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 التأمني وشركات البنوك عالقة تنظيم يف السعودي العربي النقد مؤسسة دور هو ما 
 عمالءها؟ مع التمويل وشركات

 

 وشركات التأمني وشركات والصيارفة البنوك على والرقابية اإلشرافية اجلهة املؤسسة تعترب
 اخلاضعة املالية املؤسسات لعمل املنظمة واللوائح التعليمات بإصدار تقوم حيث التمويل،

 .املؤسسات تلك عمالء وقحق محاية تكفل واليت إلشرافها

 

 إلشرافها؟ اخلاضعة املالية املؤسسات عمالء شكاوى املؤسسة تستقبل هل 

 

 حل عدم حال ويف معها يتعامل اليت اجلهة إىل شكواه تقديم املالية املؤسسة عميل على ينبغي

 .السعودي العربي النقد مؤسسة إىل التقدم له ميكن الشكوى

 

 املؤسسة؟ يف العمالء شكاوى استقباال آلية هي ما 

 

 التمويل، شركة أو التأمني شركة أو البنك لدى شكواه معاجلة بنتائج الشاكي قناعة عدم حال يف
 الشكاوى استقبال قنوات إحدى طريق عن الشكاوى املؤسسة يف العمالء محاية إدارة تستقبل

 .املتاحة

 

 املؤسسة؟ يف الشكاوى استقبال قنوات هي ما 
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 .املؤسسة يف الرئيسي باملركز العمالء محاية إدارة    .1

 

 .اململكة يف املؤسسة فروع    .2

 

 (1001887218) رقم والفاكس( 6110728888) رقم اجملاني اهلاتف    .3

 

 (CPDC@SAMA.GOV.SA) االلكرتوني الربيد    .4

 

 اآليل؟ الصرف بطاقات إصدار رسوم أخذ للبنك حيق هل 

 

 بإصدار املرتبطة والعموالت الرسوم تفاصيل على املؤسسة من الصادرة البنكية التعرفة اشتملت

 .اآليل الصرف بطاقات

 

 ماسرت فيزا،( بطاقات مثل االئتمانية البطاقات إصدار على رسوم فرض للبنك حيق هل 
 ؟(إكسربيس أمريكان كارد،

 

 .البطاقة نوع حسب الرسوم وختتلف نعم
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 بالكامل؟ االئتمانية البطاقات مستحقات بسداد املطالبة للبنك حيق هل

 

 كامل سداد ينبغي (CHARGE CARD) اخلصم بطاقات فهناك البطاقة، نوع حسب ذلك خيتلف
 املبلغ سداد ميكن (CREDIT CARD) ائتمانية بطاقات وهناك شهر، كل هناية املستحق املبلغ

 .املصدرة اجلهة مع االتفاق حسب املستحق االدنى

 

 مباشرة؟ العميل حساب من االئتمانية البطاقات قاتمستح خصم للبنك حيق هل 

 

 ضوابط بتعليمات االلتزام بشرط والعميل البنك بني املربمة االتفاقية إىل االجراء هذا خيضع

 .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة االستهالكي التمويل

 

 ائتمانية؟ بطاقة العميل ومنح إصدار رفض للبنك حيق هل 

 

 .للعميل املالية املالءة على بناءً تتم عدمه من ائتمانية بطاقة إصدار على املوافقة

 

 يف البطاقة بيانات تفاصيل إدراج ائتمانية بطاقة العميل منح عند للبنك حيق هل 
 ؟"مسة" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة

 

 بيانات إدراج على العميل موافقة منها شروط عدة والعميل البنك بني املربمة االتفاقية تتضمن

 .االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة لدى االئتمانية البطاقة إصدار
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 بالبطاقات للمشرتي اهلوية أثبات طلب بيع نقاط لديهم الذين للتجار حيق هل 
 االئتمانية؟

 

 .استخدامها عند االئتمانية البطاقة حامل للمشرتي اهلوية إثبات طلب للتاجر حيق نعم

 

 العملة ملبلغ بيع كرسوم٪ 7.2 مبلغ إضافة بيع نقاط لديهم الذين للتجار حيق هل 
 الشرائية؟

 

 .الرسوم هذه فرض حال يف االئتمان لبطاقة املصدر البنك إبالغ العميل وعلى ذلك، هلم حيق ال

 

 طريق عن تتم اليت العمليات أو املشبوهة العمليات جتاه البنك مسئولية مدى ما 
 بياناهتا؟ املستنسخة البطاقات

 

 عمليات وجود للبنك وثبت االئتمانية البطاقة باستخدام عمليات على العميل اعرتاض حال يف
 فعليه مستنسخة البطاقة وأن( للعمليات واملكاني الوقيت التزامن) واألزمنة األماكن متفاوتة

 .العميل إبالغ دبع متت اليت العمليات كافة البطاقة مصدر البنك ويتحمل البطاقة، إيقاف

 

 البنوك؟ تصدرها اليت الدفع بطاقات أنواع هي ما 
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 البطاقات هذه أكثر أن إال البنوك، تصدرها اليت الدفع بطاقات من أنواع عدة هناك يوجد

 :هي شيوعاً

 

 حسابه من مبلغ خبصم للشخص تسمح اليت البطاقة وهي: اآليل الصرّاف -احلسم بطاقة .1
 يقوم حيث البنك، لدى حساب فتح بعد عليها احلصول ميكن. التاجر إىل لدفعها مباشرة اجلاري
 يف سواء استخدامها العميل يستطيع وال احلساب حبركة وربطها للعميل البطاقة بإصدار البنك

 البيع نقاط أجهزة خالل من شراء عمليات يف أو اآليل الصراف أجهزة من نقدي سحب عمليات

 .دائن احلساب رصيد كان إذا إال

 

