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القسم األول :المقدمة
.1

الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية

المرخصــة مــن قبلهــا
المراقــب
والمشــرف علــى المؤسســات الماليــة ُ
ُ
تُ عــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (المؤسســة) ُ
والمصــرح لهــا العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية (المصــارف وشــركات التمويــل بمــا فــي ذلــك شــركات التأجيــر التمويلــي
ُ
والرهــن وشــركات التأميــن وشــركات الصرافــة وشــركات المعلومــات االئتمانيــة) .وفــي هــذا الســياق ،تُ راقــب المؤسســة
المقدمــة للعميــل مــن المؤسســات الماليــة التي تُ شــرف عليها .منذ صدور نظام المؤسســة
وتشــرف علــى مختلــف المنتجــات ُ
األساســي فــي العــام 1952م ونظــام مراقبــة البنــوك فــي العــام 1966م وهــي تعمــل علــى حمايــة مصالــح العميــل والتأكــد
مــن أن تعامــل المؤسســات الماليــة مــع العميــل يتــم بطريقــة عادلــة وصادقــة .تطــور دور المؤسســة تدريجيـ ًـا مــع توســع القطــاع
المالــي حيــث أصبحــت فــي العــام  2005مســئولة عــن قطــاع التأميــن بموجــب نظــام ُمراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي ،وفــي
العــام 2012م أصبحــت كذلــك مســئولة عــن مراقبــة شــركات التمويــل واإلشــراف عليهــا ممــا وســع دورهــا فــي مجــال تعزيــز
لمتابعــة آليــة
حمايــة العميــل .تُ شــير أفضــل الممارســات فــي مجــال الخدمــات الماليــة أن هنــاك توجــه فــي عــدد مــن الــدول ُ
تطويــر المؤسســات الماليــة للمنتجــات والخدمــات الجديــدة وآليــة بيعهــا إلــى العمــاء وتقديــم االستشــارة لهــم والتعويــض
عنــد حصــول أي مشــكلة أو فــي حــال الرغبــة تقديــم شــكوى .وقــد تــم إجــراء الكثيــر مــن الدراســات عــن هــذه المســائل ودلــت
النتائــج أن المعاملــة العادلــة تجــاه العميــل تــؤدي إلــى زيــادة الربــح وتُ ســاهم فــي رفــع مســتوى رضــى العميــل .تــدرس كثيــر مــن
الــدول والهيئــات الدوليــة مثــل مجموعــة العشــرين ومجلــس االســتقرار المالــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة تعديــل
وإصــدار معاييــر جديــدة فــي مجــال حمايــة العميــل .ونظـ ً
ـرا إلــى نمــو وتطــور القطــاع المالــي فــي المملكــة ,فــإن المؤسســة
ستســتمر فــي مراجعــة هــذه التطــورات وإصــدار التعليمــات الرقابيــة المناســبة لتطويــر مبــادئ حمايــة العميــل .مــن ضمــن
أهــداف المؤسســة االســتراتيجية حصــول العــــميل الــذي يتعامــل مــع المؤسســات الماليــة علــى معاملــة عادلــة ,بصــدق وأمانــة
وحصولــه علــى الخدمــات الماليــة بــكل يســر وســهولة.
.2

نموذج تطبيق الحماية المالية للعميل

نموذج 1

يوضــح نمــوذج  1آليــة العمــل المســتخدمة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لحمايــة عمــاء المؤسســات الماليــة فــي
المملكــة ،ودور المؤسســة الريــادي لتشــجيع ممارســات الشــفافية والعــدل والحــرص علــى ســهولة وصــول العمــاء للخدمــات
والمنتجــات الماليــة .إن األداء المتوقــع مــن المؤسســات الماليــة يحــدده مــا ورد فــي ضوابــط العمــل الحاليــة والســابقة
والتعليمــات المســتقبلية والتأكــد مــن التــزام المؤسســات تطبيــق هــذه الضوابــط.
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.3

التعاريف

الدعاية :رسالة تجارية في أي وسيلة تروج ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منتج أو خدمة مالية.
االستشارة :الحصول على توصية شخصية من فرد مؤهل بعد األخذ في االعتبار ظروف وأهداف العميل الشخصية.
التوعيــة :فهــم المصطلحــات الماليــة الرئيســة المســتخدمة فــي المؤسســات والقــدرة علــى التمييــز بيــن مختلــف المنتجــات أو
الخدمــات
أفضل المصالح :أي شيء ال يسبب الضرر للعميل.
معالجة الشكوى :الوصول الى نتيجة بشأن شكوى العميل.
تضــارب المصالــح :فــي حــال كان االجــراء الــذي يتخــذه المصــرف بشــأن موضــوع يهــم العميــل او فــي حــال وجــود مخاطــر كبيــرة
يتعــارض ذلــك مــع مصالــح البنــك المرتبطــة فــي هــذا الموضــوع.
المرخصــة لغايــات خــارج نطــاق
العميــل :فــرد طبيعــي يشــارك عبــر الصفقــات المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة مــع المصــارف ُ
عملــه أو مهنتــه.
فتــرة االنتظــار :هــي الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن للعميــل خاللهــا مــن الغــاء التعاقــد للحصــول علــى الخدمــة او المنتــج دون تحمــل
أي غرامــة ( 21يــوم عمــل).
الثقافة :مجموعة من المعتقدات والقيم والقواعد التي تمثل الطابع الفردي لمؤسسة وتوفر السياق لعملها.
اإلفصاح :إفصاح البنك عن المعلومات للعميل.
الموظفيــن :الشــخص المعيــن لتقديــم خدمــات للمصــرف بصفــة مســتمرة مقابــل الحصــول علــى ُمقابــل مالــي .يشــمل ذلــك
كافــة الموظفيــن المتعاقــد معهــم مباشــرة او المتعاقــد معهــم عــن طريــق االســناد.
الخطــأ :التوصــل إلــى نتيجــة مخالفــة للسياســة الموثقــة وإجــراءات العمــل ،مــا يــؤدي إلــى تبعــات ماليــة و/أو مخالفــة الحقــوق
النظاميــة أو التنظيميــة لعميــل واحــد أو أكثــر.
ً
مجانا :من دون خصم أي رسوم أو عموالت أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
ومحافظــي المصــارف المركزيــة فــي دول مجموعــة العشــرين (المعروفــة أيضـ ًـا بإســم ج،-20
مجموعــة العشــرين :وزراء الماليــة ُ
ج 20ومجموعــة العشــرين) وهــي مجموعــة وزراء الماليــة وحــكام المصــارف المركزيــة مــن  19دولــة ذات االقتصــادات الهامــة
إضافــة إلــى ممثــل عــن االتحــاد األوروبــي.
اآليبــان :رقــم حســاب دولــي للبنــك .نظــام ترقيــم محــدد تــم تطويــره للتعــرف علــى ارقــام حســابات كل بنــك علــى مســتوى
العالــم.
التحفيز :تقديم الحوافز المالية للموظفين لبيع الخدمات أو المنتجات المالية.
الشــمول المالــي :حصــول فئــات المجتمــع المختلفــة كالفئــات الضعيفــة وأصحــاب الرواتــب المنخفضــة علــى الخدمــات
والمنتجــات الماليــة المالئمــة التــي يحتاجونهــا بكلفــة معقولــة وبطريقــة عادلــة وشــفافة.
الوسطاء :جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
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المرخصــة :تشــمل كافــة الجهــات المرخصــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي للقيــام بأعمــال فــي المملكــة
الجهــات ُ
العربيــة الســعودية.
المعلومات الملزمة :المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حسب التعليمات.
العميل المحتمل :فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفته أو عمله أو مهنته إال أنه يستفسر أو يشارك
للمرة األولى في اتفاقية أعمال مالية مع مصرف.
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
الطرف الثالث :وكيل ُمصرح له العمل بالنيابة عن المصرف.

