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 ـــاريفالتعاألول: الباب 

 املعاني املوضحة أمام كل منها، مالم يقتِض السياق غير ذلك: -أينما وردت في هذه القواعد - اآلتيةالعبارات األلفاظ و يقصد ب

 :املؤسسة   -1

 مؤ سة النقد العرب  السعود .

 :القواعد   -2

 الحسابات البنكية والقواتد العامة لتتغيلها في البنوك باململكة.قواتد فتح 

 الحساب البنكي:   -3

أو من ُيآت  بموجا تقد ُيسم  "اتفاقية فتح حسا " بين البنك وصاحا الحسا  )العميل(   في اململكة ؤ سةاملمن سجل محا بي لدا بنك مرخص 

 لألنظمة واألترار . ويآت  تن هذه امتفاقية حقوق والتزامات لكال الطرفين. وتتمل هذه الحقوق واملتزامات قيودا محا بية يقوم بنا اليفوله
ً
بنك طبقا

غير ذلك من األوامر املصرفية املتبعة واإلجراءات التي يتم امتفاق تلينا في نص اتفاقية فتح الحسا  وامتفاقيات األخرا التي يتم توقيعها بين الطرفين و 

 .التي يصدرها صاحا الحسا  إل  البنك

 :لكترونيالسجل اإل   -4

 لكترونية وتكون قابلة لال ترجا  أو الحصول تلينا بتكل يمكن فهمها.إأو تسلم أو تبث أو تحفظ بو يلة البيانات التي تآت  أو تر ل 

 الحجز على الحسابات:   -5

 تدم السماة للعميل بإجراء أ  تصرر ت   الحسا  بسبا تعليمات من السلطات القضائية أو الرقابية أو األمنية.

 تجميد الحساب:   -6

أو تحديث العميل  أو تدممن الحسا  البنك /العالقة البنكية بسبا انمناء مدة  ريان مفعول إثبات هوية العميل والتحويل لسحا لحركة ا وقف مؤقت

 البيانات واملعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات. ت   الحسا  املفوض

 بالتوقيع: املفوضون    -7

  أو الوكالء بموجا و امت ( الذين يمكن للبنوك التعرر ت   صالحياتنم حسا  ل حالة ت   حدةت معينة )قطا  تام/خاصاألشخاص مسئولو جها

   أو ما قد تتعرر تليه البنوك من خالل إجراءات ت كيدية تراها منا بة  شرتية

 مصادقة البنك:   -8

 للت كد ب ننا مطابقة لألصول. الوثيقةالهوية أو ت   صورة  موظف البنك توقيع وختمو  أو ما يقوم مقامه ولع ختم البنك الر مي املعتمد

 :املقيمون  فراداأل    -9

 السعودية.الجآسية  : هم األفراد حاملوطنون السعوديون املوا -

ارات العربية املتحدة  جآسيات الدول اآلتية )دولة الكويت  دولة اإلم احدإ و: هم األفراد حاملمواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -

 ودولة قطر  مملكة البحرين   لطنة تمان(.

 .املقيمين بصفة نظامية في اململكةوجآسية إحدا دول مجلس التعاون : هم األشخاص غير حام ي الجآسية السعودية غـير السـعوديين -

 املنشآت ذات األغراض الخاصة:   -01

 دار أدوات الدين و/أو أ هم ألغراض الت  يس.صإبغرض مآت ت مرخص لها من هيئة السوق املالية 

 املقيمون املستثمرون:   -11

 .جنبيوفق نظام ام تثمار األ  بام تثمار في اململكة من الهيئة العامة لال تثمار مله املرخص األشخاص الطبيعيون أو امتتباريون 

 حلية في اململكة:األشخاص االعتباريون املستأجرون في مناطق اإليداع باملوانئ امل   -21

ة من الهيئة العامة التر ات واملؤ سات املصرة لها بالبيع وإتادة التصدير في مناطق اإليدا  في املوانئ املحلية باململكة  واء  ان ام تئجار بصفة مباشر 

 للموانئ أو من خالل أصحا  تقود اممتياز بالت جير.

. 
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 الحكومية: جهاتال   -31

 أو لم تكن ملحقة. للدولة ملحقة لمن امليزانية العامة واء  انت وما في حكمها  سات العامة والهيئات والصناديقالحكومية واملؤ  ةاألجهز 

 :األجنبية الجهات   -41

 . وما في حكمهاوشر ات الطيران األجنبية واملدارس  واملكاتا امقتصادية السفارات األجنبية والقنصليات ومكاتا التمثيل الدبلوماس ي

 مدارس الجاليات األجنبية:   -51

 لالئحة املدارس األجنبية في اململكة      وتآت عوديةاملدارس املرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج غير 
ً
وتدار بوا طة أفراد من الجالية نفسها  وفقا

 وت تلف تن املؤ سات التعليمية التابعة للسفارات األجنبية في اململكة. 

 :ة متعددة األطرافاملنظمات الدولي   -61

املتواجدة في اململكة بموجا اتفاقية مقر )تصريح( موقعة من حكومة اململكة مثل رابطة العالم اإل الم  والندوة العاملية املنظمات والهيئات الدولية 

 للتبا  اإل الم  وما في حكمها.

