
 

 

 

 

 

 

 

 

 لألفراد املسئول  مبادئ التمويل
 

 

 

 ( وتاريخ (46538/99  رقم التعميم مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب عن بادئ التمويل املسئول الصادرةم

 م17/05/2018املوافق هـ 02/09/1439

 م24/05/2018هـ املوافق 09/09/1439 وتاريخ (40694 /1(بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي املعدلة
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 م2018مايو  --هـ 1439رمضان 

 تمهيد

 إلى املبادئ هذه السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت
ً
األنظمة  بموجب املمنوحة لها الصالحيات استنادا

 .واللوائح والتعليمات ذات العالقة

 :يلي بما املبادئ هذه قراءة تقترن  أن يجب

 هـ.22/2/1386 وتاريخ 5/م رقم امللكي باملرسوم الصادر  البنوك مراقبة نظام .أ

هـ والئحته التنفيذية 13/8/1433 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر  التمويل شركات مراقبة نظام .ب

 .ه14/4/1434م ش ت وتاريخ /2الصادرة بقرار املحافظ رقم 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة 13/8/1433 وتاريخ 50/م رقم امللكي باملرسوم الصادر  العقاري  التمويل نظام .ج

 .ه10/4/1434وتاريخ  1229بقرار وزير املالية رقم 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة 13/8/1433 وتاريخ 48/م رقم امللكي باملرسوم الصادر  التمويلي اإليجار  نظام .د

 .ه14/4/1434م ش ت وتاريخ /1بقرار املحافظ رقم 

 .ه10/09/1435وتاريخ  351000116619ضوابط التمويل االستهالكي املحدثة الصادرة بموجب التعميم رقم  .ه

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم املباشر الصادرة بموجب التعميم رقم  .و

 .ه26/06/1436وتاريخ  361000090389

وتاريخ  391000083340ضوابط وإجراءات التحصيل للعمالء األفراد الصادر بتعميم مؤسسة النقد رقم  .ز

 م12/04/2018هـ املوافق 26/07/1439

 .هـ3/8/1434وتاريخ  341000095960مبادئ حماية عمالء املصارف الصادرة بموجب التعميم رقم  .ح

 .هـ14/8/1436وتاريخ  361000110320مبادئ حماية عمالء شركات التمويل الصادرة بموجب التعميم رقم  .ط
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 األول  الفصل

 تعريفات

السياق  املبينة أمام كل منها مالم يقتض   املعاني - املبادئوردت في هذه  أينما - اآلتيةُيقصد باأللفاظ والعبارات  .1

 :خالف ذلك

 .العربي السعوديمؤسسة النقد : املؤسسة

 .السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ :املحافظ

 أنشطة من أكثر  أو  لها بمزاولة نشاط صاملؤسسة واملرخ إلشراف الخاضعة البنوك وشركات التمويل: املمول 

  .التمويل
 .لألفراد املسؤولمبادئ التمويل : املبادئ

 التمويل أو من يوجه إليه  على الحاصل الطبيعيالشخص : العميل
ً
التمويل أو الذي يتقدم إلى املمول طالبا

 .التمويل

 .الحد األقص ى أو إجمالي املبالغ املتاحة للعميل بموجب عقد التمويل: مبلغ التمويل

بنسبة مئوية سنوية  عنها التعبير  ويمكناملقررة على العميل بموجب عقد التمويل،  األجل قيمة: كلفة األجل

 .مبلغ التمويل املقدم للعميل منثابتة أو متغيرة 

 عقد في ومثبت بوضوح محدد مرجعي، معدل أو  مؤشر  على بناءً  تحدد التي األجل كلفة :املتغيرة األجل كلفة

 .املؤشر بتغير  وتتغير  التمويل

 إليه : من العميل سدادهإجمالي املبلغ املستحق 
ً
ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف  جميعمبلغ التمويل مضافا

 والتأمين، اإلدارية، الخدمات وتكاليف والعموالت والرسوم األجل، كلفة وتشمل ،عقد التمويل أحكام وفق

 الرسوم أو  التكاليف مثل تجنبها للعميل يمكن نفقات أي استبعاد مع التمويل، على للحصول  الزمة نفقات وأي

