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القسم األول :املقدمة
 .١الحماية املالية للعميل في اململكة العربية السعودية
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تعد مؤسسة النقد العربي السعودي (املؤسسة) املراقب واملشرف على املؤسسات املالية املرخصة من قبلهاا واملصارل لهاا العمال فاي اململكاة العربياة
السعودية (املصارف وشركات التمويل بما في ذلك شاركات اإليااار التماويلي وشاركات التمويال العقااري وشاركات التا مين وشاركات الصارافة وشاركات
املعلومات االئتمانية).
منذ صدور نظام املؤسسة األساس ي في العام 1952م ونظام مراقبة البنوك في العام 1966م وهي تعمل على حماية مصاال العميال والت اد مان أن
ً
تعامل املؤسسات املالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة .تطور دور املؤسسة تدريايا مع توسع القطاع املاالي حياأ أصابحت فاي العاام 2005م
مسئولة عن قطاع الت مين بموجب نظام ُمراقبة شركات الت مين التعاوني ،وفي العام 2012م أصابحت اذلك مسائولة عان مراقباة شاركات التمويال
ً
ُ
واإلشراف عليها مما وسع دورها في مااا تعزياز حماياة العميال .تشاير أفضال املمارساات فاي مااا الخادمات املالياة إلاى أن هنااك توجهاا فاي عادد مان
ُ
الدو ملتابعة آلية تطوير املؤسسات املالية للمنتااات والخادمات اليديادة وآلياة بيعهاا إلاى العماالء وتقاديم االستشاارة لهام والتعاوي عناد حصاو
أي مشااكلة أو فااي حااا الرغبااة فااي تقااديم شااكوى .وقااد تاام إجاراء الك ياار ماان الدراسااات عاان هااذد املسااائل ودلاات النتااائ علااى أن املعاملااة العادلااة تااااد
ُ
العمياال ت ااؤدي إلااى ي ااادة الااربح وتس اااهم فااي رف ااع مسااتوى ر اا العمياال .ي ادرس ياار م اان الاادو والهيئ ااات الدوليااة م اال ماموعااة العش اارين ومال ا
ً
االستقرار املالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعديل وإصدار معايير جديدة في ماا حماية العميل .ونظارا إلاى نماو وتطاور القطااع املاالي فاي
اململكة ،فإن املؤسسة مستمرة في مراجعة هذد التطورات وإصدار التعليمات الرقابية املناسابة لتطاوير مباادئ حماياة العميال .ومان امن أهاداف
املؤسس ااة االس ااتراتياية حص ااو العا ااميل ال ااذي يتعام اال م ااع امل ؤسس ااات املالي ااة عل ااى معامل ااة عادل ااة بش اافافية وص اادق وأمان ااة و ااذلك حص ااول عل ااى
الخدمات واملنتاات املالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
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 .٢نموذج التطبيق
نموذج ()1

يوض نموذج ( )1آلية العمل املستخدمة مان مؤسساة النقاد العرباي الساعودي لحماياة عماالء املؤسساات املالياة فاي اململكاة ،ودور املؤسساة الرياادي
لتش ااييع ممارس ااات الش اافافية والع ااد والح اارل عل ااى س ااهولة وص ااو العم ااالء لاخ اادمات واملنتا ااات املالي ااة .إن األداء املتوق ااع م اان املؤسس ااات املالي ااة
يحددد ما ورد في وابط العمل الحالية والسابقة والتعليمات املستقبلية و ذلك الت د من التزام هذد املؤسسات بهذد الضوابط.

٣

 .٣التعاريف
املؤسسة

مؤسسة النقد العربي السعودي.

الدعاية
االستشارة
التوعية

رسالة تاارية في أي وسيلة تروج ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منت أو خدمة مالية.
الحصو على توصية أو نصيحة من فرد مؤهل بعد األخذ في االعتبار ظروف وأهداف العميل الشخصية.
نشاار مبااادئ شاااد املااالي ُ
والقاادرة علااى فهاام املصااطاحات املاليااة الرئؤسااة املسااتخدمة فااي املؤسسااات وبالتااالي التمييااز بااين
اإلر
ُ
مختلف املنتاات أو الخدمات املقدمة من هذد املؤسسات.
أي ش يء ال يسبب الضرر للعميل.
الوصو إلى نتياة بش ن شكوى العميل.
في حا ما إذا كان اإلجراء الذي يتخذد املصرف بش ن مو وع يهم العميل أو في حا وجود مخاطر بيرة يتعارض ذلاك
مع مصال املصرف املرتبطة في هذا املو وع.
ُ
فرد طبيعي يشارك عبر الصفقات املنصول عليها في األنظمة مع املصارف املرخصة لغايات خارج نطاق عمل أو مهنت .
هي الفترة الزمنية التي يمكن للعميل خاللها إلغاء التعاقد لاحصو على الخدمة أو املنت دون تحمل أي غراماة (عشارة
أيام عمل).
ماموعة من املعتقدات والقيم والقواعد التي تم ل الطابع الفردي للمصرف وتوفر السياق لعمل .
شف وإيضال املصرف املعلومات ذات العالقة للعميل بشفافية.
ُ
األش ااخال املع ااين لتق ااديم خ اادمات للمص اارف بص اافة مس ااتمرة مقاب اال الحص ااو عل ااى مقاب اال م ااالي .يش اامل ذل ااك كاف ااة
املوظفين املتعاقد معهم مباشرة او املتعاقد معهم عن طريق اإلسناد.
التوص اال إل ااى نتيا ااة مخالف ااة للسياس ااة املويق ااة وإجا اراءات العم اال ،م ااا ي ااؤدي إل ااى تبع ااات مالي ااة و أو مخالف ااة الحق ااوق
النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أ ثر.
من دون خصم أي رسوم أو عموالت أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
ً
و راء املالي ااة ُومح اافظو املص ااارف املر زي ااة ف ااي دو ماموع ااة العش اارين (املعروف ااة أيض ااا باس اام ج ،20-ج 20وماموع ااة
العشارين) وهاي ماموعاة و راء املالياة وحكاام املصاارف املر زياة مان  19دولاة ذات االقتصاادات الهاماة إ اافة إلاى مم اال
عن االتحاد األوروبي.
رقم حساب دولي للعميل لدى بنك معين ،وهو نظام ترقيم محدد تم تطويرد للتعرف على أرقاام حساابات كال بناك علاى
مستوى العالم.
تقديم الحوافز املالية للموظفين لبيع الخدمات أو املنتاات املالية.
ُ
حصو فئات املاتمع املختلفة كالفئات الضعيفة وأصحاب الرواتب املنخفضة وأصحاب األعما الصاغيرة واملتوساطة
ُومتناهية الصغر على الخدمات واملنتاات املالية املالئمة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.
جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
تشمل كافة اليهات املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام ب عما في اململكة العربية السعودية.
املعلومات املطلوب من العميل توفيرها حسب التعليمات الصادرة عن املؤسسة وأنظمة املصرف الداخلية.
فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفت أو عمل أو مهنت إال أن يستفسر أو يشارك للمرة األولى في اتفاقية أعما مالياة
مع مصرف.
و يل ُمصرل ل العمل بالنيابة عن املصرف