 الدفع شركات مع بالتعاون للعمالء البنوك تصدرها اليت البطاقة هي: االئتمان بطاقة .2
 البطاقة حامل يستطيع حيث ،"اخل...  اكسربيس، أمريكان كارد، ماسرت فيزا،: "مثل الدولية

 اليت التجارية احملالت من مشرتياته قيمة لدفع أو نقدي سحب عمليات إجراء يف استخدامها
 أو املبلغ إمجايل تسديد إما للعميل ميكن حيث الحقاً، قيمتها تسديد ثم ومن فيها التعامل تقبل

 نسبة احتساب وبالتايل املبلغ إمجايل من%" 8 إىل% 3 بني يرتاوح عادة" األدنى احلد تسديد

 .املصدر البنك مع االتفاقية حسب املتبقي القائم الرصيد على فائدة

 

 شركات مع بالتعاون للعمالء البنوك تصدرها اليت البطاقة هي: االئتمانية القيد بطاقة .3
 يف استخدامها البطاقة حامل يستطيع حيث ،"اخل...  كارد، ماسرت فيزا،: "مثل الدولية الدفع
 التعامل تقبل اليت التجارية احملالت من مشرتياته قيمة لدفع أو نقدي سحب عمليات إجراء

 .فيها

 

 الدفع، مسبقة البطاقة: مثل واستخداماً شيوعاً أقل ولكنها البطاقات من أخرى أنواع وهناك

 .الشركات وبطاقة الذكية، والبطاقة
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 االئتمان؟ بطاقة استخدام فوائد هي ما 

 

 تتمتع اليت الفريدة اخلصائص العامل مستوى على فيها والتعامل البطاقات انتشار أسباب من
 مصدر للبنك بالنسبة أو البطاقة، يقبل الذي وللتاجر البطاقة، حلامل بالنسبة سواء فيها

 حتقق فإهنا مدروسة، وبطريقة الضرورة عند واستخدامها عليها احملافظة مت فإذا. البطاقة

 :أمهها من حلاملها، الفوائد من كثرياً

 

 .واحلفظ االستخدام سهلة وسيله تعترب    .1

 

 .النقدية األوراق محل عن تغين آمنة وسيلة    .2

 

  .عملية أية إلجراء يومية بصفة استخدامها ميكن    .3

 

 .الشهري احلساب كشف خالل من املنفذة العمليات مجيع من والتأكد مراجعة ميكن    .4

 

 تنفيذ تاريخ من يوماً 21 إىل 71 بني ترتاوح فرتة بعد والتسديد مساح فرتة من االستفادة    .5

 .آخرعملية

 

 .مدروسة بطريقة استخدامها عند املايل التخطيط عملية يف تساعد مفيدة مالية أداة    .6
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 ميكن البطاقات هذه بعض فمثال) البطاقات هبذه التعامل تقبل اليت واحملالت األماكن وفرة  .7
 .(العامل مستوى على حمل مليون 72 من أكثر يف قبوهلا

 

 االئتمان؟ بطاقة استخدام خماطر هي ما 

 

 سجل على تؤثر كبرية خماطر إىل يؤدي أن ممكن مدروسة غري بطريقة البطاقة استخدام

 :املخاطر هذه أهم. املالية التزاماته وإدارة تسديد يف قدرته وعلى االئتماني العميل

 

 .باستخدامها التحكم يتم مل إذا االستهالك، على تشجع سهلة مالية أداة    .1

 

 أو الزوج، االبنة، االبن،) املقربني األشخاص خاصةً الغري قبل من استخدامها إمكانية    .2

 .هاتفياً عمليات بإجراء استخدامها ميكن وأيضاً. عليها احملافظة يتم مل إذا...(  الزوجة،

 

 .آخر شخص قبل من واستخدامها البطاقة سرقة أو فقد/ ضياع إمكانية    .3

 

 .املبلغ من جزء تسديد حال ويف السداد تأخري حال يف كرسوم إضافية مبالغ تسديد    .4

 

 .االئتمان بطاقات باستخدام املرتبطة والفوائد العموالت نسبة ارتفاع    .5
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 بتواريخ والتزام سليمة وإدارة مستمرة متابعة تتطلب اليت املالية األدوات من تعترب    .6
 .السداد

 

 ائتمان؟ بطاقة على ولللحص طلب تقديم يرغب ملن معرفتها جيب اليت األمور هي ما 

 

 :التالية لألسئلة إجابة ميلك انه يتأكد أن ائتمان بطاقة على باحلصول يرغب شخص كل على

 

 ائتمان؟ بطاقة على احلصول أريد ملاذا    .1

 

 على مثال فيها؟ التعامل وكذا بدقة البطاقة استخدام اتفاقية وضوابط شروط فهمت هل  .2
 رسوم أو السداد، تأخري حالة يف املرتتبة الفائدة ونسبة املختلفة، الرسوم مبالغ عرفت هل ذلك،

 احلد جتاوز ورسوم النقدي، السحب ورسوم السداد، عن التأخري ورسوم السنوية، اإلصدار
 االئتماني؟

 

 فقط األدنى احلد تسديد أو البطاقة؟ مشرتيات مبلغ إمجايل تسديد شهر كل أستطيع هل    .3
 املبلغ؟ من

 

 على اإلضايف العموالت مبلغ دفع حتمل أستطيع هل األدنى، احلد بتسديد قمت إذا    .4
 القائم؟ الرصيد
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 املستحق؟ للمبلغ تسديدي عدم حال يف البنك فيه يقوم الذي اإلجراء هو ما    .5

 

 عليها؟ واالطالع معرفتها البطاقة حامل على جيب اليت املصطلحات أهم هي ما 

 

 أو البنوك أحد من قيد/ ائتمان بطاقة على احلصول يف يرغب الذي الشخص هو العميل

 .السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من هلا املرخص الشركات

 