 الغرف التجارية والصناعية:   -71

 لتجارية والصناتية لدا الجهات العامة  وتعمل ت   حمايمنا وتطويرها  ولها مجلس إدارة خاص بنا.هيئات م تسمندر الربح وتمثل املصالح ا

 غير املقيمين:   -81

 وجود نظام  في اململكة. لهاوغيرها من املنظمات والهيئات امتتبارية التي لم يرد ذكرها في الفقرات أتاله التي ليس  شخاص )طبيعيين/اتتباريين(األتتمل 

 :العمالء العابرون   -19

وم يتمل املواطنين واملقيمين الذين يقومون من خالل بنك دون أن يكون لديه أ  حسا  أو أ  نو  من العالقات مع البنك  اتبعملي ون يقوم أشخاص

 .يدا  النقد  في حسابات أشخاص آخرينباإل 

 والكفيف: لألمياملعرف الشخص ي    -02

ويمكن له التعريف وقراءة اإلجراءات  هجرية ويحمل هوية وطنية ةبالغ لسن الخامسة تتر  األم  أو الكفيفشخص معرور لدا طالا فتح الحسا  

 
ً
إما امرأة وفق فيكون املعرر  ةأمر ات   ذلك  وفي حال أن الكفيف أو األم   واملستندات واتفاقية فتح الحسا  ت   مسمع األم  أو الكفيف وشاهدا

 .في امللحق )د( وفق جدول صلة القرابة املوصحملحارم ا مناشتراطات هذه القاتدة أو 

 :حامل رخصة العمل الحر   -12

 من العمل ت   أ اس الراتا املنتظم لدا صاحا العمل.شخص 
ً
 يقدم خدماته لحسابه الشخص ي )بالساتة أو اليوم أو بالعمل( بدم

  قاصرال   -22

 الثامنة تترة هجرية.  ن دون نث  أأو  ل ذكر 

 طفال ذوو الظروف الخاصة:األ    -32

تاية الوالدين األطفال مجهولو األبوين ممن يولدون في اململكة من أبوين مجهولين  واألطفال الذين يولدون أل  غير شرعي  واألطفال الذين يحرمون من ر 

  مستعص أو معٍد أو أ   با آخر متابه دجس األم أو إصابمنا بمرض تق ي أوأو أحدهما أو األقار  بسبا الوفاة أو امنفصال بين الزوجين أو سجن 

لتربية امجتماتية  يحول دون رتايمنا لطفلها رتاية  ليمة. وهم يقيمون لدا الفرو  اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية امجتماتية مثل الحضانة  وا

ا األ ر البديلة بموجا شهادة تعريف من وزارة العمل والتنمية امجتماتية  ومؤ سة التربية النموذجية  والجمعيات الخيرية املعنية برتاية األيتام أو لد

 من العمر. ةهوية وطنية تند بلوغهم  ن الخامسة تتر  وثيقةوهم  عوديو الجآسية ويمنحون شهادات ميالد كما يمنحون 

 الوص ي:   -42

 شخص محدد بموجا صك وصاية صادر من املحاكم املختصة بالوصاية ت   القاصر.

 الولي:   -52

 .من تقيمه املحكمة بموجا صك وميةوالد القاصر أو 
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 :حاضيال   -62

 .شخص محدد بموجا صك حضانة ي وله ا تالم املبالغ التي تصرر للمحضون من إتانات أو مكاف ت من الجهات الحكومية واألهلية

 املحجور عليه:   -72

 بموجا صك شرعي يثبت الحالة
ً
 من التصرر في ماله إما لسفه أو ذها  تقل. املانعة املمنو  شرتا

 :األهلية واملؤسسات الجمعيات   -82

 لنظام الجمعيات واملؤ سات األهلية.
ً
 الجمعيات واملؤ سات املعرفة وفقا

 لجان النفع العام:   -29

 .لجان مرخصة من الجهات الحكومية املحلية ت دم العامة مثل لجنة أصدقاء املر     واملعاقين وغيرها

 :الوطنية لجمعيات واللجانا   -03

آت  جمعيات ولجان 
ُ
 .تامةلغرض القيام ب دوار مت صصة لخدمة مصالح قرار من مجلس الوزراء موافقة  امية أو بموجا ت

 :وزيارة املسجد النبوي الشريف الحج والعمرة   -31

 :تنقسم إل  ثالثة أنوا 

 .حكومات بلداننا في مو م الحجهي مكاتا تمثل  /: مكاتا شؤون الحجاجالنو  األول  -

 .ململكةإل  اهي شر ات غير  عودية تقوم بتنظيم قدوم الحجاج  /قدوم الحجاج من خارج اململكة والنو  الثان : التر ات والو امت السياحية منظم -

املعتمرين  عودية تقوم بتنظيم وخدمة هي شر ات ومؤ سات  /النو  الثالث: التر ات واملؤ سات السعودية التي تنظم قدوم املعتمرين والزائرين -

 ململكة.إل  اتند قدومهم  والزائرين

 :واتحادات املالك الجمعيات والصناديق التعاوسية   -32

 الجمعيات التعاوسية: -

 ألحكام نظام الجمعيات أفراد ل جمعية يكوننا 
ً
 وفي نواحي اإلنتاج  أبندر تحسين الحالة امقتصادية وامجتماتية ألتضائنا  واء   التعاونية طبقا

 الخدمات  باشتراك جهود األتضاء متبعة في ذلك املبادئ التعاونية.  والتسويق  أ وام منالك  أ

 الصناديق التعاوسية: -

 ألحكام الصناديق التعاونية  وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات املتتركين ف
ً
الصندوق  يهي الصناديق التي يكوننا موظفو جهة حكومية أو شركة طبقا

 .وتصرر هذه األموال لتغطية الآتاطات امجتماتية والثقافية والريالية ملتتر   الصندوق 

 اتحادات املالك: -

 .هي الجمعيات/امتحادات املرخصة من وزارة اإل كان  املنظمة وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

 األوقاف:   -33

 :العامالوقف  -

 .تامة معينة بالذات أو الوصف الوقف املتروط ت   أوجه بر

 (:األهلي) الخاص الوقف -

 .الوقف املتروط ت   معين من ذرية وأقار  بالذات أو بالوصف

 الوقف األجنبي: -

كيل أو هو املوقور ت   أفراد  عوديين أو ت   جهات خيرية  عودية داخل اململكة  اململوك لشخص غير  عود  )طبيعي أو اتتبار ( ويكون له ناظر/و 

 ثر  عود  الجآسية.أك

 الخارطة:مشروع بيع الوحدات العقارية على  –حساب الضمان للتطوير العقاري    -34

عة ت   الخارطة أو من املمولين يبيع الوحدات العقارية ت   الخارطة تود  فيه املبالغ املدفوتة من املتترين للوحدات املب مصرفي خاص بمترو  حسا 

