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 اإلطـــار العــــام

يتلخص اإلطار العام لهذه الضوابط في النقاط الرئيسية التالية:

·        ضوابط التواصل مع العمالء وضامنيهم بهدف التحصيل.  

·        إجراءات التحصيل.  

·        إجراءات التعامل مع العمالء الُمتعثرين عن السداد.  

األهـــداف

تهــدف هــذه الضوابــط إلــى تنظيــم آليــة التحصيــل والتواصــل مــع العمــالء األفــراد وضامنيهــم بشــكل ُيتيــح لجهــات 

التمويــل اتبــاع إجــراءات واضحــة ومحــددة بمــا يحمــي حقــوق أطــراف العالقــة.

النطـــاق

ُتطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة إلشراف المؤسسة.

 

 

 — المقدمــة
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المؤسســة: مؤسســـة النقــد العــربي السعــودي.

وشــركات  والمصـــــارف  البنــــــوك  التمويــــل:  جهــــة 
المؤسســة. إلشـــراف  الخاضعـــة  التمويــــل 

العميل: شخــــص طبيـــعي حاصل على منتــج تمويــلي 
من جــهة تمويـــل.

باستيـــــــفاء  التــمويـــــل  جهــــة  قيــــــام  التـــحصيــــــل: 
فــي  العميــــــل  مــن  سدادهــــــــا  الواجـــب  المبــــــالغ 

استحقــــاقها. تـــواريــــخ 

األقســـــاط  بســداد  العميـــــل  التــزام  عــدم  الّتعثـــــر: 
الشهريــــــة الُمتــــــفق عليهــا فــي عقــــد التمويــل لمــدة 
أكثــــر مــن خمســــة أشــهر  أو  ثالثـــــة أشــهر متتاليــة، 

التمويــل. فتــرة  طــوال  ُمتفرقــة 

عالقــة  ذي  الرضــا  عــدم  عــن  تعبيــــر  كل  شــكوى: 
ُمبــرر،  غيــر  أو  ُمبــرر  كان  ســواًء  المقدمــة،  بالخدمــة 

شفاهـــــًة. أو  كتابــــــًة 

ــًة  ــد معهــا بالعمــل نياب الطــرف الثالــث: جهــة متعاقـ
عــن جهــة التمويــل بتقديــم خدمــة كانــت فــي الســابق 
تنجزهــا جهــة التمويــل أو خدمــة جديــدة تزمــع البــدء 
فــي تنفيذهــا، ويمكــن أن تكــون وحــدة مــن وحــدات 
جهــة التمويــل نفســها أو شــركة تابعــة لجهــة التمويــل 

أو مســتقلًة عنـــها.

 — التعــريفــات

الموظفــون: كل شــخص طبيعــي يعمــل لمصلحــة 
ــل  ــها أو إشــرافها مقاب ــل وتحــت إدارتـــ ــة التمويــ جهــ
الُمتعاقــد  الموظفيــن  كافــة  ذلــك  ويشــمل  أجــــر، 
طريــق  عــن  معهــم  الُمتعاقــد  أو  مباشــرة  معهــم 

طــــرف ثالــث.

ُمســجلة  اتصــــال  وسيـــــلة  الُموثــــق:  االتصـــال 
يمـــــكن التحقــــــق منـــــها وقابـــــلة لالستــــرجاع بشــكل 

الكتــــــروني. أو  مكتــــــوب 

تغيــر ظـــروف العميــل )إجبــــاريًا(: حــدث ُيــؤدي إلــى 
تغُيــر ظــروف العميــل بشــكل إجبــاري علــى ســبيل 
ــًا(  ــًا أو كلي ــال ال الحصــر: العجــز عــن العمــل )جزئي المث
أو تقاعــده )إجباريــًا( أو فقدانــه لوظيفتــه أو فقدانــه 
لبعــض البــدالت الثابتــة والتــي ُتعطــى للموظــف مــن 

جهــة عملــه بشــكل شــهري.