 اليت وهي طلبه على بناءً للعميل البطاقة بإصدار قامت اليت الشركة أو البنك: اإلصدار جهة -
 أحد مع باملشاركة البطاقة هذه إصدار مت لو حتى البطاقة حامل عمليات متابعة يف احلق هلا

 .السعودي بالسوق العاملة املرخصة التجارية احملالت

 

 االتفاقية من بنسخة العميل تزويد للبطاقة املصدرة اجلهة على: البطاقة إصدار اتفاقية -
 وطرق الفائدة معدل االتفاقية بنود تشمل حيث عليها، واملوافقة الشروط على لالطالع
 .طرف كل والتزامات وحقوق املختلفة، العمليات ورسوم الفائدة، احتساب

 

 حامل العميل على وجيب. حمدد حساب برقم معرفة تكون ائتمان بطاقة كل: احلساب رقم -
 ونزاهة مسعة من التأكد بعد إال إفشاءه وعدم األوقات مجيع يف الرقم على احملافظة البطاقة
 مت اليت العمليات مستندات/ بإيصال دائماً واالحتفاظ معه التعامل يتم الذي التاجر/ الشركة

 .تنفيذها
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 شراء عمليات تنفيذ خالله من للعميل ميكن والذي للبطاقة الكلي االئتمان مبلغ: االئتمان حد -
 أمهها من معايري، عدة على بناء عميل لكل االئتماني احلد حتديد يتم. املبلغ هذا مبقدار

 .املصدرة للجهة الداخلية االئتمان سياسة وعلى انياالئتم وسجله العميل جدارة

 

 للعمالء االئتماني السجل مبتابعة هلا املرخص الشركات هي: االئتمانية املعلومات شركات -
 يف للعمالء االئتماني السلوك وحتليل ودراسة جلمع بيانات قاعدة إنشاء خالل من األفراد

 .السعودية العربية اململكة

 

 بالسوق تعمل حمدودة مسئولية ذات شركة(: مسه) االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة -
 للبنوك املساندة لتقديم وهتدف السعودي العربي النقد مؤسسة إشراف حتت السعودي
 الشركة تقوم حيث البنكية، االئتمانية والعمليات اخلدمات مبستخدمي يتعلق فيما والشركات

 استخدام من اجلهات هذه لتتمكن الشركات/ البنوك عن نيابة االئتمانية البيانات مصادر بإدارة

 .األفراد العمالء مع عالقاهتا وإدارة االئتمان تقديم يف مساعدهتا وبالتايل البيانات

 

 تاريخ عن ملخص عن عبارة وهو" مسه" شركة من الصادر التقرير: االئتماني" التقرير"  السجل -
 من العميل، عن أساسية معلومات التقرير يشمل. واحلالية السابقة وتعامالته االئتماني العميل

 :أمهها

 

 الوظيفة، العنوان، العمر، اهلوية، ورقم االسم) للعميل األساسية الشخصية البيانات    .1

 (... االجتماعية، احلالة الدخل،

 

 .السابقة مساخل السنوات فرتة خالل متت اليت العميل عن االستعالم سجالت    .2
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 .السابقة السنتني فرتة خالل التزاماته بسداد العميل انضباط تاريخ    .3

 

 .السابقة اخلمس السنوات خالل التعثر سجالت    .4

 

 مسه شركة من سنوياً واحده مره االئتماني سجله من نسخة على احلصول طلب للعميل وحيق

 .السجل يف املوجودة املعلومات ودقة صحة من والتأكد ملراجعته وذلك

 

 املصدرة اجلهة من فرضها يتم شهرية مئوية نسبة وهي االئتمان تكلفة تقيس: العمولة معدل -
 عند املستحق اإلمجايل املبلغ تسديد دائماً يفضل. للبطاقة القائمة املدينة األرصدة على

 .العمولة مبلغ دفع لتاليف وذلك احلساب كشف استالم

 

 للجهة البطاقة حامل يدفعها البطاقة نوع حسب حتدد سنوية رسوم: السنوي اإلصدار رسم -
 .املصدرة

 

 رصيد إمجايل تسديد البطاقة حامل على جيب الذي التاريخ هو: الدفع استحقاق تاريخ -
 يتم فانه احملدد، بالتاريخ بالتسديد العميل قيام عدم حال يف. منه جزء أو القائم البطاقة

 .املصدرة اجلهة قبل من تأخري رسوم فرض

 

 أجهزة من نقدي سحب عملية يف االئتمان بطاقة استخدام عند: النقدي السحب رسم -
 .اخلدمة هذه مقابل عمولة احتساب يتم فانه اآليل، الصرَّاف
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 فان احلساب، بكشف احملدد التاريخ يف املبلغ تسديد عدم حال يف: السداد يف التأخري رسم -
 .السداد يف تأخري عمولة باحتساب تقوم املصدرة اجلهة

 

 االتصال العميل من تطلب اإلصدار جهات اغلب فان البطاقة، تنشيط قبل: البطاقة تنشيط -
 ومن العميل هوية من للتأكد رقابي كإجراء وذلك اجملددة أو اجلديدة البطاقة استالم عند هبا

 .البطاقة تفعيل يتم ثم

 

 أستطيع اليت اجلهة هي من االئتماني، بالسجل املوجودة املعلومات على اعرتاض وجود حال يف
 إليها؟ التوجه

 

 لدى مباشرة االعرتاض ميكن فانه املوضوع، تسوية عدم حال يف. معه تتعامل الذي البنك

 .(مسه) االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة

 

 االئتمان؟ بطاقة يف مشكلة أو اعرتاض وجود حال يف إليها أتقدم اليت اجلهة هي من 

 

 .للبطاقة املصدر البنك

 