جات املترو  وفق نصوص قواتد تمل تنظيم حسا  الضمان الصادرة بقرار لجنة البيع أو الت جير ت   الخارطة بوزارة للمترو   وُيسحا منه محتيا

 . كان بتكل يضمن ا ت دام األموال للمترو  نفسه حت  إنجازهاإل 
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 الحساب:أطراف    -

 .اإل كانوزارة  الوزارة: .1

 .البيع أو الت جير ت   الخارطة بوزارة ام كانالقواتد: قواتد تمل تنظيم حسا  الضمان الصادرة من لجنة  .2

 التركة املرخص لها بمزاولة نتاط شراء وبيع العقارات بغرض تطويرها. العقار :املطور  .3

 ؤ سة املرتبط باتفاقية مع املطور العقار  لفتح وإدارة حسا  الضمان.املالبنك التجار  املرخص له من  الحسا :أمين  .4

ص له بمزاولة أتمال ام تتارات الهند ية من جهة امختصاص.املكت ام تتار :املكتا  .5
ّ
 ا الهندس ي ام تتار  املرخ

ص له بمزاولة أتمال املحا بة واملراجعة القانونية من جهة امختصاص. القانون :املحا ا  .6
ّ
 الشخص الطبيعي أو املعنو  املرخ

 وثيقة يتم تصميمها من املطّور بامتفاق مع أمين ا الدفع:وثيقة  .7
ً
لحسا  ويكون الصرر بموجبنا من حسا  الضمان ت   إنتاء املترو  وفقا

 .القواتدملتطلبات 

 :فالساإل إجراءات    -35

 .املحددة بموجا نظام اإلفالساإلجراءات 
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 : القواعد اإلشرافية والرقابيةالباب الثاني

 (:اآللي) اإللكترونيالسجل  – 1

 للغرض إنتاء قاتدة بيانات آلية موحدة لل
ً
تصآيف املوصح في لحسابات البنكية. يتوجا ت   جميع البنوك ت  يس نظام سجل آلي )إلكترون ( وفقا

 إل  املعلومات الواردة في الهويات املعتمدة  وأن يتتمل كذلك ت   املتطلبات الواردة في الفقرات وتحديثاته امللحق )ج( 
ً
 3(-1) و  2(-1) و  1(-1)ا تنادا

 و)تفصيلية في أدناه واملتطلبات ال
ً
 )ثالثا

ً
عد ه القواتدمن هذ (رابعا

ُ
  وذلك    اس لفتح الحسابات البنكية وإدارتنا ومتابعمنا والحوامت العاجلة  وأن ت

 ملتطلبات هذ اتفاقيات
ً
 .ه القواتدفتح الحسابات وفقا

 األفراد السعوديون: 1-1

-  
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-من يتضباملواطنين السعوديين  يآش ئ البنك سجال

  ام م الرباعي .أ
ً
  الهوية الوطنية لوثيقة وفقا

 .رقم السجل املدن  . 

 .الهوية وثيقةتاريخ انمناء صالحية  .ج

   يلوطناالعنوان  .د

 جهة العمل )إن وجد(    .ه

 بيانات التواصل.   .و

 يكون الحصول ت   املعلومات  -
ً
ر أو شهادة امليالد لذو  الظرور لقصّ لالوطنية أو سجل األ رة  الهوية وثيقةإل  املعلومات الواردة في  ا تنادا

   الخاصة النزمء لدا الفرو  اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية امجتماتية

 :ةيالعرب الخليجلدول مواطنو دول مجلس التعاون األفراد  1-2

-   
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن  لخليجيبمواطني دول مجلس التعاون ا يآش ئ البنك سجال

 املدون في ام م  .أ
ً
 الوطنية. الهويةوثيقة  امال

 وثيقة الهوية الوطنية.رقم  . 

  .الوطنية الهوية وثيقةتاريخ انمناء صالحية  .ج

 .الجآسية .د

  .العنوان .ه

 جهة العمل )إن وجد(   .و

 يانات التواصل.ب .ز

 يكون الحصول ت   املعلومات  -
ً
 .  ومن مصادر موثوقةالهوية الوطنية وثيقةمات الواردة في إل  املعلو  ا تنادا

 األفراد غير السعوديين: 1-3 

-   
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن املقيمين غير السعوديين  باألفراد يآش ئ البنك سجال

 املدون فيام م  .أ
ً
اإلقامة حسا أولوية اللغة  وثيقة نا ام م في جواز السفر أواإلقامة وبنفس اللغة املكتو  ب وثيقةجواز السفر أو   امال

وإذا  انت بلغة أو أحرر خالر ما ذكر فيدون ام م بحسا ما ورد في الت شيرة املمنوحة من  –األحرر الالتيآية  –اإلنجليزية  – )العربية

 .الدخول(السفارات والقنصليات السعودية املانحة لت شيرة 

 الجآسية. . 

 إلقامة وتاريخ  رياننا.                                                                       رقم هوية ا .ج

   الوطنيالعنوان  .د

 هة العمل )إن وجد(  ج .ه

 بيانات التواصل.   .و

   بالآسبة ملن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس  نوات الصادرة لبعض أفراد القبائل -
ً
 ورقمها وتاريخ  ريان مفعولها.     يدون ام م الوارد فينا  امال

ن الذين يحملون جوازات  فر  عودية فال يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لهم بموجا تلك الجوازات إم بموافقة وزارة الداخلية تن و الوافد -
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 ؤ سة.                                      املطريق 

 :ن و األشخاص االعتباري 1-4

-   
ً
 يآش ئ البنك سجال

ً
 خاصا

ً
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن باألشخاص امتتباريين  إلكترونيا

  .أ
ً
 الر مية. وثائقللام م الر مي الكامل للشخص امتتبار  وفقا

 )في حال  . 
ً
 تجاريا

ً
 ان الحسا  لغرض السجل التجار  ما إذا رقم السجل التجار   أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة الآتاط يتطلا سجال

