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ضوابط التمويل االستهالكي

REGULATIONS FOR CONSUMER FINANCE
These Regulations shall be applicable to Financing
Contracts and all related Guarantee Agreements
executed by banks licensed and authorized by SAMA.
SAMA is the sole authority empowered to apply these
Regulations and to take necessary measures as it deems
appropriate regarding any violations of these provisions,
including imposing punitive charges and or enforcement
actions as applicable under the Banking Control Law.
These Regulations supersede and replace the
Regulations for Consumer Credit of October 2005
issued as circular 33232-MASH/516 dated 23/9/1426 H
and its subsequent updates. SAMA may update these

 كما،تسرم ىذه الضوابط على عقود التمويل االستهالكي
يتعلق هبا من اتفاقيات الضماف اليت تنفذىا البنوؾ كادلصارؼ
 كتعد ادلؤسسة السلطة.ادلرخصة كادلصرح ذلا من ادلؤسسة
اإلشرافية الوحيدة ادلخولة بتطبيق ىذه الضوابط كازباذ
اإلجراءات الضركرية على النحو الذم تراه مناسبان يف شأف أم
أك/سلالفات ذلذه األحكاـ دبا يف ذلك فرض رسوـ جزائية ك
إجراءات تنفيذية كفق األحكاـ السارية دبوجب نظاـ مراقبة
 كتُلغي ىذه الضوابط كربل زلل ضوابط التمويل.البنوؾ
ـ دبوجب التعميم رقم2005 االستهالكي الصادرة يف أكتوبر
ىػ كأم ربديث1426/9/23  تاريخ516/ ـ أ ش- 33232
 كللمؤسسة ربديث ىذه الضوابط مستقبالن مىت.الحق لو
.دعت احلاجة لذلك

Regulations as and when required.

حيق للمؤسسة حسب تقديرىا فرض قيد على أم جهة سبويل
حبيث ال تتجاكز زلفظتها من التمويل االستهالكي نسبة زلددة
.من إمجايل زلفظة التمويل

SAMA may, at its discretion, impose a restriction on a
Creditor under which its Consumer Financing portfolio
may not exceed a specified percentage of its total
Financing portfolio.
DEFINITIONS

تعريفات

Article 1: Definitions

 تعريفات:5 المادة
 أينما كردت يف ىذه،يقصد باأللفاظ كالعبارات اآلتية
 ما مل يقتض السياؽ، ادلعاين ادلبينة أماـ كل منها،الضوابط
:خالؼ ذلك

Each of the following words and phrases, wherever it
appears in this Regulation, shall have the meaning
following it in this article unless the context indicates
otherwise:
Adequate notice: a printed notice to a Borrower that
sets forth clearly the pertinent facts so that the Borrower
may reasonably be expected to have noticed it and
understood its meaning. The notice may be given by
Guaranteed Communication Means reasonably assuring

 إشعار مطبوع للمستفيد حيدد بوضوح احلقائق:إشعار مناسب
 توقع أف ادلستفيد، بشكل معقوؿ،ذات الصلة حبيث ديكن
 كديكن تقدًن اإلشعار عن طريق.اطلع عليو كفهم فحواه
.لمو لإلشعار
َ تس
ّ (كسائل اتصاؿ مضمونة) تؤكد بصفة معقولة

receipt by the Borrower.
Advertisement: a commercial message in any medium
that promotes, directly or indirectly, a Financing

 بشكل مباشر أك، رسالة ذبارية يف أم كسيلة تركيج:الدعاية
. دلنتج سبويل،غَت مباشر

product.
Amount of Financing: the limit or the total amount
made available to a Borrower under a Financing

 احلد األقصى أك إمجايل ادلبالغ ادلتاحة للمستفيد:مبلغ التمويل
.دبوجب عقد التمويل
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Contract.

 معدؿ اخلصم الذم تكوف:)APR( معدل النسبة السنوي
فيو القيمة احلالية جلميع األقساط كالدفعات األخرل ادلستحقة
 اليت سبثل إمجايل ادلبلغ ادلستحق سداده من،على ادلستفيد
 مساكيةن للقيمة احلالية لدفعات مبلغ التمويل ادلتاحة،ادلستفيد
 كذلك يف التاريخ الذم يكوف فيو مبلغ التمويل أك،للمستفيد
أكؿ دفعة منو متاحان للمستفيد كدلزيد من التفاصيل ديكن
.)1( الرجوع للملحق رقم

Annual Percentage Rate or APR: the discount rate at
which the present value of all payments and
installments that are due from the Borrower,
representing the Total Amount Payable by the
Borrower, equals the present value of all payments of
the Amount of Financing available to the Borrower on
the date on which the Financing amount or the first
payment thereof is available to the Borrower, calculated
in accordance with Annex 1.
Authenticated Communication: Borrower instructions
received through a recorded, verifiable and retrievable
medium such as paper, electronic or verbal recording.

 التعليمات ادلوجهة للمستفيد كادلستلمة من:االتصال الموثق
خالؿ كسيلة مسجلة ديكن إثباهتا كاسًتجاعها سواءن كرقية أك
.إلكًتكنية أك مكادلة مسجلة
 أم شخص طبيعي حيصل على سبويل دبوجب:المستفيد
 ألغراض خارج،ادلعامالت التمويلية اليت تشملها ىذه الضوابط
.نطاؽ ذبارتو أك مهنتو

Borrower: a natural person who, in Financing
transactions covered by this Regulation, obtains
Financing for purposes outside his trade or profession.

. أم يوـ تُقدـ فيو البنوؾ خدمات للجمهور:يوم عمل

Business Day: a day on which the banks are open for
business to the general public.

 مجيع األياـ يف الشهر دبا فيها إجازة هناية األسبوع:يوم
.كاألعياد

Calendar Day: any day in a month, including
weekends and holidays.

 كفاة ادلستفيد أك عجزه (جزئيان أك كليان) أك:تغير الظروف
.تقاعده (إجباريان أك اختياريان) أك فقدانو كظيفتو أك إفالسو

Change in Circumstance: death, disability (partial or
total), retirement (mandatory or voluntary), loss of job
or bankruptcy of a Borrower.

 التمويل ادلقدـ للمستفيد على األساس:التمويل االستهالكي
:اآليت

Consumer Financing: a Financing granted to a
Borrower as follows:
(1)

The Financing is for purposes unconnected
with the Borrower’s commercial or
professional activity, generally including
personal Financing, car Financing, home

أغراض التمويل غَت ادلرتبطة بأعماؿ ادلستفيد التجارية
، التمويل الشخصي، كيشمل بوجو عاـ.أك ادلهنية
 أك أم منتجات، ترميم ادلساكن،سبويل السيارات
.مشاهبة تعتمدىا مؤسسة النقد العريب السعودم

- 1

التمويل ادلمنوح لشراء سلع كخدمات بغرض
االستهالؾ أك أم متطلبات أخرل للمستفيد على
، شراء أثاث: كعلى سبيل ادلثاؿ،النحو ادلبُت أعاله
شراء سلع استهالكية معمرة أك سيارات أك أغراض

- 2

improvement Financing, and similar products
as approved by SAMA.
(2)

Such Financing is granted for the purchase of
goods and services for consumption or other
needs of the Borrower as identified above,
e.g. for the purchase of furniture, consumer
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.منزلية أك سبويل تعليم كغَتىا

durables, automobiles, household items,
education, etc.
(3)

.يستثٌت من ذلك التمويل العقارم كالتأجَت التمويلي

- 3

يستثٌت كذلك التمويل ادلمنوح بغرض ادلتاجرة باألسهم
.(Margin Lending)

- 4

Real estate Financing and Finance Leasing
are excluded.

(4)

Financing against shares (Margin Lending) is
also excluded.

 أم بنك أك مصرؼ مرخص كمصرح لو من:جهة التمويل
.مؤسسة النقد العريب السعودم

Creditor: a bank licensed and authorized by the Saudi
Arabian Monetary Agency.

 أم خرؽ ألحكاـ كشركط عقد التمويل:التعثر عن الدفع
) يومان من90( كعدـ سداد ادلستفيد لألقساط الشهرية دلدة
.تاريخ االستحقاؽ

Default: any breach of the terms and conditions of the
Financing Contract and the nonpayment by a Borrower
of their monthly installment for 90 Calendar Days from
its due date.

 اشعار من جهة التمويل للمستفيد:اشعار التعثر عن السداد
.ضمن عقد سبويل مفاده تأخر يف السداد

Default Notice: a notice from a Creditor to a Borrower
under a Financing Contract with the Creditor notifying
that he/she is delinquent in payments.

 مبلغ التمويل ادلسحوب من قبل ادلستفيد دبوجب:السحب
.عقد سبويل

Draw-down: an Amount of Financing drawn by the
Borrower under a Financing Contract.

 أك احلق، احلق يف احلصوؿ على دين كإرجاء سداده:التمويل
.يف تأجيل سداد دين قائم

Financing: the right to incur new debt and defer
payment, or the right to defer existing debt.
Financing Contract: an agreement by which a Creditor
grants, or promises to grant, a Consumer Financing or

تعد دبنح
ُ  عقد سبنح جهة التمويل دبوجبو أك:عقد التمويل
.ادلستفيد سبويالن أك تسهيل مايل شلاثل

similar financial accommodation to a Borrower.
Gross Salary basic monthly salary (less GOSI and
pensions contributions) plus all fixed allowances paid to
Borrower by the employer on a monthly basis.
Guarantee Agreement: an ancillary agreement
concluded by a Guarantor and guaranteeing or
promising to guarantee the fulfillment of any form of
Financing granted to a Borrower.
Guaranteed Communication Means: registered mail,
hand delivery, and any recorded, verifiable and

 الراتب األساسي الشهرم (بعد خصم:إجمالي الراتب
مستحقات التقاعد كالتأمينات) مضافان إليو مجيع البدالت
.الثابتة كاليت تعطى للموظف من جهة عملو بصفة شهرية
 اتفاقية تابعة يربمها ضامن يضمن أك يعد:اتفاقية الضمان
دبوجبها بالوفاء أك بسداد أم شكل من أشكاؿ التمويل
.ادلمنوح دلستفيد
 أية، كالتسليم اليدكم،وسائل اتصال مضمونة الربيد ادلسجل
.كسيلة الكًتكنية مسجلة ديكن إثباهتا كاسًتجاعها

retrievable electronic medium.
Guarantor: a natural person who guarantees or

 أم شخص طبيعي يضمن أك يعد بالوفاء بتسديد:الضامن
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.سبويل شلنوح دلستفيد

promises to guarantee the fulfillment of any Financing
granted to a Borrower.

 ادلعلومات ادلطلوبة اليت ينبغي تقدديها:اإلفصاح األولي
للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب سبويل استهالكي
.دبوجب القسم اخلامس من ىذه الضوابط

Initial Disclosure: the information required to be
provided to the Borrower by a Creditor upon opening a
Consumer Financing account in accordance with
Section 5 of these Regulations.
Licensed Credit Bureau: a credit information company
licensed by SAMA to collect and maintain credit
information on consumers and provide the same to

 شركة معلومات ائتمانية:شركة معلومات ائتمانية مرخصة
مرخص ذلا من قبل ادلؤسسة جلمع ادلعلومات االئتمانية عن
.ادلستهلكُت كتزكيد األعضاء هبا عند طلبها

members upon request.
Optional Feature: features and services which are not
part of the standard features or services of the Financing
Contract product, requiring payment of additional fees
and/or Term Cost by the Borrower.
Outsourcing: an arrangement under which a third party
(i.e. a service provider) undertakes to provide a Creditor
with a service previously carried out by the Creditor
itself or a new service to be launched by the Creditor.
Outsourcing can be to a service provider in Saudi
Arabia or overseas and the service provider may be a
unit of the same Creditor (e.g. head office or an
overseas branch), an affiliated company of the
Creditor’s group or an independent third party, and is
subject to the requirement to fully comply with SAMA
Rules on Outsourcing issued vide 34720/BCS/424 dated

ميزة اختيارية ادلزايا كاخلدمات اليت ليست جزءان من السمات
 كتتطلب ىذه ادليزة أك.أك اخلدمات ادلعيارية دلنتج عقد التمويل
أك إضافة كلفة أجل/اخلدمة االختيارية دفع رسوـ إضافية ك
.على ادلستفيد
 ترتيب يضطلع دبوجبو طرؼ ثالث:اإلسناد لطرف ثالث
(مزكد خدمة على سبيل ادلثاؿ) بتقدًن خدمة كانت يف السابق
تنجزىا جهة التمويل بنفسها أك خدمة جديدة تزمع البدء يف
 كديكن أف يتم اإلسناد دلقدـ خدمة يف ادلملكة العربية.تقدديها
 كديكن دلقدـ اخلدمة أف يكوف كحدة،السعودية أك يف اخلارج
من كحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أك فرع
خارجي) أك شركة تابعة جملموعة جهة التمويل أك طرؼ ثالث
 مع االلتزاـ بتعليمات إسناد مهاـ لطرؼ ثالث،مستقل
الصادرة من ادلؤسسة دبوجب التعميم رقم
ق ادلوافق1429/7/17  كتاريخ34720/BCS/424
.ـ2008/7/20

17/7/1429H Correspondent to 20/7/2008.