 االئتمان؟ بطاقة استخدام وإساءة االحتيال عمليات من للحد النصائح أفضل هي ما 
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 .األوقات مجيع يف عليها واحملافظة مسئول غري شخص ألي االئتمان بطاقة تسليم عدم    .1

 

 .استالمها فور البطاقة خلف التوقيع    .2

 

 .املنتهية أو قدمية،ال البطاقات إتالف    .3

 

 .النقدي السحب عمليات إجراء عند االئتمانية بطاقتك بيانات محاية    .4

 

 .البطاقة على (PIN)السري بطاقتك رقم كتابة عدم    .5

 

 .احملفظة يف (PIN) السري رقمك وضع عدم    .6

 

 يف خط وضع جيب وغريها املطاعم يف للمقدم (TIP)إكرامية دفع يف رغبتك عدم عند  .7
 .باإليصال التالعب من شخص أي يتمكن ال حتى لذلك املخصص املكان يف اإليصال

 

 .البنك من احلساب كشف وصول عند مبقارنته وقم اإليصال أحفظ    .8

 

 االتصال جيب فإنه بتنفيذها، تقم مل عمليات أو احلساب كشف يف اختالفات حدوث عند  .9
 .الفروقات هبذه إلخبارهم معها تتعامل اليت اجلهة على مباشرة
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 اجليدة السمعة ذات املعروفة واجلهات الشركات مع التعامل جيب اإلنرتنت من الشراء عند .10
 .البطاقة بيانات إدخال عند اآلمن احلماية نظام توفر من والتأكد

 

 .سنةً كل واحدة مرة االئتماني سجلك ومراجعة بطلب قم   .11

 

 .احلاجة عند إليها للرجوع االئتمان بطاقات بأرقام قائمة لديك ضع   .12

 

 إرسال ثم ومن البطاقة سرقة أو( فقد) ضياع عن واإلبالغ اإلصدار جبهة مباشرة االتصال .13
 .املستندات هبذه واالحتفاظ التبليغ عملية لتأكيد فاكس

 

 سليمة؟ بطريقة املالية أموره إدارة يف الشخص ملساعدة النصائح أفضل هي ما 

 

 بعض هناك أن إال أولوياته، وترتيب حياته ومنط املايل دخله حسب آخر إىل شخص من ختتلف

 :مثل طرحها جيب األسئلة

 

 اخلدمات؟ فواتري لدفع االستعارة أو سلفه مبلغ على للحصول دائماً تضطر هل    .1

 

 الفواتري؟ بدفع دائماً تتأخر هل    .2
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 االئتمان؟ على احلصول جتنب تستطيع وال حياتك شئون لتسيري كثرياً تقرتض هل    .3

 

 التحصيل؟ إدارة موظفي قبل من اتصاالت عدة تلقيت وأن سبق هل    .4

 

 من املالية شئونك ترتيب إعادة إىل حباجة فأنت األسئلة هذه إحدى على بنعم أجابتك كانت إذا

 :يلي مبا القيام خالل

 

 .حتقيقها ميكن حمددة مالية أهداف وضع    .1

 

 .القصوى الضرورة عند إال االقرتاض عدم حماولة    .2

 

 .تأخري أي بدون واملستحقات الديون سداد    .3

 

 .األسرة أفراد بني االدخار منط وتشجيع املصروفات يف التحكم    .4

 

 .فيه شهري مبلغ بإيداع وااللتزام ادخار حساب فتح    .5

 

 .الشهري احلساب كشف مع ومراجعتها العمليات ومستندات إيصال من بنسخة االحتفاظ    .6
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 .املتخصصة واجلهات األشخاص من املالية الشئون لتدبري املساعدة طلب    .7

 

  

 

 الطرف بإخالء املتعلقة األسئلة 

 

 البنوك؟ من الطرف إخالء إلصدار ومعينة حمددة مدة هناك هل

 

 وجود عدم حال يف عمل، أيام سبعة خالل الطرف اخالء خطاب إصدار البنوك على ينبغي

 ما حسب وذلك( ائتمانية بطاقة وجود حال يف عمل يوم 31) العميل على قائمة مالية التزامات

 .(08/0 البند) املصارف عمالء محاية مبادئ يف ورد

 

 إخالء خطاب إصدار ترفض اليت البنوك جتاه املؤسسة من املتخذ اإلجراء هو ما 
 الطرف؟

 

 يكون( عمل ايام سبعة) احملددة الفرتة خالل طرف إخالء خطاب إصدار يرفض الذي البنك

 .السعودي العربي النقد مؤسسة تعليمات حسب للمساءلة عرضه

 

 إخالء خطاب إلصدار االئتمانية البطاقة حد يعادل مبلغ إيداع بطلب البنوك بعض تقوم
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 الطرف؟

 

 خاصة حاالت يف إال االئتمان لبطاقة االئتماني احلد يعادل مبلغ إيداع بطلب البنوك تقوم ال

 من عمل يوم 31 فرتة انقضاء قبل طرف اخالء خطاب على احلصول العميل فيها يطلب واليت
 باستخدام تنفيذها مت هبا املطالبة ميكن عمليات مبالغ لسداد االئتمانية البطاقة إيقاف تاريخ

 .البطاقة

 

 معينة؟ صالحية مدة الطرف إلخالء هل 

 

 .أخر إىل بنك من ذلك وخيتلف تقريباً واحد شهر الطرف إخالء صالحية

 

  

 

 باحلسابات املتعلقة األسئلة 

 

 معني؟ مبلغ واملقيمني للمواطنني حسابات فتح عند البنوك تشرتط

 

 مبوجب السعودي العربي النقد مؤسسة من الصادرة البنكية التعرفة حسب ذلك للبنك حيق ال

 .هـ72/00/0131 وتاريخ( 031301) رقم التعميم
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 عن أرصدهتا تقل اليت اجلارية احلسابات من شهرياً ريال 7.2 يعادل مبلغ خبصم البنوك تقوم
 شهرياً؟ ريال 0111

