان للعملاء وأن تكـون الموافقـة أو رفـض طلـب إصـدار البطاقـة
بنـاء علـى مالءتهـم الماليـة وبعـد تحديد قدرتهم على تسـديد المسـتحقات .وال يحـق للمصرف التمييز فـي المعاملة و
ً
بنـاء علـى أسـباب أخرى.
رفـض إصـدار بطاقـة االئتمـان ألي فئـة مـن العملاء الراشـدين
ً

7/13

ينبغـي علـى المصـرف إبلاغ العميـل بأهميـة حمايـة بطاقـات الصـرف اآللـي وبطاقـات االئتمـان وارقامهـا السـرية ودفاتر
الشـيكات .كمـا ينبغـي احاطـة العملاء بإجـراءات االبلاغ عـن حـاالت السـرقة والفقـدان وحـاالت االحتيـال.

8/13

يتحمـل العميـل مبالـغ العمليـات التـي تمـت باسـتخدام بطاقـة االئتمـان المسـروقة أو المفقـودة فـي حال عـدم إبالغه
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البنـك المصـدر الـذي يتعامـل معـه .ويتحمـل البنـك المصـدر مبالـغ العمليـات المنفـذة بطريقـة احتياليـة (نقـل بيانـات
البطاقـة) دون علـم حامـل البطاقـة ،سـواء تمـت قبـل أو بعـد ابلاغ حامـل البطاقـة للبنـك بشـأن ذلـك ،مـا عـدا الحـاالت
التـي يثبـت فيهـا البنـك مسـئولية حامـل البطاقـة عـن هـذه العمليـات.
9/13

علـى المصـرف التأكيـد علـى عمالئـه التجـار عـدم تمريـر /فـرض أي رسـوم إضافيـة علـى حاملـي بطاقـات االئتمـان عنـد
اسـتخدامها فـي محالتهـم التجاريـة ( ،)Merchant Service Chargeوعلـى المصـرف مسـئولية متابعـة إيداعـات التاجـر
للتأكـد مـن مالئمتهـا لطبيعـة نشـاطه وتدريـب العامليـن فـي المحلات التجاريـة علـى إسـتخدام أجهـزة نقـاط البيـع
وتزويدهـم بالضوابـط التشـغيلية المطلـوب اإللتـزام بهـا.

10/13

ال يحـق للتاجـر (مثـل وكاالت السـفر ,محلات تأجير السـيارات ,ومحلات الذهب والمجوهـرات) فرض رسـوم إضافية على
مبلـغ العمليـة فـي حـال إسـتخدام العميـل بطاقة اإلئتمـان (مثل بطاقـة فيـزا ،ماسـتر كارد ،أمريكان إكسـبرس) إلتمام
عملية الشـراء.

11/13

ينبغـي علـى المصـرف إبلاغ العملاء بحـد السـحب اليومـي لعمليـات نقـاط البيـع والصـراف اآللـي عنـد إصـدار البطاقـة أو
إعـادة إصدارهـا أو عنـد تغييـر حـد السـحب.

 12/13ينبغـي حـث العملاء علـى تفـادي اختيـار أرقـام سـرية سـهلة للخدمـات المصرفيـة أو أرقـام مرتبطـة بتواريـخ شـخصية
وتشـجيعهم تغييـر هـذه األرقـام دورياً.

.14

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصرف اآللي

1/14

ينبغـي علـى المصـرف إتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة للتأكـد مـن أن كافة القنـوات المصرفيـة اآللية عبـر اإلنترنـت آمنة ،وفي
حـال تكبـد العملاء خسـارة مباشـرة نتيجـة ضعـف الضوابـط األمنيـة لهـذه القنـوات يتـم تعويـض العملاء عـن أي خسـائر.

2/14

ينبغـي علـى المصـرف توفيـر خـط هاتـف مجانـي لمسـاعدة العمالء علـى سـهولة اإلبالغ عـن العمليـات المشـبوهة غير
النظاميـة أو عمليـات الدخـول علـى بياناتهـم أو حسـاباتهم.

3/14

ينبغـي علـى المصـرف إحاطة العمالء بكافة العمليات على حسـاباتهم (عمليات مدينة أو دائنـة) فور حدوثها عن طريق
إرسـال رسـائل قصيـرة مجانيـة إلـى الهاتـف الجـوال وتطبيـق أكثـر مـن معيـار مـن معاييـر التحقـق مـن الهويـة للخدمات
اإللكترونيـة وإتخـاذ الحيطـة والحـذر بشـأن عمليـات االحتيـال االلكترونـي وفق تعليمـات المؤسسـة ذات العالقة.