 .التمويل عقد في الواردة التزاماته من بأي إخالله نتيجة العميل على تستحق التي

 للتقرير االئتماني الصادر عن  لسدادا ةستحقم املبالغإجمالي : االلتزامات االئتمانية الشهرية
ً
من العميل وفقا

حسب عميل،شركات املعلومات االئتمانية املرخصة واإلفصاح الشخص ي لل
ُ
 . شهري  أساس على وت

 ( التأمينات و أ التقاعد مستحقاتحسم  بعد) الشهري  األساس الراتب: الراتب إجمالي
ً
 جميع إليه مضافا

 .شهرية ةعمله بصف جهة من للموظف تعطى والتي الثابتة البدالت



4 

 دوري دخل مصدر  أي من العميل عليها يحصل التي املالية للمبالغ الشهري  املتوسط: الدخل الشهري  إجمالي

  كان سواء  
ً
  أو  شهريا

ً
 أي ذلك في بماأو أي دخل آخر  إجمالي الراتب ذلك ويشمل ،أو ذا فترة دورية أخرى  سنويا

، ذلك غير  أو  ،ات أخرى ستثمار أي عوائد ال  أو  األصول  إيجار أو عوائد  دوري، بشكل تدفعأو مكافآت  بدالت

 وفق أحكام  معقولة، بصورةالتي يمكن التحقق منها و 
ً
 .املبادئ هذه من( 14) الفقرةمحسوبا

 لالدخار  أو لالستثمار،  أو  لإلنفاق، للعميل الشهري  الدخل إجمالي مناملتبقي  املبلغ: املتاح الشهري  الدخل صافي

، وااللتزامات االئتمانية الشهرية األساسية املصاريف حسم بعد
ً
 على وُيحسب ،الحالية أو املتوقعة مستقبال

 .شهري  أساس

محسوبة وفق  للعميل، الشهري  الدخل إجمالي لىإ للعميلب االلتزامات االئتمانية الشهرية س  ن  : تحّملال بس  ن  

 .الفصل الرابع الخاص باملبادئ الكمية للتمويل املسئول  األحكام والشروط الواردة في

 .الشهرية معاشاته من أو  للعميل راتبال إجمالي من الحسم :االستقطاع
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 الثاني الفصل

 عامة أحكام

  للعمالءاالحتياجات الفعلية يلبي  الذيول ؤ بادئ إلى تشجيع التمويل املسامل هذهتهدف  .2
ً
 املتعلقة تلك خصوصا

 من األغراض االستهالكو  املساكن على بالحصول 
ً
تعزيز الشمول كما تهدف هذه املبادئ إلى  ية،األصول بدال

 عميلضمن نطاق يمكن لل التحّملب س  ومراعاة ن   ،جميع فئات املجتمعلاملناسب  التمويلاملالي من خالل توفير 

 إلى و  .تحمله
ً
اإلجراءات فاعلية بما يحافظ على  املمولينوالتنافسية بين  العدالة ضمانتهدف هذه املبادئ أيضا

 . وضمان كفاءتها همواآلليات املتبعة من قبل

طبق .3
ُ
 جميع تتضمنوالتي  لعمالءإلى ا املوجهة التمويل أنشطة لها وتخضع جميع املمولينهذه املبادئ على  ت

 الشخص ي التمويل الحصر  ال  املثال سبيل على ذلك ويشمل األفراد إلى املوجهة االئتمانية والبرامج املنتجات

 .العقاري  والتمويل االئتمانية املركبات والبطاقات وتمويل

وضع الضوابط واإلجراءات الداخلية املالئمة لضمان متابعة االلتزام بهذه املبادئ واألنظمة واللوائح  املمول  على .4

واملستندات املقدمة من  املعلومات لتوثيق خاص وحرص اهتمام وإيالء والتعليمات األخرى ذات العالقة

 . املوثوقية من مقبولة درجة عليها يضفي بماالعميل 

من  أطراف أخرى، يتعّين عليه التأكد بعض األعمال ذات العالقة إلى طرف أو  املمول أسند  ما إذا حال في .5

 واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى  التزام تلك األطراف بهذه املبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه املبادئ

 .ذات العالقة

 العمالء مع مشاركتهاو  ،هابتطبيق والتزامهملهذه املبادئ  الكامل موظفيه لضمان فهم ماتخاذ ما يلز  املمول  على .6

