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 : المقدمةاألولالقسم 

 السعوديةالحماية المالية للعميل في المملكة العربية  .1

 
 
رخصععة  البنك المركزي السعععودي )سععاما(عد ي

 
شععرف علا المؤسععسععات المالية الم

 
راقب والم

 
الم

صعععره لها العمل في المملكة العربية السععععودية )المصعععارف ومعععركات التمويل 
 
من قبلها والم

بما في ذلك معععركات اإلي ار التمويلي ومعععركات التمويل العقاري ومعععركات التامين ومعععركات 

م 1952األسععاسععي في العام  سععاماام الصععرافة ومععركات المعلومات االنتمانية(. منو صععدور ن 

م وهي تعمل علا حماية مصععععععالح العميل والتاكد من 1966ون ام مراقبة البنوك في العام 

  سعععاماتعامل المؤسعععسعععات المالية مي العميل يتق بطريقة مهنية عادلة. تطور دور أن 
ً
تدري يا

تامين بموجب م مسعععةولة عن قطال ال2005مي توسعععي القطال المالي حيص أصعععبحت في العام 

راقبة معركات التامين التعاوني  وفي العام 
 
م أصعبحت كولك مسعةولة عن مراقبة 2012ن ام م

شير أفضل العميلمركات التمويل واإلمراف عليها مما وسي دورها في م ال تعزيز حماية 
 
.  ت

تابعة ةلية تطو
 
ير الممارسعععات في م ال الخدمات المالية أن هناك توجي في عدد من الدول لم

المؤسسات المالية للمنت ات والخدمات ال ديدة وةلية بيعها إلا العمالء وتقديق االستشارة 

لهق والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة تقديق مكوى. وقد تق إجراء الكثير 

تؤدي إلا  العميلمن الدراسعععععععات عن هوئ المسعععععععانل ودلت النتانا أن المعاملة العادلة ت ائ 

سععاهق في رفي مسععتوى رلععا العميل. تدر  كثير من الدول والهيةات الدولية زيادة ال
 
ربح وت

والتنمية  االقتصععععععادي مثل م موعة العشععععععرين وم لق االسععععععتقرار المالي ومن مة التعاون

 إلا نمو وتطور القطال المالي 
ً
تعديل وإصعععدار معايير جديدة في م ال حماية العميل.  ون را

تمرة في مراجعة هوئ التطورات وإصعععععععدار التعليمات الرقابية مسععععععع سعععععععامافإن   في المملكة

العععععععععععميل االستراتي ية حصول  ساماالمناسبة لتطوير مبادئ حماية العميل.  من لمن أهداف 

الوي يتعامل مي المؤسععععسععععات المالية علا معاملة عادلة بشععععفافية وصععععدق وأمانة وكولك 

 وبتكلفة مناسبة وجودة عالية. سهولةحصولي علا الخدمات والمنت ات المالية بكل يسر و
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 نموذج التطبيق  .2

 

 (1نموذج )

 

 

 

عمالء لحماية  البنك المركزي السععععععععودي( ةلية العمل المسعععععععتخدمة من 1يولعععععععح نموذج )

الريادي لتشعع يي ممارسععات الشععفافية والعدل  سععامافي المملكة  ودور  المؤسععسععات المالية

والحرص علا سعععععععهولة وصعععععععول العمالء للخدمات والمنت ات المالية. إن األداء المتوقي من 

والتعليمات  والسعععععععابقة المؤسعععععععسعععععععات المالية يحددئ ما ورد في لعععععععواب  العمل الحالية

 المستقبلية وكولك التاكد من التزام هوئ المؤسسات بهوئ الضواب .

 

 

 

 

 

حماية العميل

القيام بدور قيادي لتعزيز مبادئ النزاهة 

والشفافية والعدل عن طريق تطبيق مبادئ 

الحماية ومساعدة العمالء في معال ة الصعوبات 

التي تواجههق عند تعاملهق مي المصارف

المبادئ

توفير اإلرمادات لصانعي السياسات 

في عملية صني القرار

النهج المشترك

المبادئ والقواعد

السلوك المهني

إصدار المبادئ المتعلقة بالسياسات 

عن طريق إصدار اللوانح وتش يي 

المؤسسات المالية علا تحليلها

القواعد التنظيمية

إصدار التوجيهات عن طريق القواعد 

التن يمية التي يتعين علا المؤسسات 

الماليةااللتزام فيها

القواعد

توفير التوجيي لصانعي السياسات في

عملية صني القرار
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 التعاريف .3

 .البنك المركزي السعودي: ساما
 

 رسالة ت ارية في أي وسيلة تروج  بشكل مبامر أو غير مبامر  منتا أو خدمة مالية.الدعاية: 
 

الحصععععول علا توصععععية أو نصععععيحة من فرد مؤهل بعد األخو في االعتبار ظروف االستتتتتتشتتتتتارة: 

 .العميل الشخصية وأهداف
 

درة علا فهق المصعععععععطلحات المالية الرنيسعععععععة نشعععععععر مبادئ اإلرمعععععععاد التوعية: 
 
المالي والق

قدمة من  المستخدمة في المؤسسات وبالتالي التمييز بين مختلف المنت ات أو الخدمات
 
الم

 هوئ المؤسسات.
 

 : أي ميء ال يسبب الضرر للعميل.أفضل المصالح
 

 الوصول الا نتي ة بشان مكوى العميل. معالجة الشكوى:
 

في حال كان اإلجراء الوي يتخوئ المصرف بشان مولول يهق العميل او في  تضارب المصالح:

 المرتبطة في هوا المولول. المصرفحال وجود مخاطر كبيرة يتعارض ذلك مي مصالح 
 

فرد طبيعي يشععععععارك عبر الصععععععفقات المنصععععععوص عليها في األن مة مي المصععععععارف العميل: 

رخصة لغايات خارج نطاق عملي أو مهنتي
 
  .الم
 

هي الفترة الزمنيععة التي يمكن للعميععل خاللهععا الغععاء التعععاقععد للحصعععععععول علا  ترة االنتظتتار:ف

 الخدمة او المنتا دون تحمل أي غرامة )عشرة أيام عمل(.
 

م موعععة من المعتقععدات والقيق والقواعععد التي تمثععل الطععابي الفردي للمصعععععععرف  الثقتتافتتة:

 وتوفر السياق لعملي.
 

 المصرف المعلومات ذات العالقة للعميل بشفافية.كشف وإيضاه  :اإلفصاح
 

الشعععخل المعين لتقديق خدمات للمصعععرف بصعععفة مسعععتمرة مقابل الحصعععول علا الموظفين: 

قابل مالي.  يشععمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهق مبامععرة او المتعاقد معهق عن 
 
م

 طريق االسناد. 
 

التوصعععل إلا نتي ة مخالفة للسعععياسعععة الموءقة وإجراءات العمل  ما يؤدي إلا تبعات  الخطأ:

 مالية و/أو مخالفة الحقوق الن امية أو التن يمية لعميل واحد أو أكثر.
 

:
ً
 .من دون خصق أي رسوم أو عموالت أو تكاليف مبامرة أو غير مبامرة مجانا
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حاف ي المصارف المركزية في دول م موعة العشرين  مجموعة العشرين:
 
وزراء المالية وم

 
ً
وم موعة العشععرين( وهي م موعة وزراء المالية وحكام  20  ج20-ج باسععق )المعروفة أيضععا

دولة ذات االقتصعععععععادات الهامة إلعععععععافة إلا ممثل عن االتحاد  19المصعععععععارف المركزية من 

 .األوروبي
 

وهو ن ععام ترقيق محععدد تق تطويرئ   للعميععل لععدى بنععك معين: رقق حسععععععععاب دولي اآليبتتا 

 للتعرف علا أرقام حسابات كل بنك علا مستوى العالق.
 