 

 مبوجب السعودي العربي النقد مؤسسة من الصادرة البنكية التعرفة حسب ذلك للبنك حيق ال

 .هـ72/00/0131 وتاريخ( 031301) رقم التعميم

 

 ومعلوماهتا؟ بياناهتا احملدثة غري احلسابات جتميد للبنوك حيق هل

 

 البنوك يف لتشغيلها العامة والقواعد البنكية احلسابات فتح قواعد إىل ذلك يف استنادا نعم

 (املؤسسة موقع خالل من القواعد على االطالع ميكن. )باململكة التجارية

 

 هوياهتم؟ صالحية املنتهية املقيمني أو املواطنني العمالء حسابات جتميد للبنوك حيق هل

 

 يف لتشغيلها العامة والقواعد البنكية احلسابات فتح قواعد املؤسسة من صدر ما وفق وذلك نعم
 من القواعد على االطالع ميكن. )الداخلية وزارة تعليمات على املبنية باململكة التجارية البنوك

 (املؤسسة موقع خالل

 

 ألفراد؟ بنكي حساب لفتح املطلوبة املستندات هي ما 

 

 باململكة التجارية البنوك يف لتشغيلها العامة والقواعد البنكية احلسابات فتح قواعد تضمنت

 (املؤسسة موقع خالل من القواعد على االطالع ميكن. )احلسابات لفتح املطلوبة كافة على
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 احملجبة؟ للمرأة الشخصي املعرف هو من 

 

 أو األوىل الدرجة من األقارب حمارمها ومن احملجبة احلساب فتح طالبة لدى معروف شخص هو
 املثبتة الرضاعة طريق عن أو املصاهرة طريق عن األقارب من أو الرابعة أو الثالثة أو الثانية
 على احلاصلني فقط أشقائها أو أبناءها من أو هجرية سنة عشر الثامنة الرشد لسن البالغ شرعاً

 سعودية امرأة قِبل من او هجرية سنة عشر اخلامسة سن للبالغني وطنية هوية أو أحوال بطاقة
 ويعرفها لديها أو لديه معروفة هي وتكون( البنك موظفات غري من) أحوال بطاقة حتمل أخرى

 (املؤسسة موقع خالل من القواعد على االطالع ميكن. )تعرفها أو

 

 اخل؟...  الوطنية اهلوية بطاقة كصورة الثبوتية األوراق صورة قبول البنوك بعض ترفض

 

 أكدت باململكة التجارية البنوك يف لتشغيلها العامة والقواعد البنكية احلسابات فتح قواعد
 وزارة تعليمات على املبنية البنك، ملوظف املطلوبة الثبوتية األوراق أصل إبراز وجوب على

 على ويوقع بنكال موظف من تضاهى حبيث املطلوبة الوثائق بأصول فقط يسمح الداخلية

 .املوظف عليها أطلع اليت الصورة مطابقة

 

 اآليبان ورقم البنكي احلساب رقم بني الفرق ما (IPAN)؟ 

 

 الرقم هو (IPAN) اآليبان رقم بينما بنكه، داخل للعميل التعريفي الرقم هو احلساب رقم
 .معينة دولة يف معني بنك لعميل الدويل التعريفي
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 باحلواالت املتعلقة األسئلة 

 

 البنكية؟ القنوات عرب تتم اليت احلواالت على إدارية رسوم حتصيل للبنوك حيق هل

 

 البنوك من املفروضة والعموالت الرسوم كافة تضمنت املؤسسة من الصادرة البنكية التعرفة
 .واملنتجات اخلدمات تقديم مقابل

 

  

 

 الشخصية بالقروض املتعلقة األسئلة

 

 الشخصية؟ القروض على إدارية رسوم حتصيل للبنوك حيق هل 

 

 االستهالكي التمويل ضوابط وفق وذلك إدارية كرسوم التمويل مبلغ من نسبة حتصيل للبنك

 .(احملدثة) املؤسسة من الصادرة
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 81) سنوات مخس عن السداد فرتة تزيد شخصية قروض منح رفض للبنوك حيق هل 
 ؟(شهراً

 

 سداد فرتة حددت االستهالكي لتمويل لنشاط واملنظمة املؤسسة من الصادرة التعليمات

 .(شهر 81) سنوات مخس عن تزيد ال مبدة االستهالكية القروض

 

 شهرياً املتقاعد راتب وربع املوظف راتب ثلث من أكثر استقطاع رفض للبنوك حيق هل 
 الشخصية؟ القروض لصاحل

 

 بأن البنك استقطاع نسبة حددت االستهالكي لتمويل واملنظمة املؤسسة عن الصادرة التعليمات

 .املتقاعد راتب وربع املوظف راتب ثلث عن تزيد ال

 

 على القائمة املديونيات لصاحل اخلدمة هناية مكافأة مبالغ حجز للبنوك حيق هل 
 العمالء؟

 

 على نصت الراتب بضمان شخصية قروض مبنحهم املتعلقة وعمالءها البنوك بني املربمة العقود
 من االستفسار عملهم جهات من عمالءها حسابات يف كبرية مبالغ إيداع عند للبنوك حيق أنه

 هو الذي الراتب أن على دليل فهذا اخلدمة هناية مكافأة كانت فإن املبالغ هذه عن العمل جهة
 اخلدمة هناية مكافأة على باحلجز البنك يقوم وعليه ينقطع سوف للعميل املمنوح القرض ضمان

  .العميل مع مديونياته تسوية حتى

 

 أصل بسداد العميل مطالبة الشخصية للقروض املبكر السداد حالة يف للبنوك حيق هل 
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 األجل؟ كلفة مع القرض

 

 األجل كلفة احتساب للبنك وحيق والعميل البنك بني املربمة العقود تضمنته ملا وفقاً وذلك نعم