 س ي فيسجل السجل التجار  الرئيس ي  أما إذا  ان الغرض لفر  من فرو  السجل التجار  فيسجل رقم السجل التجار  الفرعي(.الرئي

 املدرجةاملساهمة ن بإدارة الحسابات )يستثن  املالك في التر ات يفي تقد الت  يس وتعديالته املفولهم ؤ أ ماأرقام هويات املالك الواردة  .ج

 اتنم(.من تدوين أرقام هوي

 نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحسا . .د

 لشخص امتتبار .لالوطني عنوان ال .ه

 .املوافقة أو الطلا تلكمصدرة  وا م الجهة وتاري ه رقم املرجعبالآسبة للحسابات التي تفتح بموجا موافقات أو طلبات ر مية يتطلا أن يدون  -

 متطلبات أغراض التفتيش: - 2

ؤ سة أو بناء ت   طلا الجهات املختصة ألغراض املتابعة والتحقيق  يجا ت   البنوك توفير نظام بحث آلي إلجراء امل هيش الذ  تجر يألغراض التفت

بحث العمليات وجميع املنتجات والخدمات الت   أن تغط  تملية   ي في  ل فئةالبحث الروتيني داخل البنوك حسا املعلومات املطلوبة في السجل اآلل

 .والودائع ام تثمارية ن إلافة إل  الحوامت العاجلةيأو للعمالء العابر املقدمة للعمالء 

 :الوثائقتجميد الحسابات عند اسقضاء صالحية  - 3

الهوية كما  وثيقةتجميد الحسابات بسبا انقضاء صالحية  قاتدةتطبيق مع مراتاة األنظمة املتعلقة بوقف الحسابات أو حجزها  يتوجا ت   البنوك 

 ي ي:

 تجميد الحسابات: 3-1 

التعامالت في ذلك وهويات  ارية املفعول  واء  وثائقكقاتدة للتعامل بين البنوك وتمالئنا يجا أن تبدأ العالقة وتستمر في  افة التعامالت بموجا 

 ذات العالقة بالحسابات.( أو خالفه من العالقات التعاقدية أو الخدمات 1فقرة ) امول  البا في التي يتملها تعريف الحسا  البنك  الوارد 

 األفراد السعوديون: 3-1-1

 ل  ن تند انمناء صالحية الوثائق املوصحة أدناهييجا ت   البنوك تجميد  افة الحسابات الخاصة باألفراد السعودي
ً
ها أو ما لم يقدم العميل تجديدا

 تن أ  مننا  و  وثيقة
ً
لكترونية جديد هوية العميل دون حضوره تن طريق الخدمات اإليمكن للبنك التحقق من تهوية وطنية  ارية املفعول بديال

وتحدث في السجل اآللي.  (1-200) القاتدة وفق ما ورد في)إن أمكن( يؤخذ صورة مننا مطابقة لألصل املعتمدة من مركز املعلومات الوطني  ت   أن 

 : تمرار حساباتنم القائمة بموجبنا وهيأو ا بنكيةاملسموة لألفراد السعوديين فتح حسابات للوثائق وفيما ي ي حصر 

 من تاريخ نناية صالحيمنا (90)تند انقضاء  ايجمد الحسا  املفتوة بموجبنالهوية الوطنية:  وثيقة -
ً
وفي  ا وم يجدد تتغيل الحسا  إم بتجديده  يوما

 . نواتتن خمس  (ترر تميلكا)جميع األحوال يجا أم تزيد مدة ا ت دام الحسا  دون تحديث بيانات 

يجمد الحسا  املفتوة للقصر بموجا سجل األ رة تند انقضاء خمس  نوات من تاريخ بداية فتح الحسا  أو انقضاء : سجل األ رة للقصر -

 90(  نة هجرية بمدة )15  وقبل بلوغ القاصر )حضور وليهب ىفتوم يتترط حضور القاصر ويك  الحسا  خمس  نوات من تاريخ تحديث
ً
( يوما

 
ً
الهوية الوطنية الخاصة ت   بيانات وثيقة يجا ت   البنك إبالغ الولي أو الوص ي بضرورة تحديث بيانات حسا  العميل والحصول  تقويميا

 بالقاصر.

ويجدد تتغيل الحسا  إذا قدم له   هجرية (الخامسة تترة)يجمد الحسا  تند بلوغ الطفل  ن امليالد الخاصة بذو  الظرور الخاصة:  شهادة -

الثامنة )حين بلوغ الطفل  ن إل  وزارة العمل والتنمية امجتماتية تطلا فيه ا تمرار الحسا   أو خطا  من  املفعول  ةة وطنية  اريهوي وثيقة

        .هجرية (تترة

 األفراد غير السعوديين: 3-1-2 

 من ( ي90) انقضاءتند يجا ت   البنوك تجميد  افة الحسابات والتعامالت لألفراد غير السعوديين 
ً
أدناه  صالحية الوثائق املوصحة نناية  تاريخوما

 من انقضاء صالحية  (180)وبعد 
ً
ومراتاة ا تيفاء أية التزامات قائمة ت   العميل أثناء   إل  األرصدة غير املطالا بنا الرصيد نقليتم   الهوية وثيقةيوما
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 وتلك الوثائق هي:  ئ وبعد هذه املدة. كما يجا إقفال حسابات الوافدين تند خروجهم الننا

 لدول الخليج العربية. الهوية الوطنية ملواطني دول مجلس التعاون  -

  األجانا. يناإلقامة للوافد وثيقة -

  .البطاقة الدبلوما ية للدبلوما يين -

 :االشخاص االعتباريون  3-1-3

 من نناية صالحية الوثيقة الالزمة  (90)انقضاء  تجميد  افة الحسابات والتعامالت للشخصيات والهيئات امتتبارية تند يجا ت   البنوك -
ً
يوما

 لتلك الوثيقة ملزاولة الآتاط أو مستند ما لم  أو السجل التجار ... الخ(ملزاولة الآتاط )الترخيص 
ً
 يقدم العميل تجديدا