 .تقديق الحوافز المالية للموظفين لبيي الخدمات أو المنت ات المالية التحفيز:
 

حصعععععععول فةات الم تمي المختلفة كالفةات الضععععععععيفة وأصعععععععحاب الرواتب  الشتتتتتتتمول المالي:

تناهية الصغر علا الخدمات والمنت ات المنخفض
 
توسطة وم

 
ة وأصحاب األعمال الصغيرة والم

 .المالية المالنمة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة ومفافة
 

 جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.الوسطاء: 
 

رخصة:
ُ
للقيام باعمال  السعودي البنك المركزيتشمل كافة ال هات المرخصة من  الجهات الم

 في المملكة العربية السعودية.
 

المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حسععب التعليمات الصععادرة من  المعلومات الملزمة:

 وأن مة المصرف الداخلية. ساما
 

فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفتي أو عملي أو مهنتي إال أني يسعععتفسععر  العميل المحتمل:

 .أو يشارك للمرة األولا في اتفاقية أعمال مالية مي مصرف
 

صره لي العمل بالنيابة عن المصرف. الطرف الثالث:
 
 وكيل م
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 حماية عمالء المصارفمبادئ القسم الثاني: 

قدمة  .4
ُ
 م

 إلا  سععاماحماية عمالء المصععارف في المملكة هدف اسععتراتي ي منشععود تسعععا  -4/1
ً
دانما

تحقيقي من خالل حرصعععععها علا تقديق المصعععععارف المسعععععتوى المطلوب من المعاملة العادلة 

سعععععاعد مبادئ حماية عمالء المصعععععارف علا تحقيق الهدف 
 
واألمانة والشعععععمول المالي. سعععععت

رخصعععة من 
 
طبق علا كافة أنشعععطة المصعععارف الم

 
طبق علا أي   سعععاماالمنشعععود ألنها ت

 
كما ت

سعععععتعان بي من قبل المصعععععارف في إن از بعض المهام. تشعععععمل المبادئ  طرف ءالص )خارجي(
 
ي

مثل المؤسععععععسععععععات   عمالء المصععععععارف األفراد )الحاليين والمسععععععتقبليين(.  أما العمالء اآلخرين

فسعععيتق إعداد   الصعععغيرة والمتوسعععطة والشعععركات الت ارية وغيرها من الشعععخصعععيات االعتبارية

 تعليمات خاصة فيهق.   
 

كملة للتعليمات والضعععواب  الصعععادرة من  -4/2
 
لزمة للمصعععارف وم

 
عتبر هوئ المبادئ م

 
. سعععامات

وينبغي تطبيقهعععا علا كعععافعععة التععععامالت التي تتق مي العمالء األفراد في تعععاري  أقصعععععععععائ 

 م.01/09/2013
 

ينبغي علا المصععععععععارف توفير نسعععععععخععة ورقيععة م ععانيععة من هععوئ المبععادئ في الفرول  -4/3

كما   ء في بداية التعامل أو عند حصعععععععولهق علا منتا أو خدمة جديدةوتسعععععععليمها للعمال

 ينبغي إدراجها في موقي المصرف اإللكتروني.
 

 ساماينبغي علا المصرف توفير كافة الس الت والمستندات والمعلومات التي تطلبها  -4/4

 في هوا الشان.
 

خولة  -4/5
 
 إلا الصالحيات الم

ً
صدرت هوئ المبادئ استنادا

 
 بموجب األن مة اآلتية:  لساماأ

وتاري   23الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريق رقق  البنك المركزي السعودين ام  (أ

 م(.15/12/1957هع )الموافق 23/05/1377

راقبعععة البنوك الصعععععععععادر بموجعععب المرسعععععععوم الملكي الكريق رقق م/ (ب
 
وتعععاري   5ن عععام م

 م(.12/06/1966 هع )الموافق22/2/1386

 م(.22/06/1986هع )الموافق 14/10/1406وتاري   3/2149الوزاري رقق ج( القرار 
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 المبادئ العامة .5

ن مة التعاون 2011في عام  -5/1
 
م طورت م موعة العشعععععععرين بواسعععععععطة فريق عمل من م

عتبر هوئ  االقتصعععععععاديةوالتنمية 
 
عنا بحماية العميل المالية. ت

 
مبادئ عالية المسعععععععتوى ت

رتبطة بحماية 
 
كملة لألن مة المالية القانمة ال سعععععععيما تلك اللوانح التن يمية الم

 
المبادئ م

 العميل.
 

سعععععععتخدم في كافة أنحاء العالق 
 
وفر هوئ المبادئ اإلطار العام لحماية العميل المالية إذ ت

 
ت

رتبطة بالعميل.  
 
عتمد ك زء رنيق في تطوير األن مة المالية الم

 
ن مات المالية وت

 
 من قبل الم

  

 : المعاملة بعدل وإنصاف1المبدأ 

لعمالء في جميي مراحل العالقة ينبغي علا المصععععععارف التعامل بعدل وأمانة وإنصععععععاف مي ا

 ال يت زأ من ءقافة المصعععععععرف. كما ينبغي بول عناية واهتمام  بحيص يكون ذلك  بينهما
ً
جزءا

 خاص للعمالء محدودي الدخل والتعليق وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة من ال نسين.
 

 : اإلفصاح والشفافية2المبدأ 

قدمة للعمالءينبغي علا المصعععععععارف تحديص معلومات الخد
 
بحيص تكون   مات والمنت ات الم

ضععللة
 
ختصععرة سععهلة الفهق ودقيقة غير م

 
   والععحة وم

ً
ويمكن الوصععول لها دون عناء خصععوصععا

مععععععروطها وميزاتها الرنيسععععععة. ينبغي أن يشععععععمل ذلك إيضععععععاه حقوق ومسععععععةوليات كل طرف 

وةلية إنهاء  والغرامات والمخاطر وتفاصععععععيل األسعععععععار والعموالت التي يتقالععععععاها المصععععععرف

إلععععععععافععة إلا توفير معلومععات عن المنت ععات والخععدمععات البععديلععة   العالقععة ومععا يترتععب عليهععا

قدمة من المصرف.
 
 الم
 

 : التثقيف والتوعية المالية3المبدأ 

ناسعععبة لتطوير معارف ومهارات العمالء الحاليين 
 
ينبغي علا المصعععارف ولعععي براما وةليات م

الوعي واإلرمععععععععاد لععديهق وتمكينهق من فهق المخععاطر والمسعععععععتقبليين ورفي مسعععععععتوى 

الة
ّ
ناسبة   األساسية ومساعدتهق في اتخاذ قرارات مدروسة وفع

 
وتوجيههق إلا ال هة الم

 للحصول علا المعلومات في حال حاجتهق لولك.
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 : سلوكيات وأخالقيات العمل4المبدأ 

ينبغي علا المصعععععععرف العمل بطريقة مهنية لما فيي مصعععععععلحة العمالء علا إمتداد العالقة 

عتبر المصرف المسةول األول عن حماية مصالح العميل المالية.   بينهما
 
 حيص ي

 : الحماية ضد عمليات االحتيال5المبدأ 

ول المالية ينبغي علا المصععععارف حماية ومراقبة وداني العمالء والمدخرات وغيرها من األصعععع

شعععابهة من خالل ولعععي أن مة رقابية ذات مسعععتوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من 
 
الم

 أو إساءة االستخدام. واالختال  االحتيالعمليات 
 

 : حماية خصوصية المعلومات 6المبدأ 

ينبغي حماية معلومات العمالء المالية والشعععععععخصعععععععية من خالل ولعععععععي ان مة رقابية علا 

تشععععععتمل علا ةليات مناسععععععبة تحدد األغراض التي من اجلها تق جمي البيانات مسععععععتوى عالي 

رقق م هع و29/6/1422وتاري   150رقق م أ ت/ ساماوااللتزام بما تضمنتي تعاميق   ومعال تها

هعععععععععععععع ورقق م أ 05/03/1430وتعععاري   207ورقق م أ ش/ ععععععععععععععه13/03/1424وتعععاري   97أ ت/

 هع.19/03/1432وتاري   6442ت/ هع ورقق م أ03/07/1431وتاري  15969ت/
 

 : معالجة الشكاوى7المبدأ 

ينبغي علا المصععارف توفير ةلية مناسععبة للعمالء لتقديق مععكاواهق بحيص تكون اآللية عادلة 

 سععامامن خاللها يتق متابعة ومعال ة الشععكاوى دون تاخير وفق تعليمات   ووالععحة وفعالة

 ذات العالقة.                  
 