أفضل املصالح
معالجة الشكوى
تضارب املصالح
العميل
فترة االنتظار
الثقافة
اإلفصاح
املوظفون
الخطأ
مجانا
مجموعة العشرين
اآليبان
التحفيز
الشمول املالي
الوسطاء
ُ
الجهات املرخصة
املعلومات امللزمة
العميل املحتمل
الطرف الثالث
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القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء املصارف
ُ .4مقدمة
ً
 -1 4حماية عمالء املصارف في اململكة هدف استراتيجي منشود تسعى املؤسسة دائما إلى تحقيقا مان خاال حرصاها علاى تقاديم املصاارف املساتوى
ُ
ُ
املطلااوب ماان املعاملااة العادلااة واألمانااة والشاامو املااالي .ستساااعد مبااادئ حمايااة عمااالء املصااارف علااى تحقيااق الهاادف املنشااود ألنهااا تطبااق عل اى كافااة
ُ
ُ
أنشطة املصارف املرخصة من املؤسسة ،ما تطبق على أي طرف يالأ (خارجي) ُيستعان ب من قبل املصارف فاي إنااا بعا املهاام .تشامل املباادئ
عم ااالء املص ااارف األفا اراد (الح اااليين واملس ااتقبليين) .أم ااا العم ااالء اآلخ اارون ،م اال املؤسس ااات الص ااغيرة واملتوس ااطة والش ااركات التااري ااة وغيره ااا م اان
الشخصيات االعتبارية ،فسؤتم إعداد تعليمات خاصة بهم.
ُ
 -2 4تعتباار هااذد املبااادئ ُملزمااة للمصااارف ُومكملااة للتعليمااات والضااوابط الصااادرة عاان املؤسسااة .وينب ااي تطبيقهااا علااى كافااة التعااامالت التااي تااتم مااع
العمالء األفراد في تاريخ أقصاد 2013 09 01م.
 -3 4ينب ي على املصارف توفير نسخة ورقية ماانية من هاذد املباادئ فاي الفاروع وتساليمها للعماالء فاي بداياة التعامال أو عناد حصاولهم علاى منات أو
خدمة جديدة ،ما ينب ي إدراجها في موقع املصرف اإللكتروني.
 -4 4ينب ي على املصرف توفير كافة السيالت واملستندات واملعلومات التي تطلبها املؤسسة في هذا الش ن.
ُ
ً
ُ
 -5 4أصدرت هذد املبادئ استنادا إلى الصالحيات املخولة للمؤسسة بموجب األنظمة اآلتية:
أ) نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم  23وتاريخ 1377 05 23ها (املوافق 1957 12 15م).
ب) نظام ُمراقبة البنوك الصادر بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم م  5وتاريخ 1386 2 22ها (املوافق1966 06 12م).
ج) القرار الو اري رقم  2149 3وتاريخ 1406 10 14ها (املوافق 1986 06 22م).

 .5املبادئ العامة
ُ
 -1 5في عام 2011م طورت ماموعة العشرين مباادئ حماياة العميال املالياة ُلتصابح عالياة املساتوىُ .يساتعان بهاذد املباادئ مان قبال الهيئاات املالياة
في جميع أنحاء العالم لتطوير أنظمتها املالية خاصة تلك ذات الصلة بالعميل.
املبدأ  :١املعاملة بعدل وإنصاف
ً
ينب ي على املصارف التعامل بعد وأمانة وإنصاف مع العمالء في جميع مراحل العالقة بينهما ،بحيأ يكون ذلك جزءا ال يتازأ من يقافاة املصارف.
ما ينب ي بذ عناية واهتمام خال للعمالء محدودي الدخل والتعليم و بار السن وذوي االحتياجات الخاصة من الينسين.
املبدأ  :٢اإلفصاح والشفافية
ُ

ينب ااي علااى املصااارف تحااديأ معلومااات الخاادمات واملنتاااات املقدمااة للعمااالء ،بحيااأ تكااون واضااحة ُومختصاارة سااهلة الفهاام ودقيقااة غياار ُمضااللة،
ً
ويمكاان الوصااو إليهااا دون عناااء خصوصااا شااروطها وميزارهااا الرئؤسااة .ينب ااي أن يشاامل ذلااك إيضااال حقااوق ومساائوليات كاال طاارف وتفاصاايل األسااعار
والعمااوالت التااي يتقا اااها املصاارف والغرامااات واملخاااطر وآليااة إنهاااء العالقااة ومااا يترتااب عليهااا ،إ ااافة إلااى تااوفير معلومااات عاان املنتاااات والخاادمات
ُ
البديلة املقدمة من املصرف.
املبدأ  :٣التثقيف والتوعية املالية
ينب ااي عل ااى املص ااارف و ااع با ارام وآلي ااات ُمناس اابة لتط ااوير مع ااارف ومه ااارات العم ااالء الح اااليين واملس ااتقبليين ورف ااع مس ااتوى ال ااو ي واإلرش اااد ل ااديهم
ُ
وتمكينهم من فهم املخاطر األساساية ومسااعدرهم فاي اتخااذ قارارات مدروساة ّ
وفعالاة ،وتاوجيههم إلاى اليهاة املناسابة لاحصاو علاى املعلوماات فاي حاا
حاجتهم إلى ذلك.
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املبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل
ُ
ينب ي على املصرف العمل بطريقة مهنية ملا في مصاحة العمالء على امتداد العالقة بينهما ،حياأ يعتبار املصارف املسائو األو عان حماياة مصاال
العميل املالية.
املبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال

ُ
ينب اي علااى املصااارف حمايااة ومراقبااة ودا ااع العمااالء واملاادخرات وغيرهااا ماان األصااو املاليااة املشااابهة ماان خااال و ااع أنظمااة رقابيااة ذات مسااتوى عااا
من الكفاءة والفعالية لاحد من عمليات االحتيا واالختالس أو إساءة االستخدام.

املبدأ  :6حماية خصوصية املعلومات
ينب ي حماية معلومات العمالء املالية والشخصاية مان خاال و اع أنظماة رقابياة علاى مساتوى عاا تشاتمل علاى آلياات مناسابة تحادد األغاراض التاي
م اان أجله ااا ت اام جم ااع البيان ااات ومعاليته ااا ،وااللت ازام بم ااا تض اامنت تع اااميم املؤسس ااة رق اام م أ ت  150وت اااريخ 1422 6 29ها ا ورق اام م أ ت  97وت اااريخ
1424 03 13ه ا ا ا ا ا ورق ا ا ا اام م أ  207وت ا ا ا اااريخ 1430 03 05ه ا ا ا ا ا ورق ا ا ا اام م أ ت 15969وت ا ا ا اااريخ 1431 07 03ه ا ا ا ا ا ورق ا ا ا اام م أ ت  6442وت ا ا ا اااريخ
1432 03 19ها.
املبدأ  :7معالجة الشكاوى
ينب ااي عل ااى املص ااارف ت ااوفير آلي ااة مناس اابة للعم ااالء لتق ااديم ش ااكاواهم بحي ااأ تك ااون اآللي ااة عادل ااة وواض ااحة وفعال ااة،من خالله ااا ي ااتم متابع ااة ومعالي ااة
الشكاوى دون ت خير وفق تعليمات املؤسسة ذات العالقة.
ُ
املبدأ  :8املنافسة
ينب ااي أن يتااال للعم ااالء القاادرة عل ااى البحااأ واملقارن ااة بااين أفض اال الخاادمات واملنتاااات ومق اادميها وإمكانيااة التحوي اال بينهااا بس ااهولة وو ااول وبتكلف ااة
معقولة.
املبدأ  :9اإلسناد إلى طرف ثالث
علااى املصااارف الت ااد ماان الت ازام اليهااات الخارجيااة التااي يااتم إسااناد مهااام إليهااا بمتطلبااات هااذد املبااادئ وأنهااا تعماال ملااا في ا مصاااحة عمال هااا وتتحماال
ً
مسئولية حمايتهم ،فمقدمو الخدمات املالية هم املسئولون عن اإلجراءات التاي ياتم اتخاذهاا نياباة عان املصاارف أو العماالء وفقاا ملاا ورد فاي تعليماات
اإلسناد الصادرة عن املؤسسة.
املبدأ  :١٠تضارب املصالح
ُ
ينب ااي أن يكااون لاادى املصاارف سياسااة مكتوبااة بش ا ن تضااارب املصااال  ،وعلي ا الت ااد ماان ان السياسااات التااي تساااعد فااي شااف العمليااات املحتملااة
لتضارب املصال موجودة ُومطبقة ،وعندما تنش إمكانية تضارب مصال بين املصرف والطرف ال الأ فينب ي اإلفصال عن هذد الحاالت.
ُ