تغُيــــر ظــروف العميــل )اختيــاريــــًا(: حــدث ُيــؤدي 
علــى  اختيــاري  بشــكل  العميــل  ظــروف  تغُيــر  إلــى 
أو  )االختيــاري(  التقاعــد  الحصــر:  ال  المثــال  ســبيل 

وظيفتــه. تغييــر 

الّضــــامن: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يضمــن 
ــه فــي  ــل أو َيعــد بالوفــاء بالتســديد عن ســداد العمي
حــال عــدم قدرتــه علــى الســداد بموجــب إقــرار كتابي.

إجــازة نهايــة  بمــا فيهــا  الشــهر  أيــام  يــــوم: جميـــع 
واألعيـــــاد. األسبــــوع 
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   نظام مراقبة البنوك.

   نظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية.

   نظام التمويل العقاري والئحته التنفيذية.

   نظام اإليجار التمويلي والئحته التنفيذية.

   قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.

   ضوابط التمويل االستهالكي الُمحدثة.

   قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة.

   مبادئ حماية عمالء المصارف.

   مبادئ حماية عمالء شركات التمويل.

   تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث.

 — األنظمة والتعليمات ذات العالقة

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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1       التواصل مع العمالء:

يجــب علــى جهــة التمويــل بــذل العنايــة الاّلزمــة للتواصــل مــع العمــالء قبــل التقــّدم للجهــات القضائيــة   

يلــي:  بمــا  االلتــزام   مــع  الُمختصــة، 

َتنحصر وسائل االتصال الُموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع     1-1  
العمالء أو ضامنيهم بما يلي:   

·        البريد االلكتروني.       ·        البريد الُمسجل.       ·        العنوان الوطني.   

·        الرسائل النصية.          ·       االتصال الهاتفي.   

1-2        يجب أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:  

·        اسم جهة التمويل واإلدارة المعنية بتحصيل الُمتعثرات.   

·        رقم التواصل مع اإلدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.   

·        أوقات عمل اإلدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.   

·        اسم الموظف، جهة التمويل و/أو اسم الطرف الثالث في حال ما إذا كان االتصال هاتفيًا.   

— محتــــوى الضوابــط
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1-3         يجب على جهة التمويل االلتزام بما يلي:

·    ال يزيد عدد محاوالت االتصال الهاتفي مع العميل عن عشرة مرات كل ثالثين يومًا. كما يجب أن ُيتاح للعميل إمكانية    

     معاودة االتصال على الرقم الذي تم االتصال منه.

·   توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العمالء )الواردة أو الصادرة( واالحتفاظ بسجالتها لمدة ال تقل عن عشر سنوات 

    من تاريخ االتصال، كما يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة.

·   تمكين العمالء من تقييم رضاهم عند االنتهاء من المكالمة الهاتفية )الصادرة أو الواردة(، على أن يتم توثيق ذلك آليًا.

·   وضع المعايير الاّلزمة لضمان التزام الُموظفين بتزويد العمالء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في 

    الّتعثر واإلجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

·   عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب الُمترتبة على عدم السداد.

·   عدم التواصل مع العميل عن طريق استخدام ُمغّلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات 

    تحصيل ديون ُمتعثرة أو ما شابهها.

·   حماية معلومات العمالء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إاّل ألغراض مهنية محددة 

    ونظاميــة وبموافقــة العميــل، وعــدم إجــراء أي اتصال مع غير العميــل أو ضامنه والتحقق من هوية متلقي االتصال عند 

    االتصــال الهــاتـفي.

1-4           في حال اعتراض العميل على المبلغ الُمطالب به فيجب على جهة التمويل اتباع اآلتي:

·        توثيــــق هذا االعتـــراض.  

·        تسجيـــل شكــوى للعميــل بنـــاًء على تعليــمات المؤسســة بهذا الخصـــوص.  

·        تزويـــد العميــل بالفتــرة الزمنيـــة الُمتــوقعة لمعالجــة شكواه، على أاّل تتجــاوز الُمـدد النظاميـة لمعالجة الشكوى.  