 .املتبقية املدة عن

 

 شخصي؟ قرض العميل منح رفض للبنك حيق هل 

 

 العميل منح أن حيث بااللتزامات الوفاء يف املالية العميل قدرة عدم للبنك اتضح حال يف. نعم

 .للعميل املالية املالءة على يستند أن ينبغي عدمه من قرض

 

 يف القرض بيانات تفاصيل تسجيل شخصي قرض العميل منح عند للبنك حيق هل 
 ؟"مسة" ئتمانيةاال للمعلومات السعودية الشركة

 

 إدراج على العميل موافقة منها شروط عدة والعميل البنك بني املربمة االتفاقية تتضمن. نعم

 .االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة لدى االئتماني سجله ضمن الشخصي القرض بيانات

 

 البنك؟ من جديد قرض طلب البنك من شخصي قرض لديه الذي للعميل حيق هل 

 

 االقراض شروط انطباق حال البنك من تكميلي أو جديد شخصي قرض طلب للعميل حيق
 .عليه
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 الشهري؟ القسط خلصم عليه املتفق املوعد قبل الشهري القسط خصم للبنك حيق هل 

 

 والعميل البنك بني عليه املتفق التاريخ يف الشهري القسط باستقطاع االلتزام البنك على ينبغي

 .العقد يف

 

 الشخصية؟ القروض ملنح الشروط يف البنوك بني تفاوت هناك

 

 كل يضع األساس هذا وعلى معينة، خماطر لنسبة قبوله ومدى االئتمانية سياسته بنك لكل
 االستهالكي التمويل وضوابط تعليمات خيالف ال مبا له مناسبه يراها اليت الشروط بنك

 .أخرى تعليمات أو أنظمة أية أو املؤسسة من الصادرة

 

 وفاهتم؟ بعد الشخصية قروضهم من املقرتضني إعفاء يف البنوك بني تفاوت هناك

 

 إعفاء على ينص املقرتض والعميل البنك بني اإلقراض عقد كان وإن املتعاقدين، شريعة العقد

 .الشرط هبذا االلتزام البنك فعلى مديونيته من وفاته بعد املقرتض

 

  

 

 بالشيكات املتعلقة األسئلة
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 الشيكات؟ صرف رفض عند البنك من اعرتاض ورقة على احلصول للعميل حيق هل 

 

 .الشيك صرف عدم سبب تبني البنك من اعرتاض ورقة على احلصول للعميل حيق نعم

 

 استحقاقه؟ تاريخ قبل شيك صرف رفض للبنك حيق هل 

 

 إصداره، تاريخ على شهور ست مضي حال يف إال األركان مكتمل شيك صرف رفض للبنك حيق ال

 .تقدميه حال الدفع واجبة جتارية ورقة فالشيك

 

 الشيكات؟ دفاتر على رسوم أخذ للبنك حيق هل 

 

 .ذلك تضمنت املؤسسة من الصادرة البنكية التعرفة

 

 للمعلومات السعودية الشركة لدى شيك ارجتاع عند العميل اسم إضافة يتم هل 
 ؟"مسه" االئتمانية

 

 للمعلومات السعودية الشركة لدى العميل سجل يف املرجتع الشيك بيانات إضافة البنك يقوم

 .االئتمانية
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 االئتمانية للمعلومات السعودية بالشركة املتعلقة األسئلة

 

 ؟(مسة) االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة هي من 

 

 من هلا مصرح ائتمانية معلومات شركة أول هي( مسة) االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة
 السعودي العربي النقد مؤسسة قبل

 

 مسة؟ على والرقابية اإلشراقية اجلهة هي من 

 

 مسة أعمال كافة على والرقابة اإلشراف مهام السعودي العربي النقد مؤسسة تتوىل

 

 مسة؟ هبا تقوم اليت الرئيسة األدوار هي ما 

 

 سجالت ختزين فيها يتم مركزية بيانات قاعدة االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة متثل
 والذين مسة أعضاء من البيانات جتميع يتم. العمالء ختص اليت الدفع أداء وبيانات االئتمان

 توفري يتم. دوري بشكل عمالئهم سجالت ختص اليت االئتمان أداء معلومات بتحديث يقوموا
 طريق عن لالئتمان املاحنة اجلهاتو لألعضاء وختزينها جتميعها يتم اليت االئتمانية املعلومات

 احملتملني، أو/ و احلاليني للعمالء االئتمانية اجلدارة تقييم على تساعد واليت االئتمان، تقارير
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 االئتمان خماطر وتقييم سليمة قرارات اختاذ على لالئتمان املاحنة اجلهات تساعد وبذلك

 .وأفضل أسرع بطريقة

 

 مسة؟ لعضوية االنضمام لألفراد ميكن هل 

 

 .مسة لعضوية االنضمام لألفراد ميكن ال. ال

 

 مسة؟ لعضوية االنضمام هلا ميكن اليت اجلهات ما 

 

 العام أو اخلاص القطاع يف سواءً واالئتمانية، التمويلية للجهات ميكن

 

 االئتماني؟ التقرير تاريخ بناء يف االئتمانية املعلومات شركة تسهم كيف 

 

 توفري خالل من اجليد االئتماني التاريخ بناء يف االئتمانية املعلومات شركة معلومات تسهم
 تساعد أهنا ذلك على زد. لألعضاء تقدم خدمات عرب واحملدثة الدقيقة االئتمانية املعلومات

 خدمات وجود يف يساهم مما وموضوعية سريعة ائتمانية قرارات اختاذ عل املقرضة اجلهات

 .املقرضة اجلهات بني منافسة لوجود نظرا للعميل تقدم أفضل

 