 .6مسئوليات العمالء
ُ
ً
ينب ااي علااى املصااارف تعزيااز مساائولية العمااالء ماان خااال نشاار بارام التوعيااة والت قيااف املسااتمرة املقدمااة ماان املصااارف ُماتمعااة فضااال عاان املبااادرات
التي يقدمها كل مصرف لعمالئ  .تشمل مسئوليات العمالء اآلتي:
ً
 -1 6ن صادقا عند تقديم املعلومات
ً
قاادم دائمااا املعلومااات الكاملااة والدقيقااة عنااد تعبئااة أي نماااذج خاصااة باملصاارف .وامتنااع عاان تقااديم التفاصاايل الخاطئااة أو عاادم تقااديم املعلومااات
املهمة.
 -2 6اقرأ بدقة كافة املعلومات التي قدمها لك املصرف
سوف يتم تسليمك التفاصيل الكاملة بش ن االلتزامات املترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو املنت  .قم بااالطالع علاى هاذد االلتزاماات وت اد
من فهمك لها وقدرتك على االلتزام بها.
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 -3 6اطرل األسئلة
ماان املهاام طاارل األساائلة علااى مااوظفي املصاارف بش ا ن أي بنااد غياار واض ا أو شاارط لاام تت ااد من ا  .وساايقوم املوظفااون باإلجابااة عاان أي أساائلة بطريقااة
ُ
مهنية تساعدك في اتخاذ القرار.
 -4 6معرفة يفية تقديم الشكوى
سيوفر لك املصرف التفاصيل بش ن تقديم الشكوى واإلطار الزمني ملوافاتك بالنتياة .بادر باستخدام هذد الخدمة ومعرفاة يفياة رفاع الشاكوى إلاى
املستويات العليا ،عند الضرورة.
 -5 6استخدم الخدمة أو املنت بموجب األحكام والشروط
ً
ال تستخدم الخدمة أو املنت إال وفقا لألحكام والشروط املرتبطة بها ،وذلك بعد الت د من فهمها كاملة.
 -6 6عدم التعرض للمخاطر
تحتااوي بع ا الخاادمات أو املنتاااات املاليااة علااى مسااتويات متفاوتااة ماان املخاااطر وينب ااي علااى املصاارف شاارحها لااك بو ااول .ال تقاام بش اراء خدمااة أو
منت عند الشعور أن املخاطر ال تالئم و عك املالي.
ً
 -7 6قدم طلبا لاحصو على املنتاات و أو الخدمات املتالئمة مع احتياجاتك
عند تقديم طلب لاحصو على املنت أو الخدمة ،ينب اي علياك الت اد مان مالئمتا احتياجاتاك وعلياك اإلفصاال عان كافاة التزاماتاك املالياة ماع كافاة
اليهات ،على أن يستند قرارك على قدرتك في الوفاء بااللتزامات املترتبة بعد الحصو على املنت أو الخدمة.
 -8 6أبلغ املصرف بش ن العمليات غير النظامية
في حا ما إذا ا تشفت عمليات ماهولة على حسابك ،عليك إبالغ مصرفك بذلك على الفور.
 -9 6ال تفص عن معلوماتك املصرفية
ال ينب ي أن تقدم ،تحت أي ظرف ،أي تفاصيل بش ن الحساب املصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى طرف آخر.
 -10 6استشر املصرف في حا مواجهة صعوبات مالية
تحاد مااع املصاارف الاذي تتعاماال معا لطلاب االستشااارة فااي حاا مااا إذا ناات تواجا صاعوبات ماليااة وغياار قاادر علااى تحماال أقسااط الحااد األدنا ماان
املطلوب (م ال التمويال الشخ ا ي وبطاقاات االئتماان) .عناد التحاد ماع املصارف ،تساتطيع مناقشاة الخياارات املتاحاة إلعاادة جدولاة املباالغ القائماة
عليك والتي من خاللها تستطيع سداد هذد املبالغ.
 -11 6تحديأ املعلومات
ينب ي تحديأ املعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلاك معلوماات االتصاا بحياأ يكاون التحاديأ بشاكل مساتمر ومتاط ماا طلاب املصارف ذلاك،
ً
وستكون مسئوال عن املعلومات التي لم تقم بتزويد املصرف بها.
 -12 6عنوان البريد
استخدم عنوان البريد (البريد العاادي والبرياد اإللكتروناي) وأرقاام االتصاا الخاصاة باك عناد طلبهاا مان قبال املصارف الاذي تتعامال معا  .ال تساتخدم
عناوين أخرى ال تخصك كاألصدقاء أو األقارب إذ من املمكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك املالية لهم.
 -13 6الوكالة الرسمية
ً
ُ
ن حذرا عند منح وكالة رسمية إلناا تعامالتك املالية .ومعرفة من تعطي صالحية التصرف في أمورك املالية ومن يطلع عليها.
 -14 6ال توقع على النماذج غير املكتملة
ُ
ت د من ا تما كافة الحقو املطلوبة واألرقام في النموذج الذي قدم لك للتوقيع .ال توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.
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 -15 6استعرض كافة معلوماتك
ُ

ينب ااي عليااك مراجعااة جميااع املعلومااات التااي ااايلتها فااي نماااذج العمليااات لضاامان عاادم وجااود أخطاااء ف اي رقاام الحساااب أو املبلااغ أو بيانااات املسااتفيد.
والتوقيع الخال بك هو املوافقة على محتوى النموذج.
 -16 6أحقيتك في الحصو على نسختك
ينب ي على املصرف تزويدك بنسخة من العقود واملستندات املوقعة منك واالحتفاظ بها في مكان آمن.

القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتضمن هذا القسم التفاصيل بش ن االلتزامات واألنظمة الخاصة بالخدمات املصرفية والتي تدعم "املبادئ العامة" لحماية العميل.
 .7األحكام والشروط
ُ
ُ
 -1 7ينب اي تاوفير األحكاام والشاروط املحديااة للعميال وذلاك عبار القنااوات املتاحاة مان املصارف حسااب ماا يفضال العميال ماان خاال تاوفير تؤاب عااام
يتضمن الشروط واألحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك وتشييع على قراءرها قبل االلتزام بالخدمات واملنتاات.
 -2 7ينب ي أن يبلغ املصرف العمالء ب ي تغييرات في األحكام والشروط خال  30يوم عمل على األقل قبل إجراء أي تغيير.
 -3 7ينب ي أن تدرج كافة األحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصو على املنت أو الخدمة والذي يقوم العميل بتعبئتا باللغاة العربياة علاى
أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة ،مع توفير نسخة باللغة اإلناليزية في حا طلب العميل ذلك.
 -4 7ينب ااي أن توض ا األحكااام والش ااروط ونماااذج الطلب ااات بيانااات تحذيري ااة تاان
ُ
استخدام املنت أو الخدمة خالف الشروط املتفق عليها في نموذج الطلب.