 سداد سبويل قائم من مبلغ سبويل جديد شلنوح:إعادة التمويل
.دلستفيد

Refinancing: repayment of an existing Financing from
the proceeds of a new Financing granted to the
Borrower.
Repayments or Deductions: deductions from the Gross
Salary or monthly pension entitlement of a Borrower
towards repayment of Financing. Only deductions for

 احلسم من إمجايل راتب ادلستفيد أك:السداد أو االستقطاع
 كيستثٌت من ذلك االستقطاعات مقابل.من معاشاتو الشهرية
.تسديد التمويل العقارم كنفقة الطالؽ

Real Estate Financing repayments and divorce
settlements are excluded.

. مؤسسة النقد العريب السعودم:المؤسسة

SAMA: the Saudi Arabian Monetary Agency.
Satisfactorily Resolved: resolution of the dispute in

تسوية مرضية تسوية النزاع كفقان لإلجراءات كاألطر الزمنية
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.لتسوية ادلنازعات

accordance with the procedures and timeframes for
resolving disputes.

 التمويل ادلضموف بالتنازؿ عن حقوؽ:التمويل المضمون
ادللكية دبا يف ذلك ضماف االنتفاع يف شلتلكات شخصية أك
 كجيوز ضماف التمويل.عقارية أخذهتا جهة التمويل ضمانان
. أك سلع عينية أك أم ضماف آخر،)بالنقد (كدائع

Secured Financing: a Financing that is collateralized
by assignment of rights to property including a security
interest in personal property or real estate taken by the
Creditor as collateral. A Financing may be secured by
pledge of cash (deposits), tangible goods or other
collateral.

 قيمة تكلفة األجل ادلقررة على ادلستفيد دبوجب:كلفة األجل
 كجيب التعبَت عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من،عقد التمويل
.مبلغ التمويل ادلمنوح للمستفيد

Term Cost: the term cost due and payable by the
Borrower under the Financing Contract; this must be
expressed as a fixed annual percentage of the Amount
of Financing obtained by the Borrower.
Term to Maturity: the period from initial disbursement
to the date on which the final repayment of the relevant

 ادلدة ما بُت ايداع مبلغ التمويل كالتاريخ:مدة االستحقاق
.الذم تستحق فيو الدفعة النهائية لسداد التمويل ادلعٍت

Financing is due.
Total Cost of Financing: all costs payable by the
Borrower under a Financing Contract other than the
Amount of Financing, including Term Cost, fees,
commissions, administrative services fees, insurance,
and any charges required to obtain Financing, but
excluding any expenses the Borrower can avoid, such as
costs or fees due and payable by the Borrower as a

 مجيع التكاليف اليت يلتزـ ادلستفيد:إجمالي كلفة التمويل
بسدادىا خبالؼ مبلغ التمويل األساسي كفق أحكاـ عقد
 كالعموالت كتكاليف، كالرسوـ، كتشمل كلفة األجل،التمويل
 كأم نفقات الزمة للحصوؿ على، كالتأمُت،اخلدمات اإلدارية
 مع استبعاد أم نفقات ديكن للمستفيد ذبنبها مثل،التمويل
التكاليف أك الرسوـ اليت تستحق على ادلستفيد نتيجة إخاللو
.بأم من التزاماتو الواردة يف عقد التمويل

result of the Borrower’s breach of any obligations
contained in the Financing Contract.
Total Amount Payable by the Borrower: the Amount
of Financing plus the Total Cost of Financing.

 مبلغ:إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد
.التمويل مضافان إليو إمجايل كلفة التمويل
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القسم األول
نطاق التطبيق

SECTION ONE
SCOPE OF APPLICATION

 تطبيق الضوابط:4 المادة

Article 2: Application of the Regulations
(1)

These Regulations apply to all kinds of
Consumer Financing.

(2)

These Regulations do not apply to lease or
real estate Financing or margin lending.

تسرم ىذه الضوابط على مجيع أنواع التمويل
.االستهالكي

- 1

،يستثٌت من ذلك التمويل التأجَتم أك العقارم
كيستثٌت كذلك التمويل بغرض ادلتاجرة باألسهم

- 2

.(Margin Lending)

 معنى التمويل االستهالكي ومبلغ التمويل:4 المادة

Article 3: Meaning of Consumer Financing and
Amount of Financing
(1)

 ُدينح التمويل االستهالكي،ألغراض ىذه الضوابط
:إذا مت دبوجب عقد سبويل كفقان للتايل

For the purposes of these Regulations,
Consumer Financing is granted under a

- 1

Financing Contract in case of any of the
following:
(a)

(أ) تأجيل سداد سبويل يدين بو شخص ما
 أك،)(ادلستفيد) آلخر (جهة التمويل

The repayment of a debt owed by a
person (the Borrower) to another (the
Creditor) is deferred; or

(b)

ربمل شخص ما (ادلستفيد) سبويالن مؤجالن
ّ )(ب
.)لشخص آخر (جهة التمويل

a person (Borrower) incurs a deferred
debt to another (Creditor).

(2)

For the purpose of complying with Article
14(1), the Creditor must calculate the
Amount of Financing based on the
Borrower’s Gross Salary or monthly pension

 جيب على جهة التمويل،1-14 لغرض التقيد بادلادة
أف ربسب مبلغ التمويل على أساس إمجايل راتب
ادلستفيد أك معاشاتو الشهرية (حسب احلالة) عند
.تقدًن طلب التمويل

- 2

entitlement (as the case may be) when the
application for Financing is submitted.
SECTION TWO
FINANCING CONTRACTS AND GUARANTEE

القسم الثاني
عقود التمويل والضمانات

AGREEMENTS

 عقود التمويل والضمانات:3 المادة

Article 4: Financing Contracts and Guarantee
Agreements
(1)

:يكوف عقد التمويل أك اتفاقية الضماف يف شكل

A Financing Contract or Guarantee
Agreement must be in the form of (a)

a written contract document signed by

-7-
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 أك،التمويل

the Borrower or Guarantor and the
Creditor; or
(b)

a written contract document signed by
the Creditor and constituting an offer to
the Borrower that is accepted in writing

(ب) عقد كتايب موقع من اجلهة ادلقدمة للتمويل
كديثل عرضان مقبوالن للمستفيد كفقان لشركط
.العرض

by the Borrower.
(2)

All Financing Contracts, application forms,
Guarantee Agreements, repayment schedules,
Borrower acknowledgement letter and other
documentation related to Consumer
Financing must be in Arabic and if the
Borrower requests that documentation be
prepared in English, the documentation shall
be prepared in both languages. The Creditor

 كاتفاقيات، كظلاذج الطلبات،ربرر كافة عقود التمويل
، كخطاب إقرار ادلستفيد، كجداكؿ السداد،الضماف
كمجيع الوثائق األخرل ذات الصلة بالتمويل
 كإذا طلب ادلستفيد ربرير،االستهالكي باللغة العربية
 كجيب على.الوثائق كباللغة اإلصلليزية فتحرر باللغتُت
 كيف حاؿ،جهة التمويل تزكيد ادلستفيد بنسخ منها
كجود التعارض بُت النص العريب كالنص اإلصلليزم
. فيعتمد النص العريب،ألم من الوثائق

- 2

يزكد كل طرؼ متعاقد بنسخة من عقد
ّ جيب أف
.)التمويل أك اتفاقية الضماف (حسب احلالة

- 3

must provide copies thereof to the Borrower.
In the event of a divergence between the
Arabic and the English text of any such
document, the Arabic text prevails.
(3)

Each contracting party must receive a copy
of the Financing Contract or Guarantee
Agreement (as the case may be).

Article 5: Necessary content of Financing Contracts
or Guarantee Agreements
(1)

The Creditors must provide a synopsis for
each Financing Contract to the Borrower that
contains, in clear and succinct language,
basic information about the Financing,
including the Total Cost of Financing. The

 البيانات الواجب توافرىا في عقود التمويل:1 المادة
.واتفاقيات الضمان
جيب على جهة التمويل تقدًن ملخص لكل عقد
 ادلعلومات،سبويل للمستفيد يتضمن كبلغة كاضحة
، دبا فيها إمجايل تكلفة التمويل،األساسية للتمويل
كما جيب أف يتم توثيق تسلم ادلستفيد ذلذا ادللخص
.كتضمينو يف ملف التمويل

- 1

جيب أف تتضمن عقد التمويل على األقل ادلعلومات
:اآلتية

- 2

receipt of this synopsis by the Borrower must
be documented and included in the Financing
file.
(2)

The Financing Contract must include at least
the following information:
(a)

names of the parties to the Financing
Contract, the national identity number or
Iqama number of the Borrower as

-8-

 كرقم السجل ادلدين،(أ) أمساء أطراؼ عقد التمويل
 كعناكينهم،أك اإلقامة للمستفيد حبسب احلاؿ
 كتشمل اذلاتف، ككسائل االتصاؿ هبم،الرمسية
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. كالربيد اإللكًتكين إف كجد،اجلواؿ

applicable, official addresses, means of
contact including telephone and mobile
numbers and e-mails, if available;
(b)

type of Financing;

.(ب) نوع التمويل

(c)

Term to Maturity;

.(ج) مدة االستحقاؽ

(d)

Amount of Financing;

(e)

conditions for drawing down the

.(د) مبلغ التمويل
. إف كجدت،(ق) شركط سحب مبلغ التمويل

Amount of Financing, if any;
(f)

description of the calculation method
for determining Term Cost to enable the
Borrower to understand the Term Cost

، (ك) كصف منهج االحتساب لتحديد كلفة األجل
،كذلك لتمكُت ادلستفيد من فهم كلفة األجل
.كتوزيع الكلفة على مدة االستحقاؽ

and to distribute the cost over the Term to
Maturity;
(g)

Term Cost and the conditions governing
the application of the Term Cost and any
index or reference rate applicable to the

 كأم مؤشر أك، كشركط تطبيقها،(ز) كلفة األجل
. معدؿ مرجعي لكلفة األجل

Term Cost;
(h)

Annual Percentage Rate (APR);

(i)

Total Cost of Financing and the Total

. (APR) (ح) معدؿ النسبة السنوم

Amount Payable by the Borrower,
calculated at the time of entering into the
Financing Contract; stating the

(ط) إمجايل كلفة التمويل كإمجايل ادلبلغ ادلستحق
 زلسوبان يف كقت إبراـ عقد،سداده من ادلستفيد
 مع بياف الفرضيات ادلتبعة يف حساب،التمويل
.ذلك ادلبلغ

assumptions made in order to calculate
that amount;
(j)

(م) مبالغ األقساط ادلتعُت على ادلستفيد سدادىا
 كأسلوب،كعددىا كمددىا كمواعيد سدادىا
.توزيعها على ادلبالغ ادلتبقية

instalment amounts payable by the
Borrower, number of instalments, due
dates of instalments, and method of
distribution over the remaining amounts;

(k)

.(ؾ) الرسوـ كالعموالت كتكاليف اخلدمات اإلدارية

charges, commissions and costs of
administrative services;

(l)

payment periods of charges or amount
that must be paid without paying the
Amount of Financing; and related
payment conditions;

-9-

(ؿ) مدد سداد الرسوـ أك األمواؿ اليت يلزـ سدادىا
. كشركط ذلك السداد،دكف سداد مبلغ التمويل
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(m)

consequences of delayed repayment of

.(ـ) بياف اآلثار ادلًتتبة على التأخر يف أداء األقساط

instalments;
(n)

where applicable, notarial fees;

(o)

collateral and required insurance;

(p)

procedures for exercising the right of

(ف) رسوـ التوثيق أك ادلصادقة إذا كاف ىناؾ حاجة
.للتوثيق
.(س) ضمانات التمويل كالتأمُت الالزـ
، إف كجد،(ع) إجراءات شلارسة حق االنسحاب
كشركطو كااللتزامات ادلالية ادلًتتبة على
.شلارستو

withdrawal, if any, its conditions and
resulting financial obligations;
(q)

procedures for early repayment and
indemnifying the Creditor, if applicable,
and the method for determining such

 كإجراءات تعويض،(ؼ) إجراءات السداد ادلبكر
 ككيفية ربديد،جهة التمويل عند االقتضاء
.ىذا التعويض

indemnity;
(r)

procedures for dealing with collateral if
its value decreases, if applicable;

(s)

(ص) إجراءات التعامل مع الضمانات يف حاؿ
. إف كجدت،اطلفاضها
.(ؽ) إجراءات شلارسة حق إهناء عقد التمويل

procedures for exercising the right of
termination of the Financing Contract;

(t)

Borrower’s consent to filing his/her
information in credit bureau records; and

(u)

any other data or information stipulated
by the Agency.