ً
 ر مي ا

ً
مدة صالحيته  - ا

(90)  
ً
 .في طور التجديد الوثيقةن أط )الترخيص أو السجل التجار .. الخ( يثبت الوثيقة الالزمة ملزاولة الآتا املسؤولة تن إصدار من الجهة -يوما

حسابات  :مثل)  يجا ت   البنوك تجميد  افة الحسابات للشخصيات امتتبارية التي م تتضمن وثائق فتح حساباتنم تاريخ  ريان مفعول  -

من تاريخ تنا( تند انقضاء خمس  نوات من تاريخ فتح الحسا  أو والحسابات الحكومية واملدارس املرخصة ومثيال األهليةالجمعيات واملؤ سات 

 .تحديث تم ت   هذه الحسابات آخر

ترر ا)إل  أن يتم ا تيفاء متطلبات   املدة املحددةحسابات البنوك املرا لة تند انقضاء  اممتنا  تن ا تمرار العالقة معت   البنوك  يجا -

 .وال وتمويل اإلرها األم غسل مكافحةا تبيان( وشهادة ) (تميلك

تنم فقط اوتجميد وحجا صالحي  يجا مراقبة  ريان مفعول هويات املديرين واملفولين بالتوقيع ت   حسابات هذه الشخصيات والهيئات -

لتر ات الهوية  باإللافة إل  مالك  املؤ سات الفردية وا وثيقةتجديد صالحية  حين إل    عوديينبتتغيل الحسا  بحسا ولعهم  عوديين/غير 

 .(املدرجة تر ات املساهمة العامةالما تدا )

 :عامة لتجميد الحسابات تعليمات 3-2
 وثيقةالحق البنك في تجميد الحسا  تند انمناء  ريان مفعول   فتح الحسا  والعالقات التعاقدية والخدمات اتفاقيةفي ن البنوك يجا أن تضّم  -

 ملبدأ ومصادر األموال  والعناوينوالتواقيع ته املالية والشخصية ومعلوما تدم تحديث بياناته وو/ألعميل ل ةالر مي
ً
( أو تند ترر تميلكا) طبقا

 .امشتباه با ت دام الحسابات أو العالقات التعاقدية في تمليات احتيال

 30)بتاريخ تجميد الحسا  قبل مدة ها ءتماليجا ت   البنوك أن تتعر  -
ً
 تقويميا

ً
 اإلجراءات املحققةن تضع أو  جميد التت   األقل من تاريخ  ( يوما

 .جراءاتاإل توثيق هذه أن يتم و   وذلك بصفة مستقلة لكل تميل  لذلك لكل تميل أو مفوض ت   حسابات العميل

 هوية أحد املتتركين في الحسا . وثيقةالحسا  املتترك بتوقيع متترك أو منفرد في حال انمناء  ريان يجا تجميد  -

الهوية الوطنية إذا قدمت بطاقة هوية  وثيقةلحسابات املجمدة بسبا انمناء  ريان مفعول الهويات خالر تن ا دبرفع إجراءات التجمييسمح  -

 الحسابات املجمدة املفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خالفها. تن برفع إجراءات التجميدوطنية  ارية املفعول  وم يسمح 

بقفل حساباتنم أو الحسابات املفولين تلينا املجمدة بسبا انمناء  ريان هوياتنم أو تدم تحديث اريين لجميع األفراد أو األشخاص امتتبيسمح  -

 تقديم العميل طلببترط  بياناتنم 
ً
 كتابي ا

ً
  .وتطبيق اإلجراءات التي تنص تلينا تعليمات قفل الحسابات بالبنكوفق نموذج يعده البنك  بذلك  ا

 من تاريخ يوم 90ويجّمد الحسا  تند انقضاء 
ً
صالحية الهوية التي فتح بموجبنا الحسا   ويتاة بعد نناية هذه الفترة حركة مالية واحدة نناية ا

  . امل املبلغ املوجود في حسابه وا تالمللعميل يتمكن بموجبنا من إقفال الحسا  

-  
ً
يسمح للبنوك تحويلها ألصحابنا ف  ( ريال50,000تن )ورصيد حسابه يقل مبلغه   من اململكة إذا  انت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه ننائيا

( 50,000وفق إجراءات يضعها البنك بحسا تمالئه وبلداننم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا  ان رصيد حسابه يزيد تن )  املتزام بالبنك إدارةبموافقة 

وم يسمح  املقيم املرا ل للبنك املح ي أو لفر  البنك األجنبي  الرصيد إليه إم بموجا طلا منه مصادق تليه من البنك فال يتم تحويل مبلغ  ريال

ن يتم أو  املغادرة ويجا مالحظة أية تمليات غير طبيعية قد تكون نفذت ت   الحسا  بعد تاريخ  جزء تحويل جزء من الرصيد وإبقاء بللبنوك 

 .املتزام إدارةبموافقة تحويل الرصيد للخارج با م صاحا الحسا  نفسه أو وكيل ورثته 

فال يصرر له الرصيد الذ  يزيد تن   في حال تقدم العميل الوافد مباشرة للبنك بعد خروجه الننائ   ابقا وقدم ت شيرة خالر ت شيرة العمل -

السفر أو ( ريال إم بموافقة مسئول املتزام بعد تقييم الحسا . وفي حال تقدم العميل للبنك مباشرة وقدم إقامة جديدة بنفس جواز 50,000)

 يوم 180أ  قبل )فيقفل الحسا  املجمد إذا  ان م يزال في فترة التجميد   بجواز  فر جديد
ً
ويفتح له حسا  جديد ويحول املبلغ للحسا   (ا

 من ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل تليه.الجديد و 

  وللبنك  أ  إل  قاتدة معلومات خاصة لهذا :بنقل الحسا  إل  األرصدة غير املطالا بنا يقصد -
ً
تبا  ااملطلا مع األرصدة دون إغالق الحسا  ننائيا

 والسيا ات الخاصة به التي يراها منا بة محتياجاته العملية وتحقق الغرض في هذا املطلا. اإلجراءات
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 االستثناءات مي التجميد: 3-3

 تمكين العميل أو من يفوله من القيام بم يسمح للبنوك 
ً
بعد انمناء  ريان مفعول هويته إم بعد تجديدها أو  ت   الحسا البنكية  بالعملياتشخصيا

 :الحامت اآلتية با تثناء  (تميلكترر ا)تحديث بيانات 

اإليداتات ب نواتها الشخصية أو الواردة تن طريق املقاصة والحوامت املحلية والدولية الواردة ومدفوتات / تحصيالت نظام  ريع ورواتا  -

 املوظفين.

