
 

 

 

 

 

 

 

 

إخالء الطرف  إلصدار خطابملدد الزمنية اتعليمات 

 الحساب واملديونية وتحويل
 

 م(2021أكتوبر ه/1443ربيع األول  –إلصدار األول )ا

 

 ملحوظة مهمة:

 على البنك املركزي من تعليمات بشأن ما يصدر عنالتحديثات والتعديالت  ملواكبة
ً
سخ، يؤكد البنك املركزي على ضرورة االعتماد دوما

ُ
املنشورة في موقعه  الن

 .www.sama.gov.saاإللكتروني: 

 
  

http://www.sama.gov.sa/


 4من  2الصفحة 

 

 جدول املحتويات

 الجزء الصفحة رقم

 تعريفات وأحكام عامةالفصل األول:  3

 مدد معالجة طلبات العمالءالفصل الثاني:  4

 الفصل الثالث: أحكام ختامية 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4من  3الصفحة 

 

 األول فصل ال

 تعريفات وأحكام عامة
 

 :التعريفات .1

باأللفاظ والعبارات اآلتية، أينما وردت في هذه التعليمات، املعاني املبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتِض السياق خالف  يقصد

 ذلك: 

 البنك املركزي السعودي.البنك املركزي: 

 . الحساب واملديونية إخالء الطرف وتحويل إلصدار خطابملدد الزمنية تعليمات االتعليمات: 

 الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك املركزي. وشركات التمويل  واملصارف وكالبنجهات التمويل: 

 نظام مراقبة البنوك.األعمال املصرفية وفًقا ألحكام مزاولة املرخص لها ب واملصارف البنوكالبنوك: 

  أو خدمات جهات التمويل.املستفيد من منتجات الشخص ذو الصفة الطبيعية العميل: 

 تحويل رصيد حساب العميل من بنك آلخر مع إقفال الحساب املحول منه.  تحويل الحساب:
 

 أحكام عامة: .2

طلب العميل بإصدار تهدف هذه التعليمات إلى تحديد املدد الزمنية الواجب على جهات التمويل االلتزام بها عند تلقي  2.1

مالء وتحقيق عدالة التعامالت العلإلسهام في حماية ، املديونية، وتحويل يل الحسابتحو إخالء الطرف، و  خطاب

 وتمكين املنافسة. 

على سبيل املثال -، ومنها وأي تحديثات الحقة لها ال تخل هذه التعليمات باألحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة 2.2

 ما يأتي: -ال الحصر

 ه.3/8/1434وتاريخ ( 341000095960مبادئ حماية عمالء املصارف املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم ) -

 ه. 10/9/1435( وتاريخ 351000116619ضوابط التمويل االستهالكي املحدثة بموجب تعميم البنك املركزي رقم ) -

ه في شأن تعليمات شراء مديونيات العمالء 11/6/1436( وتاريخ 361000083199تعميم البنك املركزي رقم ) -

 . (Consumer Financing Buyoutاألفراد بين البنوك )

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم الشهري املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم  -

 ه.26/6/1436( وتاريخ 361000090389)

( وتاريخ 361000110320مبادئ حماية عمالء شركات التمويل املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم ) -

 ه. 14/8/1436

 ه في شأن تحويل مديونيات التمويل العقاري. 10/3/1439( وتاريخ 391000028242رقم )تعميم البنك املركزي  -

شراء مديونية التمويل العقاري بين ه في شأن 9/8/1439( وتاريخ 391000086876تعميم البنك املركزي رقم ) -

 املمولين. 

 



 

 4من  4الصفحة 

 

 الثانيالفصل 

 طلبات العمالءمدد معالجة 

 

 خطاب إخالء الطرف:  .3

ا كان الغرض منه –إخالء الطرف طلب العميل بإصدار خطاب على جهات التمويل تنفيذ  بما في ذلك تحويل أيًّ

، وذلك خالل مدة ال تتجاوز يوم عمل العميلفي حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على  –الراتب

 أو بطاقة الحسم الشهري. و/ لبطاقة االئتمانيةاعلى للعميل الحاصل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل 
 

 تحويل الحساب: .4

 من تاريخ تلقي الطلب.واحد يوم عمل تتجاوز خالل مدة ال الحساب بتحويل  طلب العميلك تنفيذ و على البن

 تحويل املديونية: .5

 التمويل االستهالكي: 5.1

في تحويل املديونية باستكمال النماذج الخاصة طلب العميل الراغب على جهات التمويل )بائعة املديونية( تنفيذ 

 ب. الطلمن تاريخ تلقي يوم عمل واحد خالل مدة ال تتجاوز  التمويل االستهالكي ةبتحويل مديوني

 التمويل العقاري: 5.2

في تحويل املديونية باستكمال النماذج الخاصة  طلب العميل الراغبعلى جهات التمويل )بائعة املديونية( تنفيذ  -أ

 . يام عمل من تاريخ تلقي الطلبأثالثة خالل مدة ال تتجاوز  التمويل العقاري  ةمديوني بتحويل

أيام عمل من تاريخ خمسة خالل مدة ال تتجاوز  طلب العميلمعالجة إتمام على جهات التمويل )بائعة املديونية(  -ب

 تلقي موافقة جهة التمويل )الراغبة في شراء املديونية( على تحويل املديونية. 

 
 

 الثالثالفصل 

 ختاميةأحكام 
 

 

 

ايا املنظورة لدى الجهات قرارات قضائية وكذلك القض الحاالت الصادر في شأنهامن هذه التعليمات ستثنى ي .6

 املختصة. 

زمنية املحددة في هذه التعليمات، اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير التي تضمن االلتزام باملدد ال جهات التمويلعلى  .7

بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق  طلب العميلعالجة ملاالستعانة بالنظم التقنية والخدمات اإللكترونية وينبغي 

ا.   من صحتها إلكترونيًّ

ذات األخرى  تعليمات البنك املركزي الواردة في التعليمات محل املدد الزمنية  املدد الزمنية الواردة في هذهتحل  .8

 العالقة. 


