نشكر لكـ ثقتكـ واختياركـ لممعيد المالي ،متمنيف لكـ دواـ التوفيؽ واالزدىار .وحتى نتمكف مف إنياء إجراءات
تسجيمكـ وفتح حساب لشركتكـ الموقرة نأمؿ تقديـ المستندات التالية :


تعبئة نموذج طمب فتح حساب بالمغتيف العربية واإلنجميزية.



صورة مف تصريح مزاولة النشاط.



صورة مف السجؿ التجاري.



الختـ الرسمي لمشركة والتوقيع عمى الشروط واألحكاـ.

ترسل المستندات أعاله إلى وحدة خدمة العمالء بالمعهد المالي عمى البريد اإللكتروني

 cs@iof.org.saأو يمكنكم إرسالها إلى العنوان اآلتي:
رئيس وحدة خدمة العمالء
المعيد المالي  -الرياض

شارع التخصصي– خمؼ و ازرة التعميـ العالي
ىاتؼ0114662688 :

فاكس1004662995 :

كما نوجو عنايتكـ إلى ضرورة االطالع عمى أنظمة وقوانين المعهد المالي وذلؾ مف خالؿ زيارة
الموقع اإللكتروني www.iof.org.sa

مع فائق التحية والتقدير
رئيس وحدة خدمة العمالء
المعهد المالي

مؤسسة النقد العربي السعودي
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طمب فتح حساب

عربي

English

نوع النشاط:

Business Type :

 مصرفية  استثمار  تأميف  عقار  أخرى________ :

 Banking  Investment  Insurance  Real
_________________________ Estate  Other:

اسم الشركة :

Company Name:

اسم الموظف المسئول:

Name of authorized employee :

المسمى الوظيفي:

Job title :

اإلدارة:

Department:

منسق التدريب:

Contact Person:

عدد منسوبي الشركة الرسميين:

Number of employees:

عنوان الشركة:

Company Address:

الشارع:

الحي:

رقم/اسم المبنى:

الطابق:

District:

Floor:

معمم رئيسي قريب:
ص.ب:

Street:

Building:
Landmark:

الرمز البريدي:

Zip Code:

P.O. Box:

المدينة:

City:

هاتف:

Tel.:

فاكس:

Fax:

جوال:

Mobile:

البريد اإللكتروني:
* (يجب تعبئة جميع البيانات أعاله بالمغتين العربية واإلنجميزية)
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Email:

الشروط و األحكام

 يتـ إنشاء حساب الجية عف طريؽ موقع المعيد اإللكتروني

 يتـ تسجيؿ الموظفيف عمى دورات واختبارات المعيد عف طريؽ الموقع اإللكتروني ماعدا:


برنامج شيادة مسؤوؿ االلتزاـ المعتمد CCO

 اختبارات الشيادات المينية لييئة السوؽ المالية CME

* حيث يتـ تسجيميا عف طريؽ التواصؿ مع وحدة خدمة العمالء

 العميؿ مسؤوؿ عف أي عممية تسجيؿ تتـ مف خالؿ حسابو عمى موقع المعيد اإللكتروني
 تنطبؽ عمى العميؿ أحكاـ اإللغاء واالستبداؿ كاالتي:
 سياسة إلغاء المرشحين:


يتم إلغاء الترشيحات لمدورات واالختبارات وفقاً لمشروط اآلتية:

 .0إذا تـ إلغاء المرشح قبؿ تاريخ الدورة أو االختبار بأكثر مف  01يوماً ،ال تتحمؿ الجية المرشحة أي تكمفة
مقابؿ ذلؾ اإللغاء.

 .2إذا تـ إلغاء المرشح قبؿ تاريخ الدورة أو االختبار بػ  01إلى  01يوماً ،تتحمؿ الجية المرشحة  %11مف رسوـ
الدورة أو االختبار.