مع /ت   العميل أو نيابة تنه للبنك نفسه أو لجهات أخرا )ر مية/غير ر مية( قبل انمناء  ات اذهاللبنك القائمة ت   العميل التي  بق  املتزامات -

التزام  داد بطاقات امئتمان والقروض ومدفوتات  : ريان هويته )صاحا الحسا  /املفوض(. ومن تلك املتزامات ت    بيل املثال م الحصر

وكذلك  املباشر وتنفيذ التعليمات املستديمة/املنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة وامتتمادات املستندية وخطابات الضمان الخصم 

ن قبل العمليات ام تثمارية ذات املخاطر العالية التي يترتا ت   ارتفا  أو ان فاض األ عار فينا ألرار تجاه العميل وبحيث يستدع  العميل م

 من تاريخ تنفيذ العملية. (60)لبنك ويعطى مهلة لتجديد الهوية م تتجاوز مسئول با
ً
 يوما

يسمح با تمرار التعليمات الدائمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير املتزامات القائمة بعد تجميد الحسا  بموجا موافقة مدير إدارة  -

  (180)وملدة م تتجاوز  ةرات محدودملالعمليات باملركز الرئيس ي وذلك 
ً
الهوية. وت   البنك أن يضع اإلجراءات  وثيقةمن تاريخ نناية صالحية  يوما

 والسيا ات التي تحقق لبط وتفعيل هذه الحامت من حيث الحدود وتدد املرات.

  فيات أو خارجهان في املستتياألمراض املستعصية املقيم   وذو   ن للدرا ة في الخارجيواملبتعث  نين الدبلوما ييحسابات األفراد السعودي -

  (180)واملرافقين لهذه الفئات في الخارج  والسجناء وما شابه هذه الحامت في حال تلم البنك بنا حيث يمنحون مهلة 
ً
من تاريخ نناية صالحية  يوما

فيجا الحصول ت   موافقة ولعدد غير محدد بعد الحصول ت   موافقة مسئول املتزام في البنك  وما زاد تن هذه املدة ومرات السماة   هوياتنم

معهم بالطرق  الفئات والتواصلنا من هذه ئويجا ت   البنوك العمل ت   م اطبة تمال الرئيس التنفيذ /املدير العام ومسئول املتزام في البنك.

 املنا بة بحسا ملف  ل تميل أو بحسا اإلجراءات واملراجع التي تراها منا بة لحثنم ت   تجديد هوياتنم.

موظف  الدولة الذين تسلم رواتبنم تن طريق البنوك وجمدت حساباتنم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال  حسابات -

  (180)نه يسمح لهم بمهلة إف بت ننا نظام  
ً
وبعد تقديمه صورة من بطاقة   تاريخ نناية صالحية هوياتنم أو تاريخ ا تحقاق التحديث منيوما

 أو تعريفالعمل الر مية 
ً
 ر مي ا

ً
 .ا

 تحديث بياسات الحسابات: – 4

هوية العميل في بداية التعامل  وكعملية رقابية يتوجا ت   البنوك الطلا من  افة تمالئنا تحديث معلومات الحسا   ثتبدأ تملية تحدي 4-1

 .املحتفظ به في البنك حسا الحامت واملدد املحددة في هذه القواتد

املعلومات الشخصية لومات الشخصية والعنوان الوطني ونموذج التوقيع ومصادر الدخل )الرئيسية واإللافية( بما في ذلك يتمل التحديث املع 4-2

 مل
ً
  ن يعمل نيابة

ً
الوقت املنا ا إلجراء التحديث قد يكون تن العميل  وت   البنوك ولع إجراءات و يا ات دائمة لسبل تحقيق ذلك  و  / وكيال

تند حدوث تغيير جوهر  في أو كتف حسا  بنك  أو إجراء تملية هامة أو طلا بطاقة صرار آلي  مثلخدمة بنكية  تند تقدم العميل لطلا

معلومات إلافية تن العميل إل  أو تند شعور البنك في أ  وقت أنه بحاجة تند تغير تصآيف مستوا م اطر العميل طريقة تتغيل الحسا  أو 

 .أو وكيله

 نوات  فال بد من تحديث بيانات الحسا  مع نناية املدة املحددة  أقل من خمسمدد  رياننا  وثائقو املفتوحة بنويات  لحساباتإل  ابالآسبة  4-3

 .الترخيص أو السجل وذلك  ل مرة يتم التجديد فينا وثائقلسريان الهوية أو 

تحديث الخمس  نوات كحد أقص   بحيث يؤخذ ذلك في لهويات التي تتجاوز مدد  رياننا خمس  نوات يجا أم تتجاوز مدة الإل  ابالآسبة  4-4

 .باقي من مدته أكثر من خمس  نواتالبتلك الهويات وم يعتد بتاريخ  رياننا إذا  ان  ةامتتبار تند فتح الحسابات الجديد

مثيلها واملنظمات الدولية ومثيلها أو لحسابات املفتوحة بموجا موافقات أو خطابات ر مية مثل الحسابات الحكومية والسفارات أو إل  ابالآسبة  4-5

نه يتوجا أم تتجاوز مدد تحديثنا الخمس إبموجا تراخيص وسجالت مفتوحة املدة مثل الجمعيات واملؤ سات الخيرية واملدارس األهلية ف

 . نوات كحد أقص  

شهر ربيع األول  مناألخير ويستمر التجميد إل  اليوم  رصفشهر  اليوم األول من منبالآسبة لحسابات الحج والعمرة وزيارة املسجد النبو  تجمد  4-6