واألخذ في االعتبار عند إعداده لبرامج تحفيز ملوظفيه بمراعاة هذه املبادئ وعدم وضع برامج  عليها واطالعهم

 . املمنوح التمويل قيمة أو  عدد على عدم االكتفاء باالعتمادو تؤدي إلى التمويل غير املسؤول 

كافية إلثبات التزامه بهذه املبادئ واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات االحتفاظ بسجالت  املمول  على .7

 . العالقة
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 الثالث الفصل

 للتمويل املسئول  الكيفيةاملبادئ 

 لعميلاتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة االئتمانية ل املمول على  .8

، وعلى مجلس وبما ال يتعارض مع هذه املبادئ فق أفضل املمارسات في هذا املجالذلك و ، و السدادوقدرته على 

 اعتماد هذه املعايير واإلجراءات ومراجعتها  املمول  إدارة
ً
تطبيق هذه  املمول وعلى . وتحديثها عند الحاجة سنويا

 . اإلجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل

االئتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من مالءته املالية وقدرته على تحمل على املمول فحص السجل  .9

الشهرية وسلوكه االئتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى املمول أن يطلب من  ةااللتزامات االئتماني

 عن أي التزامات ائتمانية أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو األ 
ً
صدقاء أو العميل اإلفصاح كتابيا

األقارب أو غيرها من االلتزامات األخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.  وعلى 

االئتمانية  تبعد منح التمويل تسجيل املعلوما -وفق أحكام األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة  -املمول 

ته، لدى شركات املعلومات االئتمانية املرخص لها، وتحديث تلك املتعلقة بالتمويل املمنوح للعميل، بعد موافق

املعلومات طوال مدة التعامل مع العميل. وعلى املمول رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة 

 العميل على جميع ما ورد في هذه الفقرة.

 في الظروف االئتمانية الشهريةااللتزامات إمكانية تحّمل  لتقييمع جميع عمالئه خض  يُ أن  املمول على  .10
ً
، خصوصا

 إمكانية تحّمل تقييم ويعتمد. للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه املبادئتحّمل ال بس  ن   التي تقترب فيها

املمكن استخدامه  للعميلاملتاح الشهري دخل صافي الفي األساس على تقييم  االلتزامات االئتمانية الشهرية

 عواملتباين املصاريف األساسية بناًء على على أن يتم األخذ في االعتبار  ،االئتمانية الشهرية هماتلتزااب الوفاء في

  العميلوما إذا كان  ومحل اإلقامة، مثل مستويات الدخل، وعدد املعالين، متعددة
ً
 ملنزله أو مستأجرا

ً
مالكا

 شاملة عوامل لتطبيقوفق أفضل املمارسات  مالئمة قواعد بوضع املمول  يقوم أن وُيتوقع ، أو غير ذلك،له

 االئتمانية الشهريةإجمالي االلتزامات  ويعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان .للعمالء املختلفة الفئات على

الشهري املتاح للعميل وبما ال يتعارض مع نسب التحّمل دخل بعد منح التمويل أقل من صافي ال للعميل

 .من هذه املبادئ (17، 16، 15)الواردة في الفصل الرابع الخاص باملبادئ الكمية للتمويل املسئول، الفقرات 

ومدى مالءمة  ة الشهريةاالئتماني اتااللتزامإمكانية تحّمل  لقياس ةماليوأدوات  استخدام نماذج املمول  على .11

عميل، للاملتاح الشهري دخل صافي اللتقييم التمويل الحتياجات وظروف العميل، بناًء على دراسة ائتمانية و 

املعتادة لفئات لمصاريف األساسية ويقوم هذا النوع من النماذج على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف ل

 :يةبحد أدنى املجموعات اآلتاملصاريف األساسية  العمالء املختلفة، وتشمل
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 .بعدد األفراد املعالين ر األغذية، وتتأثمصاريف  (أ

  دوالخدمات، وتعتم( اإليجار)السكن مصاريف  (ب
ً
  ملنزله على ما إذا كان العميل مالكا