بو ااول علااى العواق ااب املحتملااة الت ااي قااد يتحمله ااا العمياال عن ااد

 .8الرسوم والعموالت وتحديد األسعار
 -1 8على املصرف التقيد بالرسوم والعموالت التي يتقا اها ما وردت في الئحة التعرفة البنكية الصادر عن املؤسسة ،وينب ي الحصو على عدم
ممانع ااة املؤسس ااة ع اان أي رس ااوم أو عم ااوالت جدي اادة يفر ااها املص اارف ُمقاب اال تق ااديم الخ اادمات واملنتا ااات ،وينب ااي و ااع قائم ااة الرس ااوم
ُ
والعموالت بماا فاي ذلاك الرساوم التاي تفر اها الشاركات املساند إليهاا بعا أعماا البناك فاي مكاان واضا بمبناط املصارف وفروعا وإدراجهاا فاي
موقع املصرف اإللكتروني.
 -2 8علااى املصاارف تزويااد العمااالء بنسااخة مكتوبااة ماان جاادو الرسااوم والعمااوالت عنااد تقااديم مناات أو خدمااة أو عنااد توقيااع عقااد مااع العمياال أو فااي
حا طلب العميل ذلك.
 -3 8عل ااى املص اارف إب ااالغ العمي اال ب ا ي تغيي اار ف ااي الرس ااوم والعم ااوالت قب اال  30ي ااوم عم اال م اان إج اراء ه ااذا التغيي اار .بم ااا ف ااي ذل ااك الرس ااوم والعم ااوالت
ُ
املفرو ة من الشر ة املسند إليها بع األعما .
 -4 8ينب ي على املصرف إيضال تفاصيل احتساب الرسوم والعموالت ومبلغ الربح للمنتاات والخدمات التي يتعامل معها املصرف.
 -5 8ينب ي إبالغ العميل بالتفاصيل الكاملة ألي رسوم أو عموالت ترا مية يتم خصمها من رصيد حساب النها ي خال  5أيام عمل من تاريخ إغالق
الحساب أو نقل إلى مصرف آخر.
 -6 8ينب ي أن تتضمن العقود الخاصة بالخدمات ومنتاات التمويل ما يوض للعميل أن مبالغ الرسوم والعموالت (أ ثر من  500رياا ) التي ينب اي
علي تسديدها مقابل الحصو على املنت أو الخدمة التي سؤتم تو يعها على فترة سداد املنت ولن يتم خصمها مارة واحادة ،إال فاي حاا ماا
إذا رغب العميل خالف ذلك.
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 -7 8في حا ما إذا قرر العميل عدم الرغبة في الحصو على الخدمة أو املنت املطلوب ولم يباشر االستفادة من خال (عشرة أيام عمل) ،فينب ي
على املصرف إعادة مبلغ الرسوم والعموالت املفرو ة على العميل.
 -8 8ال يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويالت تتم بين حسابات العميل داخل املصرف بما فاي ذلاك حساابات بطاقاات االئتماان الصاادرة عان
املصرف.
ُ
 -9 8على املصرف إيضال املبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعموالت التي يتقا اها مقابل الخدمات واملنتاات التي يتم التعامل فيها.
 -10 8ينب ااي علااى املصاارف إشااعار العمياال أن عمليااات السااحب النقاادي املنفااذة خااارج اململكااة باسااتخدام بطاقااة الصاارف اآللااي ساايترتب عليهااا رسااوم
ً
احب وفقا للتعرفة البنكية الصادرة عن املؤسسة.
 .9حماية البيانات واملعلومات والحفاظ على السرية
 -1 9تقااع علااى املصاارف مساائولية حمايااة بيانااات العمياال والحفاااظ علااى سااريتها سااواء البيانااات املحفوظااة لديا أو لاادى طاارف يالااأ ،حسااب مااا ساابق
اإلشارة إلي في املبدأ رقم (.)6
 -2 9ينب ااي عل ااى املص اارف ت ااوفير بؤئ ااة آمن ااة وس اارية ف ااي كاف ااة قنوات ا املص ا رفية لض اامان الحف اااظ عل ااى س اارية بيان ااات العمي اال عن ااد تنفي ااذد لعمليات ا
املصرفية.
ُ
 -3 9تقع على املصرف مسئولية املحافظة على سرية بيانات العميل .باستثناء اآلتي:
ً
ً
أ -عندما يكون الكشف عنها أمرا إلزاميا تفر السلطات املختصة (م ل و ارة الداخلية ،املحا م ..الخ).
ً
ب -عندما يتم الكشف عن املعلومات بموافقة العميل تابة.
 -4 9ينب ي أن يكاون لادى املصارف إجاراءات العمال املناسابة واألنظماة الرقابياة الفعالاة لحماياة بياناات العماالء وا تشااف ومعالياة التاااو ات التاي
حديت أو املتوقع حدوثها.
 -5 9ينب اي علاى ماوظفي املصارف ،سا ً
اواء املوظفاون الادائمون أو املؤقتاون وموظفااو الطارف ال الاأ التوقياع علاى نمااوذج املحافظاة علاى السارية بشا ن
بيانات العمالء والت د من عدم شفهم املعلومات الشخصية للعمالء ومناع الادخو عليهاا واقتصاارد علاى األشاخال املخاولين فقاط ساواء
كانوا على رأس العمل أو بعد تر هم لوظائفهم.

 .١٠التواصل عبراإلعالن والتسويق
ُ -1 10يمكاان للمصاارف اسااتخدام قنواتا الرئؤسااة (الفااروع ،املوقااع اإللكترونااي ،أجهاازة الصاراف اآللااي ،الهاااتف املصاارفي ،شااوف الحساااب) و ااذلك
اس ااتخدام قن ااوات اإلع ااالم العام ااة (املرئي ااة واملس ااموعة واملق ااروءة  ....إل ااخ) لتس ااويق منتااتا ا م اان الق ااروض االس ااتهال ية وبطاق ااات االئتم ااان
باستخدام األساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشاريحة املساتهدفة ،وبماا يتماشا ط ماع التعليماات والقواعاد الصاادرة وال سايما
وابط التمويل و وابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة.
 -2 10ينب ي على املصرف توخي الحذر والحرل على أسلوب ومضمون اإلعالن وتفاادي اساتخدام أسالوب إغرا اي ومضالل عناد تساويق املنات وعادم
تضاخيم ميازات املناات أو الخدماة املعلاان عنهااا ،وينب اي أن تكااون كافااة العباارات واألرقااام املسااتخدمة ساهلة الفهاام وبخااط مقاروء واضا بمااا فااي
ذلك الهوامش.
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 -3 10ينب ي عند اإلعالن عن أي خدمة أو منت مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن اإلعالن اآلتي:


اسم وشعار املصرف وبيانات االتصا باملصرف.
ً
يااب أن يتضاامن اإلعااالن تصااريحا باساام املناات املعلاان عنا  ،وبياان معااد النساابة الساانوية للمناات بشااكل واضا للعمياال ،وال ياااو
أن يتضمن اإلعالن معدالت أخرى لكلفة األجل.



