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البنك نحو  من التزامشؤونهم ومعلوماتهم على  ينبع التزام البنك السعودي الفرنسي تجاه احترام خصوصية العمالء والمحافظة
 .تقديم خدمات متميزة للعمالء ويعتبر جزءا ال يتجزأ منها

 
تك الشخصية واستخدامها بها بالحصول على معلوماالبنك للكيفية التي يقوم فهم أفضل تحقيق هذه السياسة على سوف تساعدك 

حقك في الحصول على المعلومات الخاصة بك. تنطبق هذه السياسة على جميع عمالء البنك والكشف عنها مع ضمان 
 السعودي الفرنسي.

 

 مبادئ الخصوصية لدينا
اية المعلومات أو حمعن فصاح االأو استخدام أو  الحصول علىالمبادئ التالية عند بتطبيق البنك السعودي الفرنسي يلتزم 

 الشخصية الخاصة بك.
 

 
 والحصول على موافقتك بيان غرض المعلومات .1

 

، ويقوم البنك من أجلهحصلت عند أو قبل الوقت الذي الخاصة بك المعلومات الشخصية يبين البنك الغرض من الحصول على 
، باستثناء الحاالت الخاصة بك ةأو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصيالحصول على على موافقتك قبل بالحصول 

 .النظامالتي ينص عليها 
 

 واستخدامها والكشف عنها المعلومات الخاصة بكتقييد الحصول على  .2
 

 . هويتكتحديد المعلومات الالزمة لغرض على يطلبها البنك المعلومات الشخصية التي تقتصر 
 

ر تلك التي جمعت من أجلها، إال بموافقتك، أو عندما المعلومات الشخصية ألغراض أخرى غينكشف عن  ستخدم أوننحن ال 
تتطلبه لهذه األغراض أو بما إال ما يكون الزما المعلومات الشخصية ، وال يحتفظ البنك بقضي بهتأو  االنظمة بذلك سمحت

 .االنظمة
 

 لهامعلوماتك وتوفير إمكانية الوصول  المحافظة على صحة .3
 

 .المطلوبة من أجلهامات الشخصية دقيقة وكاملة ومحدثة لألغراض على المعلوالبنك على المحافظة نحرص 

 حماية المعلومات الخاصة بك  .4

 
إجراءات أمنية كافية بما يتناسب مع توظيف من خالل الخاصة بك المعلومات الشخصية  يعمل البنك على حماية سرية

 المعلومات.هذه حساسية 
 

 مخاوفك بحث  .5

 
إدارات التي تخصك والموجودة لدينا، ومن هذا المنطلق قمنا بإنشاء مات الشخصية معلوالعن يتحمل البنك المسؤولية 

 .ومخاوفك مناقشة اهتماماتكمتخصصة لبحث و
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 (1األغراض والحصول على موافقتك )الجزء  بيان

 

 نتمكن من: ، وذلك لكيعن المعلومات الشخصية عنك طوال عالقتنااستخدام والكشف وبالحصول على  يقوم البنك

 

 هويتك التثبت من- 

 االحتيالعمليات من الخطأ وة انفسنا حمايتك و حماي- 

 لمنتجات والخدماتمدى أهليتك للحصول على افهم احتياجاتك و- 

 توصية بمنتجات وخدمات معينة لتلبية احتياجاتكال- 

 لك توفير خدمات مستمرة- 

 النظاميةالتوافق مع المتطلبات القانونية و- 

 

هذا الغرض. نحصل على معظم المعلومات نبين سوف فإلى المعلومات الخاصة بك ألي غرض آخر، حاجة في حالة ال

ويمكن الحصول على بعض  ،الشخصية الخاصة بك منك مباشرة وذلك من خالل المنتجات والخدمات التي تستخدمها

ها لنا مع صاحب العمل أو على سبيل المثال، قد نتحقق من بعض المعلومات التي تعطيفالمعلومات من مصادر أخرى. 