القسم الثاني :مبادئ حماية عمالء المصارف
.4

ُمقدمة

 - 1حمايــة عمــاء المصــارف فــي المملكــة هــدف اســتراتيجي ومنشــود دائمـ ًـا تســعى المؤسســة إلى تحقيقه مــن خالل إصدار
المبــادئ التــي تُ ســاعد المصــارف علــى تقديــم المســتوى المطلــوب مــن المعاملــة العادلــة واألمانــة والشــمول المالــي .تُ طبــق
المرخصــة مــن المؤسســة ,كمــا تُ طبــق علــى أي طــرف ثالــث (خارجــي) ُيســتعان
هــذه المبــادئ علــى كافــة أنشــطة المصــارف ُ
بــه مــن قبــل المصــارف فــي إنجــاز بعــض المهــام .تشــمل المبــادئ عمــاء المصــارف األفــراد (الحالييــن والمســتقبليين) .أمــا
العمــاء اآلخريــن ,مثــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات التجاريــة وغيرهــا مــن األشــخاص االعتباريــة ,فســيتم
إعــداد تعليمــات خاصــة فيهــم.
 - 2تُ عتبر هذه المبادئ ُمكملة للتعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة.
 - 3اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ 22/07/1434هـــ الموافــق 01/06/2013م ,ينبغــي علــى المصــارف توفيــر نســخة ورقيــة مجانيــة مــن هــذه
المبــادئ فــي الفــروع وتســليمها للعمــاء فــي بدايــة التعامــل أو عنــد حصولهــم علــى منتــج أو خدمــة جديــدة ,كمــا ينبغــي
إدراجهــا فــي موقــع المصــرف اإللكترونــي.
ً
المخولة للمؤسسة بموجب األنظمة اآلتية:
ُ - 4أصدرت هذه المبادئ
استنادا إلى الصالحيات ُ
)1
		
)2
		
)3

نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم  23وتاريخ 23/05/1377هـ
(الموافق 15/12/1957م).
نظام ُمراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 5/وتاريخ 22/2/1386ه
(الموافق12/06/1966م).
القرار الوزاري رقم  3/2149وتاريخ 14/10/1406هـ (الموافق 22/06/1486م).

 - 5ينبغي على المصرف توفير كافة السجالت والمستندات والمعلومات التي تطلبها المؤسسة في هذا الشأن.
المبدأ  :1المعاملة بعدل وإنصاف
ً
ينبغــي علــى المصــارف معاملــة العمــاء بعــدل وأمانــة وإنصــاف فــي جميــع مراحــل العالقــة بينهمــا ,بحيــث يكــون ذلــك جــزءا ال
يتجــزأ مــن ثقافــة المصــرف .كمــا ينبغــي بــذل عنايــة واهتمــام خــاص للعمــاء كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة.
المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية
ومختصــرة ودقيقــة
المقدمــة للعمــاء ,بحيــث تكــون واضحــة ُ
ينبغــي علــى المصــارف تحديــث معلومــات الخدمــات والمنتجــات ُ
وغيــر ُمضللــة ويمكــن الوصــول لهــا دون عنــاء خصوصـ ًـا شــروطها وميزاتهــا الرئيســة ,علــى ان تكــون مكتوبة ,وينبغي أن يشــمل
ذلــك إيضــاح تفاصيــل األســعار والعمــوالت التــي يتقاضاهــا المصــرف ,وكذلــك الغرامــات والمخاطــر وآليــة إنهــاء العالقــة ومــا
يترتــب عليهــا .كمــا ينبغــي توفيــر معلومــات المنتجــات والخدمــات البديلــة.
مبادىء حماية عمالء المصارف

