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 :تمهيد .1

 التي تمكنهم من معرفة املالية اتاملؤسسمعلومات عن  العمالء إلى توعية هذه التعليماتتهدف  1-1

من خالل إلزام املؤسسات املالية باإلفصاح عن  ،الخاضعة لها واالشرافية الجهات الرقابية

  املستثمرين.لتعزيز ثقة العمالء و  البيانات والتراخيص الالزمة

 هوامشعرضها في املالية  على املؤسساتتحدد هذه التعليمات جميع املعلومات التي يتعين  1-2

 يجب أن و  .مكاتباتها
 
 ت
 
 لألنظمةف

ً
  .العالقة والتعليمات ذاتواللوائح  سر وفقا

  :عاريفالت .2

منها، ما لم ة أمام كل يناملعاني املب -التعليمات أينما وردت في هذه  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 يقتِض السياق خالف ذلك:

 التعريف املصطلح

 .مؤسسة النقد العربي السعودي املؤسسة

 املالية ةاملؤسس

، وشركات إعادة شركات التأمينوفروع البنوك األجنبية، و  ،البنوك واملصارف

شركات التأمين، وشركات املهن الحرة املرخصة، وشركات التأمين األجنبية، و 

ومراكز  ، وشركات ومؤسسات الصرافة،شركات املعلومات االئتمانيةو ، التمويل

العاملة في اململكة التي تشرف عليها  شركات املدفوعات ونظم املدفوعاتو  النقد،

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 واإلعالنالدعاية 
الترويج واإلرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات املؤسسة و  هو اإلشهار 

 .ليةاملا

 الهوامش
ويمكن أهمية، إلظهار مضمون ذي  أو تذييل الصفحة ذكر في رأسكلمة أو عنوان ي  

 أن يظهر عبر ختم املؤسسة املالية )في حال كانت املؤسسة املالية تستخدم اختام(.

 واإللكترونية، واإلعالنات الترويجية وأي وثائق أخرى.البريدية  الرسائل املكاتبات

 .واملستفيدين من الخدمات واملنتجات التي تقدمها املؤسسات املالية املستهلكين العمالء

 :التطبيقنطاق  .3

 املؤسسات املالية الواردة في التعاريف أعاله.على جميع  التعليماتتسري هذه 

 :االلتزام تعليمات .4

اإللكتروني  ، املطبوعات املكتبية، البروشورات، البريداملالية ةاملؤسس مكاتبات يجب أن تحتوي  4-1

، في وسائل اإلعالم التجارية، اإلعالناألدلة اإللكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، واملوقع 

ووسائل  املباشر مع العمالء املحتملين أو أشخاص آخرين الترويجية، التواصلالبيانات الصحفية 
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كما  املؤسسة،وإشراف خاضعة لرقابة و مرخصة  هاتذكر أن هوامش على االجتماعي التواصل

 .كحد أدنى (4-4)رقم  الفقرةيجب أن تحتوي على املعلومات املشار اليها في 

إضافة هذه املعلومات  أخرى عاملة في دول ال املالية السعودية سةللمؤسيجوز للفروع الخارجية  4-2

 )في وسائل التواصل لديها 
ً
ك مع أنظمة أال يتعارض ذل ة، شريط(لحصول لبس لدى العمالء تفاديا

 .الدولة التي تعمل بها

 لالسم ااملعلن املالية  ةيجب أن يكون اسم املؤسس 4-3
ً
 .لصادر به الترخيصمطابقا

 )كالعقود واالتفاقيات( والوثائق األخرى  مكاتباتهافي أن تذكر املرخصة  ة املاليةعلى املؤسسيجب  4-4

 :املعلومات التالية

 .ورقم السجل التجاري  يونوعها ومركزها الرئيس  ملؤسسة املاليةاسم ا .أ

 جهة ورقم الترخيص. .ب

 خاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.أنها  .ج

 العنوان الوطني. .د

باإلفصاح  في حال عدم إمكانية اإلفصاح عن كافة البيانات املطلوبة في اإلعالنات، يتم االكتفاء 4-5

 .املؤسسةإلشراف ورقابة ن املؤسسة املالية خاضعة أ

 باألوراق التجارية.التعامالت املصرفية  التعليماتمما ورد في هذه  ستثنىي   4-6

 :اإلفصاح املقترحة صيغة .5

  بالبيانات التالية كحد أدنى: االلكتروني، البريد اإللكتروني، واملوقع كتابال هوامشاإلفصاح في  5-1

 ، رقم-------------مالمساهمة برأس  ،-------------نوع الكيان ،-------------اسم املؤسسة املالية 

 ،-------------العنوان الوطني ،-------------، هاتف-------------، ص.ب-----------السجل التجاري 

، وخاضعة لرقابة وإشراف -------------، مرخص لها برقم ترخيص-------------املوقع االلكتروني 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 لة بالخارج:لفروع البنوك املحلية العام 5-2

--------خاضعة لرقابة وإشراف  ،فرع ملؤسسة مالية سعودية، -------------ةاملؤسسة املالياسم 
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