 التسويق؟ لشركات اخلاصة االئتمانية املعلومات توفري لسمة ميكن هل 
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 ألعضائها إال عنها اإلفصاح وال التسويق لشركات االئتمانية املعلومات توفري لسمة ميكن ال

 .االئتمانية اجلدارة لتقييم االئتمانية املعلومات يستخدموا ممن فقط

 

 االئتماني؟ التقرير هو ما 

 

 إنشاءه ويتم مسة، أعضاء لدى االئتماني وتارخيه العميل أداء معلومات على حيتوي سجل هو
 بالبيانات بتزويدها مسة أعضاء يقوم. ائتماني تسهيل أول على للحصول التقدم يتم عندما
 يف إليها عالرجو ميكن اليت البيانات وختزين جبمع ذلك بعد تقوم حيث ودورية، منتظمة بصفة

 .املستقبل

 

 االئتماني؟ التقرير أمهية ما 

 

 مسة عضو يقوم جديد، جاري حساب فتح أو ائتمان على للحصول بطلب التقدم يتم عندما
 وهذا. االئتماني سلوكه على واالطالع القرض سداد على العميل قدرة من والتأكد باالستفسار

 أن املرجح فمن السداد، يف منتظم العميل أن مثالً تبني حال ففي. االئتماني التقرير جيسده ما
 قد العميل كان إذا أما. االئتمانية جدارته على أيضاً سينعكس وهذا فيه، مرغوباً عميالً يكون

 للوقوف بعناية التمويل طلب االئتمان مانح يدرس أن املرجح فمن املاضي يف الدفع عن ختلف
 أو منح قضية يف إطالقاً تتدخل ال النهاية يف مسة لكن. الطلب ملقدم االئتماني السلوك ومعرفة

 قد أنه مبعنى. مسة عضو قرار هو النهاية يف عدمه من التمويل منح فقرار. التمويل منح عدم

 .تعثر هناك يكن مل لو حتى التمويل طلب يرفض وقد التعثر، حالة يف حتى التمويل إقرار يتم

 

 االئتماني؟ التقرير مكونات هي ما 
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 :يلي ما تتضمن معلومات من االئتماني التقرير يتكون

 

 الشخصية املعلومات  -

 

 واهلوية بالكامل، االسم وتتضمن. للعميل الشخصية البيانات التقرير من القسم هذا يظهر

 .االجتماعية واحلالة واجلنسية، امليالد، وتاريخ واجلنس، الرمسية،

 

 السابقة االستفسارات  -

 

 احلساب، ورقم االستفسار، ونوع املستفسر، العضو واسم االستفسار، تاريخ القسم هذا يتضمن

 .العميل واسم املطلوب واملبلغ املنتج، ونوع

 

 احلساب تفاصيل  -

 

 ويتضمن. األعضاء لدى والسابقة احلالية العميل حسابات تفصيل التقرير من القسم هذا يظهر
 االنتهاء، وتاريخ اإلصدار، وتاريخ االئتماني، واحلد احلساب، ورقم املنتج،: اآلتي القسم هذا

 الراتب، ومقابل الدفع، ودورية الدفعة، ومبلغ القرض، ومدة اإلغالق، وتاريخ احلساب، وحالة
 وتاريخ سداد، آخر ومبلغ التحديث، وتاريخ املتأخرة، املبالغ/ واملبلغ احلايل، والرصيد والضمانات،

 .القادم االستحقاق وتاريخ هر،ش 71 آخر يف احلساب وحالة سداد، آخر
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 املتعثرة احلسابات قيود  -

 

 املنتج اسم القسم هذا يتضمن. للعميل املتعثرة احلسابات التقرير من القسم هذا يف يظهر
 غري واملبلغ التحميل، تاريخ عند األصلي واملبلغ التحميل، وتاريخ الدائن، واسم االئتماني،

 .مدفوع

 

 عامة إخطارات  -

 

 .العميل عن عامة سجال من عليها احلصول مت معلومات أي على القسم هذا حيتوي

 

 العناوين  -

 

 .للعميل واحملدثة احلالية العناوين على القسم هذا حيتوي

 

 االتصال تفاصيل  -    

 

 .للعميل االتصال بيانات على القسم هذا حيتوي

 

 العمل وأصحاب املهن  -
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 للعميل والسابقني احلاليني العمل أصحاب معلومات على القسم هذا حيتوي

 

 امللخص  -

 

 االستفسارات عدد ويتضمن. التقرير حمتويات عن سريعا ملخصا يعطي التقرير من القسم هذا
 االئتمانية، القروض حسابات عدد الشهر، بداية من السابقة االستفسارات وعدد السابقة،

 حساب أول صدور وتاريخ املتعثرة، والقروض العميل، كفالة حتت القروض حسابات وعدد
 كفالة حتت االلتزامات وإمجايل االلتزامات، وإمجايل االئتمانية، احلدود وإمجايل ائتماني،

 .احلايل املتعثر ورصيد املتعثرة، الديون وإمجايل العميل،

 

 االئتماني العميل سجل نشر" مسه" االئتمانية للمعلومات السعودية للشركة حيق هل 
 البنوك؟ بني

 

 بيانات قاعدة بناء على يقوم عملها أساس" مسه" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة
 نظام يف ورد ما وفق اخل،...  اتصاالت وشركات تقسيط وشركات بنوك من أعضاءها لعمالء

 .التنفيذية والئحته االئتمانية املعلومات

 

 االئتماني السجل بتحديث" مسه" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة تقوم متى 
 للعميل؟

 

 مرة أدنى حبد دوري بشكل الشركة أعضاء قبل من تتم للعميل االئتمانية املعلومات حتدث
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 .التنفيذية الالئحة من( 1) الفقرة( 1) املادة حسب األسبوع يف واحدة

 

 يف القدمية املعلومات حبذف" مسه" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة تقوم متى 
 العميل؟ سجل

 