5

المبدأ  :3التثقيف والتوعية المالية
ينبغــي علــى المصــارف وضــع برامــج وآليــات ُمناســبة لتطويــر معــارف ومهــارات العمــاء الحالييــن والمســتقبليين وتمكينهــم
المناســبة للحصــول
مــن فهــم المخاطــر األساســية ومســاعدتهم فــي اتخــاذ قــرارات مدروســة
وفعالــة ,وتوجيههــم إلــى الجهــة ُ
ّ
علــى المعلومــات فــي حــال حاجتهــم لذلــك.
المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات األعمال
ينبغــي علــى المصــرف العمــل لمــا فيــه مصلحــة العمــاء ,حيــث ُيعتبــر المصــرف المســئول األول عــن حمايــة مصالــح العميــل
الماليــة.
المبدأ  :5الحماية ضد عمليات االحتيال
المشــابهة مــن خــال وضــع
ينبغــي علــى المصــارف حمايــة ومراقبــة ودائــع العمــاء والمدخــرات وغيرهــا مــن األصــول الماليــة ُ
أنظمــة رقابيــة ذات مســتوى عالــي مــن الكفــاءة والفعاليــة للحــد مــن عمليــات اإلحتيــال واالختــاس أو إســاءة االســتخدام.
المبدأ  :6حماية خصوصية المعلومات
ينبغــي حمايــة معلومــات العمــاء الماليــة والشــخصية مــن خــال وضــع انظمــة رقابيــة علــى مســتوى عالــي تشــتمل علــى
آليــات مناســبة تحــدد األغــراض التــي مــن اجلهــا تــم جمــع البيانــات ومعالجتهــا ,علــى أن ُيلتــزم بمــا تضمنتــه تعاميــم المؤسســة
رقم م أ ت 150/وتاريخ 29/6/1422هـ ورقم م أ ت 97/وتاريخ 13/03/1424هـ ورقم م أ ش 207/وتاريخ 05/03/1430هـ ورقم
م أ ت15969/وتاريــخ 03/07/1431هـــ ورقــم م أ ت 6442/وتاريــخ 19/03/1432هـــ.
المبدأ  :7معالجة الشكاوى والتعويضات
ينبغــي علــى المصــارف توفيــر آليــة مناســبة للعمــاء لتقديــم الشــكاوى ومعالجتهــا بحيــث تكــون اآلليــة واضحــة للعمــاء،
وتاريخ
متوفرة ،مستقلة ،عادلة ،وفعالة يتم متابعتها دون تأخير وفق تعميم المؤسسة رقم /900م ظ/م أ ت
20/04/1428هـ.
المنافسة
المبدأ ُ :8
ينبغــي أن يتــاح للعمــاء القــدرة علــى البحــث والمقارنــة بيــن أفضــل الخدمــات والمنتجــات ومقدميهــا وامكانيــة التحويــل بينهــا
بســهولة ووضــوح وبتكلفــة معقولــة.
المبدأ  :9األطراف الثالثة
علــى المصــارف التأكــد مــن مراعــاة الجهــات الخارجيــة التــي يتــم إســناد مهــام لهــا متطلبــات هــذه المبــادئ وأنهــا تعمــل لمــا
فيــه مصلحــة عمالئهــا وتتحمــل المســئولية لحمايتهــم ،فمقدمــي الخدمــات الماليــة هــم المســئولين عــن اإلجــراءات التــي يتــم
اتخاذهــا نيابــة وفقـ ًـا لمــا ورد فــي تعميــم المؤسســة رقــم /24698م أ ش 453/وتاريــخ 15/05/1430هـــ.
المبدأ  :10تضارب المصالح
ينبغــي أن يكــون لــدى المصــرف سياســة مكتوبــة بشــأن تضــارب المصالــح ,وعليــه التأكــد مــن ان السياســات التــي تُ ســاعد
ومطبقــة ,وعندمــا تنشــأ إمكانيــة تضــارب مصالــح بيــن المصــرف
المحتملــة لتضــارب المصالــح موجــودة ُ
فــي كشــف العمليــات ُ
والطــرف الثالــث فينبغــي اإلفصــاح عــن هــذه الحــاالت.

.6

مسئوليات العميل

المقدمــة للعميــل مــن مؤسســة النقــد العربــي
ســيتم تعزيــز مســئولية العميــل مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف المســتمرة ُ
ـا عــن المبــادرات التــي يقــوم فيهــا كل مصــرف لعمالئــه .تشــمل مســئوليات العمــاء اآلتــي:
الســعودي فضـ ً
ً
صادقا عند تقديم المعلومات
 - 1كن
ً
قــدم دائمــا المعلومــات الكاملــة والدقيقــة عنــد تعبئــة أي وثائــق خاصــة بالمصــرف .وامتنــع عــن تقديــم التفاصيــل الخاطئــة أو
عــدم تقديــم المعلومــات الهامــة.
 - 2اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
ستســتلم المعلومــات الكاملــة بشــأن الخدمــة أو المنتــج الــذي ستســتخدمه أو الــذي ســتقوم بشــرائه .اقــرأ هــذه المعلومــات
بالكامــل وال تقــم بشــراء أي خدمــة أو منتــج لــم تفهــم كافــة الشــروط والتفاصيــل المتعلقــة فيــه.
مبادىء حماية عمالء المصارف
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 - 3اطرح األسئلة
مــن المهــم طــرح األســئلة بشــأن أي بنــد غيــر واضــح أو شــرط لــم تتأكــد منــه .ولــدى المصــرف موظفــون ســيقومون باإلفــادة
عــن أي أســئلة بطريقــة مهنيــة تُ ســاعدك فــي إتخــاذ القــرار.
 - 4معرفة كيفية تقديم الشكوى
ســيوفر لــك المصــرف التفاصيــل بشــأن تقديــم الشــكوى واإلطــار الزمنــي للــرد .بــادر فــي اســتخدام هــذه الخدمــة ومعرفــة
كيفيــة رفــع الشــكوى إلــى المســتويات العليــا ،عنــد الضــرورة.
 - 5استخدم الخدمة أو المنتج بموجب األحكام والشروط
ستســتلم التفاصيــل الكاملــة بشــأن التزاماتــك عنــد اســتخدام الخدمــة أو المنتــج .قــم باالطــاع علــى هــذه االلتزامــات وتأكــد مــن
فهمــك لهــا وقدرتــك علــى االلتــزام بهــا.
 - 6عدم التعرض للمخاطر
تحمــل بعــض الخدمــات أو المنتجــات الماليــة المخاطــر وينبغــي علــى المصــرف شــرحها لــك بوضــوح .ال تقــم بشــراء خدمــة أو
منتــج عنــد الشــعور أن المخاطــر ال تالئــم وضعــك المالــي.
 - 7قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عنــد تقديــم طلــب للحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة ،ينبغــي عليــك اإلفصــاح عــن كافــة التزاماتــك الماليــة مــع كافــة الجهــات,
علــى أن يســتند قــرارك علــى قدرتــك فــي الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة بعــد الحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة.
 - 8أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية
في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك ،عليك إبالغ مصرفك بذلك على الفور.
 - 9ال تفصح عن معلوماتك المصرفية
ال ينبغــي أن تقــدم ،تحــت أي ظــرف ،أي تفاصيــل بشــأن الحســاب المصرفــي أو أي معلومــات أخــرى مصرفيــة أو شــخصية
دقيقــة إلــى أي طــرف آخــر.
 - 10تحــدث مــع المصــرف الــذي تتعامــل معــه لطلــب االستشــارة فــي حــال كنــت تواجــه صعوبــات ماليــة وغيــر قــادر علــى
تحمــل أقســاط الحــد األدنــى المطلــوب (مثــل التمويــل الشــخصي وبطاقــات االئتمــان) .عنــد التحــدث مــع المصــرف ،تســتطيع
مناقشــة الخيــارات المتاحــة إلعــادة جدولــة المبالــغ القائمــة عليــك والتــي مــن خاللهــا تســتطيع ســداد هــذه المبالــغ.
 - 11تحديث المعلومات
ينبغــي تحديــث المعلومــات الشــخصية الخاصــة بــك بمــا فــي ذلــك معلومــات االتصــال بحيــث يكــون التحديــث بشــكل مســتمر
ـئوال عــن المعلومــات التــي يتــم تزويــد المصــرف بهــا.
ومتــى مــا طلــب المصــرف ذلــك ،وســتكون مسـ ً
 - 12عنوان بريدك اإللكتروني
اســتخدم عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــك عنــد اعطــاء تفاصيــل االتصــال للمصــرف الخــاص بــك .ال تســتخدم عناويــن أخــرى
ســواء األصدقــاء أو األقــارب والتــي يمكــن أن تفشــي معلوماتــك الماليــة لآلخريــن.
 - 13الوكالة الرسمية
ُكــن حـ ً
ـذرا عنــد منــح وكالــة رســمية إلنجــاز تعامالتــك الماليــة .أعــرف لمــن تعطــي صالحيــة التصــرف فــي أمــورك الماليــة ومــن
يطلــع عليهــا.
 - 14ال توقع على النماذج غير المكتملة
تأكــد مــن اكتمــال كافــة الحقــول المطلوبــة واألرقــام فــي النمــوذج الــذي ُقــدم لــك للتوقيــع .ال توقــع علــى نمــاذج فارغــة
أو غيــر مكتملــة.
 - 15استعرض كافة معلوماتك
ينبغــي عليــك مراجعــة جميــع المعلومــات التــي ســجلتها فــي نمــاذج العمليــات لضمــان عــدم وجــود أخطــاء فــي رقــم الحســاب
أو المبلــغ .التوقيــع الخــاص بــك هــو الموافقــة علــى محتــوى النمــوذج.
مبادىء حماية عمالء المصارف
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة
يتضمــن هــذا القســم التفاصيــل بشــأن االلتزامــات واألنظمــة الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة والتــي تدعــم «المبــادئ العامــة»
لحمايــة العميــل.
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األحكام والشروط