نافسة8المبدأ 
ُ
 : الم

ينبغي أن يتعععاه للعمالء القعععدرة علا البحعععص والمقعععارنعععة بين أفضعععععععععل الخعععدمعععات والمنت عععات 

 ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة وولوه وبتكلفة معقولة.
 

 : األطراف الثالثة9المبدأ 

وئ علا المصعععععارف التاكد من التزام ال هات الخارجية التي يتق إسعععععناد مهام لها بمتطلبات ه

فمقدمي   المبادئ وأنها تعمل لما فيي مصعععععععلحة عمالنها وتتحمل مسعععععععةولية حمايتهق

الخدمات المالية هق المسةولين عن اإلجراءات التي يتق اتخاذها نيابة عن المصارف أو العمالء 

 لما ورد في تعليمات اإلسناد الصادرة من 
ً
 .ساماوفقا
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 : تضارب المصالح10المبدأ 

وعليي التاكد من ان   لدى المصعععرف سعععياسعععة مكتوبة بشعععان تضعععارب المصعععالحينبغي أن يكون 

طبقة
 
حتملة لتضعععارب المصعععالح موجودة وم

 
سعععاعد في كشعععف العمليات الم

 
  السعععياسعععات التي ت

وعندما تنشعععا إمكانية تضعععارب مصعععالح بين المصعععرف والطرف الثالص فينبغي اإلفصعععاه عن هوئ 

 .الحاالت
 

 مسئوليات العمالء .6

المصععععععععارف تعزيز مسعععععععةوليععة العمالء من خالل نشعععععععر براما التوعيععة والتثقيف  ينبغي علا

 عن المبادرات
ً
 تمعة فضعععال

 
قدمة من المصعععارف م

 
يقوم فيها كل مصعععرف  التي المسعععتمرة الم

 لعمالني.  تشمل مسةوليات العمالء اآلتي:
 

 عند تقديم المعلومات -6/1
ً
 كن صادقا

 المعلومات الكاملة 
ً
والدقيقة عند تعبةة أي نماذج خاصععععععة بالمصععععععرف. وامتني عن قدم دانما

 تقديق التفاصيل الخاطةة أو عدم تقديق المعلومات الهامة.
 

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

المترتبة عليك مقابل حصععععولك علا  االلتزاماتسععععوف يتق تسععععليمك التفاصععععيل الكاملة بشععععان 

الخععدمععة أو المنتا. قق بععاالطالل علا هععوئ االلتزامععات وتععاكععد من فهمععك لهععا وقععدرتععك علا 

 االلتزام بها.
 

 اطرح األسئلة -6/3

من المهق طره األسعععةلة علا موظفي المصعععرف بشعععان أي بند غير والعععح أو معععرط لق تتاكد 

ساعدك في مني. وسيقوم الموظفون باإلجابة عن أي أسة
 
 القرار. اتخاذلة بطريقة مهنية ت

 

 معرفة كيفية تقديم الشكوى -6/4

سيوفر لك المصرف التفاصيل بشان تقديق الشكوى واإلطار الزمني لموافاتك بالنتي ة. بادر 

في اسعععععععتخدام هوئ الخدمة ومعرفة كيفية رفي الشعععععععكوى إلا المسعععععععتويات العليا  عند 

 الضرورة.
 

 أو المنتج بموجب األحكام والشروطاستخدم الخدمة  -6/5

 لألحكام والشععروط المرتبطة فيها
ً
وذلك بعد التاكد من   ال تسععتخدم الخدمة أو المنتا إال وفقا

 فهمها كاملة.
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 عدم التعرض للمخاطر -6/6

وينبغي  علا مسعععععععتويات متفاوتة من المخاطرتحتوي بعض الخدمات أو المنت ات المالية 

علا المصرف مرحها لك بولوه. ال تقق بشراء خدمة أو منتا عند الشعور أن المخاطر ال تالنق 

 ولعك المالي.

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

 احتياجاتكعند تقديق طلب للحصعععععععول علا المنتا أو الخدمة  ينبغي عليك التاكد من مالنمتي 

علا أن يسعععععععتند قرارك علا   وعليك اإلفصعععععععاه عن كافة التزاماتك المالية مي كافة ال هات

 قدرتك في الوفاء بااللتزامات المترتبة بعد الحصول علا المنتا أو الخدمة.
 

 أبلغ المصرف بشأ  العمليات غير النظامية -6/8

 علا الفور.في حال اكتشفت عمليات م هولة علا حسابك  عليك إبالغ مصرفك بولك 
 

 ال تفصح عن معلوماتك المصرفية -6/9

ال ينبغي أن تقدم  تحت أي ظرف  أي تفاصيل بشان الحساب المصرفي أو أي معلومات أخرى 

 أي طرف ةخر.أو مخصية دقيقة إلا  مصرفية
 

  استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية -6/10

في حال كنت تواجي صععععوبات مالية  تحدث مي المصعععرف الوي تتعامل معي لطلب االسعععتشعععارة

وغير قادر علا تحمل أقسعععععععاط الحد األدنا المطلوب )مثل التمويل الشعععععععخصعععععععي وبطاقات 

االنتمان(. عند التحدث مي المصعععرف  تسعععتطيي مناقشعععة الخيارات المتاحة إلعادة جدولة المبال  

 القانمة عليك والتي من خاللها تستطيي سداد هوئ المبال .
 

 المعلوماتتحديث  -6/11

ينبغي تحديص المعلومات الشعععخصعععية الخاصعععة بك بما في ذلك معلومات االتصعععال بحيص يكون 

 عن المعلومات التي 
ً
التحديص بشععكل مسععتمر ومتا ما طلب المصععرف ذلك  وسععتكون مسععةوال

 لق تقق بتزويد المصرف بها.
 

 عنوا  البريد -6/12

الخاصعععععععة بك عند  االتصعععععععالكتروني( وأرقام اسعععععععتخدم عنوان البريد )البريد العادي والبريد اإلل

طلبها من المصععععععرف الوي تتعامل معي. ال تسععععععتخدم عناوين أخرى ال تخصععععععك كاألصععععععدقاء أو 

 األقارب حيص ممكن أن يؤدي ذلك إلا إفشاء معلوماتك المالية لهق.



 

11 

 

 

 الوكالة الرسمية -6/13

 عند منح وكالة رسمية إلن از تعامالتك المالية. أعرف
ً
ن حورا

 
لمن تعطي صالحية التصرف في  ك

 أمورك المالية ومن يطلي عليها.

 ال توقع على النماذج غير المكتملة -6/14

دم لععك للتوقيي. ال 
 
تععاكععد من اكتمععال كععافععة الحقول المطلوبععة واألرقععام في النموذج الععوي قعع

 أو غير مكتملة.   توقي علا نماذج فارغة
 

 استعرض كافة معلوماتك -6/15

مراجعة جميي المعلومات التي س لتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود ينبغي عليك 

ستفيد. التوقيي الخاص بك هو الموافقة علا 
 
أخطاء في رقق الحساب أو المبل  أو بيانات الم

 محتوى النموذج.
 