4/14

ينبغـي علـى المصـارف التحقـق من أن كافـة أجهزة الصرف اآللـي والخدمـات اإللكترونية األخرى تلبـي إحتياجات العمالء
السـبل.
وتـؤدي إلـى تسـهيل إنجـاز التعاملات المصرفيـة وفق أحدث ُ

5/14

المرتبطـة بعمليـات ُمعتـرض عليهـا ُمنفـذة عـن طريـق أجهزة الصـرف اآللي
ينبغـي علـى المصـرف معالجـة المطالبـات ُ
وفـق التعليمـات الصـادرة مـن المؤسسـة فـي هـذا الشـأن.

6/14

ينبغـي علـى المصـرف إجـراء صيانة دوريـة لكافة أجهـزة الصرف اآللـي والتحقق من جاهزيتهـا وإسـتمراريتها في جميع
األوقـات ،وي ّ
ُفضـل إسـتبدال أجهـزة الصـرف التـي مضـى علـى خدمتهـا أكثـر من تسـع سـنوات.

7/14

ينبغي على المصرف إستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في ُمراقبة أداء أجهزة الصرف اآللي عن بُعد.

8/14

ينبغـي علـى المصـرف تداول النقد السـليم وإسـتبدال التالف وسـحبه من التداول فـي كافة األوقات ،خاصـة عند تغذية
أجهـزة الصـرف اآللي.

.15

التمويل الشخصي

1/15

يلتزم المصرف بضوابط التمويل الشخصي والضوابط األخرى ذات العالقة الصادرة من المؤسسة.
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2/15

علـى المصـرف قبـل الموافقـة علـى منح قـرض أو أي نوع مـن انـواع التسـهيالت االئتمانية للعميـل ,تقييم وضـع العميل
بنـاء علـى الوضـع الحالـي للعميل.
االئتمانـي والتأكـد مـن قدرتـه علـى سـداد مبلـغ القـرض
ً

3/15

المقتـرض وبمـا يتالئـم مـع تاريـخ
المتفـق عليـه مـع العميـل ُ
علـى المصـرف اإللتـزام بخصـم مبلـغ القسـط فـي التاريـخ ُ
إيـداع راتـب العميـل فـي حسـابه لـدى المصـرف.

4/15

(مستشـار إئتمان) فـي كل فرع من فروعـه لتقديم النصح واإلستشـارة اإلئتمانية
علـى المصـرف تعييـن موظـف ُمختص ُ
للعملاء الراغبيـن فـي الحصـول على تمويـل أو بطاقـة إئتمان.

.16

إصدار خطاب إخالء الطرف

1/16

يحـق للعميـل تحويـل راتبه إلى حسـاب أي بنك آخر يختاره فـي حال عدم وجود إلتزامات ماليـة قائمة عليه لصالح المصرف,
وينبغـي علـى المصـرف إصـدار خطـاب إخلاء الطـرف ومنحـه للعميـل خلال موعد أقصـاه ( )7أيـام عمل مـن تاريـخ طلبه( ،
وخلال موعـد أقصـاه ( )30يـوم عمـل فـي حـال وجـود بطاقة إئتمـان ) ،ما عـدا الحـاالت الصادر بشـأنها قـرارات قضائية.

2/16

المترتبـة علـى سـجله اإلئتمانـي لـدى شـركات معلومـات اإلئتمان
ينبغـي علـى المصـرف التوضيـح للعميـل كتابياً النتائـج ُ
فـي حـال سـداده جـزء مـن مبلـغ المديونيـة وإصـدار خطـاب ُمخالصـة سـداد تسـوية والتأكيـد علـى عـدم اإلشـارة إلـى
«مخالصـة نهائيـة» وتالفـي ذكرهـا فـي الخطـاب إال فـي حال سـداد العميل كامـل مبلـغ المديونية القــائمة عليه
عبـارة ُ
المتبقيـة التـي لـم يُسـددها العميـل مـن إجمالـي المديونيـة.
أو فـي حـال إسـقاط المصـرف المبالـغ ُ

3/16

ينبغـي علـى المصـرف التقيـد بمـا ورد فـي التعميـم الصادر بشـأن تنظيم إتصـال موظفي البنـوك على العملاء لحثهم
المسـتحقة والتأكـد مـن إلتـزام الموظفيـن بمضمـون التعميـم (سـواء موظفـي المصـرف أو
علـى سـداد المديونيـات ُ
المتعاقـد معهـا).
موظفـي شـركة التحصيـل ُ

.17

الموظفون

1/17

ينبغي على المصرف التأكد أن موظفيه ذوو العالقة بالعمالء ,يتمتعوا باآلتي:
أ)

القيـــام بأداء مهامهم بكفــــاءة وفعالية ومهنية وقادرون على تقديم الخدمات المصرفية المنوطة بهم.