Article 6: Amendment of the Financing Contract
Any amendment (including any addition to) of a
Financing Contract by the Creditor after it has been
signed by the Borrower is invalid unless the Borrower

(ر) إذف ادلستفيد بإدراج معلوماتو يف شركات
.ادلعلومات االئتمانية
(ش) أم بيانات أك معلومات أخرل تقررىا
.ادلؤسسة
 تعديل عقد التمويل:6 المادة
يُعد أم تعديل (دبا يف ذلك أية إضافة) يف عقد التمويل من
 إال إذا،قبل جهة التمويل بعد توقيعو من ادلستفيد غَت نافذ
.كافق عليو ادلستفيد خطيان

has agreed in writing.
Article 7: Copy of Financing Contract and
Guarantee Agreement for Borrower and Guarantor

 نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان:7 المادة
الخاصة بالمستفيد والضامن حسب االحتياج

as applicable
If a Financing Contract or Guarantee Agreement needed
to be signed by the Borrower or Guarantor and returned
to the Creditor, the Creditor must give each of the
Borrower or Guarantor, as applicable, a signed copy

-10-

إذا كاف جيب توقيع عقد سبويل أك اتفاقية ضماف من قبل
 فيجب على،ادلستفيد أك الضامن كإعادهتا إىل جهة التمويل
جهة التمويل أف تزكد ادلستفيد أك الضامن كالن على حدة
 يف مدة ال،بنسخة موقعة لالحتفاظ هبا حسب احلالة
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they may keep, not later than 10 Calendar Days after the

.) أياـ بعد إبراـ عقد التمويل أك اتفاقية الضماف10( تتجاكز

Financing Contract or Guarantee Agreement has been
entered into.

(APR)  معدل النسبة السنوي:8 المادة

Article 8: Annual Percentage Rate (APR)
The APR must include all mandatory charges

(1)

or costs under a Consumer Financing as
shown in the relevant advertising notices or

يشمل معدؿ النسبة السنوم مجيع التكاليف اإللزامية
 كما يظهر يف،اليت تندرج ربت أم سبويل استهالكي
.اإلشعارات أك ادلواد اإلعالمية ذات الصلة

- 1

جيب أف ينص عقد التمويل على استخداـ طريقة
الرصيد ادلتناقص يف توزيع كلفة األجل على فًتة
 حبيث تُوزع كلفة األجل تناسبيان بُت،االستحقاؽ
األقساط على أساس قيمة الرصيد ادلتبقي من مبلغ
.التمويل يف بداية الفًتة اليت يُستحق عنها القسط

- 2

.تكوف كلفة األجل ثابتة

- 3

materials.
(2)

The Financing Contract must stipulate the
use of the declining balance method in
distributing the Term Cost over the maturity
period, which means that the Term Cost is
allocated pro-rata to installments based on
the remaining balance of the Amount of
Financing at the beginning of the period for
which an installment is due.

(3)

The Term Cost is fixed.

 رسوم وعموالت:9 المادة

Article 9: Fees and Charges
All fees, costs and administrative services charges to be
recovered from the Borrower by the Creditor must not
exceed the equivalent of (1%) of the Amount of
Financing or (5,000) five thousand Saudi riyals,

ال جيوز أف تتجاكز الرسوـ كتكاليف اخلدمات اإلدارية اليت
):1( تتحصل عليها جهة التمويل من ادلستفيد ما يعادؿ
 أيهما،) مخسة آالؼ ريػاؿ50000( من مبلغ التمويل أك
.أقل

whichever is lower.
Article 10: Right of Termination or Withdrawal
(1)

The Borrower may, by giving written notice
to the Creditor within 10 Calendar Days from
the date of execution of a Financing Contract,

 حق إنهاء االتفاقية أو االنسحاب:51 المادة
جيوز للمستفيد إهناء العقد بتزكيد جهة التمويل
) أياـ من تاريخ10( بإشعار مكتوب يف غضوف مدة
: إال إذا،تنفيذ عقد التمويل

terminate the Financing Contract, unless
(a)

Draw-down of any part of the Amount

 أك،(أ) مت سحب أم جزء من مبلغ التمويل

of Financing has occurred; or
(b)

A credit card or other means of
obtaining Financing provided to the
Borrower by the Creditor has been used
to acquire goods or services for which

-11-

(ب) مت استخداـ بطاقة ائتماف أك أم كسيلة أخرل
من كسائل احلصوؿ على التمويل مقدمة
للمستفيد من جهة التمويل للحصوؿ على
 اليت سيقدـ سبويل مقابلها،السلع أك اخلدمات

- 1
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.دبوجب عقد التمويل

Financing is to be advanced under the
Financing Contract.
(2)

In the event of termination under Article
10(1), the Creditor may not charge or claim
any Term Cost and or fees from the Borrower
unless the conditions under Article 10(1)(a)

 ال جيوز،1-10  يف حالة إهناء العقد دبوجب ادلادة-2
 أك،جلهة التمويل فرض أم كلفة أجل أك رسوـ
ادلطالبة بأم عموالت من ادلستفيد إال إذا انطبقت
.) (أ) أك (ب1-10 الشركط الواردة يف الفقرة

or (b) above have been met.

 السداد المبكر:55 المادة

Article 11: Early payments
(1)

A Creditor must accept any payment under a
Financing Contract before its due date as
partial payment if it is equivalent to one full

جيب على جهة التمويل أف تقبل أم سداد دبوجب
عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي دبا
.يعادؿ قسط كاحد أك مضاعفاتو

- 1

جيب على جهة التمويل أف تقيد كل سداد دبوجب
عقد سبويل حلساب ادلستفيد مباشرة بعد استالـ
.السداد

- 2

 يف أم،للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل
. كال جيوز ربميلو كلفة األجل عن ادلدة الباقية،كقت
كجلهة التمويل احلصوؿ على تعويض من ادلستفيد
:عن اآليت

- 3

installment or multiples thereof.
(2)

A Creditor must credit each payment made
under a Financing Contract to the Borrower's
account promptly after receipt of such
payment.

(3)

The Borrower may prepay, at any time, the
remaining Amount of Financing without
incurring any Term Cost for the remaining
period. The Creditor is entitled to
compensation from the Borrower for the
following:
(a)

The cost of re-investment, which may
not exceed the Term Cost for the three
months following the payment, calculated

 دبا ال يتجاكز كلفة،(أ) كلفة إعادة االستثمار
 زلسوبة،األجل لألشهر الثالثة التالية للسداد
.على أساس الرصيد ادلتناقص

on the basis of a declining balance; and
(b)

The expenses the Creditor pays to a
third party as a consequence of the
Financing Contract for the remaining
period of the Consumer Financing if such
expenses are unrecoverable, and provided

(ب) ما تدفعو جهة التمويل لطرؼ ثالث بسبب
عقد التمويل من النفقات للمدة ادلتبقية من
عقد التمويل إذا كانت النفقات ال ديكن
 كشريطة أف توثق ىذه النفقات،اسًتدادىا
.حسب األصوؿ يف ملف سبويل ادلستفيد

that such expenses are properly recorded
in the Borrower's Financing file.
(4)

The Creditor must notify the Borrower in
writing of all such fees payable by the
Borrower as referenced under Art. 11(3)(a)

-12-

جيب على جهة التمويل أف تشعر ادلستفيد كتابيان
جبميع الرسوـ ادلستحق دفعها من قبل ادلستفيد
 كجيب. (أ) ك (ب) أعاله3-11 كادلذكورة يف الفقرة

- 4
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and (b) above. The Creditor must give that
notification by Guaranteed Communication
Means within 10 Business Days after the first
to occur of:
(a)

receipt by the Creditor of a notice from

على جهة التمويل أف ترسل ذلك اإلشعار عن طريق
كسائل اتصاؿ مضمونة خالؿ عشرة أياـ عمل بعد
:حصوؿ أم من
(أ) استالـ جهة التمويل إشعار من ادلستفيد مفاده
 أك،بالسداد ادلبكر ادلزمع إجراؤه

the Borrower of the intended prepayment;
or
(b)

.(ب) استالـ جهة التمويل للسداد ادلبكر

receipt by the Creditor of the
prepayment,

 تحويل الرصيد:54 المادة

Article 12: Balance Transfer
(1)

Creditors must quickly facilitate the transfer
of balance(s) to other Creditors in the
Consumer Financing accounts of their
Borrowers. Creditors must not unreasonably
withhold their consent to a balance transfer
request they receive.

(2)

Creditors may not unreasonably withhold the
issuance of a balance statement or certificate
of outstanding liabilities requested by the
Borrower; these must be issued within 7

على جهات التمويل تسهيل عملية ربويل الرصيد أك
األرصدة بشكل سريع يف احلسابات التمويلية
االستهالكية التابعة دلستفيديهم إىل جهات سبويل
 كال جيوز جلهات التمويل االمتناع – بال.أخرل
 عن ادلوافقة على أم طلب ربويل- سبب معقوؿ
..رصيد يتلقونو

- 1

ال جيوز جلهات التمويل أف سبتنع – بال سبب معقوؿ
 عن إصدار كشف بالرصيد أك كشف بااللتزامات كينبغي إصدار ىذه،القائمة بناء على طلب ادلستفيد
.) أياـ عمل من تاريخ الطلب7( الكشوفات خالؿ

- 2

Business Days from the date of request.

 التنازل عن الحقوق:54 المادة

Article 13: Assignment of Rights
(1)

If the Creditor assigns rights under a
Financing Contract or the Financing Contract
itself to a third party or issues securities
against rights under the Financing Contract,
the Borrower may use against the assignee

إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرؼ آخر أك
تنازذلا عن عقد التمويل نفسو أك إصدارىا أكراقان
 فيجوز،مالية مقابل احلقوؽ الناشئة عن عقد التمويل
للمستفيد أف يستعمل يف مواجهة ادلتنازؿ إليو الدفوع
.ادلقررة لو يف مواجهة جهة التمويل

- 1

جيب على جهة التمويل احلصوؿ على خطاب عدـ
شلانعة من ادلؤسسة قبل التنازؿ عن أم عقد سبويل أك
.زلفظة عقود سبويل إىل طرؼ آخر

- 2

any defense that would have been available
to him against the original Creditor.
(2)

The Creditor must receive a no-objection
letter from SAMA before he can assign a
Consumer Financing or a portfolio of
Consumer Financings to another party.