المتاحــة مــن المصــرف حســب مــا يفضلــه العميــل
المحدثــة للعميــل وذلــك عبــر القنــوات ُ
 - 1ينبغــي توفيــر األحــكام والشــروط ُ
مــن خــال توفيــر كتيــب عــام يتضمــن الشــروط واالحــكام أو توفيــر مطويــة خاصــة بذلــك وتشــجيعه علــى قراءتهــا قبــل االلتــزام
بالخدمــات والمنتجــات.
 - 2ينبغــي أن يبلــغ المصــرف العمــاء بــأي تغييــرات فــي األحــكام والشــروط خــال  30يــوم عمــل علــى االقــل قبــل إجــراء أي
تغييــر.
 - 3ينبغــي أن تــدرج كافــة األحــكام والشــروط فــي نمــوذج تقديــم طلــب الحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة والــذي يقــوم العميــل
بتعبئتــه باللغــة العربيــة علــى ان تكــون واضحــة ومفهومــة وغيــر مضللــة ,مــع توفيــر نســخة باللغــة اإلنجليزيــة فــي حــال طلــب
العميــل ذلــك.
 - 4ينبغــي أن توضــح االحــكام والشــروط ونمــاذج الطلبــات بيانــات تحذيريــة تنــص بوضــوح علــى العواقــب المحتملــة التــي قــد
المتفــق عليهــا فــي نمــوذج الطلــب.
يتحملهــا العميــل عنــد اســتخدام المنتــج أو الخدمــة خــاف الشــروط ُ
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الرسوم والعموالت وتحديد األسعار

(المحدثــة) ,كمــا
 - 1علــى المصــرف التقيــد بالرســوم والعمــوالت التــي يتقاضاهــا كمــا وردت فــي الئحــة التعرفــة البنكيــة ُ
ينبغــي الحصــول علــى عــدم ممانعــة المؤسســة عــن أي رســوم أو عمــوالت جديــدة يفرضهــا المصــرف ُمقابــل تقديــم الخدمــات
والمنتجــات ,ووضــع قائمــة الرســوم والعمــوالت للعمــاء فــي مــكان واضــح بمبنــى المصــرف وفروعــه وإدراجهــا فــي موقــع
المصــرف اإللكترونــي.
 - 2علــى المصــرف تزويــد العمــاء بنســخة مكتوبــة مــن جــدول الرســوم والعمــوالت عنــد تقديــم منتــج أو خدمــة أو عنــد توقيــع
عقــد مــع العميــل أو فــي حــال طلــب العميــل ذلــك.
 - 3علــى المصــرف إبــاغ العميــل بــأي تغييــر فــي الرســوم والعمــوالت قبــل  30يــوم عمــل مــن إجــراء هــذا التغييــر .وينبغــي
إبــاغ العمــاء بشــأن تغييــر ,بمــا فــي ذلــك الرســوم والعمــوالت المفروضــة مــن الطــرف الثالــث.
 - 4ينبغــي علــى المصــارف تقديــم شــرح وافــي عــن طريقــة إحتســاب الرســوم والعمــوالت ومبلــغ الربــح للمنتجــات والخدمــات
التــي يتعامــل فيهــا المصــرف.
 - 5ينبغــي ابــاغ العميــل بالتفاصيــل الكاملــة ألي رســوم أو عمــوالت تراكميــة يتــم خصمهــا مــن رصيــد حســابه النهائــي خــال
 5أيــام عمــل مــن تاريــخ إغــاق الحســاب أو نقلــه إلــى مصــرف آخــر.
 - 6ينبغــي أن تتضمــن بنــود العقــود الخاصــة بالمنتجــات والخدمــات مــا يشــير للعميــل الــى أن مبالــغ الرســوم والعمــوالت (أكثــر
مــن  500ريـــال) التــي ينبغــي عليــه تســديدها مقابــل الحصــول علــى المنتــج او الخدمــة ســيتم توزيعهــا علــى فتــرة ســداد المنتــج
ولــن يتــم خصمهــا مــرة واحــدة ،إال فــي حــال رغــب العميــل خــاف ذلــك.
 - 7ينبغــي علــى المصــرف احاطــة العمــاء بمبلــغ الرســوم والعمــوالت التــي ســيتم اعادتهــا لهــم فــي حــال عــدم اإلســتخدام
وفــي حــال قــرر العميــل عــدم الرغبــة فــي الحصــول علــى الخدمــة او المنتــج خــال ( 21يــوم عمــل).
 - 8ال يحــق للمصــرف فــرض رســوم علــى أي تحويــات تتــم بيــن حســابات العميــل داخــل المصــرف بمــا فــي ذلــك بطاقــات
االئتمــان الصــادرة مــن المصــرف.
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 - 9علــى المصــرف إيضــاح المبــررات للعميــل عــن مبلــغ الرســوم والعمــوالت التــي يتقاضاهــا ُمقابــل الخدمــات والمنتجــات
التــي يتــم تقديمهــا للعمــاء.
.9