أن تشير اإلعالنات واملواد التروياية إلى مبلغ الرسوم كافة والعموالت املتعلقة باستخدام الخدمة أو املنت .



ُ

 يحظر على املصارف اآلتي:
ً
ً
ً
ً
أ) تقااديم عر ااا أو بيانااا أو ادعاااء كاذبااا أو أن يكااون مصااوغا بعبااارات يكااون ماان ش ا نها أن تااؤدي بطريقااة مباشاارة أو غياار مباشاارة إلااى
خداع أو تضليل العميل.
ً
ب) تقديم إعالن يتضمن إشعارا أو عالمة فارقة دون وج حق في استعمالها أو استعما عالمة مقلدة.


للمؤسسة إلازام املصاارف التاي ال تتقياد بالشاروط الاواردة فاي هاذد املاادة ااحب اإلعاالن خاال ياوم عمال واحاد مان إخطاار املؤسساة
لها بذلك.

 -4 10ينب ااي علااى املص اارف الت ااد م اان مناساابة عاارض وتص ااميم اإلعااالن بحي ااأ يالح ا العمي اال أن ا إعااالن موج ا ويتطلااب الحص ااو علااى املن اات أو
الخدمة املعلن عنها توفر شروط محددة في العميل.
ّ
 -5 10ينب اي عل ااى املص اارف الت ااد أن ع ااروض اإلع ااالن أو امل ااادة التروياي ااة الت ااي تس ااتخدم س ااعر تش ااييعي أو رس اوم ابتدائي ااة توض ا ت اااريخ انقض اااء
فعالية هذد الرسوم ونهاية العرض.
ً
 -6 10ينب ي على املصرف الت د أن اإلعالنات التي تتضمن رمو ا مختصرة (على سبيل امل ا  )APRيتم شرل معناها صراحة.
ً
 -7 10ينب ااي علااى املصاارف الت ااد ماان عاادم اإلشااارة إلااى أن املناات أو الخدمااة ماانيااة إال فااي حااا مااا إذا كااان املناات كااامال أو أن الخدمااة تماانح ماانااا
ليميع العمالء.
 -8 10ينب ااي أن ي اوفر املصاارف للعمااالء فااي كافااة فروع ا منطقااة مخصصااة ملراجعااة وتعبئااة نماااذج فااتح الحسااابات ولحف ا الكتؤبااات والنماااذج التااي
يمكن للعمالء من خاللها الحصو على النسخة املطلوبة.
 -9 10يحااق للعمااالء إبااداء الرغبااة فااي اسااتالم رسااائل قصاايرة ) (SMSأو منشااورات تسااويقية لاخاادمات واملنتاااات التااي يقاادمها املصاارف ،وينب ااي علااى
ً
ً
لكترونيا ً
بناء على ما يفضل العميل.
املصرف الحصو على موافقة العميل بمضمون ذلك ،سواء كان ذلك تابة أو إ
 -10 10ينب ااي علااى املصاارف عاادم إرساا مااواد تسااويقية ملنتاااات ائتمانياة لألفاراد أقاال ماان ( 18ساانة) ،خاصااة فااي حااا تسااويق منتاااات أو خاادمات
تحمل مخاطر غير مناسبة لهذد الفئة.

 .١١فتح وإغالق الحسابات
 -1 11ينب ااي علااى املصاارف قبااو وتنفيااذ طلبااات فااتح الحسااابات اليدياادة فااي حااا ا تمااا املسااتندات والشااروط املطلوبااة لعملي اة فااتح الحساااب،
ماعدا الحاالت الواردة في قواعد فتح الحسابات وتشغيلها الصادرة عن املؤسسة.
 -2 11ينب ي على املصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف ت خير عملية فتح حساب للعميل.
ً
 -3 11ينب اي علاى املصارف إباالغ العمياال با ي قارار يتخاذد املصاارف فاي حاا إغاالق حسااب قباال  60يوماا مان تااريخ صاادور القارار ماع تو ايح األسااباب
ً
التي أدت إلى ذلك ،ويمكن للمصرف إغالق أو تاميد الحساب فورا في حا ا تشاف حاالت اختالس أو احتيا ُمرتبطة ب .

١٠

 -4 11ال يحااق للمصاارف أن يش ااترط علااى العمي اال إيااداع مبلااغ لف ااتح حساااب مص اارفي ،ويحااق للمص اارف إغااالق الحساااب ف ااي حااا م اا إذا كااان رص اايد
الحساب (صفر) ملدة  90يوم من تاريخ فتح .
 -5 11ينب ااي علااى املصاارف إبااالغ العمياال بشااكل رساااي بنتااائ وتبعااات فااتح الحساااب املصاارفي وتشااغيل  ،وذلااك لضاامان إدرا ا عواقااب تمكااين طاارف
يالأ من الوصو إلى الحساب.

 .١٢تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيق ٢٠١4/٠١/٠١م)
 -1 12ينب اي علاى املصاارف تاوفير نمااذج طلااب تحويال الحسااب ماان مصارف إلاى آخاار فاي كال فاارع وعلاى موقعا اإللكترونااي علاى أن تتضامن املعلومااات
اآلتية:
 وصف لعملية تحويل الحساب بما في ذلك اإلجراءات التي ينب ي أن يتبعها العميل لتحويل حساب إلى مصرف آخر.
 إجراءات فتح الحساب بما في ذلك املتطلبات التي ينب ي على العميل توفيرها لفتح الحساب.
 نموذج تحويل الحساب والذي يشمل اآلتي:
 التاريخ املحدد لتحويل (نقل) الحساب. املوافقة على إغالق الحساب القائم في املصرف وتحويل الرصيد إلى الحساب اليديد في املصرف اآلخر. موافقة العميل على تحويل بيانات ذات العالقة من املصرف الحالي إلى املصرف اليديد. -2 12ينب ي على املصرف إحاطة العميل باستالم طلب تحويل الحساب وإ ما الطلب خال  7أيام عمل .وال ينب ي للمصارف ممارساة اغط غيار
مبرر على العميل إللغاء طلب التحويل إال في حا وجود التزامات قائمة علي .
 -3 12ينب ااي علااى املصاارف تقااديم شااف حساااب نهااا ي وخطاااب عاادم وجااود التزامااات للعمياال الااذي يرغااب فااي تحوياال حساااب ماان مصاارف إلااى آخاار
وذلك خال  7أيام عمل من إغالق الحساب.

 .١٣البطاقات املصرفية وبطاقات االئتمان وخدمة نقاط البيع
 -1 13يوفر املصارف للعميال بطاقاة صارف آلاي جديادة بن ًااء علاى طلاب مكتاوب مان العميال صااحب الحسااب أو بنااء علاى طلاب شاخ
وكالة شرعية ُويعيد إصدارها قبل انتهاء فترة الصالحية إال في حا ما إذا رغب العميل خالف ذلك.
 -2 13ينب ااي أن يت ااد املصاارف أن البطاقااات تاام إصاادارها وتسااليمها إلااى العمياال أو إلااى الشااخ
املؤسسة ذات العالقة.