ب)

المحتمليـن في جميع
تقديـم السـلوكيات الجيـدة والتعـــامل بمهنيـة عنـد خدمـة العملاء الحالييـن أو العملاء ُ
األوقـات.

ج) لديهم اإللمام الكامل بأفضل الممارسات المصرفية حتى يتسنى لهم مساعدة العمالء.
2/17

ينبغـي علـى المصـرف التأكـد مـن حصـول موظفيـه علـى التأهيـل المهنـي المطلـوب واإليفـاء بمتطلبـات الكفـاءة مـن
خلال إلحاقهـم فـي برامـج متخصصـة للحصـول علـى شـهادة مهنيـة تؤهلهـم التعامـل مـع العملاء.

.18

التحويل والصرف األجنبي

1/18

يحـق للمصـرف فـرض رسـوم علـى العميـل ُمقابـل تحويـل أمـوال إلـى خـارج المملكـة .يكـون مبلـغ الرسـم ثابتاً وليـس
نسـبة مئويـة مـن المبلـغ المحـول ،وينبغـي أن تشـمل الرسـوم رسـم مصـرف المسـتفيد .إضافـة إلـى أي رسـم متعلـق
المراسـل .وينبغـي إبلاغ العملاء بمبلـغ الرسـوم كافـة قبـل تأكيـد عمليـة التحويـل.
بالعمليـة يتـم فرضـه مـن المصـرف ُ

2/18

المسـجلة فـي نمـوذج التحويـل ,خاصـة رقـم حسـاب اآليبـان ورقـم
ينبغـي علـى المصـرف التحقـق مـن بيانـات العميـل ُ
حسـاب تعريـف البنـك قبـل تحويـل المبلـغ.

3/18

ينبغـي علـى المصـرف وقبـل تنفيـذ عمليـة التحويـل إبلاغ العملاء بالتاريـخ المتوقـع لوصـول المبلـغ المحول للمسـتفيد
المسـتفيد بعـد خصـم الرسـوم والعمـوالت.
ومبلـغ الرسـوم والعمـوالت وصافـي المبلـغ الـذي يسـتلمه ُ
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4/18

ينبغـي علـى المصـرف إبلاغ العملاء خلال يومـي عمـل فـي حـال لـم يتمكـن مـن إرسـال أي حوالـة خارجيـة بسـبب
المعـادة فـي حسـاب العميـل فور اسـتالمه
المراسـل .وينبغـي علـى المصـرف إيـداع مبلـغ الحوالـة ُ
إعادتهـا مـن البنـك ُ
وفـي حـال عـدم وجـود حسـاب لـدى العميـل فـي المصـرف يُصـرف لـه المبلـغ نقـدًا أو يُحـرر لـه شـيك ُمصـدق بنفـس
المبلـغ خلال يومـي عمـل.

5/18

ينبغـي علـى المصـرف التوضيح للعميل أن مبلغ عملية السـحب النقـدي بعملة أجنبية ُمنفذة خارج المملكة باسـتخدام
بطاقـة الصـرف اآللـي يخضع لسـعر صـرف العملـة المطلوبة فـي تاريخ تنفيـذ العملية.

6/18

ينبغـي أن يحتـوي اإلعلان علـى التحذيـر اآلتـي «يمكـن لسـعر المنتـج  /الخدمـة التأثـر بالتغيُـرات في سـعر صـرف العمالت
المعلـن عنهـا ُمسـعرة بالعملات األجنبيـة أو فـي حـال أن قيمـة المنتـج أو
األجنبيـة» فـي حـال كان المنتـج أو الخدمـة ُ
المعلـن عنهـا تتأثـر بسـعر صـرف العملات األجنبيـة.
الخدمـة ُ

.19

أحكام عامة

1/19

ينبغـي علـى المصـرف نشـر مبـادئ حمايـة عملاء المصـارف علـى موقـع المصـرف اإللكترونـي وتوفيـر نسـخة ورقيـة
للعملاء الجـدد ،أو عنـد حصـول العميـل الحالـي علـى خدمـة أو منتـج جديـد.

2/19

يوفر المصرف خالل  7أيام عمل ،أو حسب االتفاق مع العميل ،المستندات اآلتية في حال طلب العميل ذلك:
• صورة من النماذج األصلية ألي خدمة أو منتج.
• صورة من األحكام والشروط المحدثة.
• صورة من عقود االئتمان ،بما في ذلك مستندات الضمانات والكفاالت.