-13-
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Article 14: Maximum Credit Limit and Maximum
Term to Maturity
(1)

Before granting a new Consumer Financing
or increasing the limit of any Consumer
Financing and without prejudice to the
requirements of any applicable law or
regulation, a Creditor must ensure that the
total monthly Repayments or Deductions
recovered from a Borrower under his
Consumer Financing obligations to all
Creditors do not exceed 33.33% of the
Borrower’s Gross Salary during the period in
which those Repayments or Deductions are

 الحد األقصى للتمويل والحد األقصى لمدة:53 المادة
استحقاقو
 قبل منح سبويل،جيب على جهة التمويل أف تضمن
استهالكي جديد أك رفع احلد اخلاص ألم سبويل
 (دكف إخالؿ دبا تقتضيو األنظمة،استهالكي
كاللوائح ذات العالقة) أف يكوف إمجايل
االستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد
دبوجب مجيع التزاماتو االئتمانية لصاحل كل جهات
 من إمجايل الراتب%33033 التمويل ال تتجاكز
الشهرم للمستفيد خالؿ ادلدة اليت تتم
 كبالنسبة للمستفيدين.االستقطاعات فيها
 من%25 ادلتقاعدين يكوف حد االقتطاع ما نسبتو
.إمجايل ركاتبهم الشهرية
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 كبعد احلصوؿ على موافقة،جيب على جهة التمويل
 فحص السجل االئتماين للمستفيد،ادلستفيد ادلسبقة
لدل شركة اك أكثر من شركات ادلعلومات االئتمانية
 للتحقق من مالءتو ادلالية كما كرد يف،ادلرخصة
، كقدرتو على الوفاء كسلوكو االئتماين1-14 الفقرة
.كتوثيق موافقة ادلستفيد ادلسبقة يف ملف التمويل

- 2

على جهة التمويل تسجيل ادلعلومات االئتمانية
 لدل شركة أك أكثر من، بعد موافقتو،للمستفيد
 كفق أحكاـ،شركات ادلعلومات االئتمانية ادلرخصة
 كربديث،األنظمة كاللوائح كالتعليمات ذات العالقة
.تلك ادلعلومات طواؿ مدة التعامل مع ادلستفيد

- 3

على جهة التمويل رفض طلب التمويل يف حاؿ عدـ
حصوذلا على موافقة ادلستفيد ادلشار إليها يف
.) أعاله3-14() ك2-14( الفقرتُت

- 4

made. For retired Borrowers, the deduction
limit is 25% of their monthly pension.
(2)

The Creditor must first obtain the Borrower's
prior approval and then obtain and examine
the credit record of the Borrower from one or
more of the Licensed Credit Bureaus, to
confirm the Borrower’s compliance with the
requirement under Article 14(1), his
solvency, repayment capacity and credit
conduct. The confirmation of such prior
approval by the Borrower must be
documented in the Borrower’s Financing file.

(3)

The Creditor must, upon the approval of the
Borrower, register the Borrower's credit
information with one or more of the Licensed
Credit Bureaus in accordance with the
relevant laws, regulations and instructions.
Such information shall be updated
throughout the period of dealing with the
Borrower.

(4)

The Creditor must decline a Financing
request if he does not obtain the approval of
the Borrower as referred to in Article 14(2)
and 14(3) above.
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(5)

Creditors must ensure that the maximum
Term to Maturity of a Consumer Financing
does not exceed 5 years from the date of

جيب على جهات التمويل ضماف أال تتجاكز الفًتة
القصول الستحقاؽ التمويل االستهالكي مخس
.سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل

- 5

 جيوز جلهات التمويل،يف حالة تغَت ظركؼ ادلستفيد
إعادة جدكلة فًتات السداد اخلاصة بالتمويل
االستهالكي (شريطة أال يتم منح سبويل جديد كدكف
أم تغَت يف كلفة األجل كما يف عقد التمويل
 كعلى جهات، كفقان للسياسة االئتمانية،)األصلي
التمويل تقدًن تقرير نصف سنوم للمؤسسة جلميع
.حاالت إعادة اجلدكلة

- 6

لغرض احتساب حد االستقطاع األعلى الذم ديثل
 من راتب%25 من راتب ادلستفيد ك%33033
 جيب على جهات التمويل،ادلستفيدين ادلتقاعدين
إدراج مجيع مدفوعات التمويل شاملة احلد األدىن من
.االستقطاع لكل بطاقة ائتماف مصدرة للمستفيد

- 7

initial disbursement.
(6)

In the event of a Change in Circumstance of
the Borrower, Creditors may reschedule the
repayment terms of the Consumer Financing
(provided no new Financing is being granted
and without any change to the Term Cost
under the original Financing Contract) in
accordance their credit policies. Creditors
must provide SAMA with a half-yearly
report of all Consumer Financings that have
been rescheduled.

(7)

In calculating the maximum deductions of
one third (33.33%) for Borrowers and one
fourth (25%) for pensioners, Creditors must
include all Consumer Financing Repayments
or Deductions, including the minimum
monthly payment required for all credit cards
issued to the Borrower.

القسـم الثـالـث
االلتزامات والمساءلة

SECTION THREE
OBLIGATIONS AND ACCOUNTABILITY

Article 15: General Requirements and Obligations
of Creditors and Borrowers
(1)

Consumer Financing granted on the basis of
any security other than the deduction of
salary or pension payments (e.g. against lien
of deposits or assignment of other regular
earnings or pledge of collateral) is not subject

 متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات:51 المادة
التمويل والمستفيدين
ال خيضع التمويل االستهالكي ادلمنوح بناء على
ضمانات غَت مرتبطة باالستقطاع الشهرم عن
الراتب أك ادلعاشات (مثالن مقابل رىن الودائع أك
التنازؿ عن إيرادات أخرل منتظمة) للشركط الواردة
.1-14 يف ادلادة

- 1

جيب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة سلاطر
مالئمة مثل استخداـ ظلاذج تقييم ادلالءة كالقدرة
 ككما،ادلالية للمستفيد عند منح أك ذبديد سبويل
جيب اعتمادىا عند زبصيص حدكد ائتمانية مناسبة
.للمستفيدين

- 2

to the provisions under Article 14(1).
(2)

A Creditor must carry out proper risk
management procedures such as the use of
credit scoring models for the granting or
renewal of all Consumer Financings and
must assign appropriate credit limits to its
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Borrowers.
(3)

Prior to granting a new Consumer Financing,
a Creditor must have received a Borrower
request through Authenticated
Communication or the execution of a
Financing Contract. A Creditor may not
increase the Financing limit of its Borrower
without receiving a request through
Authenticated Communication from its

 يتوجب على جهة،قبل منح سبويل استهالكي جديد
التمويل احلصوؿ على طلب من ادلستفيد من خالؿ
أم من كسائل االتصاؿ ادلوثوقة أك من خالؿ توقيع
 كال يسمح جلهة التمويل رفع احلد،عقد التمويل
االئتماين للمستفيد بدكف استالـ طلب بذلك من
ادلستفيد من خالؿ أم من كسائل االتصاؿ ادلوثوقة
 كما أف أم زيادة أك تعديل يف.يطلب فيها الزيادة
.اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد سبويل جديد

- 3

جيب على جهة التمويل تعرؼ الغرض من التمويل
 كديثل ىذا التأكيد.االستهالكي من ادلستفيد كتوثيقو
 كتكوف ضمن إقرار مكتوب،جزءان من إقرار ادلستفيد
 يقر فيو بشكل صريح بأنو قد فهم،يوقعو ادلستفيد
 كيؤكد تنفيذ عقد،بشكل تاـ الشركط كاألحكاـ
.التمويل االستهالكي ذات الصلة

- 4

ال يسمح جلهة التمويل إعادة سبويل حسابات
التمويل االستهالكية إال ألكلئك ادلستفيدين الذين
 على األقل من حدكدىم%20 قاموا بتسديد
.األساسية دبوجب حساباهتم االئتمانية االستهالكية

- 5

جيب على جهة التمويل اليت تقوـ بإعادة سبويل
حسابات ادلستفيد االئتمانية التقيد التاـ دبتطلبات
اإلفصاح (الواردة يف القسم اخلامس من ىذه
 جيب تزكيد ادلستفيد، إضافة إىل ذلك.)الضوابط
 حيدد بوضوح مبلغ إعادة،بتوزيع للمبلغ ادلعاد سبويلو
 بعد خصم مجيع،التمويل الذم سيقيد يف حسابو
 كتسوية الرصيد،الرسوـ كادلصاريف اليت مت ربديدىا
.ادلستحق األصلي قبل إعادة التمويل

- 6

جيب على ادلستفيدين الذين خيتاركف التقاعد ادلبكر

- 7

Borrower seeking such an increase. Each
such increase/amendment in the Financing
Contract requires execution of a new
Financing Contract.
(4)

Creditors are required to obtain knowledge of
the purpose of the Consumer Financing from
the Borrower and document that. This
confirmation must be a part of a written
acknowledgment by the Borrower clearly
stating that he has fully understood the terms
and conditions and confirms the execution of
the respective Financing Contract.

(5)

Creditors are only allowed to refinance
Consumer Financing accounts of those
Borrowers who have repaid at least 20% of
their original Amount of Financing under
their Consumer Financing account.

(6)

Creditors refinancing the Consumer
Financing accounts of their Borrowers must
fully comply with the disclosure
requirements under Section 5, Additionally,
the Borrower must be provided with a breakdown of the refinanced amount, clearly
identifying the refinanced amount that will
credited to his/her account, net of all
identified fees and charges and the settlement
of the original outstanding balance prior to a
Refinancing.

(7)

Borrowers opting for early retirement are
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required to ensure that their pension
payments continue to be routed to the
Creditor in the event of outstanding balances
under their Consumer Financing account. A
Creditor may require a suitable undertaking

ضماف استمرارية ربويل مدفوعات التقاعد إىل جهة
التمويل يف حالة كجود أرصدة قائمة كغَت مسددة
 كجيوز جلهات.يف حساباهتم للتمويل االستهالكي
التمويل طلب تعهد مناسب من ادلستفيدين يثبت
.استمرار الًتتيب السابق

from the Borrower affirming the foregoing
arrangement.
(8)

Additional features or services requiring
additional payment of fees and charges which
are optional to the primary product features
of the Consumer Financing may not be added
on or embedded into the Consumer
Financing account and must be clearly
represented as an Optional Feature. A
Borrower must have indicated his/her desire
to obtain such services by Authenticated
Communication before their inclusion in the

ال جيوز إضافة أك تضمُت شليزات أك خدمات إضافية
تتطلب دفع رسوـ كعموالت إضافية اليت تعد
،اختيارية دلميزات ادلنتج الرئيس للتمويل االستهالكي
 كجيب على.كجيب بياهنا بصفتها ميزة اختيارية
ادلستفيد بياف رغبتو يف احلصوؿ على ىذه اخلدمات
من خالؿ مراسالت موثقة قبل إدراجها يف
 كجيب على جهات التمويل أيضا أف.احلساب
تكشف بوضوح عن مجيع الرسوـ كادلصاريف ذلذه
اخلدمات للمستفيد ضمن عرض ىذه ادلميزات
.االختيارية

- 8

جيب على جهة التمويل إشعار ادلستفيدين فوران
أك التغَتات يف عقد التمويل/بالتعديالت اآلتية ك
االستهالكي بإرساؿ إخطار مكتوب مسبق ال تقل
:) يومان كذلك عند أم من اآليت30( مدتو عن

- 9

account. Creditors must also clearly disclose
all fees and charges for these services to the
Borrower within their offer for such Optional
Features.
(9)

A Creditor must promptly advise its
Borrowers of the following amendments and
or changes in their Financing Contract by
giving them at least 30 Calendar Days prior
written notice:
(a)

any increase of the annual fees and/or
handling fees charged to the Borrower;

(10)

(b)

an increase in recurring fees or charges

(c)

any new fees or charges.

(d)

any other changes.

أك رسوـ ادلعاجلة/(أ) أم زيادة يف الرسوـ السنوية ك
.ادلفركضة على ادلستفيد
.(ب) أم زيادة يف الرسوـ أك األتعاب ادلتكررة
.(ج) أم رسوـ أك أتعاب جديدة
.(د) أم تعديالت أخرل
جيوز للمستفيد إهناء عقد التمويل ذات الصلة مع
جهة التمويل إذا كاف ال يوافق على ىذا التعديل أك
التغَت أك التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل
برغبتو يف إهناء عقد التمويل االستهالكي يف غضوف
) أياـ بعد استالـ اإلشعار بالتغَتات10( عشرة

The Borrower may terminate the relevant
Financing Contract with the Creditor if
he/she does not agree to such amendment,
change or modification by notifying the
Creditor of his/her desire to terminate the

-17-
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Financing Contract within ten (10) Calendar
Days after his/her receipt through
Authenticated Communication of the
notification of the aforementioned changes,
subject to full settlement of all outstanding

 مع،ادلذكورة آنفان عن طريق كسائل اتصاؿ مضمونة
مراعاة التعديل الكامل جلميع األرصدة غَت ادلسددة
 كجيب أف.يف حساب ادلستفيد للتمويل االستهالكي
يبلغ اإلشعار ادلذكور آنفان ادلستفيدين بفًتة اإلهناء
.كمدهتا عشرة أياـ

balances on the Consumer Financing
account. The aforementioned notice must
advise Borrowers of the 10 Calendar Day
termination period.
(11)

A Creditor engaging in Outsourcing any
component of its Consumer Financing
Business must comply with the Rules on
Outsourcing issued by SAMA.