، آخر غيركمصدر معلومات من عليها ، عندما نحصل ونقوم عموما بتسجيل مصدر تلك المعلوماتالمراجع الخاصة بك. 

 .مثل شركة سمة

من نفعل ذلك  ، وربما التطبيقات الخاصة بك، والمعامالت وغيرها من المعلومات الشخصيةربما نقوم باستعراض وتحليل 

. العمالءواالستراتيجيات لتلبية احتياجات  ،الحلول التي تساعد على تلبية احتياجاتك، وتطوير المنتجات الجديدةبأجل تزويدك 

 االئتمان واالحتيال وغسل األموال.مخاطر أنواع مختلفة من المخاطر مثل لنتمكن من التعرف على أيضا بذلك قد نقوم 

لضمان الدقة واألمن وجودة الخدمة وألغراض مندوبي البنك بينك وبين التي تتم المكالمات الهاتفية  ربما نراقب ونسجل

 التدريب. 

سالمة من أجل تأمين وغيرها من المواقع كذلك أجهزة الصرف ، و يستخدم البنك كاميرات المراقبة داخل الفروع وحولها

، ونقوم بحفظ سجالت واالحتيالالتخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات أعمال لحماية ضد السرقة ولوالموظفين، و العمالء

شخصية المعلومات تتمتع الألغراض تجارية أو قانونية.  وا ة نظاميامطلوبالمدة الوالصور المسجلة لمدة ال تقل عن الفيديو 

 على النحو المنصوص عليه في هذه السياسة.التي نحصل عليها بالحماية 

المنتج أو ، حسب بموجب اللوائح ةمطلوبالمنك المعلومات ، سوف نطلب ما لحصول على منتج أو خدمةلعند تقديم طلب 

 :بما يلييسمح لنا بما ، المطلوبة الخدمة

 عملك طبيعة التحقق من - 
 المختصالحصول على تقرير االئتمان وتبادل المعلومات مع مكتب االئتمان - 
 لكالمنتجات والخدمات األخرى  تقديم- 
 دمات عن طريق التسويق المباشر معلومات عن المنتجات والخبال تزويدك- 
 ( نظامياتبادل المعلومات الخاصة بك بسرية داخل المجموعة البنك السعودي الفرنسي )شريطة أن يسمح  بذلك - 
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للجهات التي سوف نخبرك الحصول على المعلومات الخاصة بك من اآلخرين ، أو الكشف عن المعلومات الخاصة بك - 
 .عنها

للقرض  اأو ضامن امشترك الديك حسابأن يكون مع آخرين )على سبيل المثال، تتضمن المشاركة و خدمة أ اإذا كان لديك منتج
ويجوز لنا ايضا بعد المنتج أو الخدمة. بما يخص ذلك المعلومات الخاصة بك معهم فيجوز لنا المشاركة بالخاص بك(، 

 . من الجهات التي تكون بينتهارهم محاسبك، أو غيأو معلوماتك لمحاميك، الحصول على تفويض منك توفير 
 

، موافقتك قد ومن ناحية أخرى كتابة أو من خالل الوسائل اإللكترونية. منك أما على موافقة صريحة  ويجوز لنا أن نحصل 
 من خالل إجراء  كنت قد اتخذته أو عند االستمرار في استخدام منتج أو خدمة ما بعد إعالمك بالتغيير. قد نطلب ةتكون ضمني

 . فإننا سنفعل ذلك بالتأكيد، وفي هذه الحالة منك حسب النظام موافقة صريحةمنك في بعض االحيان أن نحصل 
 
، ولكن رفض أو سحب عروض البنك السعودي الفرنسيللحصول على على أهليتك عموما رفض أو سحب موافقتك لن تؤثر  

 نستطيع تقديم منتج أو خدمة معينة لكم .قد يعني أننا لن 
 

  المعلومات الخاصة بك داخل مجموعة البنك السعودي الفرنسيوفير ت

 
إدارة مخاطر نظامية من أجل داخل مجموعة البنك السعودي الفرنسي ألغراض قانونية والخاصة بك المعلومات  نوفرقد 