·        عدم التواصل مع العميل لتذكيره بوجــود ُمتــعثرات إلى حيــن معالجـــة الشكـــوى.  

·        في حـــال عـدم رضا العميـــل عن نتيــجة شكــواه ورغبتــه في تصعيـدها فعلى جهة التمويل تزويد العميــل باآللية   

          الُمتبــعة وتوجيــهه إلى الجهــة الُمنــاسبة بهذا الشــأن.

·        تطويــر سيــــاسة لتحليــل الشكاوى واالعتراضات واألنمـاط الخاصة بها والتعامل مع أسبــابها ومصـادر نشوئها،   

          كما يجب على اإلدارة المعنية بمعالجــة الشكاوى توثيق هذه التقارير وقياس فعاليـتها في معــالجــة مصادر 

          نشــوء الشكـــاوى المتــكررة.

·        تطويــر إجــراءات عمل مع اإلدارات ذات العالقة تشمــل اتفــاقيات مستـوى الخـدمة وآليــة التصعيــد لضمـان   

          معالجــة اعتراضات وشكاوى العمالء خالل الفترة النظامية، على أن يتم توثيق هذه اآللية تقنيًا وقياس 

          مدى التزام اإلدارات بها.

1-5               يجب أن تخضع اإلدارة المعنية بإجراءات التحصيل والتواصل و/أو الطرف الثالث للمراجعة والتدقيق 
         من قبل إدارة الُمراجعة الداخلية وإدارة االلتزام بجهة التمويل بشكل مستمر للتأكد من سالمة اإلجراءات 

          وتوافقها مع هذه الضوابط واألنظمة والتعليمات ذات العالقة.
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2       إجراءات التحصيل من حسابات العمالء:

2-1             ُيحظر على البنوك والمصارف القيام باآلتي:

·         استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على   

          موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.

·        الحجز على حسابات أو أرصدة العمالء ولو بشكل ُمؤقت وعدم تمكينهم من االستفادة من المبالغ   

          المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

·        استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خالل دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن هناك   

          حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

·        استقطاع القسط الشهري في تاريخ َيسبق تاريخ االستحقاق الُمتفق عليه، أو حجز قيمة القسط   

          قبل تاريخ االستحقاق.

·       حجز أو خصم ُمستحقات نهاية الخدمة للعمالء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.  

2-2              يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ االستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن  
                     يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه الحقًا مع العميل من خالل إحدى وسائل

                     االتصال الُموثقة.

2-3              يجب على جهة التمويل االلتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ االستقطاع الُمتفق عليه، وفي 
        حال ثبوت التقصير في عدم قيامها باالستقطاع في التاريخ الُمتفق عليه، فإن جهة التمويل ُملزمة 

        بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار 

        العميل بذلك من خالل وسائل االتصال الموثوقة.

2-4              تلتزم البنوك والمصارف -بناًء على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغُير ظروف 
         العميل )إجباريًا( دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة األجل، 

         وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خالل فترة ال تتجاوز الثالثين يومًا من تاريخ تزويد العميل 

         بالمستندات الالزمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان األصل.

2-5              تلتزم البنوك والمصارف -بناًء على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغُير ظروف 
         العميل )اختياريًا( مع إمكانية تغيير كلفة األجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة 

              خالل فترة ال تتجاوز الثالثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات الالزمة، ويستثنى من ذلك 

         عقود التمويل الممنوحة بضمان األصل.

—  محتــــوى الضوابــط
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3       إجراءات التعامل مع العمالء الُمتعثرين عن السداد:
 

3-1              يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ اإلجراءات النظامية على العميل الُمتعثر عن السداد مع الجهات 
         القضائية الُمختصة مع ضرورة إخطار العمالء بذلك عند تخّلف العميل عن السداد ألكثر من ثالثة 

         أشهر متتالية أو خمسة أشهر ُمتفرقة طوال فترة التمويل. على أن تكون آخر محاولة تواصل مع 

         العميل من خالل العنوان الوطني.