 أحقيتك في الحصول على نسختك -6/16

بها عة منك واالحتفاظ لمسعععتندات الموقينبغي علا المصعععرف تزويدك بنسعععخة من العقود وا

 في مكان ةمن.
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 القسم الثالث: االلتزامات الرئيسة

يتضععمن هوا القسععق التفاصععيل بشععان االلتزامات واألن مة الخاصععة بالخدمات المصععرفية والتي 

 تدعق "المبادئ العامة" لحماية العميل.
 

 األحكام والشروط .7
 

7/1-  
 
تاحة من المصرف ينبغي توفير األحكام والشروط الم

 
حدءة للعميل وذلك عبر القنوات الم

من خالل توفير كتيب عام يتضمن الشروط واالحكام أو توفير مطوية  العميلحسب ما يفضلي 

 خاصة بولك وتش يعي علا قراءتها قبل االلتزام بالخدمات والمنت ات.
 

يوم عمل  30خالل  ينبغي أن يبل  المصععععرف العمالء باي تغييرات في األحكام والشععععروط -7/2

 علا االقل قبل إجراء أي تغيير.
 

ينبغي أن تدرج كافة األحكام والشعععروط في نموذج تقديق طلب الحصعععول علا المنتا أو  -7/3

الخدمة والوي يقوم العميل بتعبةتي باللغة العربية علا ان تكون والعععععععحة ومفهومة وغير 

 العميل ذلك. مي توفير نسخة باللغة اإلن ليزية في حال طلب  مضللة
 

ينبغي أن تولعععععح االحكام والشعععععروط ونماذج الطلبات بيانات تحويرية تنل بولعععععوه علا  -7/4

العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند اسععععتخدام المنتا أو الخدمة خالف الشععععروط 

تفق عليها في نموذج الطلب.
 
 الم
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  الرسوم والعموالت وتحديد األسعار .8

علا المصعععرف التقيد بالرسعععوم والعموالت التي يتقالعععاها كما وردت في النحة التعرفة  -8/1

عن أي رسوم أو عموالت  ساماوينبغي الحصول علا عدم ممانعة  ساما البنكية الصادر من 

قابل تقديق الخدمات والمنت ات
 
وينبغي ولعععععي قانمة الرسعععععوم   جديدة يفرلعععععها المصعععععرف م

سععند لها بعض أعمال البنك في  والعموالت بما في ذلك
 
الرسععوم التي تفرلععها الشععركات الم

 مكان والح بمبنا المصرف وفروعي وإدراجها في موقي المصرف اإللكتروني. 
 

علا المصععععرف تزويد العمالء بنسععععخة مكتوبة من جدول الرسععععوم والعموالت عند تقديق  -8/2

 لب العميل ذلك.أو عند توقيي عقد مي العميل أو في حال ط منتا أو خدمة
 

يوم عمل من  30علا المصعععععععرف إبالغ العميل باي تغيير في الرسعععععععوم والعموالت قبل  -8/3

سند لها بعض  إجراء هوا التغيير.
 
بما في ذلك الرسوم والعموالت المفرولة من الشركة الم

 األعمال.
 

الرسععوم والعموالت ومبل  الربح للمنت ات  احتسععابينبغي علا المصععرف إيضععاه تفاصععيل  -8/4

 والخدمات التي يتعامل فيها المصرف.
 

ينبغي ابالغ العميل بالتفاصعععيل الكاملة ألي رسعععوم أو عموالت تراكمية يتق خصعععمها من  -8/5

 أيام عمل من تاري  إغالق الحساب أو نقلي إلا مصرف ةخر. 5رصيد حسابي النهاني خالل 
 

العقود الخاصعععة بالخدمات ومنت ات التمويل ما يشعععير للعميل الا أن ينبغي أن تتضعععمن  -8/6

ريععععععععععال( التي ينبغي عليي تسععديدها مقابل الحصععول  500مبال  الرسععوم والعموالت )أكثر من 

علا المنتا او الخدمة سعععيتق توزيعها علا فترة سعععداد المنتا ولن يتق خصعععمها مرة واحدة  

 إال في حال رغب العميل خالف ذلك.
 

في حال قرر العميل عدم الرغبة في الحصعععععععول علا الخدمة او المنتا المطلوب ولق  -8/7

ينبغي علا المصعععععرف إعادة مبل  الرسعععععوم   مني خالل )عشعععععرة أيام عمل( االسعععععتفادةيبامعععععر 

 والعموالت المفرولة علا العميل. 
 

لمصعععرف ال يحق للمصععرف فرض رسععوم علا أي تحويالت تتق بين حسععابات العميل داخل ا -8/8

 بما في ذلك حسابات بطاقات االنتمان الصادرة من المصرف.
 

علا المصعععععرف إيضعععععاه المبررات للعميل عن مبل  الرسعععععوم والعموالت التي يتقالعععععاها  -8/9

قابل الخدمات والمنت ات التي يتق التعامل فيها.
 
 م
 

ينبغي علا المصععرف إمعععار العميل أن عمليات السععحب النقدي المنفوة خارج المملكة باسععتخدام  -8/10

 للتعرفة البنكية الصادرة من 
ً
 .سامابطاقة الصرف اآللي سيترتب عليها رسوم سحب وفقا
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 حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية .9

عميل والحفاظ علا سععريتها سععواء البيانات تقي علا المصععرف مسععةولية حماية بيانات ال -9/1

 (.6حسب ما سبق اإلمارة لي في المبدأ رقق )  أو لدى طرف ءالص المحفوظة لديي
 

ينبغي علا المصرف توفير بيةة ةمنة وسرية في كافة قنواتي المصرفية لضمان الحفاظ  -9/2

 علا سرية بيانات العميل عند تنفيوئ لعملياتي المصرفية. 
 

حاف ة علا سرية بيانات العميل. باستثناء اآلتي:  -9/3
 
 تقي علا المصرف مسةولية الم

 تفرلععععي السععععلطات المختصععععة )مثل وزارة الداخلية  (أ
ً
 إلزاميا

ً
 عندما يكون الكشععععف عنها أمرا

 المحاكق.. ال (.

 عندما يتق الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.  (ب
 

بة واألن مة الرقابية الفعالة  -9/4 ينبغي أن يكون لدى المصعععععععرف إجراءات العمل المناسععععععع

 لحماية بيانات العمالء واكتشاف ومعال ة الت اوزات التي حدءت أو المتوقي حدوءها. 
 

ينبغي علا موظفي المصعععععععرف  سعععععععواًء الموظفين الععدانمين او المؤقتين وموظفي  -9/5

نموذج المحاف ة علا السعععععرية بشعععععان بيانات العمالء والتاكد من الطرف الثالص التوقيي علا 

عدم كشععفهق المعلومات الشععخصععية للعمالء ومني الدخول عليها واقتصععارئ علا االمععخاص 

 تركهق لوظانفهق. المخولين فق  سواء كانوا علا رأ  العمل أو بعد
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التواصل عبر اإلعال  والتسويق .10

مكن للمصععععرف اسععععتخدام قنواتي الرنيسععععة )الفرول  الموقي االلكتروني  أجهزة الصععععراف -10/1
 
ي

قنوات اإلعالم العامة )المرنية  اسعععتخداماآللي  الهاتف المصعععرفي  كشعععوف الحسعععاب( وكولك 

والمسموعة والمقروءة .... إل ( لتسويق منت اتي من القروض االستهالكية وبطاقات االنتمان 

وبما   باسعععتخدام األسعععاليب الدعانية والتسعععويقية التي يراها مناسعععبة للشعععريحة المسعععتهدفة

لواب  إصدار وتشغيل يتماما مي التعليمات والقواعد الصادرة وال سيما لواب  التمويل و

 .سامامن  بطاقات االنتمان وبطاقات الدفي والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة

ينبغي علا المصعععععععرف توخي الحور والحرص في أسعععععععلوب ومضعععععععمون اإلعالن وتفادي -10/2

اسععتخدام أسععلوب إغراني ومضععلل عند تسععويق المنتا وعدم تضععخيق ميزات المنتا او الخدمة 

وينبغي أن تكون كافة العبارات واالرقام المسعععععععتخدمة سعععععععهلة الفهق وبخ    عنهاالمعلن 

 مقروء والح بما في ذلك الهوامش.