(12)

A Creditor is required to implement a clearly
defined Code of Conduct for employees
engaged in roles involving sales and
marketing of Consumer Financing products
and follow-up and collection of impaired and
delinquent Consumer Financing Accounts.
(Creditors are also required to be in
compliance with SAMA circular MAT/8211
dated 1/4/1431H.) A Creditor must provide
those employees with a copy of the Code of

جيب على جهة التمويل اليت تسند أم جزء من
أنشطتها اخلاصة بالتمويل االستهالكي إىل طرؼ
،ثالث أف تلتزـ بتعليمات إسناد ادلهاـ لطرؼ ثالث
.الصادرة عن ادلؤسسة

- 11

جيب على جهة التمويل تطبيق الئحة كاضحة
لقواعد السلوؾ للموظفُت ادلكلفُت باألدكار اليت
تشمل مبيعات كتسويق منتجات التمويل
االستهالكي كمتابعة كربصيل حسابات التمويل
االستهالكي ادلتعثرة (كما جيب على جهات التمويل
 كتاريخ8211/االلتزاـ بتعميم ادلؤسسة رقم ـ أ ت
) كجيب على جهة التمويل تزكيد.ق1431/4/1
أكلئك ادلوظفُت بنسخة من الئحة قواعد السلوؾ
 كجيب أف ربظر الئحة.كأخذ إقرار منهم باالستالـ
:قواعد السلوؾ اآليت

- 12

Conduct and obtain their acknowledgement
of receipt. The Code of Conduct must
prohibit the following:
(a)

Any contact with neighbours, relatives,
colleagues or friends of the defaulting
Borrower for the purpose of requesting or
conveying information on the solvency of

(أ) أم اتصاؿ مع جَتاف ادلستفيد ادلتعثر أك أقاربو
 بغرض طلب أك نقل،أك زمالئو أك أصدقائو
ادلعلومات حوؿ ادلالءة ادلالية للمستفيد أك
.الضامن

the Borrower or Guarantor.
(b)

Any communications (verbal or written)
to the Borrower or Guarantor conveying
incorrect information on the consequence

(ب) أم اتصاؿ (مكتوب أك شفهي) إىل ادلستفيد أك
الضامن تنقل معلومات غَت صحيحة حوؿ
.عواقب التخلف عن التزاماهتم جلهة التمويل

of defaulting on their obligations to the
Creditor.
(c)

(ج) إعادة استحواذ غَت مصرح بو للضماف بدكف
إجراءات قضائية أك موافقة زلددة من

Unauthorized repossession of the
pledged collateral without judicial
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proceedings or the specific consent of the

.ادلستفيد

Borrower.
(d)

(د) التواصل مع ادلستفيد ادلتعثر باستخداـ مغلفات
مكتوب على ظاىرىا كلمات تشَت إىل أهنا
.ربتوم على معلومات لتحصيل الديوف

Communicating with the defaulting
Borrower using envelopes tagged with
inscriptions identifying contents as
containing debt collection information.

(e)

Any breach of confidentiality of
Borrower information, conflict of interest

 كتضارب،(ق) أم خرؽ لسرية معلومات ادلستفيد
.ادلصاحل كالقيم األخالقية

and breach of ethical values.
(13)

Creditors are required to have structured
training programs for all new staff and
Consumer Financing product knowledge
programs for staff involved in marketing and
sales and customer service for Consumer

جيب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية جلميع
ادلوظفُت اجلدد كبرامج حوؿ التعريف دبنتجات
التمويل االستهالكي للموظفُت العاملُت يف التسويق
كادلبيعات كخدمة العمالء دلنتجات التمويل
.االستهالكي

- 13

على جهة التمويل إصدار القواعد اإلجرائية للتعامل
مع شكاكل ادلستفيدين ادلتعلقة بالتمويل
االستهالكي كضماف إطالع ادلستفيدين على
 إدارة معاجلة/اإلجراءات كتفاصيل االتصاؿ بوحدة
.الشكاكل

- 14

يف حاؿ رفض طلب للحصوؿ على أم تسهيالت
 جيب على جهة التمويل تزكيد صاحب،سبويلية
الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق
.كسائل اتصاؿ مضمونو

- 15

يف حاؿ التسديد الكامل كالنهائي للتمويل
 فيجب على جهة،االستهالكي من قبل ادلستفيد
) أياـ7( التمويل إصدار كتاب إخالء طرؼ خالؿ
عمل من تاريخ السداد الكامل كالنهائي كتقييد ذلك
يف سجلو االئتماين لدل شركة معلومات ائتمانية
.مرخصة

- 16

Financing products.
(14)

A Creditor must issue procedural rules to
handle Borrower complaints relating to
Consumer Financings and to ensure that
Borrowers are made aware of the procedure
and contact details of the complaint handling
unit/department.

(15)

If a Borrowers’ application for any Financing
facility is declined, the Creditor must provide
the Borrower with a written reason for the
rejection through Guaranteed
Communication Means.

(16)

Upon full and final repayment of the
Consumer Financing by the Borrower, the
Creditor is required to issue a no liability or
clearance letter within 7 Business Days from
the date of full and final settlement und
update his record with a Licensed Credit
Bureau.

Article 16: Non Performance of Financing Contract

 عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان:56 المادة

and Guarantee Agreements
(1)

A Creditor may only proceed to enforcement
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against a Guarantor if the Borrower is in
Default and has failed to comply with a
Default Notice for a period of not less than

الضامن إال إذا تعثر ادلستفيد عن الدفع كمل يلتزـ
)30( بإشعار التخلف عن السداد دلدة ال تقل عن
.يومان من تاريخ االستالـ

30 Calendar Days from the date of receipt.
(2)

Creditors, their representatives, and any other
assignees of the Creditor’s rights under the
Financing Contract or Guarantee Agreement
may not take disproportionate, excessive or
unreasonable measures to recover amounts

ال جيوز جلهات التمويل كشلثليها كغَتىم من ادلوكلُت
على حقوقها دبوجب عقد التمويل أك اتفاقية
 ازباذ إجراءات غَت مناسبة أك مبالغ فيها،الضماف
أك غَت معقولة السًتداد ادلبالغ ادلستحقة ذلم يف حالة
.عدـ تنفيذ االتفاقيات ادلشار إليها أعاله

- 2

ال جيوز جلهة التمويل طلب السداد الفورم يف حاؿ
التعثر عن السداد إال من خالؿ إشعار التعثر الذم
 أك الضامن (إف كجد) الوفاء،يطلب من ادلستفيد
) يومان من30( بالتزاماتو دبوجب االتفاقية يف غضوف
.تاريخ إصدار اإلشعار

- 3

ال يشًتط إرساؿ إشعار التعثر عن السداد يف
:األحواؿ اآلتية

- 4

due to them in the event of non-performance
of aforementioned agreements
(3)

A Creditor may demand immediate
repayment in the event of Default only
through a Default Notice requesting the
Borrower, or where applicable, the Guarantor
to comply with his/her obligations under the
Agreement within 30 Calendar Days from the
date of the issuance of notice.

(4)

A Default Notice is not required in the event
of any of the following:
(a)

Fraudulent activities by the Borrower or
Guarantor, which must be proven by the

(أ) يف حاؿ األنشطة االحتيالية من قبل ادلستفيد أك
. كاليت جيب على جهة التمويل إثباهتا،الضامن

Creditor;
(b)

Steps taken by the Borrower to sell or
attempt to sell financed goods to which
the Creditor has retained title or pledged
collateral without due authorization of the

(ب) إجراءات ادلستفيد يف بيع أك زلاكلة بيع السلع
اليت مت سبويلها كاليت احتفظت جهة التمويل
 دكف احلصوؿ على،ملكيتها أك الضماف ادلرىوف
.تفويض من جهة التمويل

Creditor.
(5)

A Creditor may suspend Draw-downs under
a Financing Contract in the event of a failure
by either the Borrower or the Guarantor to
abide by its terms and conditions in a
Default. However the Creditor is required to
give notice of its intent to suspend Drawdowns to the Borrower and the Guarantor (if
any) without delay.
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جيوز جلهة التمويل تعليق السحب دبوجب عقد
التمويل يف حاؿ عدـ التزاـ أم من ادلستفيد أك
الضامن بأحكامها كشركطها يف حاؿ التعثر عن
 جيب على جهة التمويل إرساؿ، كمع ذلك.الدفع
إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إىل ادلستفيد
.كالضامن (إف كجد) بدكف تأخَت
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(6)

A Creditor is required to provide without
delay and upon request of the Borrower, a
detailed statement of account incorporating
all applicable fees, Term Cost and charges
including any administrative charges, free of

 بناء على،جيب على جهة التمويل أف تزكد ادلستفيد
 بكشف حساب مفصل رلانان كدكف تأخَت،طلبو
يشمل مجيع الرسوـ ككلفة األجل كالتكاليف دبا يف
 يف حاؿ حدكث تعثر أك،ذلك أم تكاليف إضافية
.سداد مبكر أك للتمويل

- 6

ال جيوز جلهة التمويل أف تبادر إىل إجراء التنفيذ على
شلتلكات مرىونة قبل احلصوؿ على موافقة جلنة
:تسوية ادلنازعات ادلصرفية يف حاؿ

- 7

charge in the event of a Default or
prepayment of the Consumer Financing.
(7)

A Creditor may not bring an action for the
enforcement of security over goods pledged
as collateral without first obtaining approval
from the Committee for Settlement of
Banking Disputes if:
(a)

.) من مبلغ التمويل%75( (أ) تسديد ادلستفيد لػ
ك

the Borrower has repaid 75% of the
Amount of Financing; and

(b)

the Borrower has not provided his/her
consent to the Creditor )whether in the
Finance documentation or otherwise( to

(ب) مل يقدـ ادلستفيد موافقتو جلهة التمويل (سواء
كانت يف مستندات التمويل أك غَتىا) لتنفيذ
.الرىن

enforce that security.

القسم الرابع
اإلعالن

SECTION FOUR
ADVERTISING

 اإلعالن عن منتجات التمويل االستهالكي:57 المادة

Article 17: Advertising Consumer Financing
Products
(1)

The Creditor must indicate in all product
advertisements its name, logo, any
identifying representation and contact details.

(2)

The advertisement must disclose, in a manner
that is clear to the Borrower, the name and
Annual Percentage Rate of the advertised
product and shall not include other rates such

على جهة التمويل يف حاؿ إعالهنا عن منتج أف
يتضمن اإلعالف امسها كشعارىا كأم بياف شليز ذلا
.كبيانات االتصاؿ هبا

- 1

جيب أف يتضمن اإلعالف تصرحيان باسم ادلنتج ادلعلن
 كبياف معدؿ النسبة السنوم للمنتج بشكل،عنو
 كال جيوز تضمُت اإلعالف معدالت،كاضح للمستفيد
.أخرل مثل كلفة األجل

- 2

:حيظر على جهة التمويل اآليت

- 3

as the Term Cost.
(3)

The Creditor may not do any of the
following:
(a)

Provide an advertisement that includes a
false offer or statement or claim

-21-
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expressed in terms that would directly or
indirectly deceive or mislead the

تؤدم بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة إىل خداع
.أك تضليل ادلستفيد

Borrower.
(b)

Provide an advertisement that includes
the unlawful use of a logo, a distinctive
mark, or a counterfeit mark.

