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عميلنا العزيز،
نحر�ص يف البنك العربي الوطني على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا مبا يتواكب مع
احتياجاتكم ،وذلك وفق معايري ترتكز على ال�صدق ،وال�شفافية ،والتزام اخالقيات
العمل واحلفاظ على �رسية بياناتكم .وكجزء من مبد�أ التزامنا بتوعية عمالئنا
و�إر�شادهم ندعوكم لالطالع على املعلومات والن�صائح التالية :
حقوقك كعميل
 1 .1يجب على البنك التعامل بنزاهة و�صدق يف خمتلف تعامالته البنكية معك.
2 .2يجب �أن يلتزم البنك بال�شفافية يف كافة تعامالته معك ،مع توفري كافة
املعلومات ذات ال�صلة باملنتجات واخلدمات املقدمة لك ب�آلية ت�سهل و�صولك
�إليها وفهمها.
3 .3يجب على البنك �إ�شعارك باملخاطر التي قد تتعر�ض لها جراء تعاملك مع �أي
من منتجاته وخدماته البنكية قبل �رشائك لها.
4 .4يجب على البنك العمل بطريقة مهنية لتحقيق املنفعة التي تتطلع �إليها مع
حماية امل�صالح املالية اخلا�صة بك.
5 .5يجب على البنك ر�صد وحماية �أ�صولك املالية �ضد �أي عمليات �إحتيال حمتملة.
6 .6يجب على البنك حماية معلوماتك املالية وال�شخ�صية ،و�ضمان عدم �إف�شائها
لأي طرف ثالث.
7 .7يجب على البنك ت�سهيل عملية تقدمك ب�شكوى من خالل الآليـات املتـاحـة
واملع ـت ـمـدة ،وذلـك �ضـمـن حـدود الـوقـت املالئم والفعال.
8 .8يتوجب على البنك اتاحة �إمكانية البحث واملقارنة امام العمالء فـيـمـا بيـن
املنـتـجـات واخلدمـات البـنـكـيـة بـكـل ي�سـر و�سهولـة.
9 .9يتحمل البنك كـامـل امل�س�ؤوليات تـجـاه �أفعـال الوكـالء املعتمدين لدينا.
1010يجب على البنك امتالك �سيا�سة مكتوبة ب�ش�أن ت�ضارب املـ�صالـح ،مـع الإلتـزام
بـتـطـبـيـق هـذه ال�سـيا�سـة حال حـدوث ت�ضارب يف امل�صالح القائمة فيما بني
البنك وطرف ثالث.
م�س�ؤولياتك كعميل
قبل بدء �أي عالقة مع البنك  ,يتوجب عليك معرفة وتفهم م�س�ؤولياتك النا�شئة
كعميل  ,وذلك ليتمكن البنك من م�ساعدتك .
1 .1كن �صادقا ودقيقا �إزاء كافة البيانات التي تديل بها للبنك.
2 .2عند التقدم بطلب احل�صول على منتج ما �أو خدمة ت�أكد من قراءتك وفهمك
لكافة املعلومات املمنوحة لك ومعرفة ما يرتتب عليك من م�س�ؤوليات.
�3 .3أطلـب مـن موظفـي البنـك تو�ضيـح كل ما هـو غري وا�ضح لديك� ،أو غري مت�أكد
منه من الأحكام وال�رشوط املتعامل بها.
 4 .4ال ترتدد يف تقدمي �شكوى �أو ت�صعيد خلالف ما �إىل م�ستويات �أعلى �إن كان
ذلك �رضوري ًا.
5 .5ت�أكد من فهمك لكافة ال�رشوط واالحكام املرتبطة ب�أي منتج او خدمة مقدمة
لك .
�6 .6ضع يف �إعتبارك �أن بع�ض املنتجات واخلدمات البنكية قد تتـ�ضـمـن �شيئ ًا من
املخاطـر املاليـة التي يتوجـب على البنـك تو�ضيحها لك.
7 .7تقدم بطلب املنتجات �أو اخلدمات الأكرث مالئمة لإحتياجاتك وقدراتك املالية.