3-2              يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل الُمتعثر عن السداد االلتزام بالقرار 
         الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان )جهة التمويل والعميل( على خالف ذلك )على 

                      سبيل المثال ال الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية(.

3-3              يجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العمالء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك 
         عند تقديمهم للضمانات الالزمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير 

         كلفة األجل ودون أي رسوم إضافية.
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1      للعقود الُمبرمة من تاريخ 01/10/2018م:

1-1      مالم يتفق الطرفان على شمول أي من االستثناءات أدناه، يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ  
الُمطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين يومًا من تاريخ   
استالم الُمستندات ذات العالقة وإعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك   

عقود التمويل التجارية وحاالت الوفاة أو العجز الناتجة عن:  

·    تعّمد العميل إصابة ذاته، أو محاولته لالنتحار -سواًء كان عاقاًل، أو مختاًل عقلياًّ -في ذلك الوقت.  
·    الكوارث الطبيعية.  

·   قرارات المحكمة، أو السلطة القضائية المختصة بموجب األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.  
·    تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير الّنظامية.  

·   االشتراك أو الّتدريب على أّي رياضة، أو ُمنافسة خطرة كاالشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.  
·   وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.  

·   ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعاعات النووية أو التلوث   
     باإلشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو أعمال 

     العدوان األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب واإلرهاب التي يرتكبها   
إرهابيــة. منظمــة  بــأي  صلــة  علــى  أو  عــن  نيابــة  أو  منفــردة  بصفــة  يعملــون  أشــخاص  أو  شــخص            

1-2      ال يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة    
قسط واحد لكامل فترة التمويل.  

2  يجــب علــى جهــة التمويــل التأكــد مــن فهــم العميــل للمخاطــر الُمحتملــة فــي حــال عــدم االلتــزام بأحــكام وشــروط 
التمويليــة. المنتجــات 

3  يجــب علــى جهــــــة التمويـــــــل قبــل منــح أي منتـــــج تمويـــــلي، تقييــم وضــع العميـــــــل االئتمـــــاني والتــــــأُكد مــن قــــدرته 
علــى الوفـــــاء بالتزاماتـــــه طــوال فتــــــرة العقـــــد آخــذًا بعيــن االعتبــار مقــدرة العميــل علــى ســداد الدفعــة األخيــرة فــي حــال 
تضمينهــا فــي عقــد التمويــل، والتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى وضعــه االئتمانــي مثــل )ســن التقاعــد )االختيــاري - اإلجبــاري( 

/ البــدالت غيــر الثابتــة(.

4   تعتبــر هــذه الضوابــط حــدًا أدنــى لمــا يجــب علــى جهــة التمويــل القيــام بــه للعنايــة بالعمــالء، ويجــب علــى جهــة التمويــل 
أن تعمــل علــى تطويــر إجراءاتهــا الداخليــة بشــكل ُمســتمر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أعمالهــا ومــع أفضــل المعاييــر 

والممارســات المحليــة والدوليــة ذات العالقــة وبمــا ال يتعــارض مــع هــذه الضوابــط والتعليمــات ذات الصلــة.

5   ُتعــد هــذه الضوابــط تحديثــًا لمــا ســبقها مــن لوائــح و/ أو تعليمــات بهــذا الشــأن، وتعتبــر ملزمــة لجهــات التمويــل و أو 
الطــرف الثالــث بمــا ورد فيهــا، وعلــى جميــع جهــات التمويــل تحديــث السياســات واإلجــراءات لديهــا ولــدى الطــرف الثالــث 

بمــا يتوافــق مــع هــذه الضوابــط، وال ُتعفــى جهــة التمويــل و/أو الطــرف الثالــث مــن المســئولية فــي حــال 
عدم التزامها بذلك.

ــود  ــع العقـــ ــط علــى جميـــ ــري هــذه الضوابــ ــط، تســـ ــذه الضوابـــ ــًا( مــن هـــ ــد )خامســ ــاة الفقــرة )1( مــن البنــ 6    مــع مراعــ
القائــــمة والالحقــة.

 

 

 — أحكـــــــام عــامـــة
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