 3/19ينبغـي علـى المصـارف األخـذ فـي اإلعتبـار الحـاالت اإلنسـانية عنـد التعامل مع العملاء الذيـن لديهم صعوبـات مالية
طارئة.
4/19

علـى المصـرف تقديـم النصـح والمشـورة لعمالئـه الذيـن لديهـم صعوبـات ماليـة ومحاولـة مسـاعدتهم للتغلـب على
المضـي فـي إتخـاذ إجـراءات قانونيـة بحقهـم.
هـذه الصعوبـات قبـل ُ

5/19

ينبغـي علـى المصـرف وضـع سـاعات عمـل الفـرع فـي المدخل الرئيـس للفـرع وفي موقـع المصـرف اإللكترونـي ،ويفتح
المعلـن عنهـا.
المصـرف ويغلـق بحسـب السـاعات ُ

6/19

ال ينبغي للمصرف في جميع األحوال التحيز ضد العمالء عند التعامل أو بيع أو استخدام أي خدمة أو منتج.

القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
.20

األخطاء (األعطال)

1/20

المتضـرر
ال يحـق للمصـارف االسـتفادة مـن أي مبالـغ ُمعـادة قـد تنشـأ بسـبب خطـأ (عطـل) وعليـه إعادتهـا إلـى حسـاب ُ
المطالبـة بهـا.
دون تأخيـر ودون إنتظـار ُ

2/20

فـي حـال اكتشـف المصـرف خطـأ ،أو فـي حـال إبالغه بحـدوث أي خطـأ نتيجة تقديـم عميل شـكوى أو مطالبـة ،ينبغي
عندئـذ تعويـض العميـل والعملاء اآلخريـن جميعهـم الذين تعرضـوا لنفس الخطـأ .وينبغـي إكمال هذا
علـى المصـرف
ٍ
اإلجـراء فـي غضـون  60يـوم عمـل اعتبـارًا مـن تاريـخ تحديـد الخطـأ األصلـي .كمـا ينبغـي علـى المصـرف االتصـال بجميـع
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العملاء المتأثريـن وإحاطتهـم بالخطـأ وباإلجـراءات التصحيحيـة التـي تـم اتخاذهـا بمـا فـي ذلـك إعـادة المبالـغ إلـى
حسـاباتهم.
3/20

ينبغـي علـى المصـرف التحقـق مـن إسـتمرارية عمـل أنظمتـه المصرفيـة وجاهزيتهـا فـي تلبيـة إحتياجـات العملاء فـي
كافـة األوقـات ،وتوفيـر البدائـل عنـد حـدوث خلـل أو عطـل فـي األنظمـة.

.21

الشكاوى

1/21

علـى المصـرف التقيـد بتعليمـــات المؤسسـة فـي شـأن ضوابـط معالجـة الشكـــاوى وفـق تعليمــات المؤسسـة ذات
العالقـة ،مـع التأكيـد علـى توثيـق إسـتالم الشـكوى وتزويـد الشـاكي برقـم مرجـع رئيـس يُرسـل إلـى هاتفـه الجـوال
إلسـتخدامه فـي متابعـة شـكواه.

2/21

علـى المصـرف وضـع آليـة تقديـم الشـكوى فـي مـكان واضـح بمبنـى المصـرف وفروعـه كافـة وإدراجهـا فـي موقـع
المصـرف اإللكترونـي وتوفيـر نسـخة مكتوبـة للعملاء فـي حـال رغبتهـم الحصـول عليهـا مكتوبـة.

3/21

ينبغي أن تتضمن آلية تقديم الشكوى اآلتي:
أ)

إجـراءات تقديـم الشـكوى والمسـتندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشـكوى مباشـرة إلـى الفرع أو عن
طريـق مركـز االتصـال أو عـن طريـق الفاكس أو عـن طريق موقع المصـرف االلكترونـي أو عن طريـق أي قناة أخرى
مناسـبة يحددهـا البنك).

ب)

اإلدارة المسئولة في المصرف عن دراسة الشكوى.

ج)

اسم المسئول ورقم الهاتف الذي يتصل عليه العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى.

د)

الفتـرة الزمنيـة المتوقعـة إلفـادة المعترض في شـأن شـكواه على أن ال تتجاوز عشـرة أيام عمل مـن تاريخ تقديم
الشكوى.

هـ)

علـى المصـرف التواصل مع الشــــاكي وإحـــــاطته في شـأن شكــــواه خالل أسـبوع مـن تاريخ إستالمهــــــا وفي
حـال عـدم إنهائهـا خلال هـذه الفتـرة ،فعليـه إحاطتـه فـي موعـد أقصـاه ( 10أيـام عمـل) بآخـر مسـتجداتها.