  بالبنك. ل  نة بموافقة خطية من مسئول العمليات باإلدارة العامة/ املركز الرئيس ي من 

 حسابات البنوك املرا لة  ل ثالث  نوات كحد أقص  .تحديث  يتم 4-7

ية هي و ائل إلجراء تحديث موافقات الحسابات وليست غاية مستقلة بذاتنا ويجا واملوافقات الر م وثائق الهوياتأن يجا األخذ بعين امتتبار  4-8
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 .أم يكتفى بنذه الوثائق فقط ت   أننا تملية تحديث للحسابات

راءات القيام بإجفإنه يجا صلية  من الجرائم األ  و أ أاإلرها  غسل أموال أو تمويل تمليات في حال امشتباه في أ  وقت من األوقات بوجود  4-9

 .بيانات العميل واملفولين والوكالءل (ترر تميلكا)العناية الواجبة وتعزيز مبدأ 

 :املصرفية غير املتحركة والتعامالتالحسابات والعالقات  - 5

 :املصرفية غير املتحركة والتعامالتاملقصود بالحسابات والعالقات  5-1

أجراها العميل نفسه )صاحا الحسا  أو العالقة( أو )بحسا نو  العالقة/التعامل( تملية  من تاريخ آخر تينالتي أكملت  آتين ميالدي الحسابات هي

   والثانية غير مطالا بنا(Dormant) األول  راكدة :وتنقسم إل  ثالث مراحلتملية أو تعامل أ  تلينا بعد تلك العملية  ولم يجرِ   وكيله املفوض أو ورثته

(Unclaimed)البنكطع أصحابنا تن ومنق متروكة   والثالثة Abandoned).) 

 :الغرض مي القاعدة )رقابة العمليات( 5-2

  وحفظ أصول )أموال( العمالء التي لم يُ ت
ً
تلينا العمالء معاملة مالية )سحا أو إيدا (  جرِ ندر هذه القاتدة إل  متابعة العمل ت   إبقاء التعامل نتطا

ن خالل املدد الزمنية املوصحة في البند رقم يهم )أصحا  الحسابات أو العالقة( أو وكالئنم املفولمسجلة أو بمرا لة خطية موثقة من العمالء أنفس

 إل  التواصل مع العمالء  وإل  إتادة الحقوق إل  أصحابنا تند طلبنم لها مباشرة بعد ا تيفاء الوثائق واملستندات واإل 5-4)
ً
جراءات (  وتندر أيضا

مكانية ام تدمل ت   وجود أصحابنا وا تنفاد و ائل التواصل  افة إل  حسابات متروكة منقطع أصحابنا في حال تعذر إالالزمة  وإل  تعديل تصآيفها 

  (.4-4-5والقطا  العام حيث م يتملها تطبيق مرحلة الحسابات املتروكة فقط املوصحة في الفقرة )  الجهات الحكوميةمعهم  با تثناء حسابات 

 :ت والتعامالت التي تسري عليها القاعدةالحسابات والعالقا 5-3

وامتتباريين لألشخاص الطبيعيين  العمليات  وما في حكمها( النقدية والعيآيةو تسر  هذه القاتدة ت   جميع األصول )الحسابات  والعالقات البنكية  

   وتتمل اآلت :في البنوك التجارية العاملة في اململكة املودتة

:أ
ً
 غير املتحركة التي لم ينفذ تلينا العمالء حركة سحا أو إيدا  فعلية.   وحسابات التوفير  ة الدائنةالحسابات الجاري وال

 
ً
  الودائع ام تثمارية التي لم يراجع أصحابنا بعد انمناء املدة املتفق تلينا  والتي تجدد تلقائيا ولم يراجع أصحابنا. :ثاسيا

 
ً
ّصدر أصل التيك م ترداد قيمته  وتعذر ام تدمل والوصول التيك املصرفي الذ  لم يقدمه املستف :ثالثا

ُ
يد للصرر من تاريخ تحريره  ولم يقدم امل

 إل  أ  مننما.  

 
ً
 نتائنا.إلم ت صم أو لم تستلم من تاريخ و تضوية الحوامت وما في حكمها( التي لم تجر تسويمنا  و    ويفتو   الحوامت املصرفية ) ريع :رابعا

 
ً
والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيالت املصرفية  التي  دد أصحابنا مديونياتنم ولم يراجعوا البنوك األ هم  :خامسا

 بعد ذلك م تعادة ملكيمنا.

 
ً
 .يتم فينا مراجعة البنك من قبل الورثةأرصدة األشخاص املتوفين التي لم  :سادسا

 
ً
تي يؤجرها البنك للعمالء ولم تجدد العقود الخاصة بنا من تاريخ آخر زيارة للعميل  ولم يستدل البنك ت   وجود مانات )الخزائن( الصناديق األ  :سابعا

 .أصحابنا  واء من خالل امتصال املباشر أو من خالل مرا لمنم أو تن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرا لهم لدا البنك

 
ً
حتفظ بنا لدا البنك  :ثامنا

ُ
 التي  بق توزيعها ت   املساهمين من البنوك والتر ات املساهمة ولم يتقدم أصحابنا م تالمها.أرباة األ هم امل

 
ً
ا البنك لصالح املبالغ واألرباة املستحقة للعمالء تن ا تثماراتنم في م تلف أنوا  األوتاية ام تثمارية التي تديرها )أو  انت تديرها( أو يحتفظ بن :تاسعا

ة ام تثمار الخاصة بنا ولم تدفع ألصحابنا بسبا تدم مراجعمنم البنك م تالمها أو تدم وجود حسابات متحركة لهم إللافمنا العمالء التي انمنت مد

 
ً
 .إلينا  وتدم إمكانية ام تدمل تلينم أو وجود أ  معلومات تننم بعد مرا لمنم وإشعارهم كتابيا