(4)

SAMA may require any Creditor who does
not abide by the provisions of this Article to
withdraw the advertisement within one

(ب) تقدًن إعالف يتضمن شعاران أك عالمة شليزة دكف
 أك استعماؿ عالمة،كجو حق يف استعماذلا
.مقلدة
للمؤسسة إلزاـ جهة التمويل اليت ال تتقيد بالشركط
الواردة يف ىذه ادلادة سحب اإلعالف خالؿ يوـ
.عمل كاحد من إخطار ادلؤسسة ذلا بذلك

- 4

 للمؤسسة ازباذ إجراءات جزائية،عالكة على ذلك
.أخرل

- 5

Business Day of notice SAMA from to that
effect.
(5)

Furthermore, SAMA may take other punitive
actions as required.

القسم الخامس
قواعد اإلفصاح عن المعلومات

SECTION FIVE
RULES OF INFORMATION DISCLOSURE

 عام-  اإلفصاح:58 المادة

Article 18: General disclosure
A Creditor is required to provide the Borrower in
writing with the Initial Disclosure information stated in
Article 21 below. The Initial Disclosure must be made
in clear and easy-to-read language duly highlighting
terms and conditions which may affect the Borrower's
rights and obligations, and the Creditor must use any
format specified by SAMA from time for that purpose.
Furthermore, the specific terms contained under Article
21 (1) (b) and (c) and information on the Total Cost of

جيب على جهة التمويل أف تزكد ادلستفيد كتابةن بإفصاح أكيل
 كجيب أف يكوف. أدناه21 عن ادلعلومات حسب ادلادة
اإلفصاح األكيل كاضحان كمكتوبان بلغة سهلة القراءة كحيدد
األحكاـ كالشركط اليت تؤثر على حقوؽ كالتزامات
 كما جيب على جهة التمويل أف تستعمل.ادلستفيدين
 كباإلضافة إىل.الصيغة ادلعتمدة من ادلؤسسة لذلك الغرض
 (ب) ك1-21 ذلك جيب إدراج األحكاـ احملددة يف ادلادة
 يف بياف،(ج) مع معلومات عن التكلفة اإلمجالية للتمويل
.اإلفصاح األكيل

Financing must be included in the Initial Disclosure
statement.

 الطريقة:59 المادة

Article 19: Manner of Disclosure
(1)

For the purpose of these Regulations, a
Creditor must provide the Borrower with a
written disclosure statement that provides the

 جيب على جهة التمويل أف،ألغراض ىذه الضوابط
تزكد ادلستفيد ببياف إفصاح مكتوب يوضح ادلعلومات
.ادلطلوبة دبوجب ىذه الضوابط

- 1

جيوز أف يكوف بياف اإلفصاح جزءان من عقد التمويل
االستهالكي أك طلب احلصوؿ على سبويل استهالكي

- 2

information required by these Regulations to
be disclosed.
(2)

A disclosure statement may be part of a
Financing Contract or an application for a

-22-

اإلدارة العامة لمراقبة البنوك

General Directorate of Banking Control

Consumer Financing or may be an annex to

.أك قد يكوف ملحقا بالوثائق ادلذكورة آنفا

the foregoing documents.
(3)

The Creditor is required to obtain written
acknowledgement from the Borrower

جيب على جهة التمويل احلصوؿ على إقرار مكتوب
.من ادلستفيد بقراءتو كاستالمو بياف اإلفصاح األكيل

- 3

جيوز أف تكوف ادلعلومات ادلصرح عنها يف بياف
 كجيب،اإلفصاح قائمة على افًتاض أك تقدير معقوؿ
أف تكوف ىذه ادلعلومات ادلصرح عنها زلددة بوضوح
.للمستفيد بوصفها افًتاضان أك تقديران

- 4

 أك ادلوافقة اخلاصة،جيب أف يكوف بياف اإلفصاح
. مكتوبان بلغة سهلة كاضحة كدقيقة،ببياف اإلفصاح
كجيب أف تبُت على ضلو منطقي بشكل يلفت انتباه
ادلستفيد للمعلومات ادلطلوب اإلفصاح عنها دبوجب
.ىذه الضوابط

- 5

، بواسطة االتصاؿ ادلوثق،يف حاؿ موافقة ادلستفيد
جيوز تزكيده ببياف اإلفصاح بشكل الكًتكين يستطيع
.ادلستفيد اسًتجاعو كاالحتفاظ بو

- 6

:يعد بياف اإلفصاح مقدمان إىل ادلستفيد

- 7

confirming he/she has received and read the
Initial Disclosure statement.
(4)

Information disclosed in a disclosure
statement may be based on a reasonable
assumption or estimate and such information
must be clearly identified to the Borrower as
an assumption or estimate.

(5)

A disclosure statement, or consent in relation
to a disclosure statement, must be in plain,
clear and concise language. It must be
presented in a manner that is logical and
likely to bring to the Borrower’s attention the
information required by these Regulations to
be disclosed.

(6)

If the Borrower consents by Authenticated
Communication, the disclosure statement
may be provided by electronic means in an
electronic form that the Borrower can
retrieve and retain.

(7)

A disclosure statement is deemed to be
provided to the Borrower:
(a)

on the day recorded as the time of
sending by the Creditor’s server, if
provided by electronic means, and the
Borrower has consented to receive it by
electronic means.

(b)

on the day recorded as the time of
sending by a fax machine, if provided by
fax and the Borrower has consented to
receive it by fax;

(c)

(أ) يف اليوـ ادلسجل فيو كقت اإلرساؿ بواسطة
 إذا مت،( جلهة التمويلserver( جهاز اخلادـ
 بعد احلصوؿ على،إرسالو بالوسائل االلكًتكنية
موافقة ادلستفيد الستقبالو عن طريق الوسائل
.االلكًتكنية
(ب) يف اليوـ ادلسجل فيو كقت اإلرساؿ عن طريق
 إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد،الفاكس
احلصوؿ على موافقة ادلستفيد على استقبالو
.هبذه الوسيلة
،(ج) عشرة أياـ بعد التاريخ احملدد على ختم الربيد
.إذا مت إرسالو بالربيد ادلسجل

ten Calendar Days after the postmark
date, if provided by registered mail; or

-23-
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(d)

when it is received, in any other case.

. بأم طريقة أخرل،(د) عند استالمو
 توقيت اإلفصاح األولي:41 المادة

Article 20: Timing of Initial Disclosure
A Creditor that proposes to enter into a Financing
Contract with a Borrower must provide the Borrower
with the Initial Disclosure statement required by these
Regulations prior to or upon entering into the Financing

يتعُت على جهة التمويل اليت تنوم إبراـ عقد سبويل مع
 تزكيده ببياف اإلفصاح األكيل ادلنصوص عليو يف،مستفيد
ىذه الضوابط قبل أك عند إبراـ عقد سبويل بينها كبُت
.ادلستفيد

Contract by the Borrower and the Creditor.

 اإلفصاح األولي – المحتوى:45 المادة

Article 21: Initial Disclosure – Content
(1)

A Creditor that enters into a Financing
Contract with a Borrower must provide the
Borrower with an Initial Disclosure statement

جيب على جهة التمويل اليت تربـ عقد سبويل مع
 على أف،مستفيد أف تزكده ببياف اإلفصاح األكيل
:يتضمن ادلعلومات اآلتية

that includes the following information:
(a)

The initial limit of the Financing, if it is
known at the time the disclosure is made;

(b)

The APR and the annual Term Cost;

(c)

The nature and amounts of any

(ب) معدؿ النسبة السنوم كالعمولة السنوية لكلفة
.األجل
(ج) طبيعة كمبالغ أم رسوـ متكررة غَت رسوـ كلفة
.األجل

recurring non-Term Cost charges;
(d)

 إذا كاف معركفان يف كقت،(أ) سقف التمويل األكيل
.القياـ باإلفصاح

(د) احلد األدىن للدفعة خالؿ كل فًتة دفع كطريقة
.ربديد ذلك

The minimum payment during each
payment period and the method for
determining it;

(e)

.(ق) الفًتات اليت جيب تقدًن كشف حساب عنها

Each period for which a statement of
account is to be provided;

(f)

The date on and after which Term Cost

.(ك) التاريخ الذم تستحق فيو أك بعده كلفة األجل

accrues;
(g)

.(ز) تفاصيل عن مجيع الرسوـ اليت ديكن فرضها

The particulars of all charges and
administrative fees that may be imposed;

(h)

information about any Optional Feature
in relation to the Financing Contract that
the Borrower accepts in writing, the
charges for each Optional Feature and the
conditions under which the Borrower

-24-

(ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد
 كالرسوـ لكل،التمويل اليت يقبلها ادلستفيد كتابةن
ميزة اختيارية كالشركط اليت دبوجبها جيوز
.ادلستفيد إلغاء تلك ادليزة

- 1
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may cancel that feature;
(i)

the manner in which the Term Cost is

.(ط) طريقة احتساب كلفة األجل

calculated; and
(j)

information on all applicable charges
including reporting of Default cases to a
Licensed Credit Bureau or appropriate
Regulatory Authorities as per SAMA’s

(م) معلومات عن مجيع الرسوـ دبا يف ذلك اإلبالغ
عن حاالت التعثر ألحدل شركات ادلعلومات
االئتمانية ادلرخصة أك اجلهات التنظيمية
.ادلختصة دبوافقة ادلؤسسة

approval.
(2)

If the initial limit of the Financing is not
known when the Initial Disclosure statement
is made, the Creditor must disclose it in:
(a)

The first statement of account provided

إذا مل يكن حد التمويل األكيل معلومان عند القياـ
 فيجب على جهة،بتقدًن بياف اإلفصاح األكيل
:التمويل اإلفصاح عن ذلك فيما يأيت

- 2

،(أ) يف أكؿ كشف حساب يقدـ إىل ادلستفيد أك

to the Borrower; or
(b)

In a separate statement that the
Borrower receives on or before the date

(ب) يف كشف منفصل يتلقاه ادلستفيد بتاريخ أك قبل
.التاريخ الذم يستلم فيو أكؿ كشف حساب

on which the Borrower receives that first
statement of account.
(3)

If a Financing Contract is amended, the
Creditor must, in writing and within 30
Calendar Days or more before the
amendment takes effect, disclose to the
Borrower and Guarantor (if any), any
changes to the agreement pertaining to items

 فيجب على جهة،إذا مت تعديل عقد التمويل
)التمويل اإلفصاح للمستفيد كالضامن (إف كجد
) يومان أك أكثر قبل تنفيذ30( كتابةن يف غضوف
 بأم تغَتات تطرأ على بنود العقد على،التعديل
 باستثناء التغَتات1-21 النحو ادلشار إليو يف ادلادة
:فيما يأيت

- 3

referred to under Article 21(1) except
changes to the following:
(a)

A decrease in charges other than Term
Cost or Default charges;

(b)

A change concerning information about
any Optional Feature in relation to the

(أ) اطلفاض يف الرسوـ خالؼ كلفة األجل أك
رسوـ التخلف عن الدفع؛
(ب) تغَت بشأف ادلعلومات عن أية ميزة اختيارية
.خبصوص عقد التمويل

Financing Contract.
(4)

An amendment referred to in Article 21(3)
must be disclosed in the first statement that is
provided to the Borrower after the
amendment is made.

-25-

جيب اإلفصاح عن التعديل ادلشار إليو يف ادلادة
 يف أكؿ كشف حساب يقدـ إىل ادلستفيد3-21
.بعد إجراء التعديل
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(5)

If a Creditor offers to defer or skip a payment
or installment under a Financing Contract,
the Creditor must, with the offer, disclose in
a prominent manner whether Term Cost will
continue to accrue during any period covered
by the offer if the offer is accepted. Creditors
must ensure compliance with Article 14(5),

إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أك ذباكز سداد دفعة
، فيجب عليها الكشف،أك قسط دبوجب عقد سبويل
 عن استمرار كلفة األجل، على ضلو بارز،مع العرض
باالستحقاؽ خالؿ أم فًتة يشملها العرض يف حاؿ
 كعلى جهة التمويل االلتزاـ دبا كرد يف.قبوؿ العرض
 حبيث ال تتجاكز الفًتة القصول5-14 ادلادة
.الستحقاؽ التمويل االستهالكي مخس سنوات

- 5

i.e. the maximum Term to Maturity may not
exceed 5 years.