لحالي، وتاريخ عنوانك االتأكد من صحة ودقة وحداثة المعلومات الخاصة بك مثل االئتمان ومخاطر األعمال األخرى، و
 .وغيرهاميالدك، 

 

مع مجموعة البنك السعودي الفرنسي وتمكين األعضاء عالقات العمل المعلومات الخاصة بك لتحسين  توفيركما يجوز لنا 
البنك سيقوم . الوساطةمثل صناديق االستثمار وحسابات  ،تقديم المنتجات والخدمات المناسبة لكممن مجموعة الاآلخرين في 

يكن ذلك المعلومات الخاصة بك ضمن مجموعة البنك السعودي الفرنسي لهذه األغراض ما لم بتوفير الفرنسي السعودي 
 .محظورا بموجب النظام أو أذا طلبت منا عدم القيام بذلك

 

  سمة شركة تبادل المعلومات مع
 

على سالمة نظام لمحافظة ا. من أجل عند طلب خدمات أو منتجات معينةسمه شركة معلوماتك مع نشعرك بتبادل سوف 
لفترة ومنتج أو خدمة معنا، وجود طالما سوف نقوم بتحديث المعلومات الخاصة بك دوريا مع شركة سمة التقارير االئتمانية، 

 من الزمن.قادمة 
 

 (2)الجزء  ت الخاصة بكمعلوماالواستخدام والكشف عن  حصر الحصول على
 

المطلوبة المعلومات نحصر مصادر أخرى، علينا أن من ت الشخصية منك وأنواع مختلفة من المعلوماعند الحصول على 
 المعلومات التي نطلبها على المنتج أو الخدمة المطلوبة. ، وتعتمد حددناهاالتي ألغراض لعلى ما هو ضروري 

 
تك، أو كما هو من أجلها، إال بموافقطلبت المعلومات الشخصية ألغراض أخرى غير تلك التي عن نحن ال نستخدم او نكشف 

الهاتف أو البريد اإللكتروني أو البريد المباشر ألخبارك بواسطة موضح أدناه. قد نستخدم المعلومات الخاصة بك لالتصال بك 
لك أن تطلب منا عدم االتصال بك بعد اخطارنا عن منتجات وخدمات البنك السعودي الفرنسي التي تقدم لتلبية احتياجاتك. و

 .بذلك خطيا
 

 موافقة:الحصول على أو استخدام أو الكشف عن المعلومات دون نقوم بموجبها بالحصول على ستثناءات هناك ا
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 البنك المركزي السعوديانين مورد خارجي للقيام بعمل خاص بنا. لذلك، نحن مطالبون باالمتثال لقو تعاقدنا معإذا  -

 باالستعانة بمصادر خارجية لهذه األنشطة.
  .لنا أو مطلوبا منا بموجب القانون كان ذلك مسموحاإذا  -
 .حماية مصالح البنك السعودي الفرنسينا مضطرين لذلك من أجل إذا ك -

  حتفظ بمعلوماتكننحن 
 

فإننا نحفظ لهذه األسباب، النظامية، والقانونية والمتطلبات خدمة العمالء، وبما يلبي  نحن نلتزم بمتطلبات معينة للحفظ 
 .نهاية عالقتك بناحتى معلوماتك 

 

  (3) الجزء  الخاصة بك معلوماتبإمكانية التعامل مع المعلوماتك وتزويد  المحافظة على دقة

 
، حسب الضرورة لألغراض التي يتم استخدامها تهفي سجالدقة وصحة وحداثة معلوماتك على يحرص البنك على المحافظة 
 ة.معلوماتك الشخصيفي تغير كما نطلب منك اخطارنا بأي 

 
تقديم أعلى مستوى باالستمرار ، بما يسمح للبنك بالبنك السعودي الفرنسي دقيقة وكاملةلدى التأكد أن معلوماتك الشخصية  يلزم