8 .8ابلغ البنك على وجه ال�رسعة بالعمليات امل�رصفية التي تتم من دون علمك �أو
تفوي�ضك.
 9 .9ال تف�ش ب�أي حال من الأحوال معلوماتك ال�شخ�صية �أو البنكية لأي طرف
ثالث.
�1010أطلب امل�شورة من البنك عند مواجهتك �أي نوع من امل�صاعب املالية يف �أي
وقت.
1111ت�أكد من حتديثك ب�شكل دوري كافة بياناتك امل�رصفية لدى البنك.
1212عند مرا�سلة البنك عرب الربيد العادي �أو االلكرتوين ا�ستخدم عنوان بريدك
العادي او الإلكرتوين اخلا�ص بك فقط لتاليف اطالع االخرين على معلوماتك
امل�رصفية .
1313عند منحك " توكيل " توخى احلذر ب�ش�أن املعلومات وال�صالحيات املمنوحة
للآخرين ل�سالمة تعامالتك املالية.
 .14وقع على جميع �صفحات العقود واالتفاقيات التي تكون طرف فيها ،وجتنب
التوقيع على �أي م�ستندات غري مكتملة او خالية.
� .١٥إحر�ص على مراجعة كافة الوثائق قبل توقيعك عليها.
� .16إحفظ كافة وثائقك وبطاقاتك البنكية يف مكان �آمن.
 .17زود البنك بعنوانك الوطني املحدث واملعتمد من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي
للح�صول على اخلدمات البنكية.
ن�صائح وار�شادات
احل�سابات
	ال ي�شرتط �إيداع �أي مبلغ لفتح ح�ساب م�رصيف ،بينما يحق للبنك �إغالق احل�ساب
�إذا م�ضى  90يوم ًا على تاريخ فتح احل�ساب ور�صيده �صفر (.)0
 احل�سابات اجلارية الدائنة وح�سابات التوفري غري املتحركة التي مل ينفذ عليها
العمالء حركة �سحب �أو �إيداع فعليه �سيتم حتويلها �إىل راكدة وفق ًا ملا يلي -:
 يعترب احل�ساب �أو العالقة �أو التعامل ن�شطا (� )activeإذا مل مي�ضي علي �أخرعمليه ماليه (�سحب �أو �إيداع – ح�سب طبيعة العالقة) نفذها العميل �أو وكيله
املفو�ض علي احل�ساب مدة �أربع وع�رشون �شهرا ميالديا بد�أ من تاريخ �أخر
عملية �أجراها العميل.
 يعترب احل�ساب �أو العالقة �أو التعامل راكدا (� )Dormantإذا �أكمل مدة �أربعوع�رشون �شهرا ميالديا من تاريخ �أخر عمليه ماليه �أجراها العميل �أو وكيله
املفو�ض (�سحب �أو �إيداع – ح�سب طبيعة العالقة) م�سجلة �أو مرا�سله خطيه
موثوقة وموثقة ب�ش�أن العمليات.
 يعترب احل�ساب �أو العالقة �أو التعامل غري مطالب به (� )Unclaimedإذا �أكملمدة خم�س �سنوات ميالدية (�ستون �شهر ًا) (ت�شمل مرحلة احل�سابات الراكدة)
ومل ينفذ العميل نف�سه او وكيله املفو�ض �أي عمليه مالية (�سحب او ايداع –
ح�سب طبيعة العالقة) م�سجلة او مرا�سله خطية موثوقة وموثقة  ،ومل يتمكن