أن يتضمن اإلعالن اآلتي:  أي خدمة أو منتا مرتب  بدفي رسو ينبغي عند اإلعالن عن -10/3

  بالمصرف. االتصالاسق ومعار المصرف وبيانات

  
ً
علن عني  وبيان معدل النسععععبة السععععنوية  باسععععقي ب أن يتضععععمن اإلعالن تصععععريحا

 
المنتا الم

 للمنتا بشكل والح للعميل  وال ي وز أن يتضمن اإلعالن معدالت أخرى لكلفة األجل.

  أن تشعععععععير اإلعالنععات والمواد التروي يععة إلا مبل  الرسعععععععوم كععافععة والعموالت المتعلقععة

أو المنتا. باستخدام الخدمة

 :يحضر علا المصارف اآلتي

 أو  (أ
ً
 أو بيانا

ً
 بعبارات يكون من مانها أن تؤدي  ادعاءتقديق عرلا

ً
 أو أن يكون مصوغا

ً
كاذبا

 بطريقة مبامرة أو غير مبامرة إلا خدال أو تضليل العميل.

 أو عالمة فارقة دون وجي حق في  (ب
ً
 استعمالأو  استعمالهاتقديق إعالن يتضمن إمعارا

 عالمة مقلدة.

  لساما إلزام الـمـصــارف التي ال تتـقـيد بالـشــروط الـواردة في هــذه الــمــادة ســحـب اإلعــالن 

لي بولك. ساماخالل يوم عمل واحد من إخطار 

ينبغي علا المصععرف التاكد من مناسععبة عرض وتصععميق االعالن بحيص يالحي العميل اني -10/4

ها توفر معععععروط محددة في اعالن موجي ويتطلب الحصعععععول علا المنتا او الخدمة المعلن عن

 العميل.
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د أن عروض االعالن او المادة التروي ية التي تسعععتخدم سععععر  -10/5
ّ
ينبغي علا المصعععرف التاك

 او رسوم ابتدانية تولح تاري  انقضاء فعالية هوئ الرسوم ونهاية العرض. تش يعي
 

ينبغي علا المصعرف التاكد أن اإلعالنات التي تتضعمن رموز مختصعرة )علا سعبيل المثال  -10/6

APR.يتق مره معناها صراحة ) 
 

ينبغي علا المصععععرف التاكد من عدم االمععععارة إلا أن المنتا أو الخدمة م انية إال في  -10/7

 ل ميي العمالء.  
ً
 حال كان المنتا كامال أو الخدمة تمنح م انا

 

ينبغي أن يوفر المصععععرف للعمالء في كافة فروعة منطقة مخصععععصععععة لمراجعة وتعبةة  -10/8

نماذج فتح الحسععععابات ولحفي الكتيبات والنماذج التي يمكن للعمالء من خاللها الحصععععول علا 

 النسخة المطلوبة.
 

أو منشععععورات تسععععويقية  (SMS)يحق للعمالء إبداء الرغبة في اسععععتالم رسععععانل قصععععيرة  -10/9

للخدمات والمنت ات التي يقدمها المصعععععرف  وينبغي علا المصعععععرف الحصعععععول علا موافقة 

 
ً
 بناًء علا ما يفضلي العميل. العميل بمضمون ذلك  سواء كتابيا

ً
 أو الكترونيا

 

 18لألفراد أقل من ) انتمانيةينبغي علا المصرف عدم ارسال مواد تسويقية لمنت ات  -10/10

 خاصة في حال تسويق منت ات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهوئ الفةة.  سنة(
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 فتح وإغالق الحسابات .11

ينبغي علا المصعععععععرف قبول وتنفيعو طلبعات فتح الحسععععععععابعات ال عديعدة في حعال اكتمعال  -11/1

المسعععععععتندات والشعععععععروط المطلوبة لعملية فتح الحسعععععععاب  ماعدا الحاالت الواردة في 

 .سامامن  فتح الحسابات وتشغيلها الصادرةقواعد 
 

تاخير عملية فتح حسعععععععاب  -11/2 ينبغي علا المصعععععععرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف 

 .للعميل
 

ينبغي علا المصعععرف إبالغ العميل باي قرار يتخوئ المصعععرف في حال إغالق حسعععابي قبل  -11/3

 من تاري  صعععدور القرار مي تولعععيح األسعععباب  60
ً
ويمكن للمصعععرف   التي أدت لولكيوما

 في حال 
ً
رتبطة فيي. احتيالأو  اختال حاالت  اكتشافإغالق أو ت ميد الحساب فورا

 
 م

 

ويحق للمصرف   ال يحق للمصرف أن يشترط علا العميل إيدال مبل  لفتح حساب مصرفي -11/4

 يوم من تاري  فتحي.  90إغالق الحساب في حال كان رصيد الحساب )صفر( لمدة 
 

ينبغي علا المصععرف إبالغ العميل بشععكل رسععمي بنتانا وتبعات فتح الحسععاب المصععرفي  -11/5

 وذلك لضمان إدراكي عواقب تمكين طرف ءالص الوصول للحساب.  وتشغيلي
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 م(01/01/2014)تاري  التطبيق تحويل )نقل( الحساب  .12

من مصرف إلا ةخر في كل فرل ينبغي علا المصرف توفير نماذج طلب تحويل الحساب  -12/1

 وعلا موقعي اإللكتروني علا أن تتضمن المعلومات اآلتية:

  ذلك االجراءات التي ينبغي أن يتبعها العميل وصعععععععف لعملية تحويل الحسعععععععاب بما في

 لتحويل حسابي إلا مصرف ةخر.

  اجراءات فتح الحسعععععععاب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي علا العميل توفيرها لفتح

 .حسابال

 :نموذج تحويل الحساب والوي يشمل اآلتي 

 التاري  المحدد لتحويل )نقل( الحساب. -

الموافقة علا إغالق الحسعععاب القانق في المصعععرف وتحويل الرصعععيد إلا الحسعععاب ال ديد  -

 في المصرف اآلخر.

موافقعة العميعل علا تحويعل بيعانعاتعي ذات العالقعة من المصعععععععرف الحعالي إلا المصعععععععرف  -

 ال ديد.
 

 7ينبغي علا المصرف احاطة العميل باستالم طلب تحويل الحساب واكمال الطلب خالل  -12/2

أيام عمل.     وال ينبغي للمصععععرف ممارسععععة لععععغ  غير مبرر علا العميل إللغاء طلب 

 .التحويل إال في حال وجود التزامات قانمة عليي
 

ود التزامات للعميل ينبغي علا المصعععرف تقديق كشعععف حسعععاب نهاني وخطاب عدم وج -12/3

أيام عمل من إغالق  7الوي يرغب بتحويل حسعععععععابي من مصعععععععرف إلا ةخر وذلك خالل 

 الحساب.
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 وبطاقات االئتما  وخدمة نقاط البيع البطاقات المصرفية .13

يوفر المصرف للعميل بطاقة صرف ةلي جديدة بناًء علا طلب مكتوب من العميل صاحب  -13/1

عيد إصععدارها قبل 
 
فترة  انتهاءالحسععاب أو بناء علا طلب مععخل مخول لديي وكالة مععرعية وي

 الصالحية إال في حال رغب العميل خالف ذلك.
 

الا العميل أو الا ينبغي أن يتاكد المصعععععععرف أن البطاقات تق اصعععععععدارها وتسعععععععليمها  -13/2

 ذات العالقة. ساماالشخل المخول الوي لديي وكالة مرعية وفق تعليمات 
 

ينبغي أن يوفر المصععععرف القنوات االلكترونية المناسععععبة وخ  هاتف م اني لمسععععاعدة  -13/3

العمالء في االبالغ بسعععععععهولة عن حاالت فقدان البطاقات المصعععععععرفية أو سعععععععرقتها أو سعععععععوء 

 استخدامها.
 