 منتجات وخدمات تلبي احتياجاتك.ات والتوصية بمن جودة الخدم
 

طلبك تقديم . وسنطلب منك إلى معلومات، يرجى طلب ذلك عن طريق االتصال بالفرع الذي تتعامل معهفي حالة الحاجة 
تأكيد هويتك قبل البحث سوف نطلب منك  عن معلوماتك.البحث فهم طلبك وإجراء على التفاصيل لمساعدتنا تزويدنا بو  ياكتاب

 .كما سوف نخبرك عن أية رسوم نتقاضاها مقدماإلى معلوماتك. بإمكانية الدخول أو تزويدك  نع
 

عمالء آخرين، عن تحتوي سجالتنا عن معلومات ، أذ أنواع معينة من المعلوماتعطائك اقد ال يكون من المناسب بالنسبة لنا 
الشتراطات قانونية، حيث أننا تعتبر سرية أو ملكية خاصة بالبنك السعودي الفرنسي أو المعلومات التي تخضع وأخرى 

  .المعلوماتنا تزويدك بهذه وال يمكن ملزمون بحماية سرية والحقوق القانونية لكافة االطراف،
 

 بالمعلومات الصحيحة.بتزويدها سجالتنا فإننا نحدث ، باطلةإذا أخبرتنا ان هناك  معلومات عنك غير صحيحة أو 
 

  (4)الجزء حماية معلوماتك
المادية واإللكترونية التجهيزات باإلضافة إلى فبشكل آمن. نحفظها معلوماتك الشخصية ويحصر البنك امكانية الحصول على 

العبث أو الحصول معلوماتك من حماية لدينا معايير أمنية لحماية أنظمة الكمبيوتر، ويوجد ستخدمها لحماية معلوماتك ، التي ن
  . عليها من قبل جهات غير مفوضة بذلك

 
ة بنا، إلكترونيا، على سبيل المثال، بين مراكز معالجة البيانات الخاصارسالها معلوماتك عندما كذلك على حماية أنظمتنا  تعمل

  فعالة ومناسبة.للتأكد من عملها بصورة إجراءات أمن المعلومات  واالجهزة المصرفية، ونقوم بمراجعةع، والفرو
 

، على سرية هذه المعلوماتالمحافظة المعلومات الخاصة بك على كيفية المصرح لهم باالطالع على الموظفين نقوم بأعالم 
  المعلومات.كافة مع تامة التعامل بسرية بالموظفين تلزم من قبل جميع العاملين  علما أن وثيقة القواعد السلوكية الموقعة

 
وغيرهم من مقدمي الخدمات للحفاظ على سرية وأمن معلوماتك الموردين والمقاولين مع إجراءات أخرى عقود ويرتبط البنك ب

المعلومات الشخصية الخاصة الع على وال نعطي إمكانية االط الشخصية ومنعها من أن تستخدم ألي غرض غير مصرح به.
 تقديم منتجاتنا أو خدماتنا، أو عندما يسمح أو يقضي به القانون.لها من أجل ألولئك الذين يحتاجون إال بك 
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  هناك بعض الخطوات البسيطة ولكنها مهمة جدا يمكنك اتخاذها لحماية خصوصيتك: 
 

 :في االحوال التاليةيرجى إبالغنا 

 
 .االلي الصرافسرقتها أو احتجازها في جهاز بطاقات ائتمان  البنك السعودي الفرنسي أو  عند فقد -
 .أو كلمة المرور أو غيرهاما  حصل رقم بطاقتك أو الرقم السري  اأن شخصالظن  عند -
 الكشف عنها . عندما تعتقد أن معلوماتك الشخصية أو المالية قد تم  -
 ة الهوية، أو أن شخصا ما يستخدم معلوماتك الشخصية باالحتيال.عندما تعتقد أنك كنت ضحية لسرق -
 