البنك من اال�ستدالل على العميل وا�ستنفد جميع و�سائل االت�صال به .
 يعترب احل�ساب �أو العالقة �أو التعامل مرتوك ًا و�صاحبه منقطع ًا عن البنك �إذا�أكمل مدة ع�رش �سنوات ميالدية غري مطالب بها (�أي جمموع خم�سة ع�رش �سنة
ميالدية من تاريخ �آخر عملية مالية)
 ميكن للعميل االطالع على �أحدث العرو�ض الت�سويقية للبنك العربي الوطني
عرب الر�سائل الن�صية يف حال رغب بذلك ،ويحق له �إيقاف ا�ستالم تلك الر�سائل
باالت�صال على الهاتف املجاين � 800 124 4141أو زيارة �أي من فروع البنك.
 ت�أكد دوم ًا من حتديث بيانات ح�سابك عندما يطر�أ �أي تغيري عليها (عنوانك �أو
رقم الهاتف �أو اجلوال �أو الربيد الإلكرتوين) وذلك بزيارة �أقرب فرع للبنك،
ل�ضمان ا�ستمرارية ا�ستالم ر�سائل ق�صرية ( )SMSللعمليات املنفذة على
ح�ساباتكم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستالم ك�شف ح�سابكم ال�شهري واملعلومات املهمة
من البنك.
 يرجى احل�صول واالطالع على كتيبات الر�سوم والعموالت بالإ�ضافة �إىل
ال�رشوط والأحكام اخلا�صة باملنتجات واخلدمات وفهمها قبل التزامك ب�أي
منها ،مما ي�ساعد يف تقييم مدى مالئمة املنتج/اخلدمة الحتياجاتك ويبني
حقوقك وواجباتك حيث تتوفر هذه الكتيبات يف فروع البنك �أو على موقع البنك
العربي الوطني www.anb.com.sa
 جتاهل الإعالنات عن ت�سديد املديونيات ومنح التمويل ال�صادرة عن جهات
و�أفراد غري نظاميني.
رسية �سواء عرب
	ال يطلب البنك منك على الإطالق االف�صاح عن �أي من ارقامك ال� ّ
الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين ،علم ًا ب�أن حتديث البيانات ال يتم �إال عرب زيارتك لأي
من فروع البنك.
 عند ال�سفر احر�ص على ت�شغيل جوالك املعتمد رقمه لدى البنك ال�ستقبال
الر�سائل البنكية عن عملياتك امل�رصفية التي تقوم بتنفيذها.
رس وغريها من املعلومات احل�سا�سة
 احم ِ جوالك برقم �رسي وال حتفظ كلمات ال� ّ
بطريقة ميكن لغريك �أن يطلع عليها �أو يتوقعها.
التمويل ال�شخ�صي وبطاقات االئتمان وال�صرف الآيل
 ت�سديد م�ستحقات البطاقة االئتمانية ،ومنتجات التمويل يف التاريخ املحدد
يجنبك دفع �أي غرامات ت�أخري �أو �إدراج تعرثكم يف �سجلكم االئتماين لدى
ال�رشكة ال�سعودية للمعلومات « �سمه».
 عند ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل ل�سحب النقد �أو ت�سديد امل�شرتيات بعملة
�أجنبية خارج اململكة ،يخ�ضع مبلغ العملية ل�سعر �رصف العملة املطلوبة عند
تاريخ تنفيذ هذه العملية ،كما يرتتب على كل عملية ر�سوم وفق ًا للتعرفة البنكية.
 ال يحق للتاجر فر�ض �أي ر�سوم �إ�ضافية عند ا�ستخدامك بطاقتك االئتمانية لديه.

 احر�ص على حماية بطاقاتك امل�رصفية و�أرقامها ال�رسية ودفاتر ال�شيكات ،ويف
حال فقدان �أو �رسقة �أي منها ،يرجى �إبالغ الفرع �أو االت�صال فور ًا على هاتف
العربي من داخل اململكة على  ٩٢ ٠٠٠ ٥٥٥٥او  ٨٠٠ ١٢٤ ٤٠٤٠او من خارج
اململكة على
.+٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٥٥٥٥
 جتنب اختيار �أرقام �رسية �سهلة ومت�سل�سلة �أو مرتبطة بتواريخ �شخ�صية
للخدمات امل�رصفية االلكرتونية والبطاقات ،ومن الأف�ضل تغيري هذه الأرقام
دوري ًا وخا�صة عند العودة من ال�سفر.
 جتنب ا�ستخدام �أجهزة ال�رصاف الآيل التي ت�شتبه بتثبيت �أجهزة �إ�ضافية
عليها ملحاولة �رسقة بيانات بطاقاتك و�أرقامك ال�رسية ،ونن�صح بتغطية لوحة
االرقام بيدك الأخرى عند ادخال الرقم ال�رسي.
 جتنب قبول طلبات م�ساعدة املجهولني �أثناء ا�ستخدام جهاز ال�رصاف الآيل.
 ميكنك ا�ستخدام بطاقة مدى العربي لل�رصف االيل داخل اململكة �أو خارجها
علم ًا �أن احلد الأق�صى لل�سحب النقدي يومي ًا عرب �أجهزة ال�رصاف هو 5.000
ريال ومن خالل نقاط البيع حتى  60.000ريال �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى
( تتطلب موافقة البنك).
يقدم البنك العربي الوطني خدمة اال�ست�شارات االئتمانية للأفراد .لال�ستفادة من هذه اخلدمة يرجى االت�صال على 920001824