مخاو لديا

املخااو الااذي لدي ا وكالااة شاارعية وفااق تعليمااات

 -3 13ينب اي أن ياوفر املصارف القناوات اإللكترونياة املناسابة وخاط هااتف ماااني ملسااعدة العماالء فاي اإلباالغ بساهولة عان حااالت فقادان البطاقاات
املصرفية أو سرقتها أو سوء استخدامها.
 -4 13ينب ااي علااى املصاارف بحااأ الشااكاوى واملشااكالت واملطالباات املقدمااة ماان العمااالء بشا ن عمليااات أجهاازة الصاراف اآللااي أو عمليااات نقاااط البيااع
الغير سليمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية بش نها وفق تعليمات املؤسسة ذات العالقة.
 -5 13ال ينب ااي علااى املصاارف إصاادار بطاقااة ائتمااان أو يااادة الحااد االئتماااني لهااا إال بنا ًااء علااى طلااب مكتااوب مقاادم م ان العمياال مااع مراعاااة ااوابط
إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع الصادرة عن املؤسسة.
ً
 -6 13علااى املصاارف عاادم التمييااز فااي إصاادار بطاقااات االئتمااان للعمااالء وأن تكااون املوافقااة أو رف ا طلااب إصاادار البطاقااة بناااء علااى مالءرهاام املاليااة
وبعااد تحديااد قاادررهم علااى تسااديد املسااتحقات .وال يحااق للمصاارف التمييااز فااي املعاملااة ورفا إصاادار بطاقااة االئتمااان ألي فئااة ماان العمااالء
الراشدين ً
بناء على أسباب أخرى.
 -7 13ينب ي على املصرف إبالغ العميل ب همية حماية بطاقات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان وأرقامها السرية ودفاتر الشيكات .ما ينب اي إحاطاة
العمالء بإجراءات اإلبالغ عن حاالت السرقة والفقدان وحاالت االحتيا .

١١

 -8 13يتحمل العميل مبالغ العملياات التاي تمات باساتخدام بطاقاة االئتماان املساروقة أو املفقاودة فاي حاا عادم إبالغا البناك املصادر الاذي يتعامال
مع  .ويتحمل البنك املصدر مبالغ العمليات املنفذة بطريقة احتيالية (نقل بيانات البطاقة) دون علام حامال البطاقاة ،ساواء تمات قبال أو
بعد إ بالغ حامل البطاقة للبنك بش ن ذلك ،ما عدا الحاالت التي ي بت فيها البنك مسئولية حامل البطاقة عن هذد العمليات.
 -9 13على املصرف الت يد على عمالئ التاار عدم تمرير فرض أي رسوم إ افية على حاملي بطاقات االئتمان ) (Credit Cardوبطاقات
الحسم ) (Debit Cardعند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع ) (Merchant Service Chargeوعلى املصرف مسؤولية متابعة إيداعات التاجر
للت د من مالءمتها
لطبيعة نشاط وتدريب العاملين في املحالت التاارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية املطلوب االلتزام بها.
 -10 13ال يحق للتاجر فرض رسوم إ افية علاى مبلاغ املنات أو الخدماة فاي حاا ماا إذا اساتخدم العميال بطاقاات االئتماان ) (Credit Cardوبطاقاات
مدى البنكية ) (Debit and Prepaid Cardعند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلتمام عملية الشراء.
 -11 13ينب ي على املصرف إبالغ العمالء بحد الساحب الياومي لعملياات نقااط البياع والصاراف اآللاي عناد إصادار البطاقاة أو إعاادة إصادارها أو عناد
تغيير حد السحب.
 -12 13ينب ي حأ العمالء على تفادي اختيار أرقاام سارية ساهلة لاخادمات املصارفية أو أرقاام مرتبطاة بتاواريخ شخصاية وتشاييعهم علاى تغييار هاذد
ً
األرقام دوريا.

 .١4الخدمات املصرفية عبراإلنترنت وأجهزة الصرف اآللي
 -1 14ينب ااي عل ااى املص اارف اتخ اااذ اإلج اراءات املناس اابة للت ااد م اان أن كاف ااة القن ااوات املص اارفية اآللي ااة عب اار اإلنترن اات آمن ااة ،وف ااي ح ااا تكب ااد العم ااالء
خسارة مباشرة نتياة عف الضوابط األمنية لهذد القنوات فيتم تعوي العمالء عن أي خسائر.
 -2 14ينب ي على املصارف تاوفير خاط هااتف ماااني ملسااعدة العماالء علاى ساهولة اإلباالغ عان العملياات املشابوهة غيار النظامياة أو عملياات الادخو
على بيانارهم أو حسابارهم.
 -3 14ينب ااي علااى املصاارف إحاطااة العمااالء بكافااة العمليااات علااى حسااابارهم (عمليااات مدينااة أو دائنااة) فااور حاادوثها عاان طريااق إرسااا رسااائل قصاايرة
ماانيااة إلااى الهاااتف اليااوا وتطبيااق أ ثاار ماان معيااار ماان معااايير التحقااق ماان الهويااة لاخاادمات اإللكترونيااة واتخاااذ الحيطااة والحااذر بش ا ن
عمليات االحتيا اإللكتروني وفق تعليمات املؤسسة ذات العالقة.
 -4 14ينب ي على املصارف التحقق من أن كافة أجهزة الصرف اآللي والخدمات اإللكترونية األخرى تلبي احتياجات العمالء وتاؤدي إلاى تساهيل إنااا
ُ
السبل.
التعامالت املصرفية وفق أحد
ُ
 -5 14ينب ااي علااى املصاارف معاليااة املطالبااات املرتبطااة بعمليااات ُمعتاارض عليهااا ُمنفااذة عاان طريااق أجهاازة الصاارف اآللااي وفااق التعليمااات الصااادرة عاان
املؤسسة في هذا الش ن.
 -6 14ينب ي على املصرف إجراء صايانة دورياة لكافاة أجهازة الصارف اآللاي والتحقاق مان جاهزيتهاا واساتمراريتها فاي جمياع األوقااتُ ،وي ّ
فضال اساتبدا
أجهزة الصرف التي مض ط على خدمتها أ ثر من تسع سنوات.
 -7 14ينب ي على املصرف استخدام تقنيات حدي ة ومتطورة في ُمراقبة أداء أجهزة الصرف اآللي عن ُبعد.
 -8 14ينب ي على املصرف تداو النقد السليم واستبدا التالف واحب من التداو في كافة األوقات ،خاصة عند تغذية أجهزة الصرف اآللي.

 .١5التمويل الشخص ي
 -1 15يلتزم املصرف بضوابط التمويل الشخ ي والضوابط األخرى ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة.
 -2 15علااى املصاارف قباال املوافقااة علااى ماانح قاارض أو أي نااوع ماان أنااواع التسااهيالت االئتمانيااة للعمياال ،تقياايم و ااع العمياال االئتماااني والت ااد ماان
قدرت على سداد مبلغ القرض ً
بناء على الو ع الحالي للعميل.
ُ
ُ
 -3 15علاى املصاارف االلتازام بخصاام مبلااغ القساط فااي التاااريخ املتفاق عليا مااع العميال املقتاارض وبماا يااتالءم مااع تااريخ إيااداع راتااب العميال فااي حساااب
لدى املصرف.
ُ(مستشااار ائتمااان) فااي كاال فاارع ماان فروع ا لتقااديم النص ا واالستشااارة االئتمانيااة للعمااالء الااراغبين فااي
 -4 15علااى املصاارف تعيااين موظااف ُمخاات
الحصو على تمويل أو بطاقة ائتمان.