و)
4/21

ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي واإلحتفاظ بسجالتها.

فـي حـال عـدم رضـا الشـاكي عـن نتيجـة شـكواه ورغبتـه تصعيدهـا إلـى مسـتوى أعلـى داخـل المصـرف أو إلـى جهـة
المناسـبة فـي هـذا الشـأن.
المتبعـة وتوجيهـه إلـى الجهـة ُ
خارجيـة ،علـى المصـارف تزويـده الشـاكي باآلليـة ُ

15

القسم الخامس :التعليمات ذات العالقة الصادرة من المؤسسة
رقم التعميم

تاريخ التعميم

نبذة مختصرة
تطبيق أكثر من معيار للتحقق من هوية المستخدم للدخول على الخدمات المصرفية

/40690م أ ت789/

1430/08/15هـ

/51224م أ ت995/

1430/10/20هـ

/27780م أ ت13135/

1431/05/27هـ

م أ ت150/

1423/06/29هـ

/5790م أ ت97/

1424/03/13هـ

التأكيد على سرية بيانات ومعلومات العمالء وأهمية اإللــتــزام بعدم تزويد أي جهة

/11374م أ ش207/

1430/03/05هـ

بمعلومــات عن تعامـالت العمــالء وبياناتهم الشخصيــة إال بعد الحصول على عــدم

/33703م أ ت15969/

1431/07/03هـ

ممانعة المؤسسة

/14547م أ ت6442/

1432/03/19هـ

/29209م أ ت552/

1430/06/10هـ

المقترضين
آلية خصم القسط الشهري من رواتب العمالء ُ

/903م ظ/م أ ت

1428/04/20هـ

ضوابط معالجة الشكاوى

/4225م أ146/

1415/04/05هـ

/32777م أ ت618/

1428/08/07هـ

/3205م أ ي33/

1425/02/02هـ

/19109م أ ق166/

1422/10/21هـ

التأكيد على اإللتزام ببعض الجوانب األمنية الخاصة بأجهزة الصرف اآللي ,ومراقبة أجهزة

/25150م أ ت272/

1423/11/26هـ

الصراف اآللي منعًا لحدوث عمليات إحتيالية عن طريق حجز المبلغ بإغالق مخرج النقد أو

/251م أ ت3/

1428/01/02هـ

سرقة معلومات البطاقة ورقمها السري عن طريق تركيب أجهزة ,وحماية بطاقات الصرف

/33043م أ ت644/

1430/07/01هـ

اآللي للعمالء عند تنفيذ العمليات بإستخدامها

م أ ت60/

1423/03/13هـ

التأكيد على المصارف توعية عمالئهم التجار بشأن عمليات اإلحتيال عبر أجهزة نقاط البيع

/12974م أ655/

1415/10/26هـ

بإستخدام بطاقات اإلئتمان واإللتزام بإجراءات من شأنها الحد منها

/32275م أ ت516/

1427/09/04هـ

/9367م أ ت141/

1427/03/12هـ

طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني ألجهزة الصراف اآللي

/34736م أ ت15864/

1432/07/10هـ

قبول وإستبدال الفئات الصفيرة لألوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور,

/34734م أ ت15865/

1432/07/10هـ

وإستبدال االوراق النقدية السعودية التالفة

/17456م أ ت8211/

1431/04/01هـ

المستحقة
تنظيم إتصال موظفي البنوك على العمالء لحثهم على سداد المديونيات ُ

اإللكترونية بما في ذلك تفعيل أو إضافة أو تعديل المستفيدين وتنفيذ العمليات
إتخـاذ إجراءات لمنع وضع ملصقات دعائية عن السداد المبكر لمديونيات المقترضين على
أجهزة الصرف اآللية وتوعية الموظفين وتكثيف التوعية للعمالء بخطورة التعامل مع
ممارسي تلك األنشطة

ضوابط رقابية بشأن آلية إصدار وتسليم البطاقات المصرفية (الصراف اآللي واإلئتمانية)،
والتأكيد على عدم إصدار بطاقات إئتمانية بشكل مسبق

التأكيد على المصارف بعدم تقديم خدمات للعمالء إال بعد مقابلتهم شخصيًا والتحقق من
صحة بياناتهم ومعلوماتهم

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع
قواعد الخدمات المصرفية اإللكترونية
قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
ضوابط التمويل اإلستهالكي
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة
تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث
الالئحة التنفيذية لنظام المعلومات اإلئتمانية
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
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