حماية البيانات والسرية

 - 1تقــع علــى المصــرف مســئولية حمايــة بيانــات العميــل والحفــاظ علــى ســريتها ســواء البيانــات المحفوظــة لديــه أو لــدى طــرف
ثالــث ,حســب مــا ســبق اإلشــارة لــه فــي المبــدأ رقــم (.)6
 - 2ينبغــي علــى المصــرف توفيــر بيئــة آمنــة وســرية فــي كافــة قنواتــه المصرفيــة لضمــان الحفــاظ علــى ســرية بيانــات العميــل
عنــد تنفيــذه لعملياتــه المصرفيــة.
المحافظة على سرية بيانات العميل .باستثناء اآلتي:
 - 3تقع على المصرف مسئولية ُ
ً
ً
إلزاميا تفرضه السلطات المختصة (مثل وزارة الداخلية ،المحاكم ..الخ).
أمرا
عندما يكون الكشف عنها
•
عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.
•
 - 4ينبغــي أن يكــون لــدى المصــرف إجــراءات العمــل المناســبة واألنظمــة الرقابيــة الفعالــة لحمايــة بيانــات العمــاء واكتشــاف
ومعالجــة التجــاوزات التــي حدثــت أو المتوقــع حدوثهــا.
ســواء الموظفيــن الدائميــن او المؤقتيــن وموظفــي الطــرف الثالــث التوقيــع علــى
 - 5ينبغــي علــى موظفــي المصــرف،
ً
نمــوذج المحافظــة علــى الســرية بشــأن بيانــات العمــاء والتأكــد مــن عــدم كشــفهم المعلومــات الشــخصية للعمــاء ومنــع
الدخــول عليهــا واقتصــاره علــى االشــخاص المخوليــن فقــط.
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التواصل عبر اإلعالن والتسويق

ُ - 1يمكــن للمصــرف اســتخدام قنواتــه الرئيســة (الفــروع ،الموقــع االلكترونــي ،أجهــزة الصــراف اآللــي ،الهاتــف المصرفــي،
كشــوف الحســاب) وكذلــك إســتخدام قنــوات اإلعــام العامــة (المرئيــة والمســموعة والمقــروءة  ....إلــخ) لتســويق منتجاتــه
مــن القــروض االســتهالكية وبطاقــات االئتمــان باســتخدام األســاليب الدعائيــة والتســويقية التــي يراهــا مناســبة للشــريحة
المســتهدفة ,وبمــا يتماشــى مــع التعليمــات والقواعــد الصــادرة وال ســيما ضوابــط التمويــل اإلســتهالكي وضوابــط إصــدار
وتشــغيل بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع الصــادرة مــن المؤسســة.
 - 2ينبغــي علــى المصــرف توخــي الحــذر والحــرص فــي أســلوب ومضمــون اإلعــان وتفــادي اســتخدام أســلوب إغرائــي
ومضلــل عنــد تســويق المنتــج بــأن ال تكــون االعالنــات الصــادرة مــن المصــرف مضللــة أو خادعــة وأن ال تضخــم ميــزات المنتــج
او الخدمــة ,وينبغــي أن تكــون كافــة العبــارات واالرقــام المســتخدمة واضحــة وســهلة الفهــم وبحجــم خــط مقــروء بمــا فــي ذلــك
الهوامــش (خــط ال يقــل عــن مقــاس .)11
 - 3ينبغــي عنــد اإلعــان عــن أي خدمــة أو منتــج مرتبــط بدفــع رســوم ،أن تشــير اإلعالنــات والمــواد الترويجيــة إلــى مبلــغ الرســوم
كافــة والعمــوالت المتعلقــة باســتخدام الخدمــة أو المنتج.
 - 4ينبغــي علــى المصــرف التأكــد مــن مناســبة عــرض وتصميــم االعــان بحيــث يالحــظ العميــل انــه اعــان موجــه ويتطلــب
الحصــول علــى المنتــج او الخدمــة المعلــن عنهــا توفــر شــروط محــددة فــي العميــل.
 - 5ينبغــي علــى المصــرف التأ ّكــد أن عــروض االعــان او المــادة الترويجيــة التــي تســتخدم ســعر تشــجيعي او رســوم ابتدائيــة
توضــح تاريــخ انقضــاء فعاليــة هــذه الرســوم ونهايــة العــرض.
 - 6ينبغــي علــى المصــرف التأكــد أن اإلعالنــات التــي تتضمــن رمــوز مختصــرة (علــى ســبيل المثــال  )APRيتــم شــرح معناهــا
صراحــة.
 - 7ينبغــي علــى المصــرف التأكــد مــن عــدم االشــارة إلــى أن المنتــج أو الخدمــة مجانيــة إال فــي حــال كان المنتــج كامــا أو الخدمــة
تمنــح مجانـ ًـا لجميــع العمالء.
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 - 8ينبغــي أن يوفــر المصــرف للعمــاء فــي كافــة فروعــة منطقــة مخصصــة لحفــظ الكتيبــات والنمــاذج بحيــث يمكــن لهــم
الحصــول علــى النمــاذج الورقيــة المطلوبــة.
 - 9يحــق للعمــاء الجــدد إبــداء الرغبــة فــي اســتالم رســائل قصيــرة ( )SMSأو منشــورات تســويقية للخدمــات والمنتجــات التــي
ـاء علــى
يقدمهــا المصــرف ،وينبغــي علــى المصــرف الحصــول علــى موافقــة العميــل بمضمــون ذلــك ،ســواء كتابيـ ًـا أو آليــا بنـ ً
مــا يفضلــه.
 - 10ينبغــي علــى المصــرف عــدم ارســال مــواد تســويقية لألفــراد أقــل مــن ( 18ســنة) بهــدف تســويق منتجــات او خدمــات
تحمــل مخاطــر غيــر مناســبة لهــذه الفئــة.
فتح وإغالق حساب
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 - 1ينبغــي علــى المصــرف قبــول وتنفيــذ طلبــات فتــح الحســابات الجديــدة فــي حــال اكتمــال المســتندات والشــروط المطلوبــة
(المحدثــة) الصــادرة مــن المؤسســة وفــق
لعمليــة فتــح الحســاب ،ماعــدا الحــاالت الــواردة فــي قواعــد فتــح الحســابات وتشــغيلها ُ
التعميــم رقــم /3222م أ ت 60/وتاريــخ 06/02/1424هـــ.
 - 2ينبغي على المصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل.
 - 3ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العمــاء بــأي قــرار يتخــذه المصــرف بإغــاق حســاب العميــل خــال  60يومـ ًـا مــن تاريــخ صــدور
القــرار مــع توضيــح األســباب التــي أدت لذلــك وإحاطــة المؤسســة.
 - 4ال ينبغــي للمصــرف أن يشــترط علــى العميــل إيــداع مبلــغ لفتــح حســاب مصرفــي ,ويحــق للمصــرف إغــاق الحســاب فــي
حــال كان رصيــد الحســاب (صفــر) لمــدة  90يــوم مــن تاريــخ فتحــه.
 - 5ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العميــل بشــكل رســمي بنتائــج وتبعــات فتــح الحســاب المصرفــي وتشــغيله ,وذلــك لضمــان
إدراكــه عواقــب تمكيــن طــرف ثالــث الوصــول للحســاب.
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تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيق 01/12/2013م)

 - 1ينبغــي علــى المصــرف توفيــر نمــاذج طلــب تحويــل الحســاب مــن مصــرف إلــى آخــر فــي كل فــرع وعلــى موقعــه اإللكترونــي
علــى أن تتضمــن المعلومــات اآلتيــة:
•
•
•
		
		
		
		

وصف لعملية تحويل الحساب بما في ذلك االجراءات التي ينبغي أن يتبعها العميل لتحويل حسابه
إلى مصرف آخر
اجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب.
نموذج تحويل الحساب والذي يشمل اآلتي:
o
o
o

التاريخ المحدد لتحويل (نقل) الحساب.
الموافقة على إغالق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد إلى الحساب الجديد في
المصرف اآلخر.
موافقة العميل على تحويل بياناته ذات العالقة من المصرف الحالي إلى المصرف الجديد.