ينبغي علا المصرف بحص الشكاوى والمشاكل والمطالبات المقدمة من العمالء بشان  -13/4

عمليات اجهزة الصعراف اآللي او عمليات نقاط البيي الغير سعليمة واتخاذ اإلجراءات التصعحيحية 

 ذات العالقة. سامابشانها وفق تعليمات 
 

الحد االنتماني لها إال بناًء علا  ال ينبغي علا المصععععععرف اصععععععدار بطاقة انتمان او زيادة -13/5

طلب مكتوب مقدم من العميل مي مراعاة لواب  إصدار وتشغيل بطاقات االنتمان وبطاقات 

 .سامامن  الدفي الصادرة
 

علا المصععرف عدم التمييز في إصععدار بطاقات االنتمان للعمالء وأن تكون الموافقة أو  -13/6

هق المالية وبعد تحديد قدرتهق علا تسعععععععديد رفض طلب إصعععععععدار البطاقة بناًء علا مالءت

المسعععتحقات. وال يحق للمصعععرف التمييز في المعاملة ورفض إصعععدار بطاقة االنتمان ألي فةة 

 أسباب أخرى. من العمالء الرامدين بناًء علا
 

ية بطاقات الصعععععععرف اآللي وبطاقات  -13/7 باهمية حما ينبغي علا المصعععععععرف إبالغ العميل 

السعععععععرية ودفاتر الشعععععععيكات.  كما ينبغي احاطة العمالء بإجراءات االبالغ عن االنتمان وارقامها 

 وحاالت االحتيال. حاالت السرقة والفقدان
 

يتحمل العميل مبال  العمليات التي تمت باسعععععععتخدام بطاقة االنتمان المسعععععععروقة أو  -13/8

المصعععععععدر  المفقودة في حال عدم إبالغي البنك المصعععععععدر الوي يتعامل معي. ويتحمل البنك

نات البطعاقة( دون علق حامل البطعاقة   مبعال  العمليعات المنفعوة بطريقعة احتيعاليعة )نقعل بيعا

سععععواء تمت قبل أو بعد ابالغ حامل البطاقة للبنك بشععععان ذلك  ما عدا الحاالت التي يثبت فيها 

 البنك مسةولية حامل البطاقة عن هوئ العمليات.
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الت ار عدم تمرير/فرض أي رسععععععوم إلععععععافية علا علا المصععععععرف التاكيد علا عمالني  -13/9

( عند الدفي عبر أجهزة Debit card( وبطاقات الحسععععععق )Credit cardحاملي بطاقات االنتمان )

( وعلا المصعععععععرف مسعععععععةولية متابعة إيداعات التاجر Merchant Service Chargeنقاط البيي )

 اسعععععتخدامللتاكد من مالءمتها لطبيعة نشعععععاطي وتدريب العاملين في المحالت الت ارية علا 

 أجهزة نقاط البيي وتزويدهق بالضواب  التشغيلية المطلوب االلتزام بها.
 

في حال اسععععععتخدم ال يحق للتاجر فرض رسععععععوم إلععععععافية علا مبل  المنتا أو الخدمة  -13/10

( عند Debit and Prepaid card( وبطاقات مدى البنكية )Credit cardالعميل بطاقات االنتمان )

 الدفي عبر أجهزة نقاط البيي إلتمام عملية الشراء.
 

ينبغي علا المصعععرف إبالغ العمالء بحد السعععحب اليومي لعمليات نقاط البيي والصعععراف  -13/11

 أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.اآللي عند إصدار البطاقة 
 

ينبغي حص العمالء علا تفادي اختيار أرقام سرية سهلة للخدمات المصرفية أو أرقام  -13/12

.
ً
 مرتبطة بتواري  مخصية وتش يعهق تغيير هوئ األرقام دوريا
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 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصرف اآللي .14

اإلجراءات المناسععععبة للتاكد من أن كافة القنوات المصععععرفية  اتخاذينبغي علا المصععععرف  -14/1

وفي حال تكبد العمالء خسععارة مبامععرة نتي ة لعععف الضععواب  األمنية   اإلنترنت ةمنة اآللية عبر

 يتق تعويض العمالء عن أي خسانر. لهوئ القنوات
 

لمسعععاعدة العمالء علا سعععهولة اإلبالغ  ينبغي علا المصعععرف توفير خ  هاتف م اني -14/2

 عن العمليات المشبوهة غير الن امية أو عمليات الدخول علا بياناتهق أو حساباتهق.
 

ينبغي علا المصععععرف إحاطة العمالء بكافة العمليات علا حسععععاباتهق )عمليات مدينة  -14/3

ال وال وتطبيق  أو داننة( فور حدوءها عن طريق إرسعععععال رسعععععانل قصعععععيرة م انية إلا الهاتف

الحيطعة والحعور  واتخعاذأكثر من معيعار من مععايير التحقق من الهويعة للخعدمعات اإللكترونيعة 

 ذات العالقة. ساماتعليمات  بشان عمليات االحتيال االلكتروني وفق
 

ينبغي علا المصععععارف التحقق من أن كافة أجهزة الصععععرف اآللي والخدمات اإللكترونية  -14/4

العمالء وتؤدي إلا تسعععععععهيل إن از التعامالت المصعععععععرفية وفق أحدث  ياجاتاحتاألخرى تلبي 

بل.
 
 الس
 

نفوة عن  -14/5
 
عترض عليها م

 
رتبطة بعمليات م

 
ينبغي علا المصعععععععرف معال ة المطالبات الم

 في هوا الشان. ساماطريق أجهزة الصرف اآللي وفق التعليمات الصادرة من 
 

دورية لكافة أجهزة الصعععععععرف اآللي والتحقق من  ينبغي علا المصعععععععرف إجراء صعععععععيانة -14/6

ل   في جميي األوقات واستمراريتهاجاهزيتها 
ّ
فض

 
أجهزة الصرف التي مضا علا  استبدالوي

 خدمتها أكثر من تسي سنوات.
 

راقبة أداء أجهزة الصععرف  اسععتخدامينبغي علا المصععرف  -14/7
 
تقنيات حديثة ومتطورة في م

عد.
 
 اآللي عن ب

 

التالف وسعععحبي من التداول في  واسعععتبدالعلا المصعععرف تداول النقد السعععليق  ينبغي -14/8

 خاصة عند تغوية أجهزة الصرف اآللي.  كافة األوقات
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 التمويل الشخصي .15

يلتزم المصععرف بضععواب  التمويل الشععخصععي والضععواب  األخرى ذات العالقة الصععادرة من  -15/1

 .ساما
 

منح قرض أو أي نول من انوال التسععهيالت االنتمانية  علا المصععرف قبل الموافقة علا -15/2

تقييق ولععععي العميل االنتماني والتاكد من قدرتي علا سععععداد مبل  القرض بناًء علا   للعميل

 الولي الحالي للعميل.
 