القسم السادس
التعامل مع المستفيدين

SECTION SIX
DEALING WITH BORROWERS

 قواعد التعامل مع المستفيدين:44 المادة

Article 22: Rules for dealing with Borrowers
(1)

A Creditor must deliver at least on a
quarterly basis to each Borrower a statement
of his/her Consumer Financing transaction
amounts in writing or through electronic
medium (such as e-statement) as agreed with
the Borrower in advance. The account
statement should fully disclose the following

جيب أف تقدـ جهة التمويل على أساس ربع سنوم
 لكل مستفيد كشف حساب يوضح،على األقل
مبالغ عمليات التمويل االستهالكي كتابةن أك من
خالؿ الوسائط االلكًتكنية (مثل كشف احلساب
اإللكًتكين) على النحو ادلتفق عليو مع ادلستفيد
 كجيب أف يفصح كشف احلساب بشكل.مسبقان
:كامل عن ادلعلومات اآلتية

information:
(a)

The dates on which the statement period

.(أ) تواريخ بدء كهناية فًتة كشف احلساب

begins and ends.
(b)

The opening and closing balances
(indicating the amount owed by the
Borrower at the beginning and at the end

(ب) األرصدة االفتتاحية كاخلتامية (تبُت ادلبالغ
ادلستحقة على ادلستفيد يف بداية كهناية فًتة
.)كشف احلساب

of the statement period).
(c)

Particulars of each Draw-down during
the statement period.

(d)

The amount of the Term Cost charge
debited to the Borrowers account during
the statement period and when the Term

(ج) تفاصيل كل سحب خالؿ فًتة كشف
.احلساب
(د) مبلغ كلفة األجل ادلقيد على حساب ادلستفيد
خالؿ فًتة كشف احلساب كتاريخ قيد كلفة
.األجل

Cost was debited.
(e)

Particulars of any fees and charges
debited to the Borrower’s account during
the statement period.

-26-

(ق) بياف بالرسوـ كادلصركفات ادلقيدة على حساب
.ادلستفيد خالؿ فًتة كشف احلساب
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.(ك) مدفوعات لصاحل احلساب أك منو

(f)

Payments to or from the account.

(g)

Particulars of each amount paid by the
Borrower to the Creditor, or credited to
the Borrower, during the statement

(ز) تفاصيل كل مبلغ مدفوع من ادلستفيد إىل جهة
 خالؿ فًتة، أك ادلقيد حلساب ادلستفيد،التمويل
.كشف احلساب

period.
(h)

Particulars of any amount transferred to
or from the account to which the
statement relates or to or from any other

(ح) تفاصيل أم مبلغ مت ربويلو إىل احلساب ادلتعلق
بكشف احلساب أك منو أك إىل أم حساب
.آخر أك منو يف إطار عقد التمويل أك ألغراضها

account maintained under or for the
purposes of the Financing Contract.
(i)

If a minimum amount is payable by the
Borrower under the Financing Contract, a
statement of the amount and the date by

(ط) عند استحقاؽ دفع حد أدىن من ادلبلغ القائم
 جيب تقدًن،على ادلستفيد كفق عقد التمويل
.كشف حساب بادلبلغ كتاريخ استحقاقو

which it is due.
(2)

The address for notification of account
statement errors: The address or telephone
number to be used for notification of account
statement errors or any other enquiries that a

 العنواف أك:العنواف لإلشعار بأخطاء كشف احلساب
رقم اذلاتف الذم جيب استخدامو من ادلستفيد يف
اإلخطار عن أخطاء كشف احلساب أك أم
.استفسارات أخرل لديو حوؿ كشف احلساب

- 2

الفًتة الزمنية ادلسموح خالذلا للمستفيد التحقق من
صحة العمليات على النحو ادلوضح يف كشف
:احلساب اليت يعترب كشف احلساب بعدىا ملزمان
) يومان اعتباران30( كجيب أف ال تقل ىذه ادلدة عن
من تاريخ إرساؿ كشف احلساب عرب كسائل اتصاؿ
.مضمونة

- 3

ُرباسب مجيع العمليات كالرسوـ اخلاصة بالتمويل
 كيستخدـ،االستهالكي على أساس الرياؿ السعودم
الرياؿ السعودم يف اإلفصاح عن مجيع القيم النقدية
حلسابات التمويل االستهالكي ادلقومة بالرياؿ
 أما حسابات التمويل االستهالكي ادلقومة.السعودم
 فيكوف أساس،بعمالت غَت الرياؿ السعودم
.االحتساب العملة اخلاصة باحلساب

- 4

Borrower may have on the account
statement.
(3)

The time period allowed to the Borrower to
verify the accuracy of transactions as
annotated in the account statement after
which the account statement is binding: This
period shall not be less than 30 Calendar
Days as of the date of sending the statement
via Guaranteed Communication Means

(4)

The Saudi Riyal shall be used as a basis for
calculating all transactions and charges of
Consumer Financing, and it shall be used in
all disclosures of monetary values for
Consumer Financing accounts denominated
in Saudi Riyal. For Consumer Financing
accounts denominated in currencies other
than Saudi Riyal, the basis for calculation
will be their respective currency of account.
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(5)

If the Creditor wants to change the charges
related to the Consumer Financing account or
the method of paying due amounts, it must
notify the Borrower of such change within a
period of at least 60 Calendar Days prior to
its application. The notice shall be mailed or

إذا رغبت جهة التمويل يف تغيَت الرسوـ ادلتعلقة
حبساب التمويل االستهالكي أك طريقة تسديد ادلبالغ
 فيجب عليها إخطار ادلستفيد هبذا التغيَت،ادلستحقة
.) يومان قبل تطبيقها60( يف غضوف فًتة ال تقل عن
كيكوف اإلشعار بالربيد أك أم كسيلة اتصاؿ مضمونة
.مرسلة للعنواف ادلوجود يف سجل ادلستفيد

- 5

على ادلستفيد ربديث سجالتو لدل جهة التمويل
 كأف خيطرىا على الفور بأم،كفقان ألحدث عنواف لو
تغيَت يف بيانات االتصاؿ اخلاصة بو كتابةن أك بوسيلة
 كيؤدم عدـ قيامو بتقدًن ىذه.اتصاؿ موثقة
ادلعلومات إىل عدـ مسؤكلية جهة التمويل من أم
. أعاله5-22 مطالبات كالتزامات دبوجب ادلادة

- 6

delivered by Guaranteed Communication
Means to the address on record of the
Borrower.
(6)

The Borrower is required to keep the
Creditor’s records updated with his/her latest
address and to immediately notify the
Creditor of any change in his/her contact
details in writing or by Authenticated
Communication. Failure to provide this
information will release the Creditor from
any liabilities and obligations under Article
22.5 above.

القسم السابع
تسوية النزاعات

SECTION SEVEN
DISPUTE RESOLUTION

 قواعد تسوية النزاعات:44 المادة

Article 23: Rules for Dispute Resolution
The term “account statement error/dispute”

(1)

means any transaction posted to the
Borrower’s Consumer Financing account,
resulting in an error in the overall balance.

 نزاع يف كشف احلساب" أم/تعٍت عبارة "خطأ
عملية يتم قيدىا يف احلساب التمويل االستهالكي
. ينتج عنها خطأ يف الرصيد اإلمجايل،للمستفيد
:كتشمل األخطاء يف كشف احلساب اآليت

Account statement errors shall include the
following:
(a)

(أ) عدـ قياـ جهة التمويل حسب األصوؿ بقيد
.دفعة أك أم مبلغ مودع يف حساب ادلستفيد

Failure by the Creditor to properly
credit a payment or any other amount
deposited in the Borrower’s account.

(b)

Accounting error made by the Creditor,
so that a charge would be lower or higher
than it should be including the imposition
of fees or charges that are not in
accordance with the terms and the
agreement in force.
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 حبيث،(ب) خطأ زلاسيب ناتج عن جهة التمويل
 دبا يف،يكوف الرسم أدىن أك أعلى شلا ينبغي
ذلك فرض رسوـ ال تتفق مع أحكاـ العقد
.التمويلي سارم ادلفعوؿ
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(c)

(ج) عدـ إرساؿ جهة التمويل كشف حساب
ادلستفيد عن طريق أم كسيلة اتصاؿ مضمونة
.إىل عنواف ادلستفيد ادلسجل لديو

The Creditor’s failure to deliver, by
Guaranteed Communication Means, an
account statement to the Borrower’s
address on record.

(d)

.(د) أم أخطاء أخرل غَت مذكورة أعاله

Any other errors not covered above.
The term “notice of account statement

(2)

error”/dispute means a written notification
given by a Borrower to the Creditor, using
the contact information as included within
the said account statement or other
information supplied by the Creditor, and it

" نزاع يف كشف احلساب/يعٍت عبارة "إشعار خطأ
اإلخطار ادلكتوب ادلرفوع من ادلستفيد إىل جهة
 باستخداـ معلومات االتصاؿ كما ىي يف،التمويل
كشف احلساب ادلذكور أك غَتىا من الوثائق اخلاصة
 كجيب أف،بادلعلومات اليت قدمتها جهة التمويل
:يستويف ادلعايَت اآلتية

- 2

must meet the following requirements:
(a)

It must be received by the Creditor no
later than 30 Calendar Days after the
Creditor had mailed or delivered by
Guaranteed Communication Means the

ٍ (أ) أف تستلمو جهة التمويل يف
موعد ال يتجاكز
) يومان من إرساذلا بالربيد أك أم كسيلة30(
كشف احلساب األكؿ الذم
اتصاؿ مضمونة
َ
.حيتوم على خطأ كشف حساب مزعوـ

first account statement which contains the
alleged account statement error.
(b)

The notice shall enable the Creditor to
identify the Borrower’s name and account
number, and indicate, to the extent
possible, the Borrower’s reasons for
believing that an account statement error
exists, the nature of such error, the

يبُت جلهة التمويل اسم
ّ (ب) أف يتضمن اإلخطار ما
 بالقدر، كأف يشَت،ادلستفيد كرقم حسابو
 إىل األسباب اليت دعتو لالعتقاد،ادلمكن
 كطبيعة ىذا،بوجود خطأ يف كشف احلساب
 كتفاصيل العملية دبا يف ذلك تاريخ،اخلطأ
. كادلبلغ ادلتعلق باخلطأ،القيد

transaction details including posting date
and amount related to the error.
(3)

The Creditor must address account statement
errors/disputes as follows:
(a)

The Creditor must mail or deliver by
Guaranteed Communication Means a
written response to the Borrower within
30 Calendar Days of receiving the notice
of account statement error/dispute
advising the Borrower of the likely
timeframe of resolution of the
error/dispute and requesting any

-29-

نزاع كشف احلساب على/تعاجل جهة التمويل أخطاء
:النحو اآليت
(أ) جيب على جهة التمويل أف ترسل بالربيد أك
بأم كسيلة اتصاؿ مضمونة ردان مكتوبان إىل
) يومان من تلقي إخطار30( ادلستفيد يف غضوف
 نزاع يف كشف احلساب تبُت فيو الفًتة/خطأ
 النزاع كطلب أم/الزمنية احملتملة لتسوية اخلطأ
.كثائق أك معلومات متاحة
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additional available information or
documentation.
(b)

The Creditor shall conduct the
necessary investigation and comply with
the appropriate dispute resolution
procedures (as communicated to the
Borrower) within 60 Calendar Days, but
in no case later than 90 Calendar Days

(ب) تقوـ جهة التمويل بإجراء التحقيق الالزـ
كااللتزاـ باإلجراءات ادلناسبة لتسوية النزاعات
)60( (كما مت إشعار ادلستفيد) يف غضوف
ٍ  على أال تتجاكز يف أم،يومان
حاؿ من األحواؿ
/) يومان من تاريخ تلقي إشعار خطأ90( فًتة
.النزاع يف كشف احلساب

from the date of receipt of the notice of
account statement error/dispute.
(4)

If the account statement error/dispute has not
been Satisfactorily Resolved, the Borrower
shall not be obliged to pay the portion of the
required payment that the Borrower believes
is related to the disputed amount, including
Term Cost or any other charges. The Creditor
may not try to collect any amount, Term Cost
or other charges related to the account