 - 2ينبغــي علــى المصــرف احاطــة العميــل باســتالم طلــب تحويــل الحســاب واكمــال الطلــب خــال  7أيــام عمــل .وال ينبغــي
علــى المصــرف ممارســة ضغــط غيــر مبــرر علــى العميــل إللغــاء طلــب التحويــل إال فــي حــال وجــود التزامــات قائمــة عليــه.
 - 3ينبغــي علــى المصــرف تقديــم كشــف حســاب نهائــي وخطــاب عــدم وجــود التزامــات للعميــل الــذي يرغــب بتحويــل حســابه
مــن مصــرف إلــى آخــر وذلــك خــال  7أيــام عمــل مــن إغــاق الحســاب.

مبادىء حماية عمالء المصارف

10

.13

البطاقات المصرفية وبطاقات اإلئتمان وخدمة نقاط البيع

بنــاء علــى طلــب مكتــوب مــن العميــل صاحــب
 - 1يوفــر المصــرف للعميــل بطاقــة جديــدة و يعيــد إصدارهــا عنــد انتهائهــا
ً
الحســاب أو بنــاء علــى طلــب شــخص مخــول لديــه وكالــة شــرعية.
 - 2ينبغــي أن يتأكــد المصــرف أن البطاقــات قــد تــم اصدارهــا وتســليمها الــى العميــل أو الــى الشــخص المخــول الــذي لديــه
وكالــة شــرعية وفــق تعميــم المؤسســة رقــم /4225م أ 146/وتاريــخ 05/04/1415هـــ.
 - 3ينبغــي أن يوفــر المصــرف القنــوات االلكترونيــة المناســبة وخــط هاتــف مجانــي لمســاعدة العمــاء فــي االبــاغ بســهولة
عــن حــاالت فقــدان البطاقــات المصرفيــة أو ســرقتها أو ســوء اســتخدامها.
 - 4ينبغــي علــى المصــرف بحــث الشــكاوى والمشــاكل والمطالبــات المقدمــة مــن العمــاء بشــأن عمليــات اجهــزة الصــراف
اآللــي او عمليــات نقــاط البيــع الغيــر ســليمة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة بشــأنها وفــق تعميــم المؤسســة رقــم /2193م
أ ت 102/وتاريخ 13/02/1419هـ والتعميم رقم /32777م أ ت 618/وتاريخ 07/10/1428هـ.
بنــاء علــى طلــب مكتــوب مقــدم مــن
 - 5ال ينبغــي علــى المصــرف اصــدار بطاقــة ائتمــان او زيــادة الحــد االئتمانــي لهــا إال
ً
(المحدثــة) الصــادرة مــن المؤسســة.
العميــل مــع مراعــاة ضوابــط إصــدار وتشــغيل بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع ُ
 - 6علــى المصــرف عــدم التمييــز فــي إصــدار بطاقــات االئتمــان للعمــاء وأن تكــون الموافقــة أو رفــض طلــب إصــدار البطاقــة
ـاء علــى مالءتهــم الماليــة وبعــد تحديــد قدرتهــم علــى تســديد المســتحقات .وال يحــق للمصــرف التمييــز فــي المعاملــة
بنـ ً
بناء على أسباب أخرى.
ورفض إصدار بطاقة االئتمان ألي فئة من العمالء الراشدين ً
 - 7علــى المصــرف التأكيــد علــى عمالئــه التجــار عــدم تمريــر /فــرض أي رســوم إضافيــة علــى حاملــي بطاقــات االئتمــان عنــد
اســتخدامها فــي محالتهــم التجاريــة ( ,)Merchant Service Chargeوعلــى المصــرف مســئولية متابعــة إيداعــات التاجر للتأكد من
مالئمتهــا لطبيعــة نشــاطه وتدريــب العامليــن فــي المحــات التجاريــة علــى إســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع وتزويدهــم بالضوابــط
التشــغيلية الــازم اإللتــزام بهــا.
 - 8يتحمــل العميــل مبالــغ العمليــات التــي تمــت باســتخدام بطاقــة االئتمــان المســروقة أو المفقــودة فــي حــال عــدم إبالغــه
البنــك المصــدر الــذي يتعامــل معــه .ويتحمــل البنــك المصــدر مبالــغ العمليــات المنفــذة بطريقــة احتياليــة (نقــل بيانــات البطاقــة)
دون علــم حامــل البطاقــة ،ســواء تمــت قبــل أو بعــد ابــاغ حامــل البطاقــة للبنــك بشــأن ذلــك ،مــا عــدا الحــاالت التــي يثبــت فيهــا
البنــك مســئولية حامــل البطاقــة عــن هــذه العمليــات.
 - 9ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العميــل بأهميــة حمايــة بطاقــات الخصــم وبطاقــات االئتمــان وارقامهــا الســرية ودفاتــر
الشــيكات .كمــا ينبغــي احاطــة العمــاء بإجــراءات االبــاغ عــن حــاالت الســرقة والفقــدان وحــاالت االحتيــال.
 - 10ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العمــاء بحــد الســحب اليومــي لعمليــات نقــاط البيــع والصــراف اآللــي عنــد إصــدار البطاقــة
أو إعــادة إصدارهــا أو عنــد تغييــر حــد الســحب.
 - 11ينبغي حث العمالء على اختيار أرقام سرية يصعب تخمينها من أي شخص آخر.
.14

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

 - 1يتخــذ المصــرف اإلجــراءات المناســبة للتأكــد مــن أن كافــة القنــوات المصرفيــة اآلليــة عبــر اإلنترنــت آمنــة .فــي حــال تكبــد
العمــاء خســارة مباشــرة نتيجــة ضعــف الضوابــط االمنيــة لهــذه القنــوات ،فإنــه يتــم تعويــض العمــاء عــن أي خســائر.
 - 2ينبغــي علــى المصــرف توفيــر خــط هاتــف مجانــي لمســاعدة العمــاء علــى ســهولة اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة غيــر
النظاميــة أو عمليــات الدخــول علــى بياناتهــم أو حســاباتهم.
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التمويل االستهالكي