ً
له أو  أو مستأجرا

 .غيرها

 أجور العمالة املنزلية. (ج

 .بعدد األفراد املعالين ر التعليم، وتتأثمصاريف  (د

 .بعدد األفراد املعالين ر الصحية، وتتأثالرعاية مصاريف  (ه

 .مصاريف النقل ومصاريف االتصاالت (و

 ومن يعولهم، ال مصاريف (ز
ً
 .بحسب الحالتأمين للفرد شخصيا

 .متوقعة مستقبلية مصاريف أو أي تكاليف  (ح

 اتشركالتي يمكن التحقق منها من خالل االلتزامات االئتمانية الشهرية القائمة ويضاف إلى ما سبق، 

أو األصدقاء واألقارب أو غيرها من  املمنوح من قبل جهة العمل والتمويلاملرخص لها  ةاملعلومات االئتماني

 .التمويالت األخرى والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها

إمكانية  واألدوات املالية املستخدمة لقياس النماذجوالفعالية في الكفاءة بين  املوازنة على املمول أن يضمن .12

املتوافرة  اإلحصاءات العامة، ويستفاد مما لدى املمول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر تحّملال

 :بالشكل القانوني، وينبغي أن تتضمن منهجية تلك النماذج واألدوات بحد أدنى ما يأتي

 .إجمالي الدخل الشهري وتحليل حساب آلية  (أ

 .االلتزامات االئتمانية الشهريةوتحليل حساب آلية  (ب

 :بما في ذلك اآلتياملصاريف األساسية، وتحليل حساب آلية  (ج

o ق منها  .قائمة بمؤشرات املصاريف األساسية باملقارنة مع البيانات املتحقَّ

o  تغيير املصاريف األساسية وفًقا ملستويات الدخلإمكانية. 

o  تغيير املصاريف األساسية وفًقا لعدد املعالينإمكانية. 
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 الرابع الفصل

 الكمية للتمويل املسئول املبادئ 

 : للعميل على النحو اآلتي الشهرية االلتزامات االئتمانية احتسابااللتزام بشروط يجب  .13

  االئتمانية للبطاقة الشهري  االئتماني االلتزام يكون  (أ
ً
 للسداد من السقف االئتماني لكل األدنى للحد مساويا

 . للعميل مصدرة ائتمان بطاقة

اإلقراض ؤسسات مو  تجاه املمولينتشمل االلتزامات االئتمانية الشهرية جميع االلتزامات االئتمانية  (ب

الحكومية املتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو األصدقاء واألقارب 

 أو غيرها من التمويالت األخرى.

 األجل كلفة على هامش افتراض ي إضافة املتغيرة األجل كلفةذي  التمويل منح أن يراعي قبل املمول  على (ج

 االلتزامات توثيق يتم أن على ،التمويل لهذا الشهرية االئتمانية االلتزامات حساب عند عند منح التمويل

  عند منح التمويل األجل كلفة أساس على التمويل لهذا الشهرية االئتمانية
ً
 االفتراض ي الهامش إلى إضافة

  كلفة األجل. في التغير  مخاطر  ملواجهة وذلك ،االئتمانية املعلومات شركة في لعميلل االئتماني التقرير  في

 عن تجاوز نسبة تحمل االلتزامات االئتمانية للعميل عن الحد  (د
ً
بعد منح التمويل يكون املمول مسؤوال

ذا حدث ذلك تعين املسموح به بموجب هذه املبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة األجل، وإ

على املمول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل وال يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل 

 تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.

 األقساط  الذي ال تكون فيه جميع للتمويل االلتزامات االئتمانية الشهرية تكون  (ه
ً
متساوية محسوبة

بغض النظر عما إذا كان املتوسط الشهري لكافة األقساط و  مستوى بافتراض ثبات القسط الشهري عند 

  .أو يستوجب سداد دفعة أخيرة من خالل دفعات متساويةالتمويل مستحق السداد 

 : للعميل على النحو اآلتي إجمالي الدخل الشهري احتساب االلتزام بشروط يجب  .14

 بأي وسيلة  الراتبُيحتسب من إجمالي  (أ
ً
 .العملمن جهة ما يكون موثقا

 من الشخص عليها يحصل التي املالية املبالغ إلجمالي الشهري  املتوسط نصف اآلخر  الدخل من ُيحتسب (ب

  كان سواءً  دوري دخل مصدر  أي
ً
  أو  شهريا

ً
 املكافآت أو  البدالت ذلك في بما أخرى، دورية فترة ذا أو  سنويا

 غير  أو  الشركات أرباح توزيعات أو  االستثمارات، عوائد أو  األصول  إيجار  عوائد أو  دوري، بشكل تدفع التي
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 وثائق بموجب أو  األقل على سنتين ملدة العميل حساب كشف على بناءً  منها التحقق ُيمكن والتي ذلك،