 .0إذا تـ إلغاء المرشح قبؿ تاريخ بدء الدورة أو االختبار بأقؿ مف  01يوماً ،تتحمؿ الجية المرشحة  %011مف
رسوـ الدورة أو االختبار.

 سياسة استبدال المشاركين:



عند الحاجة إلى استبداؿ مرشح بدالً مف مرشح آخر سيتـ احتساب  011لاير عف كؿ عممية استبداؿ .

يمكف لمجية استبداؿ المرشحيف إلى مدة أقصاىا يومي عمؿ قبؿ تاريخ انعقاد االختبار أو الدورة نفسيا.

 سياسة الحضور والغياب لمدورات التدريبية:


يقوـ المدرب في بداية كؿ محاضرة بحصر المشاركيف الحاضريف والمتغيبيف .حيث يتـ احتساب التأخير

والغياب أياً كاف السبب كما ىو موضح في الحاالت التالية:

 .0إذا تأخر المتدرب عف موعد بدء المحاضرة بأقؿ مف عشر دقائؽ :يعتبر متأخ اًر ،ويقوـ النظاـ آليا
تأخر بيا.
باقتطاع نسبة مف حضور المتدرب لممحاضرة التي ّ
 .2إذا تأخر المتدرب عف موعد بدء المحاضرة  01دقائؽ أو أكثر :يعتبر متغيباً عف ىذه المحاضرة.

 .0يحصؿ المشارؾ عمى شيادة الدورة في حاؿ حضوره  %01فأكثر مف إجمالي الساعات المحتسبة
لمدورة.
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جميع دورات المعيد الصباحية تبدأ مف  0:11ص إلى  0:01ـ.

 تقييم المشاركين لمدورات التدريبية:


يقوـ المدرب في نياية كؿ دورة بإجراء تقييـ لكؿ مشارؾ .ويمكف لمجية االطالع عمى التقييـ مف خالؿ موقع
المعيد اإللكتروني.

 الشهادات:




يتـ إصدار الشيادات اإللكترونية لممتدربيف الذيف اجتازوا نسبة الحضور المطموبة ،واختبار الدورة -إف وجد-
يتـ إصدار الشيادات اإللكترونية لممختبريف الذيف اجتازوا درجة النجاح المطموبة لالختبار.

يمكف لمجية الحصوؿ عمى الشيادات إلكترونيا عف طريؽ حسابيا في موقع المعيد اإللكتروني.

 أنظمة المعهد المالي:



لممعيد الحؽ بإلغاء الدورة قبؿ انعقادىا بأسبوع في حاؿ كاف عدد المسجميف أقؿ مف ثمانية مرشحيف.

يحؽ لممعيد المالي تغيير تاريخ االختبار ووقتو ،ولو الحؽ في إلغاء عقد الدورة أو االختبار إذا رأى ما يعيؽ

إجراءىما ألي سبب كاف ضرورياً لحماية وسالمة المرشحيف .وذلؾ بعد الحصوؿ عمى موافقة صاحب

الصالحية .وسيتـ إبالغ المرشحيف والجيات بذلؾ.


يتـ اعتماد طمب تفعيؿ اسـ مستخدـ جديد أو طمب تسجيؿ متدربيف عمى برنامج  CCOأو طمب دورة مغمقة

مف قبؿ األشخاص المصرح ليـ فقط والمذكوريف في النموذج (الموظؼ المسؤوؿ ومنسؽ التدريب).

 المطالبات المالية:


يتـ إرساؿ المطالبات المالية لمجيات بعد نياية كؿ شير ميالدي عف جميع المشاركيف في الدورات أو



تعتبر المطالبة واجبة السداد خالؿ ( )01يوماً مف تاريخ المطالبة.

االختبارات.



اسم صاحب الصالحية:
التوقيع:
ختم الشركة الرسمي
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اء حصموا عمى شيادة الدورة أو االختبار ،أو لـ يحصموا عمييا.
جميع الرسوـ مستحقة لجميع المشاركيف سو ً