(المحدثــة) والضوابــط األخــرى ذات العالقــة الصــادرة مــن مؤسســة النقــد
 - 1يلتــزم المصــرف بضوابــط التمويــل االســتهالكي ُ
العربــي الســعودي.
 - 2علــى المصــرف قبــل الموافقــة علــى منــح قــرض أو أي نــوع مــن انــواع التســهيالت اإلئتمانيــة للعميــل ,تقييــم وضــع
ـاء علــى الوضــع الحالــي القائــم للعميــل.
العميــل اإلئتمانــي والتأكــد مــن قدرتــه علــى ســداد المبالــغ المترتبــة علــى ذلــك بنـ ً
المقتــرض بمــا يتالئــم مــع تاريــخ إيــداع
المتفــق عليــه مــع العميــل ُ
 - 3علــى المصــرف اإللتــزام بخصــم مبلــغ القســط فــي التاريــخ ُ
راتــب العميــل فــي حســابه لــدى المصــرف.
.16

إصدار خطاب إخالء الطرف

 - 1يحــق للعميــل تحويــل راتبــه إلــى حســاب أي بنــك آخــر يختــاره فــي حــال عــدم وجــود إلتزامــات ماليــة قائمــة عليــه لصالــح
المصــرف ,وينبغــي علــى المصــرف إصــدار خطــاب إخــاء الطــرف ومنحــه للعميــل خــال موعــد أقصــاه ( )7أيــام عمــل مــن تاريــخ
طلبــه ( ,وخــال موعــد أقصــاه ( )30يــوم عمــل فــي حــال وجــود بطاقــة إئتمــان ).
.17

الموظفون

 - 1ينبغي على المصرف التأكد أن موظفيه ذوو العالقة بالعمالء ,يتمتعوا باآلتي:
أ)
ب)
		
ج)

القيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون على تقديم الخدمات المصرفية المنوطة بهم.
المحتملين في
تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العمالء الحاليين أو العمالء ُ
جميع األوقات.
لديهم اإللمام الكامل بأفضل الممارسات المصرفية حتى يتسنى لهم مساعدة العمالء.

 - 2ينبغــي علــى المصــرف التأكــد مــن حصــول موظفيــه علــى التأهيــل المهنــي المطلــوب واإليفــاء بمتطلبــات الكفــاءة مــن
خــال إلحاقهــم فــي برامــج متخصصــة للحصــول علــى شــهادة مهنيــة تؤهلهــم التعامــل مــع العمــاء.
.18

الصرف األجنبي

 - 1ينبغــي علــى المصــرف التأكــد فــي حــال كان المنتــج أو الخدمــة المعلــن عنهــا ُمســعرة بالعمــات األجنبيــة أو فــي حــال قيمــة
المنتــج أو الخدمــة المعلــن عنهــا تتأثــر بســعر صــرف العمــات األجنبيــة ،فــإن اإلعــان ينبغــي أن يحتــوي علــى التحذيــر اآلتــي
بالتغيــرات فــي ســعر صــرف العمــات األجنبيــة».
«يمكــن لســعر المنتــج  /الخدمــة التأثــر
ُ
 - 2ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العمــاء بتاريــخ وصــول المبلــغ للمســتفيد المحـ ّـول لــه ومبلــغ الرســوم والعمــوالت وصافــي
المســتفيد بعــد خصــم الرســوم والعمــوالت.
المبلــغ الــذي يســتلمه ُ
 - 3ينبغــي علــى المصــرف إبــاغ العمــاء خــال يومــي عمــل فــي حــال لــم يتمكــن مــن إرســال أي حوالــة خارجيــة بســبب إعادتهــا
المعــادة فــي حســاب العميــل فــور اســتالمه وفــي حــال
المراســل .وينبغــي علــى المصــرف إيــداع مبلــغ الحوالــة ُ
مــن البنــك ُ
عــدم وجــود حســاب لــدى العميــل فــي المصــرف ُيصــرف لــه المبلــغ نقـ ً
ـدا أو ُيحــرر لــه شــيك ُمصــدق بنفــس المبلــغ خــال يومــي
عمــل.
 - 4يحــق للمصــرف فــرض رســوم علــى العميــل ُمقابــل تحويــل أمــوال إلــى خــارج المملكــة .يكــون مبلــغ الرســم ثابتـ ًـا وليــس
نســبة مئويــة مــن المبلــغ المحــول .وينبغــي أن يشــمل رســم مصــرف المســتفيد ,إضافــة إلــى أي رســم متعلــق بالعمليــة يتــم
المراســل .وينبغــي إبــاغ العمــاء بمبلــغ كامــل الرســوم قبــل تأكيــد عمليــة التحويــل.
فرضــه مــن المصــرف ُ
مبادىء حماية عمالء المصارف
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أحكام عامة

 - 1ينبغــي علــى المصــرف توفيــر نســخة ورقيــة مــن مبــادئ حمايــة عمــاء المصــارف ونشــرها علــى موقــع اإللكترونــي للعمــاء
الجــدد ,أو عنــد حصــول العميــل الحالــي علــى خدمــة أو منتــج جديــد.
 - 2يوفــر المصــرف خــال  7أيــام عمــل ،أو حســب االتفــاق مــع العميــل ،نســخة مــن المســتندات اآلتيــة فــي حــال طلــب العميــل
ذلك:
النماذج األصلية ألي خدمة أو منتج.
•
األحكام والشروط المحدثة.
•
عقود االئتمان ،بما في ذلك مستندات الضمانات والكفاالت.
•
 - 3ينبغــي علــى المصــارف األخــذ فــي اإلعتبــار الحــاالت اإلنســانية عنــد التعامــل مــع العمــاء الذيــن لديهــم صعوبــات ماليــة
طارئــة (مثــل مــرض  ,وفــاة  ,حــوادث).
 - 4علــى المصــرف تقديــم النصــح والمشــورة لعمالئــه الذيــن لديهــم صعوبــات ماليــة ومحاولــة مســاعدتهم للتغلــب علــى هــذه
المضــي فــي إتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحقهــم
الصعوبــات قبــل ُ
 - 5ينبغــي علــى المصــرف وضــع ســاعات عمــل الفــرع فــي المدخــل الرئيــس للفــرع وفــي موقــع المصــرف اإللكترونــي ,ويفتــح
المعلــن عنهــا.
المصــرف ويغلــق بحســب الســاعات ُ
 - 6ال ينبغي للمصرف في جميع األوقات التحيز ضد العمالء عند التعامل أو بيع أو استخدام أي خدمة أو منتج.