تفق عليععي مي العميععل  االلتزامعلا المصعععععععرف  -15/3
 
بخصعععععععق مبل  القسععععععع  في التععاري  الم

قترض وبما يتالنق مي تار 
 
 ي  إيدال راتب العميل في حسابي لدى المصرف.الم
 

سععتشععار  -15/4
 
ختل )م

 
( في كل فرل من فروعي لتقديق انتمانعلا المصععرف تعيين موظف م

 .انتمانللعمالء الراغبين في الحصول علا تمويل أو بطاقة  واالستشارة االنتمانيةالنصح 
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 إصدار خطاب إخالء الطرف   .16

 التزاماتيحق للعميل تحويل راتبي إلا حسععععععاب أي بنك ةخر يختارئ في حال عدم وجود   -16/1

وينبغي علا المصعععرف إصعععدار خطاب إخالء الطرف ومنحي   مالية قانمة عليي لصعععالح المصعععرف

( يوم عمل 30) وخالل موعد أقصععائ )  ( أيام عمل من تاري  طلبي7للعميل خالل موعد أقصععائ )

 ما عدا الحاالت الصادر بشانها قرارات قضانية.  (انتمانبطاقة  في حال وجود
 

ترتبة علا س لي  -16/2
 
 النتانا الم

ً
لدى  االنتمانيينبغي علا المصرف التوليح للعميل كتابيا

خالصعععة  االنتمانمعععركات معلومات 
 
في حال سعععدادئ جزء من مبل  المديونية وإصعععدار خطاب م

خالصععععة نهانية" وتالفي ذكرها في 
 
سععععداد تسععععوية والتاكيد علا عدم اإلمععععارة إلا عبارة "م

الخطاب إال في حال سعععععععداد العميل كامل مبل  المديونية القانمة عليي أو في حال إسعععععععقاط 

سددها ا
 
تبقية التي لق ي

 
 إجمالي المديونية. لعميل منالمصرف المبال  الم

 

موظفي  اتصالينبغي علا المصرف التقيد بما ورد في التعميق الصادر بشان تن يق  -16/3

سععتحقة والتاكد من 
 
الموظفين  التزامالبنوك علا العمالء لحثهق علا سععداد المديونيات الم

تعاقد معها(.  بمضمون التعميق
 
 )سواء موظفي المصرف أو موظفي مركة التحصيل الم
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 الموظفو  .17

 يتمتعوا باآلتي:  ينبغي علا المصرف التاكد أن موظفيي ذوو العالقة بالعمالء -17/1

القيام باداء مهامهق بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون علا تقديق الخدمات المصرفية  (أ

 المنوطة بهق.

السعععععععلوكيععات ال يععدة والتعععامععل بمهنيععة عنععد خععدمععة العمالء الحععاليين أو العمالء تقععديق  (ب

حتملين في
 
 جميي األوقات. الم

 لديهق اإللمام الكامل بافضل الممارسات المصرفية حتا يتسنا لهق مساعدة العمالء. (ت
 

ينبغي علا المصعععععععرف التععاكععد من حصعععععععول موظفيععي علا التععاهيععل المهني المطلوب  -17/2

بمتطلبات الكفاءة من خالل إلحاقهق في براما متخصععععصععععة للحصععععول علا مععععهادة واإليفاء 

 مهنية تؤهلهق التعامل مي العمالء.
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 التحويل والصرف األجنبي .18

قابل تحويل أموال إلا خارج المملكة. يكون  -18/1
 
يحق للمصعععرف فرض رسعععوم علا العميل م

 وليق نسعععبة مةوية من 
ً
وينبغي أن تشعععمل الرسعععوم رسعععق   المبل  المحولمبل  الرسعععق ءابتا

راسععل. 
 
مصععرف المسععتفيد. إلععافة إلا أي رسععق متعلق بالعملية يتق فرلععي من المصععرف الم

 عملية التحويل. وينبغي إبالغ العمالء بمبل  الرسوم كافة قبل تاكيد
 

سععع لة في نموذج التحويل -18/2
 
خاصعععة   ينبغي علا المصعععرف التحقق من بيانات العميل الم

 رقق حساب اآليبان ورقق حساب تعريف البنك قبل تحويل المبل .
 

ينبغي علا المصرف وقبل تنفيو عملية التحويل إبالغ العمالء بالتاري  المتوقي لوصول  -18/3

المبل  المحول للمسعععععععتفيععد ومبل  الرسعععععععوم والعموالت وصععععععععافي المبل  الععوي يسعععععععتلمععي 

ستفيد بعد خصق الرسوم والعموالت.
 
 الم
 

ينبغي علا المصعععرف إبالغ العمالء خالل يومي عمل في حال لق يتمكن من إرسعععال أي  -18/4

راسععععل. وينبغي علا المصععععرف إيدال مبل  الحوالة 
 
حوالة خارجية بسععععبب إعادتها من البنك الم

عادة في حسعععععاب العميل فور اسعععععتالمي وفي حال عدم وجود حسعععععاب لدى العميل في 
 
الم

صرف لي المبل 
 
صدق بنفق المبل  خالل يومي عمل. المصرف ي

 
حرر لي ميك م

 
 أو ي

ً
 نقدا

 

ينبغي علا المصعععععرف التولعععععيح للعميل أن مبل  عملية السعععععحب النقدي بعملة أجنبية  -18/5

نفوة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف اآللي يخضي لسعر صرف العملة المطلوبة في 
 
م

 تاري  تنفيو العملية.
 

يحتوي اإلعالن علا التحعععوير اآلتي "يمكن لسععععععععر المنتا/الخعععدمعععة التعععاءر ينبغي أن  -18/6

علن عنها 
 
رات في سععععععععر صعععععععرف العمالت األجنبية" في حال كان المنتا أو الخدمة الم

 
بالتغي

علن عنها تتاءر بسععععععععر 
 
سععععععععرة بالعمالت األجنبية أو في حال أن قيمة المنتا أو الخدمة الم

 
م

 صرف العمالت األجنبية.
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 أحكام عامة .19

ينبغي علا المصعععععععرف نشعععععععر مبععادئ حمععايععة عمالء المصععععععععارف علا موقي المصعععععععرف  -19/1

أو عند حصعععول العميل الحالي علا خدمة أو   اإللكتروني وتوفير نسعععخة ورقية للعمالء ال دد

 منتا جديد.
 

أيام عمل  أو حسععععب االتفاق مي العميل  المسععععتندات اآلتية في  7يوفر المصععععرف خالل  -19/2

 حال طلب العميل ذلك:

 .صورة من النماذج األصلية ألي خدمة أو منتا 

 .صورة من األحكام والشروط المحدءة 

 .صورة من عقود االنتمان  بما في ذلك مستندات الضمانات والكفاالت 
 

الحاالت اإلنسعععععععانية عند التعامل مي العمالء  االعتبارينبغي علا المصعععععععارف األخو في  -19/3

 الوين لديهق صعوبات مالية طارنة.
 

علا المصرف تقديق النصح والمشورة لعمالني الوين لديهق صعوبات مالية ومحاولة  -19/4

ضي في 
 
 إجراءات قانونية بحقهق. اتخاذمساعدتهق للتغلب علا هوئ الصعوبات قبل الم

 

ي سعععاعات عمل الفرل في المدخل الرنيق للفرل وفي موقي ينبغي علا المصعععرف ولععع -19/5

علن عنها.  المصرف اإللكتروني
 
 ويفتح المصرف ويغلق بحسب الساعات الم

 

ال ينبغي للمصرف في جميي األحوال التحيز لد العمالء عند التعامل أو بيي أو استخدام  -19/6

 أي خدمة أو منتا.
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 والشكاوىالقسم الرابع: األخطاء 

 

 )األعطال( األخطاء  .20
 

عادة قد تنشععععا بسععععبب خطا )عطل( وعليي  -20/1
 
ال يحق للمصععععارف االسععععتفادة من أي مبال  م

تضرر دون تاخير ودون 
 
طالبة بها. انت ارإعادتها إلا حساب الم

 
 الم

 

في حال اكتشعععف المصعععرف خطا  أو في حال إبالغي بحدوث أي خطا نتي ة تقديق عميل  -20/2

أو مطالبة  ينبغي علا المصعععععرف عندنوي تعويض العميل والعمالء اآلخرين جميعهق  معععععكوى

 من  60الوين تعرلعععععوا لنفق الخطا. وينبغي إكمال هوا اإلجراء في غضعععععون 
ً
يوم عمل اعتبارا

تاري  تحديد الخطا األصعععععععلي. كما ينبغي علا المصعععععععرف االتصعععععععال ب ميي العمالء المتاءرين 

ءات التصعععععععحيحية التي تق اتخاذها بما في ذلك إعادة المبال  إلا وإحاطتهق بالخطا وباإلجرا