 رقم الشخصي الخاص بك الحماية كلمات المرور و
 

  .، وال يجب ألي كان معرفتها غيرككلمات المرور ورقم الهوية الشخصي هي المفاتيح إلى حساباتك
 

يرجى . ل المسؤولية عن الخسائر التي قد تتعرض لهاتتحم ال تكشف رقم الهوية الشخصي الحالي أو كلمات المرور ألحد، أو 
البريد سوف يطلب منك أي من هذه المعلومات سواء شفهيا أو بواسطة البنك السعودي الفرنسي العلم أن ال أحد من موظفي 

معامالت . عند إجراء عند استخدام الهاتف المصرفي عن بعض المعلومات للتحقق من هويتكيمكننا سؤالك اإللكتروني. لكن، 
 .من الناظرين بيدك أو جسمك لوحة المفاتيححاول اخفاء أو في نقاط البيع،  الصرف في جهاز 

 
  أنشطة حسابك بانتظام  متابعة

 
ال تعكس بدقة نشاطات معامالتك  )على رأيت أن القيود كل المعامالت. إذا  صحة تسجيل تحقق فورا من بياناتك وتأكد من

  على الفور.(، اتصل بالبنك السعودي الفرنسي زائدةأو  غير واردةمعامالت  سبيل المثال إذا كان هناك 
 

 االتصال الخاصة بكمعلومات  من صحةتأكد 
 

على منع ارسال  سيساعد، مما اتصالكاالتصال الحديثة الخاصة بك معلومات على الالبنك السعودي الفرنسي حصول تأكد من 
 .معلوماتك الشخصية إلى الوجهة الخطأ

 
  اية خصوصيتك على اإلنترنتحم
 

م جدار الحماية الحماية خصوصيتك على اإلنترنت، يجب مسح ذاكرة التخزين المؤقتة في المتصفح بعد كل جلسة، واستخد
رصد وتتبع يعمل البنك من جانبه على حمايتك من خالل لحماية الكمبيوتر من الفيروسات وبرامج التجسس.  ا حديثبرنامجو

 وغيرها من المعلومات عند استخدامك الخدمات المصرفية اإللكترونية. IP رنتمزود االنت عنوان
 إذا تلقيت مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني أو رسالة مشبوهة، اتصل بنا.
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لغش من خالل لضحية غش أو محاولة وقعت البنك السعودي الفرنسي، أو تعتقد أنك صفة إذا كنت تعتقد أن شخصا ما ينتحل 
- على الهاتف رقم االحتيالفي عمليات  إدارة التحقيق ،البريد أو البريد اإللكتروني، اتصل بالبنك السعودي الفرنسيالهاتف أو 
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 معالجة مخاوفك
 

 يلتزم البنك السعوديكما . استمرار فعاليتهااألمنية لضمان ته ومعاييره إجراءاتطبيق بانتظام يتابع البنك السعودي الفرنسي 
احيانا قد تشعر  سوء فهم أوربما يحدث الفرنسي بمعاملتك  باحترام شديد وبتقدير وتوفير أعلى مستوى من الخدمة. مع ذلك، 

بالشكل  اومعالجتهاألمور المقلقة لك هدفنا الرئيسي هو التأكد من فإن مهما كانت الظروف، و. بأنك عوملت بطريقة غير عادلة
الهاتف رقم أو اتصل بفرنسي كير على  ،موظفي الفرعأحد يرجى التحدث مع  ،شكوى المطلوب. إذا كان لديك سؤال أو
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تفاصيل مثل هذا يشمل معين، ويعني المعلومات حول فرد فإن ذلك عندما نشير إلى "المعلومات الشخصية" أو "المعلومات" 

والسجالت االئتمانية. ال  ،اقات الهوية، والمعلومات الماليةالحالة االجتماعية، والتعليم، وتاريخ العمل، وأرقام بطو، العمر
 لمعلومات التي تظهر على بطاقة العمل.أغلب اتتضمن المعلومات الشخصية 
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