  .استمراريتها تثبت رسمية

ال يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من اإلعانات الحكومية مثل برنامج حساب املواطن أو الضمان  (ج

املوثق مع  –ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إال أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي  االجتماعي

 واملقدم من وزارة اإلسكان أو صندوق التنمية العقارية 
ً
ضمن إجمالي الدخل الشهري  –املواطن تعاقديا

 .للعميل وذلك ملنتجات التمويل العقاري 

 :اآلتية للقيود فأقل ريـال( 15,000) الشهري  دخلهم إجمالي يبلغ الذين للعمالء التحّمل بس  ن   تخضع .15

واملرتبطة فقط باالستقطاع الشهري من  املترتبة على التمويل أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية (أ

 .الراتبمن إجمالي ( %25) املتقاعدين للعمالءو ( %33.33)إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 

الشهرية املترتبة على التمويل العقاري أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية خالف االلتزامات االئتمانية  (ب

 .للعميل من إجمالي الدخل الشهري ( %45)ما نسبته 

 من إجمالي الدخل الشهري ( %55)ما نسبته  املترتبة على التمويل أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية (ج

، إال أنه فيما يخص العمالء املستفيدين من وزارة اإلسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لللعمي

نسبته  التمويل ماملنتجات التمويل العقاري فيجب أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية املترتبة على 

 .من إجمالي الدخل للعميل( 65%)

للقيود ريـال  (25,000)وأقل من  (15,000) الشهري  دخلهمإجمالي للعمالء الذين يتجاوز تحّمل النسب تخضع  .16

 :اآلتية

املترتبة على التمويل واملرتبطة فقط باالستقطاع الشهري من أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية  (أ

 .الراتبمن إجمالي ( %25) املتقاعدين للعمالءو ( %33.33)إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 

الشهرية املترتبة على التمويل العقاري أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية خالف االلتزامات االئتمانية  (ب

 . للعميل من إجمالي الدخل الشهري  (%45)ما نسبته 

 من إجمالي الدخل الشهري  (%65)املترتبة على التمويل ما نسبته أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية  (ج

 .للعميل

 للقيود اآلتية:فأكثر لاير  (25,000) الشهري  دخلهمإجمالي  يبلغللعمالء الذين تحّمل النسب تخضع  .17

املترتبة على التمويل واملرتبطة فقط باالستقطاع الشهري من أال تتجاوز االلتزامات االئتمانية الشهرية  (أ

 .الراتبمن إجمالي  (%25) املتقاعدين للعمالءو  (%33.33)إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 
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سياسات املمول االئتمانية وعلى املمول مراعاة أن لتخضع االلتزامات االئتمانية املترتبة على التمويل  (ب

 . االلتزامات االئتمانية الشهرية الواردة في هذه املبادئإمكانية تحّمل  لتقييمخضع جميع عمالئه يُ 

 من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل ( 60)سنوات أو ( 5)يجب أال تتجاوز مدة التمويل  .18
ً
شهرا

 .  العقاري والبطاقات االئتمانية

  هذه من (17 - 16 – 15) الواردة في الفقراتالنسب للمؤسسة مراجعة  .19
ً
املبادئ بصفة دورية وتعديلها أخذا

 .وتوقعات النمو االقتصاديسالمة النظام املالي واستقراره  في االعتبار 
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 الخامس الفصل

 النشر والنفاذ

 تصدر هذه املبادئ بقرار من محافظ مؤسسة النقد وتنشر في موقع املؤسسة اإللكتروني. .20

 من تاريخ التعميم بهذه املبادئ. 17 – 15تسري أحكام الفقرات  .21
ً
 من مبادئ التمويل املسئول لألفراد اعتبارا

 من  .22
ً
ويتعين االلتزام  ،م.12/08/2018هـ املوافق 01/12/1439تاريخ تسري جميع أحكام هذه املبادئ اعتبارا

 . الكامل بكافة هذه املبادئ من ذلك التاريخ

 تلغي هذه املبادئ كل ما يتعارض معها. .23
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