القنوات االلكرتونية
 جتنب ا�ستخدام الأجهزة العامة �أو �شبكات االنرتنت الال�سلكية يف الأماكن
العامة مثل املقاهي واملطارات حيث ميكن ا�ستغاللها ب�سهولة من قبل القرا�صنة
والل�صو�ص االلكرتونيني.
 عند زيارة موقع البنك العربي الوطني على االنرتنت �أو تنفيذ عملية با�ستخدام العربي
نت ،ت�أكد دوم ًا �أنك على املوقع االلكرتوين ال�صحيح www.anb.com.sa
� إذا ا�شتبهت بوجود حماولة اخرتاق �أمني حل�سابك/ح�ساباتك� ،أو �أنه مت �إجراء
عملية مل تقم بها �أنت� ،أو تلقيت ر�سالة �إلكرتونية م�شبوهة ينبغي عليك ابالغ
البنك فو ًرا ،االت�صال فور ًا على هاتف العربي من داخل اململكة على
 ٩٢ ٠٠٠ ٥٥٥٥او  ٨٠٠ ١٢٤ ٤٠٤٠او من خارج اململكة على
� +٩٦٦ ٩٢ ٠٠٠ ٥٥٥٥أو �إر�سال ر�سالة على الربيد الإلكرتوين �إىل
abuse@anb.com.sa

 ال تك�شف معلوماتك امل�رصفية لأحد مبن فيهم موظفي البنك وهي :الرقم ال�رسي
لبطاقتك ،رقم التعريف اخلا�ص بك�( ،أي كلمة مرور �أو ا�سم م�ستخدم) ت�ستعمله
للدخول �إىل القنوات االلكرتونية.
 اح ِم جهازك اخلا�ص بتثبيت �أحدث برامج مكافحة الفريو�سات والتج�س�س

واجلدار الناري مع حتديثها ب�شكل م�ستمر ،بالإ�ضافة اىل تثبيت التحديثات
االمنية لنظام الت�شغيل.
 احذر من حماوالت االحتيال عرب الت�ص ّيد بالر�سائل االلكرتونية �أو الروابط
غري املوثوق بها ،وللتحقق من �صحة هذه الر�سائل والروابط قم باالت�صال على
البنك.
نحن نهتم (�إدارة �شكاوى العمالء)
�شكواكم مو�ضع اهتمامنا .نع ُدكم بحلها خالل � 10أيام عمل من تاريخ ت�سجيلها
لدى �أي من قنواتنا التالية:
 فروع البنك
anb.com.sa 
 فاك�س+966112769272 :
املجاين8001192222 :
 الهاتف ّ
يف حال عدم ر�ضاكم عن حل ال�شكوى ،ت�ستطيعون ت�صعيدها على مراحل عرب
الو�سائل التالية:

املرحلة الأوىل :ار�سال فاك�س �إىل +966112769421
املرحلة الثانية :ار�سال فاك�س �إىل +966114083125
املرحلة الثالثة :و�إذا كنت غري را�ض عن الطريقة التي يتم بها التعامل مع �شكواك،
�أو غري مقتنع بطريقة الرد التي تلقيتها ب�صدد ال�شكوى ،وترغب
		
يف ت�صعيد ال�شكوى ،ميكنك االت�صال ب�إدارة حماية العمالء مب�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي (�ساما) عرب �أي من قنوات االت�صال التالية:
		
 بريد �إلكرتوينcpdc@sama.gov.sa :
 هاتف800 125 6666 :
 زيارة :مقر م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،من الأحد حتى اخلمي�س،
من ال�ساعة � 10:00صباح ًا حتى  2:30ظهر ًا� ،شارع املعذر ،الريا�ض
 مرا�سلة :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إدارة حماية العمالء
�شارع املعذر �ص ب2992 :
الريا�ض  11169اململكة العربية ال�سعودية
 املوقع الإلكرتوين www.sama.gov.sa/complaint :
كما ميكنك حتميل الن�سخة الكاملة من مبادئ حماية عمالء امل�صارف من خالل
موقع امل�ؤ�س�سةwww.sama.gov.sa :