القسم الرابع :األخطاء والشكاوى
.20

األخطاء (األعطال)

المتضــرر دون
 - 1ال يحــق للمصــارف االســتفادة مــن أي مبالــغ ُمعــادة قــد تنشــأ بســبب خطــأ (عطــل) وعليــه إعادتهــا إلــى حســاب ُ
المطالبــة بهــا.
تأخيــر ودون إنتظــار ُ
 - 2فــي حــال اكتشــف المصــرف خطــأ ،أو فــي حــال إبالغــه بحــدوث أي خطــأ نتيجــة تقديــم عميــل شــكوى أو مطالبــة ،ينبغــي
علــى المصــرف عندئـ ٍـذ تعويــض العميــل والعمــاء اآلخريــن جميعهــم الذيــن تعرضــوا لنفــس الخطــأ .وينبغــي إكمــال هــذا اإلجــراء
فــي غضــون  60يــوم عمــل اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ تحديــد الخطــأ األصلــي .كمــا ينبغــي علــى المصــرف االتصــال بجميــع العمــاء
المتأثريــن وإحاطتهــم بالخطــأ وباإلجــراءات التصحيحيــة التــي تــم اتخاذهــا بمــا فــي ذلــك إعــادة المبالــغ إلــى حســاباتهم.
.21

الشكاوى

(المحدثــة) وفــق
 - 1علــى المصــرف التقيــد بتعليمــات المؤسســة فــي شــأن ضوابــط معالجــة شــكاوى عمــاء المصــارف ُ
التعميــم رقــم /900م ظ/م أ ت وتاريــخ 20/04/1428هـــ ,مــع التأكيــد علــى توثيــق إســتالم الشــكوى وتزويــد الشــاكي برقــم مرجــع
رئيــس ُيرســل إلــى هاتفــه الجــوال يســتخدمه فــي متابعــة شــكواه.
 - 2وضــع آليــة تقديــم الشــكوى فــي مــكان واضــح بمبنــى المصــرف وفروعــه كافــة وإدراجهــا فــي موقــع المصــرف اإللكترونــي
وتوفير نسخة مكتوبة منها للعمالء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة ،على أن تتضمن اآللية اآلتي:
أ) إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو
عن طريق مركز االتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع المصرف االلكتروني أو عن طريق أي قناة
أخرى مناسبة يحددها البنك).
مبادىء حماية عمالء المصارف

13

ب) اإلدارة المسئولة في المصرف عن دراسة الشكوى.
ج) اسم المسئول ورقم الهاتف الذي يتصل عليه العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى
د) الفترة الزمنية المتوقعة إلفادة المعترض في شأن شكواه على أن ال تتجاوز ثالثة أسابيع ً
حدا أقصى
من تاريخ تقديم الشكوى.
هـ) على المصرف التواصل مع الشاكي وإحاطته في شأن شكواه خالل أسبوع من تاريخ إستالمها وفي حال
عــدم إنهائهــا خــال هــذه الفتــرة ,فعليــه إحاطتــه فــي موعــد أقصــاه ثالثــة أســابيع بآخــر مســتجداتها.
و) ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي واإلحتفاظ بسجالتها.
 - 3فــي حــال عــدم رضــا الشــاكي عــن نتيجــة شــكواه ورغبتــه تصعيدهــا إلــى مســتوى آخــر أعلــى داخــل المصــرف أو إلــى جهــة
المناســبة فــي هــذا الشــأن.
المتبعــة وتوجيهــه إلــى الجهــة ُ
أخــرى خارجيــة ,علــى المصــارف تزويــد الشــاكي باآلليــة ُ

مبادىء حماية عمالء المصارف
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القسم الخامس :التعليمات ذات العالقة الصادرة من المؤسسة
		
رقم التعميم

تاريخ التعميم

نبذة مختصرة

/40690م أ ت789/

1430/08/15هـ

		
/51224م أ ت995/
/27780م أ ت13135/

تطبيق أكثر من معيار للتحقق من هوية المستخدم للدخول على الخدمات المصرفية
إللكترونية بما في ذلك تفعيل أو إضافة أو تعديل المستفيدين وتنفيذ العمليات

1430/10/20هـ
1431/05/27هـ

إتخـاذ إجراءات لمنع وضع ملصقات دعائية عن السداد المبكر لمديونيات المقترضين
على أجهزة الصرف اآللية وتوعية الموظفين وتكثيف التوعية للعمالء بخطورة
التعامل مع ممارسي تلك األنشطة

		
م أ ت150/
		
/5790م أ ت97/
/11374م أ ش207/
/33703م أ ت15969/
/14547م أ ت6442/

		
1423/06/29هـ
1424/03/13هـ
1430/03/05هـ
1431/07/03هـ
1432/03/19هـ

التأكيد على سرية بيانات ومعلومات العمالء وأهمية اإللــتــزام بعدم تزويد أي جهة
بمعلومــات عن تعامـالت العمــالء وبياناتهم الشخصيــة إال بعد الحصول على عــدم
ممانعة المؤسسة

/29209م أ ت552/

1430/06/10هـ

آلية خصم القسط الشهري من رواتب العمالء المقترضين

		
/903م ظ/م أ ت

1428/04/20هـ

ضوابط معالجة الشكاوى

		
/4225م أ146/
/32777م أ ت618/
		
/3205م أ ي33/

1415/04/05هـ
1428/08/07هـ
1425/02/02هـ

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

/19109م أ ق166/
/25150م أ ت272/
		
/251م أ ت3/
/33043م أ ت644/

1422/10/21هـ
1423/11/26هـ
1428/01/02هـ
1430/07/01هـ

التأكيد على اإللتزام ببعض الجوانب األمنية الخاصة بأجهزة الصرف اآللي ,ومراقبة
ً
منعا لحدوث عمليات إحتيالية عن طريق حجز المبلغ بإغالق مخرج
أجهزة الصراف اآللي
النقد أو سرقة معلومات البطاقة ورقمها السري عن طريق تركيب أجهزة ،وحماية
بطاقات الصرف

		
م أ ت60/
		
/12974م أ655/

1423/03/13هـ
1415/10/26هـ

التأكيد على المصارف توعية عمالئهم التجار بشأن عمليات اإلحتيال عبر أجهزة نقاط
البيع بإستخدام بطاقات اإلئتمان واإللتزام بإجراءات من شأنها الحد منها

/32275م أ ت516/
		

1427/09/04هـ

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

/9367م أ ت141/

1427/03/12هــ

طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني ألجهزة الصراف اآللي

/34736م أ ت15864/
/34734م أ ت15865/

1432/07/10هـ
1432/07/10هـ

قبول وإستبدال الفئات الصفيرة أللوراق النقدية والمعدنية السعودية من
الجمهور ,وإستبدال األوراق النقدية السعودية التالفة

/17456م أ ت8211/

1431/04/01هـ

تنظيم إتصال موظفي البنوك على العمالء لحثهم على سداد المديونيات
المستحقة

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