١٢

 .١6إصدارخطاب إخالء الطرف
 -1 16يحااق للعمياال تحوياال راتب ا إلااى حساااب أي بنااك آخاار يختااارد فااي حااا عاادم وجااود التزامااات ماليااة قائمااة علي ا لصااال املصاارف ،وينب ااي علااى
املصرف إصدار خطاب إخالء الطرف ومنح للعميل خال موعد أقصااد ( )7أياام عمال مان تااريخ طلبا ( ،وخاال موعاد أقصااد ( )30ياوم
عمل في حا وجود بطاقة ائتمان) ،ما عدا الحاالت الصادر بش نها قرارات قضائية.
ً
ُ
 -2 16ينب ي على املصرف التو يح للعميل تابة عن النتائ املترتبة على ايل االئتماني لدى شركات معلومات االئتمان في حاا سادادد جازء مان
مبلغ املديونية وإصدار خطاب ُمخالصة سداد تسوية والت يد على عدم اإلشارة إلاى عباارة ُ"مخالصاة نهائياة" وتالفاي ذ رهاا فاي الخطااب إال
ُ
ف ااي ح ااا س ااداد العمي اال كام اال مبل ااغ املديوني ااة القائم ااة علي ا أو ف ااي ح ااا إس ااقاط املص اارف املب ااالغ املتبقي ااة الت ااي ل اام ُيس ااددها العمي اال م اان
إجمالي املديونية.
 -3 16ينب ااي عل ااى املص اارف التقي ااد بم ااا ورد ف ااي التعم اايم الص ااادر بش ا ن تنظ اايم اتص ااا م ااوظفي البن ااوك عل ااى العم ااالء لح ا هم عل ااى س ااداد امل ااديونيات
ُ
ُ
املستحقة والت د من التزام املوظفين بمضمون التعميم (سواء موظفو املصرف أو موظفو شر ة التحصيل املتعاقد معها).

 .١7املوظفون
 -1 17ينب ي على املصرف الت د أن موظفي ذوي العالقة بالعمالء ،يتمتعون باآلتي:
أ) القيام ب داء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وأنهم قادرون على تقديم الخدمات املصرفية املنوطة بهم.
ُ
ب) تقديم السلو يات الييدة والتعامل بمهنية عند خدمة العمالء الحاليين أو العمالء املحتملين في جميع األوقات.
ج) لديهم اإلملام الكامل ب فضل املمارسات املصرفية حتط يتسنط لهم مساعدة العمالء.
 -2 17ينب ي على املصرف الت د من حصو موظفي على الت هيل املنهي املطلوب واإليفاء بمتطلبات الكفاءة مان خاال إلحااقهم ببارام متخصصاة
لاحصو على شهادة مهنية تؤهلهم للتعامل مع العمالء.

 .١8التحويل والصرف األجنبي

ً
 -1 18يحااق للمص اارف ف اارض رس ااوم عل ااى العمي اال ُمقاب اال تحوي اال أم ااوا إل ااى خااارج اململك ااة .ويك ااون مبل ااغ الرس اام يابت ااا ول ااؤ نس اابة مئوي ااة م اان املبل ااغ
ُ
املحااو  ،وينب ااي أن تشاامل الرسااوم رساام مصاارف املسااتفيد .إ ااافة إلااى أي رساام متعلااق بالعمليااة يااتم فر ا ماان املصاارف املراساال .وينب ااي
إبالغ العمالء بمبلغ الرسوم كافة قبل ت يد عملية التحويل.
ُ
 -2 18ينب اي علااى املصارف التحقااق ماان بياناات العمياال املسايلة فااي نمااوذج التحويال ،خاصااة رقام حساااب اآليبااان ورقام حساااب تعرياف البنااك قباال
تحويل املبلغ.
 -3 18ينب ااي علااى املصاارف وقباال تنفيااذ عمليااة التحوياال إبااالغ العمااالء بالتاااريخ املتوقااع لوصااو املبلااغ املحااو للمسااتفيد ومبلااغ الرسااوم والعمااوالت
ُ
وصافي املبلغ الذي يستلم املستفيد بعد خصم الرسوم والعموالت.
ُ
 -4 18ينب ي على املصرف إبالغ العمالء خال يومي عمل في حا لم يتمكن من إرسا أي حوالة خارجية بسبب إعادرها من البنك املراسل .وينب اي
ُ
على املصرف إيداع مبلغ الحوالاة املعاادة فاي حسااب العميال فاور اساتالم وفاي حاا عادم وجاود حسااب لادى العميال فاي املصارف ُيصارف لا
ً
املبلغ نقدا أو ُيحرر ل شيك ُمصدق بنف املبلغ خال يومي عمل.
 -5 18ينب ااي علااى املصاارف التو اايح للعمياال أن مبلااغ عمليااة السااحب النقاادي بعملااة أجنبيااة ُمنفااذة خااارج اململكااة باسااتخدام بطاقااة الصاارف اآللااي
يخضع لسعر صرف العملة املطلوبة في تاريخ تنفيذ العملية.
ُ
 -6 18ينب ي أن يحتوي اإلعاالن علاى التحاذير اآلتاي "يمكان لساعر املنات الخدماة التا ير باالتغيرات فاي ساعر صارف العماالت األجنبياة" فاي حاا ماا إذا
ُ
ُ
كااان املناات أو الخدمااة املعلاان عنهااا ُمسااعرة بااالعمالت األجنبيااة أو فااي حااا أن قيمااة املناات أو الخدمااة املعلاان عنهااا تتا ير بسااعر صاارف العمااالت
األجنبية.

 .١9أحكام عامة
 -1 19ينب ي على املصرف نشار مباادئ حماياة عماالء املصاارف علاى موقاع املصارف اإللكتروناي وتاوفير نساخة ورقياة للعماالء اليادد ،أو عناد حصاو
العميل الحالي على خدمة أو منت جديد.
 -2 19يوفر املصرف خال  7أيام عمل ،أو حسب االتفاق مع العميل ،املستندات اآلتية في حا طلب العميل ذلك:
 صورة من النماذج األصلية ألي خدمة أو منت .
 صورة من األحكام والشروط املحدية.
 صورة من عقود االئتمان ،بما في ذلك مستندات الضمانات والكفاالت.
١٣

 -3 19ينب ي على املصارف األخذ في االعتبار بالحاالت اإلنسانية عند التعامل مع العمالء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.
ُ
 -4 19على املصرف تقديم النص واملشورة لعمالئ الذين لاديهم صاعوبات مالياة ومحاولاة مسااعدرهم للتغلاب علاى هاذد الصاعوبات قبال املضا ي فاي
اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
 -5 19ينب ااي عل ااى املص اارف و ااع س اااعات عم اال الف اارع ف ااي امل اادخل ال اارئؤ
ُ
الساعات املعلن عنها.

للف اارع وف ااي موق ااع املص اارف اإللكترون ااي ،ويف ااتح املص اارف ويغل ااق بحس ااب

 -6 19ينب ااي علااى املصاارف وموظفي ا عاادم التمييااز فااي التعاماال بااين عمالئ ا (الحاااليين واملسااتقبليين) بشااكل معحااف وغياار عاااد بنا ًااء علااى العاارق ،أو
الين  ،أو الدين ،أو اللون أو ّ
السن أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو أي شكل من أشكا التمييز األخرى وذلاك فاي مختلاف التعاامالت بماا
فيها منتاات التمويل.

القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
 .٢٠األخطاء (األعطال)
ُ
 -1 20ال يحااق للمصااارف االسااتفادة ماان أي مبااالغ ُمعااادة قااد تنش ا بساابب خط ا (عطاال) وعلي ا إعادرهااا إلااى حساااب املتضاارر دون ت ا خير ودون انتظااار
ُ
املطالبة بها.
 -2 20في حا ما إذا ا تشف املصرف خط  ،أو في حا إبالغ بحدو أي خط نتياة تقديم عميل شكوى أو مطالبة ،ينب ي علاى املصارف عندئاذ
ً
تعااوي العمياال والعمااالء اآلخاارين جماايعهم الااذين تعر ااوا لاانف الخط ا  .وينب ااي إ مااا هااذا اإلج اراء فااي غضااون  60يااوم عماال اعتبااارا ماان
تاريخ تحدياد الخطا األصالي .ماا ينب اي علاى املصارف االتصاا بامياع العماالء املتا يرين وإحااطتهم بالخطا وبااإلجراءات التصاحيحية التاي تام
اتخاذها بما في ذلك إعادة املبالغ إلى حسابارهم.
 -3 20ينب ااي علااى املصاارف التحقااق ماان اسااتمرارية عماال أنظمتا املصاارفية وجاهزيتهااا فااي تلبيااة احتياجااات العمااالء فااي كافااة األوقااات ،وتااوفير الباادائل
عند حدو خلل أو عطل في األنظمة.

 .٢١الشكاوى
 -1 21علااى املصاارف التقيااد بتعليمااات املؤسسااة فااي شا ن ااوابط معاليااة الشااكاوى وفااق تعليمااات املؤسسااة ذات العالقااة ،مااع
الت ياد علااى توييااق اسااتالم الشااكوى وتزويااد املشااتكي باارقم مرجااع رئااؤ ُيرساال إلااى هاتفا اليااوا السااتخدام فااي متابعااة
شكواد.
 -2 21علااى املصاارف و ااع آليااة تقااديم الشااكوى فااي مكااان واضا بمبنااط املصاارف وفروع ا كافااة وإدراجهااا فااي موقااع املصاارف اإللكترونااي وتااوفير نسااخة
مكتوبة للعمالء في حا رغبتهم الحصو عليها مكتوبة.
 -3 21ينب ي أن تتضمن آلية تقديم الشكوى اآلتي:
أ) إجراءات تقديم الشكوى واملستندات املطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عان طرياق مر از االتصاا أو عان
طريق الفا أو عن طريق موقع املصرف اإللكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).
ب) اإلدارة املسئولة في املصرف عن دراسة الشكوى.
ج) اسم املسئو ورقم الهاتف الذي يتصل علي العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى.
ّ
د) الفترة الزمنية املتوقعة إلفادة املعترض في ش ن شكواد على أال تتااو عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
هاا) علااى املصاارف التواصاال مااع الشاااكي وإحاطتا فااي شا ن شااكواد خااال أساابوع ماان تاااريخ اسااتالمها وفااي حااا عاادم إنها هااا خااال هااذد الفتاارة،
فعلي إحاطت في موعد أقصاد ( 10أيام عمل) بآخر مستادارها.
و) ينب ي على البنك توييق القناة املستخدمة في التواصل مع املشتكي واالحتفاظ بسيالرها.
 -4 21في حا عدم ر ا املشتكي عن نتياة شكواد ورغبت تصاعيدها إلاى مساتوى أعلاى داخال املصارف أو إلاى جهاة خارجياة ،علاى املصاارف تزويادد
ُ
ُ
املشتكي باآللية املتبعة وتوجيه إلى اليهة املناسبة في هذا الش ن.
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القسم الخامس :التعليمات ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة
رقم التعميم
 40690م أ ت 789

تاريخ التعميم
1430 08 15ها

 51224م أ ت 995

1430 10 20ها

 27780م أ ت 13135
م أ ت 150
 5790م أ ت 97
 11374م أ 207
 33703م أ ت 15969
 14547م أ ت 6442
 29209م أ ت 552
 903م ظ م أ ت
 4225م أ 146
 32777م أ ت 618
 3205م أ ي 33
 19109م أ ق 166
 25150م أ ت 272
 251م أ ت 3
 33043م أ ت 644

1431 05 27ها
1423 06 29ها
1424 03 13ها
1430 03 05ها
1431 07 03ها
1432 03 19ها
1430 06 10ها
1428 04 20ها
1415 04 05ها
1428 08 07ها
1425 02 02ها
1422 10 21ها
1423 11 26ها
1428 01 02ها
1430 07 01ها

نبذة مختصرة
تطبيق أ ثر من معيار للتحقق من هوية املستخدم للدخو على الخدمات
املصرفية اإللكترونية بما في ذلك تفعيل أو إ افة أو تعديل املستفيدين
وتنفيذ العمليات
اتخاذ إجراءات ملنع و ع ملصقات دعائية عن السداد املبكر ملديونيات
املقتر ين على أجهزة الصرف اآللية وتوعية املوظفين وتك يف التوعية
للعمالء بخطورة التعامل مع ممارس ي تلك األنشطة
الت يد على سرية بيانات ومعلومات العمالء وأهمية االلتزام بعدم تزويد
أي جهة بمعلومات عن تعامالت العمالء وبيانارهم الشخصية إال بعد
الحصو على عدم ممانعة املؤسسة

ُ
آلية خصم القسط الشهري من رواتب العمالء املقتر ين
وابط معالية الشكاوى
وابط رقابية بش ن آلية إصدار وتسليم البطاقات املصرفية (الصراف
اآللي واالئتمانية)  ،والت يد على عدم إصدار بطاقات ائتمانية بشكل
مسبق
الت يد على االلتزام ببع اليوانب األمنية الخاصة ب جهزة الصرف اآللي،
ً
ومراقبة أجهزة الصراف اآللي منعا لحدو عمليات احتيالية عن طريق
حيز املبلغ بإغالق مخرج النقد أو سرقة معلومات البطاقة ورقمها السري
عن طريق تر يب أجهزة ،وحماية بطاقات الصرف اآللي للعمالء عند تنفيذ
العمليات باستخدامها
الت يد على املصارف توعية عمال هم التاار بش ن عمليات االحتيا عبر
1423 03 13ها
م أ ت 60
أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات االئتمان وااللتزام بإجراءات من
1415 10 26ها
 12974م أ 655
ش نها الحد منها
الت يد على املصارف بعدم تقديم خدمات للعمالء إال بعد مقابلتهم
1427 09 04ها
 32275م أ ت 516
ً
شخصيا والتحقق من صحة بيانارهم ومعلومارهم
طلبات التحف على التسييل التلفزيوني ألجهزة الصراف اآللي
1427 03 12ها
 9367م أ ت 141
قبو واستبدا الفئات الصغيرة لألوراق النقدية واملعدنية السعودية من
1432 07 10ها
 34736م أ ت 15864
اليمهور ،واستبدا األوراق النقدية السعودية التالفة
1432 07 10ها
 34734م أ ت 15865
تنظيم اتصا موظفي البنوك بالعمالء لح هم على سداد املديونيات
1431 04 01ها
 17456م أ ت 8211
ُ
املستحقة
وابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع
قواعد الخدمات املصرفية اإللكترونية
قواعد خدمات الدفع املسبق في اململكة العربية السعودية
وابط التمويل االستهالكي
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التاارية باململكة
تعليمات إسناد مهام إلى طرف يالأ
الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات االئتمانية
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات الت مين التعاوني
الالئحة التنظيمية لسلو يات سوق الت مين
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
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