نزاع يف كشف احلساب على/إذا مل يتم حل خطأ
 فال يكوف ادلستفيد رلربان،)ضلو مرض (تسوية مرضية
على دفع جزء من ادلبلغ ادلطلوب سداده الذم يعتقد
 دبا يف ذلك كلفة األجل،ارتباطو بادلبلغ ادلتنازع عليو
 كال جيوز جلهة التمويل زلاكلة.أك أم رسوـ أخرل
 أك عمولة أك غَتىا من الرسوـ،ربصيل أم مبلغ
نزاع كشف احلساب حىت تتم/ذات الصلة خبطأ
ٍ
.بشكل مرض
تسوية النزاع

- 4

ال جيوز جلهة التمويل إعداد تقرير غَت الئق عن
 أك،كضع ادلستفيد االئتماين أك التهديد بذلك
اإلبالغ بأف مبلغان أك حسابان متعثر قبل تسوية اخلطأ
 ألف ادلستفيد،) النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية/
مل يدفع ادلبلغ ادلتنازع عليو أك العمولة أك غَتىا من
 النزاع/الرسوـ ذات الصلة خالؿ عملية تسوية اخلطأ
) يومان من تاريخ اإلخطار90(  قبل،يف أم حالة
.نزاع كشف احلساب/خبطأ

- 5

إذا أقرت جهة التمويل حبصوؿ خطأ يف كشف
 كجب عليها،احلساب كفقا دلا ذكره ادلستفيد
تصحيح اخلطأ كتسديد ادلبلغ ادلتنازع عليو كأم
عمولة متعلقة بو كغَتىا من الرسوـ اليت قيدت على
 كإرساؿ إشعار تصحيح إىل،حساب ادلستفيد
.ادلستفيد بوسائل االتصاؿ ادلضمونة

- 6

statement error/dispute until the dispute is
Satisfactorily Resolved.
(5)

The Creditor must not make or threaten to
make an improper report about the
Borrower’s credit standing, or report that an
amount or account is delinquent prior to the
error/dispute being Satisfactorily Resolved,
because the Borrower did not pay the
disputed amount or relevant Term Cost or
other charges during the error/dispute
resolution process in any event, not earlier
than 90 Calendar Days from the date of the
notice of account statement error/dispute.

(6)

If the Creditor determines that an account
statement error has occurred as stated by the
Borrower, it must correct the error and pay
back any disputed amount and relevant Term
Cost and other charges debited on the
Borrower’s account and deliver by
Guaranteed Communication means a
correction notice to the Borrower.
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(7)

If the Creditor determines that a different
account statement error other than the one
identified in the Borrower’s notice has
occurred, the Creditor must mail or deliver
by Guaranteed Communication Means to the
Borrower the Creditor’s reasons for believing
that a different account statement error has
occurred and the reasons for the belief that
the error alleged by the Borrower is incorrect.

إذا أقرت جهة التمويل حبصوؿ خطأ يف كشف
 فيجب،احلساب غَت اخلطأ احملدد يف إشعار ادلستفيد
عليها أف ترسل بالربيد أك بأم كسيلة اتصاؿ
مضمونة للمستفيد األسباب اليت تدفعها لالعتقاد
حبدكث خطأ آخر يف كشف حساب كاألسباب
الدافعة لالعتقاد بأف اخلطأ ادلزعوـ من جانب
 كجيب على جهة التمويل.ادلستفيد غَت صحيح
 كقيد ادلبلغ الصحيح يف حساب،تصحيح اخلطأ
.ادلستفيد كفقا لإلجراءات ادلعموؿ هبا

- 7

إذا قررت جهة التمويل عدـ حدكث خطأ يف كشف
 كجب عليها أف ترسل بالربيد أك بأية،احلساب
كسيلة اتصاؿ مضمونة للمستفيد شرحان لألسباب
الدافعة لالعتقاد بأف اخلطأ ادلزعوـ من جانب
 كتزكيده بنسخ ألم أدلة موثقة،ادلستفيد غَت صحيح
.يف حاؿ طلبو ذلك

- 8

إذا رأت جهة التمويل أف ادلستفيد مسئوؿ عن كل
 كالعمولة كغَتىا من،ادلبلغ ادلتنازع عليو أك جزء منو
: فيجب عليها اآليت،الرسوـ ذات العالقة

- 9

The Creditor shall correct the error and credit
the Borrower’s account with the correct
amount in accordance with procedures in
force.
(8)

If the Creditor determines that no account
statement error has occurred, it must mail or
deliver by Guaranteed Communication
Means to the Borrower an explanation of the
reasons of believing that the error alleged by
the Borrower is incorrect and provide the
Borrower with copies of any documented
evidence if he/she so requests.

(9)

If the Creditor believes that a Borrower is
liable for all or part of the disputed amount
and relevant Term Cost and other charges, it
must:
(a)

Notify the Borrower in writing of the
date when payment is due and the portion
of the disputed amount and relevant Term
Cost and other charges for which the

،(أ) إخطار ادلستفيد كتابةن بتاريخ استحقاؽ السداد
 كغَته من العمولة،كجزء ادلبلغ ادلتنازع عليو
كالرسوـ ذات الصلة اليت يتحمل ادلستفيد
.مسؤكليتها

Borrower is liable.
(b)

Report to a Licensed Credit Bureau that
an account or amount is delinquent
because the amount due has remained
unpaid after the due date provided for in
the terms and conditions of the relevant

(ب) إبالغ إحدل شركات ادلعلومات االئتمانية
ادلرخصة بتعثر حساب أك مبلغ بسبب عدـ
سداد ادلبلغ ادلستحق بعد ادلوعد ادلقرر الذم
حددتو جهة التمويل كفقان لشركط كأحكاـ عقد
.التمويل االستهالكي ادلعٍت

Financing Contract.
(10)

 ال،مع عدـ اإلخالؿ باألنظمة كاللوائح ذات الصلة

Without prejudice to applicable law and
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regulation, a Creditor that has fully complied
with the requirements of this section shall not
have further responsibilities under this

تكوف جهة التمويل اليت التزمت بالكامل دبتطلبات
 عرضة دلزيد من ادلسؤكليات دبوجب ىذا،ىذا القسم
.القسم يف حاؿ إصرار ادلستفيد على مطالبتو

section if the Borrower insists on his/her
claim.
(11)

The Committee for Settlement of Banking
Disputes is the final authority in resolving
any unresolved disputes between the

تعد جلنة تسوية ادلنازعات ادلصرفية اجلهة ادلختصة
للفصل يف أ ٍم من النزاعات اليت مل ربل بُت ادلستفيد
.كجهة التمويل

- 11

،مت إصدار ىذه الضوابط باللغتُت العربية كاإلصلليزية
كيف حاؿ كجود التعارض بُت النص اإلصلليزم كالنص
.العريب فيعتمد النص العريب كىو األصل

- 12

Borrower and the Creditor.
(12)

These Regulations are issued in Arabic and
English. In the event of a conflict between
the two versions of these Regulations, the
Arabic version prevails.
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5ملحق
حساب معدل النسبة السنوي

ANNEX 1
CALCULATION OF THE ANNUAL PERCENTAGE
RATE
(1)

The Annual Percentage Rate (APR) is the
discount rate at which the present value of all
payments and installments that are due from the
Borrower, representing the Total Amount
Payable by the Borrower, equals the present
value of all payments of the Amount of
Financing available to the Borrower on the date

 معدؿ اخلصم الذم تكوف:)APR(  معدؿ النسبة السنوم-1
فيو القيمة احلالية جلميع األقساط كالدفعات األخرل
 اليت سبثل إمجايل ادلبلغ ادلستحق،ادلستحقة على ادلستفيد
 مساكيةن للقيمة احلالية لدفعات مبلغ،سداده من ادلستفيد
 كذلك يف التاريخ الذم يكوف فيو،التمويل ادلتاحة للمستفيد
 زلسوبان، مبلغ التمويل أك أكؿ دفعة منو متاحان للمستفيد
:كفق ادلعادلة اآلتية

on which the Financing amount or the first
payment thereof is available to the Borrower, in
accordance with the following equation:

:حيث

where:
m

is the number of the last payment to be

ترتيب آخر دفعة يستلمها ادلستفيد

m

ترتيب الدفعة اليت يتسلمها ادلستفيد

d

received by the Borrower
d

is the number of a payment to be received
by the Borrower

Cd

) اليت يتسلمها ادلستفيدd(  قيمة الدفعةCd

is the amount of payment (d) to be received
by the Borrower

sd

is the period between the date of the first
payment to be received by the Borrower and
the date of each subsequent payment to the
Borrower, expressed in years and fractions
of year, therefore s1=0.

n

الفًتة بُت تاريخ أكؿ دفعة يستلمها ادلستفيد كتاريخ
 زلسوبة،كل دفعة أخرل يتسلمها ادلستفيد
 كحبيث تكوف ىذه الفًتة،بالسنوات كأجزاء السنة
)s1=0( ألكؿ دفعة يتسلمها ادلستفيد صفر

Sd

ترتيب آخر دفعة تُستحق على ادلستفيد

n

ترتيب الدفعة اليت تُستحق على ادلستفيد

p

) اليت تُستحق على ادلستفيدp( قيمة الدفعة

Bp

is the number of the last repayment or
payment of charges due on the Borrower

p

is the number of a repayment or a payment
of charges due on the Borrower

Bp

is the amount of repayment or payment of

-33-

اإلدارة العامة لمراقبة البنوك

General Directorate of Banking Control

charges (p) due on the Borrower
tp

is the period between the date of the first
payment to be received by the Borrower and
the date of each repayment or payment of
charges due on the Borrower, expressed in

الفًتة بُت تاريخ أكؿ دفعة يستلمها ادلستفيد كتاريخ
 زلسوبة بالسنوات كأجزاء،كل دفعة تُستحق عليو
السنة

tp

years and fractions of year
X
(2)

معدؿ النسبة السنوم

is the Annual Percentage Rate (APR)

 ُربسب الفًتات بُت، لغرض احتساب معدؿ النسبة السنوم-2
تاريخ أكؿ دفعة يستلمها ادلستفيد ككل دفعة أخرل يتسلمها
أك تُستحق عليو على أساس سنة فيها اثنا عشر شهران
.متساكية

For the purpose of calculating APR, periods
between dates shall be based on a year of 12
equal months.

(3)

X

For the purpose of calculating APR, the Total
Amount Payable by the Borrower shall be
determined, including all unavoidable costs and
fees with the exception of charges and fees
payable by the Borrower as a result of non-

 جيب ربديد إمجايل، لغرض احتساب معدؿ النسبة السنوم-3
ادلبلغ ادلستحق السداد من ادلستفيد دبا يف ذلك كافة
 مع استبعاد أم،التكاليف كالرسوـ اليت ال ديكن ذبنبها
تكاليف أك رسوـ تستحق على ادلستفيد نتيجةن إلخاللو بأم
.من التزاماتو الواردة يف العقد التمويل

compliance with any of his commitments laid
down in the Financing Contract.
(4)

The calculation of the APR must be based on
the assumption that the Financing Contract will
remain valid for the agreed period and that the

 جيب احتساب معدؿ النسبة السنوم بافًتاض سرياف عقد-4
التمويل للفًتة ادلتفق عليها كالتزاـ الطرفُت بالتزاماهتما كفق
.الشركط الواردة يف اتفاقية التمويل

Creditor and the Borrower will fulfil their
obligations under the terms specified in the
Financing Contract.
(5)

If the Financing Contract contains clauses
allowing variations in the charges contained in
the APR but unquantifiable at the time of
calculation, the APR shall be calculated on the
assumption that the charges will remain fixed at

 إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما جييز إجراء تغيَت يف الرسوـ-5
ادلضمنة يف معدؿ النسبة السنوم بشكل غَت قابل
 فيجب،للتحديد عند احتساب معدؿ النسبة السنوم
احتساب معدؿ النسبة السنوم بافًتاض أف الرسوـ ستظل
.ثابتة عند ادلستول األكيل كسارية إىل هناية عقد التمويل

the initial level and will remain applicable until
the end of the Financing Contract.
(6)

The Annual Percentage Rate must be calculated
and expressed in percentage points with
minimum two basis points and the portion of a

 جيب احتساب معدؿ النسبة السنوم كنسبة مئوية مع-6
كجيرب جزء من نقطة األساس إىل
ُ ،نقطيت أساس حبد أدىن
.نقطة أساس كاملة

basis point being rounded to one full point.
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