 .حساباتهق
 

عمل أن متي المصعععرفية وجاهزيتها في  اسعععتمراريةينبغي علا المصعععرف التحقق من  -20/3

وتوفير البععدانععل عنععد حععدوث خلععل أو عطععل في   العمالء في كععافععة األوقععات احتيععاجععاتتلبيععة 

 األن مة.
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 الشكاوى .21
 

في مان لواب  معال ة الشكاوى وفق تعليمات  ساماعلا المصرف التقيد بتعليمات  -21/1

الشعععععكوى وتزويد الشعععععاكي برقق مرجي  اسعععععتالممي التاكيد علا توءيق   ذات العالقة سعععععاما

رسل إلا هاتفي ال وال
 
 في متابعة مكوائ. الستخدامي رنيق ي

 

مكان والععععح بمبنا المصععععرف وفروعي علا المصععععرف ولععععي ةلية تقديق الشععععكوى في  -21/2

كعافعة وإدراجهععا في موقي المصعععععععرف اإللكتروني وتوفير نسعععععععخععة مكتوبعة للعمالء في حعال 

 رغبتهق الحصول عليها مكتوبة.
 

 ينبغي أن تتضمن ةلية تقديق الشكوى اآلتي: -21/3

إجراءات تقديق الشعععععكوى والمسعععععتندات المطلوبة )للعميل الحق في تقديق الشعععععكوى  (أ

إلا الفرل أو عن طريق مركز االتصعععال أو عن طريق الفاكق أو عن طريق موقي مبامعععرة 

 المصرف االلكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك(.

 .اإلدارة المسةولة في المصرف عن دراسة الشكوى (ب

 اسق المسةول ورقق الهاتف الوي يتصل عليي العميل عند الحاجة إلا متابعة الشكوى. (ت

ال تت اوز عشرة أيام  ادة المعترض في مان مكوائ علا أنرة الزمنية المتوقعة إلفالفت (ث

 عمل من تاري  تقديق الشكوى.

علا المصعععرف التواصعععل مي الشعععاكي وإحاطتي في معععان معععكوائ خالل أسعععبول من تاري   (ج

 10فعليي إحاطتي في موعد أقصائ )  وفي حال عدم إنهانها خالل هوئ الفترة استالمها

 .أيام عمل( بآخر مست داتها

 واالحتفاظينبغي علا البنك توءيق القناة المسعععععععتخدمة في التواصعععععععل مي الشعععععععاكي  (ه

 بس التها.
 

في حال عدم رلععععا الشععععاكي عن نتي ة مععععكوائ ورغبتي تصعععععيدها إلا مسععععتوى أعلا  -21/4

تبعة وتوجيهي   داخل المصععرف أو إلا جهة خارجية
 
علا المصععارف تزويدئ الشععاكي باآللية الم

ناسبة في
 
 هوا الشان.   إلا ال هة الم
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 ساماالقسم الخامس: التعليمات ذات العالقة الصادرة من 

 

رقم 

 التعميم

تاريخ 

 التعميم
 نبذة مختصرة

م أ /40690

 789ت/
 هع15/08/1430

المستخدم للدخول علا تطبيق أكثر من معيار للتحقق من هوية 

الخدمات المصععععرفية اإللكترونية بما في ذلك تفعيل أو إلععععافة أو 

 تعديل المستفيدين وتنفيو العمليات

م أ /51224

 995ت/
 هع20/10/1430

إجراءات لمني ولعععععععي ملصعععععععقات دعانية عن السعععععععداد المبكر  اتخاذ

لمعععديونيعععات المقترلعععععععين علا أجهزة الصعععععععرف اآلليعععة وتوعيعععة 

الموظفين وتكثيف التوعيعععة للعمالء بخطورة التععععامعععل مي 

 ممارسي تلك األنشطة

م أ /27780

 13135ت/
 هع27/05/1431

 هع29/06/1423 150م أ ت/

يانات ومعلومات العمالء وأهمية  تاكيد علا سعععععععرية ب  االلتزامال

بعدم تزويد أي جهة بمعلومات عن تعامالت العمالء وبياناتهق 

 ساماالشخصية إال بعد الحصول علا عدم  ممانعة 

م أ /5790

 97ت/
 هع13/03/1424

م أ /11374

 207ش/
 هع05/03/1430

م أ /33703

 15969ت/
 هع03/07/1431

م أ /14547

 6442ت/
 هع19/03/1432

م أ /29209

 552ت/
قترلين هع10/06/1430

 
 ةلية خصق القس  الشهري من رواتب العمالء الم

م ظ/م /903

 أ ت
 لواب  معال ة الشكاوى هع20/04/1428

م /4225

 146أ/
 هع05/04/1415

لععععواب  رقابية بشععععان ةلية إصععععدار وتسععععليق البطاقات المصععععرفية 

والتاكيد علا عدم إصعععععععدار بطاقات   (واالنتمانية)الصعععععععراف اآللي 

 بشكل مسبق انتمانية

م أ /32777

 618ت/
 هع07/08/1428

م أ /3205

 33ي/
 هع02/02/1425

م أ /19109

 166ق/
 هع21/10/1422

ببعض ال وانب األمنية الخاصة باجهزة الصرف  االلتزامالتاكيد علا 

 لحدوث عمليات   اآللي
ً
 احتياليةومراقبة أجهزة الصراف اآللي منعا
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م أ /25150

 272ت/
 هع26/11/1423

عن طريق ح ز المبل  بععإغالق مخرج النقععد أو سعععععععرقععة معلومععات 

وحماية بطاقات   البطاقة ورقمها السري عن طريق تركيب أجهزة

 هع02/01/1428 3ت/م أ /251 باستخدامهاالصرف اآللي للعمالء عند تنفيو العمليات 

م أ /33043

 644ت/
 هع01/07/1430

التععاكيععد علا المصععععععععارف توعيععة عمالنهق الت ععار بشععععععععان عمليععات  هع13/03/1423 60م أ ت/

 االنتمعععانبطعععاقعععات  بعععاسعععععععتخعععدامعبر أجهزة نقعععاط البيي  االحتيعععال

 بإجراءات من مانها الحد منها وااللتزام

م /12974

 655أ/
 هع26/10/1415

أ م /32275

 516ت/
 هع04/09/1427

التععاكيععد علا المصععععععععارف بعععدم تقععديق خععدمععات للعمالء إال بعععد 

 والتحقق من صحة بياناتهق ومعلوماتهق
ً
 مقابلتهق مخصيا

م أ /9367

 141ت/
 طلبات التحفي علا التس يل التلفزيوني ألجهزة الصراف اآللي هع12/03/1427

م أ /34736

 15864ت/
الفةعات الصعععععععفيرة لألوراق النقعديعة والمععدنية  واسعععععععتبعدالقبول  هع10/07/1432

االوراق النقدية السعععععودية  واسععععتبدال  السعععععودية من ال مهور

 التالفة
م أ /34734

 15865ت/
 هع10/07/1432

م أ /17456

 8211ت/
 هع01/04/1431

موظفي البنوك علا العمالء لحثهق علا سعععععداد  اتصعععععالتن يق 

ستحقة
 
 المديونيات الم

 الدفي وبطاقات االنتمان بطاقات وتشغيل إصدار لواب 

 اإللكترونية المصرفية الخدمات قواعد

 السعودية العربية المملكة في المسبق الدفي خدمات قواعد

 االستهالكيلواب  التمويل 

 قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك الت ارية بالمملكة

 إلا طرف ءالصتعليمات إسناد مهام 

 االنتمانيةالالنحة التنفيوية لن ام المعلومات 

 الالنحة التنفيوية لن ام مراقبة مركات التامين التعاوني

 الالنحة التن يمية لسلوكيات سوق التامين

 الالنحة التنفيوية لن ام مراقبة مركات التمويل
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