 سنوات مخس أقصاها مدة للمستهلك االئتماني السجــل يف السلبية باملعلومات االحتفاظ يتم
 والتزامات واإلعسار اإلفالس حاالت ذلك من ويستثنى. النزاع حل أو املديونية تسوية تاريخ من

 القضائية الدعاوى وحتفظ. سنوات عشر ملدة السجل يف تبقى حيث املتأخرة والضريبة الزكاة

 .تسويتها حتى االئتماني السجل يف القائمة

 

 على متأخرات وجود عدم رغم بنكية منتجات العمالء منح البنوك بعض ترفض ملاذا 
 العميل؟

 

 لدى للعميل االئتماني السجل حالة على بناء ائتمانية تسهيالت العمالء منح رفض للبنك حيق

 :كالتايل فيها العميل وضع يتدرج واليت" مسه" االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة

 

 .كبرية ليست التزامات او للبنوك التزامات عليه ليس الذي العميل: جيد        ·

 

 املايل وضعه حد تتجاوز مسه ألعضاء التزامات عليه الذي العميل: املخاطر عايل        ·
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 .مسه أعضاء ألحد سدادها يف متأخر مديونيات عليه الذي العميل: سيئ        ·

 

 جيد؟ ائتماني تقرير على احملافظة ميكنين كيف 

 

 رده تستطيع الذي املبلغ اقرتاض طريق عن االئتماني تقريرك جودة على احملافظة ميكنك

 .احملددة األوقات يف املقرتض املبلغ رد وأيضا ملصروفاتك خطة وضع فقط

 

 رفضه؟ أم التمويل طلب على املوافقة االئتماني التقرير حيدد هل 

 

 أو آراء أي التقرير يعطي وال فقط املتوفرة االئتمانية املعلومات االئتماني التقرير يعرض. ال
 هناك كان لو حتى التمويل منح إقرار للعضو وميكن. عدمه من االئتمان منح وجوب على قرارات

 .تعثر هناك يكن مل لو حتى التمويل منح العميل يرفض وقد تعثر،

 

 االئتمانية؟ معلوماهتا على مسة حتصل أين من 

 

 اتفاقيات مبوجب اليها املنضمني أعضاءها من االئتمانية منتجاهتا معلومات على مسة حتصل

 .العضوية

 

 مسة؟ يف أعضاء اململكة يف العاملة املصارف كافة هل 
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 العربي النقد مؤسسة من هلا واملرخص السعودية العربية اململكة يف العاملة املصارف كافة نعم،
 املعلومات نظام مع يتوافق مبا االئتمانية باملعلومات وتساهم مسة، يف أعضاء السعودي

 العربي النقد مؤسسة املقرة العضوية واتفاقيات العمل وقواعد التنفيذية ولوائحه االئتمانية
 السعودي

 

 مسة؟ لدى سوداء قائمة هناك هل 

 

 االئتمانية التعامالت حالة توضح سجالت لديها امنا قوائم، أي مسة شركة لدى ليس ال،
 .األعضاء من إليها يرد ما على بناءً للعمالء،

 

 اآلخرين األعضاء رفض ذلك يستلزم فهل العضو، قبل من االئتمان طلب رفض مت حال يف 
 األخرى؟ الطلبات

 

 العميل جدارة تقييم يف الداخلية سياسته مسة يف عضو فلكل. ذلك حدوث الضروري من ليس
 إقراض جهة عليه توافق حني يف االئتمان طلب رفض االئتمان ملانح ميكن حيث االئتمانية،

 .اآلخرين األعضاء لدى والقبول الرفض حالة عن النظر بغض أخرى

 

 القرض؟ منح العضو رفض أسباب أو بسبب مسة إخطار يتم هل 

 

 من غريها أو القروض منح عدم أو منح يف مسة تتدخل وال العضو، قبل من يتخذ القرار ال،

 .االئتمانية التسهيالت
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 التمويل؟ رفض أسباب توضيح العضو على جيب هل 

 

 على بناء واضح وبشكل الرفض أسباب عن للعميل اإلفصاح( التمويل جهة أي) العضو على جيب

 .االئتمانية املعلومات نظام

 

 االئتماني؟ التقرير يف ذلك يظهر فهل التمويل طلب رفض مت حال يف 

 

 التقرير يف ذلك فسيظهر العميل عن سابقة استفسارات أو/ و استفسار وجود حال يف لكن

 .األعضاء لكافة املقدم االئتماني

 

 موافقيت؟ دون االئتماني تقريري معلومات على االطالع مسة ألعضاء جيوز هل 

 

 .عمالئهم موافقة أخذ بعد إال االئتمانية باملعلومات مسة تزويد لألعضاء جيوز ال

 

  

 

 واملعدنية الورقية النقدية بالعملة املتعلقة األسئلة
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 واملعدنية؟ الورقية العملة فئات على للحصول إتباعها الواجب اإلجراءات هي ما 

 

 .لألفراد خدمات يقدم بنك ألي فرع أقرب زيارة

 

 الورقية النقدية العملة فئات استبدال أو إليداع إتباعها الواجب اإلجراءات هي ما 
 واملعدنية؟ الصغرية

 

 موظفي طريق عن احلساب يف إيداعها أو كبرية نقدية فئات الستبدال للبنك فرع أقرب زيارة
 إهناء يف يساعد بشكل وربطها وتصنيفها فرزها مت قد الفئات هذه تكون أن على الصندوق

 .وسريع سلس بشكل املتبعة اإلجراءات

 

 التالفة؟ الورقية النقدية العملة فئات استبدال عند ملتبعةا اإلجراءات هي ما 

 

 .ذلك لتحديد فرع أقرب إىل التوجه وينبغي التلف نوع حسب ذلك يعتمد

 

 
 موقع مؤسسة النقد السعوديالمصدر: 
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