 
ً
 الدفع املسبق. خدمات قواتدحسابات خدمات الدفع املسبق بما م يتعارض مع  :عاشرا

 تن املستغل( ولم يطالا بنا أصحابنا.  حادي عشر:ال
ً
 املبالغ الدائنة في البطاقات امئتمانية )التي أودتها العمالء زيادة

 بعد انمناء صالحية هوياتنم. 180: حسابات األفراد غير السعوديين التي مض   تلينا ثاني عشرال
ً
 يوما

 ية التمويل الت جير .حسابات تسو  ثالث عشر:ال

 املبالغ املحجوزة لقاء خطابات الضمانات وامتتمادات املستندية من تاريخ انمناء صالحيمنا. رابع عشر:ال

 املبالغ األخرا للعمالء لدا البنك أو املستحقات تلينا ب الر ما  بق ذكره ولم تدفع ألصحابنا بسبا تدم ام تدمل تلينم. خامس عشر:ال

 و منتجات وخدمات وبرامج تستحدث في املستقبل ويتطلا لها معالجة مماثلة ملا في أً  من البنود أتاله.أنتطة أ  أ :عشر سادسال

 :املصرفية غير املتحركة والتعامالتللحسابات والعالقات ومتطلبات املعالجة تصنيف الفترات واملدد الزمنية  5-4
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 (:activeالحسابات الآتطة ) 5-4-1

 )3-5و العالقة أو التعامل املحدد في البند )يعتبر الحسا  أ
ً
حسا طبيعة  –ت   آخر تملية مالية )سحا أو إيدا   ( إذا لم يمِض active( نتطا

  (نيوتتر  ةأربع)( نفذها العميل أو وكيله املفوض ت   الحسا  مدة -العالقة
ً
  شهرا

ً
 بد ميالديا

ً
 من تاريخ آخر تملية أجراها العميل. ءا

 (:Dormantلراكدة )الحسابات ا 5-4-2

 3-5يعتبر الحسا  أو العالقة أو التعامل املحدد في البند )
ً
  (نيوتتر  ةأربع)مدة ( إذا أكمل Dormant) ( راكدا

ً
  شهرا

ً
 ميالديا

ً
من تاريخ أخر تملية بدءا

 بت ن العمليات. ة وموثقةمسجلة أو مرا لة خطية موثوق العالقة(حسا طبيعة  –أو إيدا  )سحامالية أجراها العميل أو وكيله املفوض 

 :(Dormant) متطلبات معالجة الحسابات الراكدة

 للرقابة الثنائية بصالحية أت    ت   أن يتمل أحدهما مدير الفر  أو مدير تمليات الفر . الحسابات الراكدة يجا أن ي ضع تآتيط -

 ( إم بحضو Dormantقبول أ  حركة سحا أو تحويل ت   الحسا  الراكد )بم يسمح  -
ً
أو الوكيل الترعي املنصوص في  ر العميل الفرد شخصيا

ة )شخص اتتبار (. ويسمح  و الته ت   التعامل ت   الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو املفوض ت   الحسا  إذا  ان حسا  مآت

القنوات  احدإمالية ت   الحسا  با ت دام  لكترون  املوثقين واملعتمدين في سجالت البنك أو تنفيذ تملياتو البريد اإلأبقبول الفاكس 

 تن حضور العميل  وتؤكد في الوقت نفسه تلم العميل بحالة الحسا  وطبيعة العمليةاإل
ً
 لكترونية مثل امنترنت والهاتف املصرفي لتكون بديال

 املنفذة.

ريق املقاصة والحوامت املحلية والدولية وأرباة األ هم قبول اإليداتات ب نواتها الشخصية والواردة تن طبيسمح خالل فترة الحسابات الراكدة  -

 ل  حسابات نتطة بسبا تلك العمليات.إتغيير حالة الحسا  بوغيرها التي تتم من شخص غير صاحا الحسا   وم يسمح 

حيث يتطلا من البنك التواصل  بما في ذلك العمالء الذين لدينم حسابات أخرا نتطة   يجا تطبيق هذه املرحلة ت   العمالء  افة دون ا تثناء -

إذا  ان له حسابات نتطة أخرا والطلا منه  (الخمس  نوات)بالغه باإلجراء الذ   ور يتم ت   حسابه قبل بلوغ حسابه مدة إمع العميل و 

غير املطالا بنا  إجراء تملية مالية من قبله تكفل تحريك الحسا   وإذا لم يتحقق تحريك الحسا  فتطبق تليه متطلبات مرحلة الحساباتب

 الالحقة.

يجا ت   البنك التواصل خالل مدة الحسابات الراكدة مع املساهمين أصحا  أرباة األ هم  وأصحا  ام تثمارات املستحقة غير املدفوتة   -

 وأصحا  املبالغ والعالقات واملستحقات األخرا  لحثنم ت   ا تالم مستحقاتنم.

 (.6-5طبيق  يا ة وإجراءات التواصل مع العمالء املوصحة في الفقرة )يجا في هذه املرحلة من حالة الحسا  ت -

 (:Unclaimedالحسابات غير املطالث بها ) 5-4-3

( )ن يميالدية ) ت (خمس  نوات)( إذا أكمل مدة Unclaimed( غير مطالا به )3-5يعتبر الحسا  أو العالقة أو التعامل املحدد في البند )
ً
تتمل شهرا

( مسجلة أو مرا لة -حسا طبيعة العالقة –الراكدة( ولم ينفذ العميل نفسه أو وكيله املفوض أ  تملية مالية )سحا أو إيدا   مرحلة الحسابات

 و ائل امتصال به. جميعمن ام تدمل ت   العميل وا تنفد  يتمكن البنكخطية موثوقة وموثقة  ولم 

 (Unclaimedمتطلبات معالجة الحسابات غير املطالث بها )

-حسا طبيعة العالقة -مالية )سحا  إيدا  جر العميل أ  تمليةولم يُ  (خمس  نوات)( مدة 3-5إذا أكمل  الحسا  أو التعامل املحدد في البند ) -

( ت   مسااتوا البنااك Suspense Account(  فع   البنك أن يحول الرصيد خالل التهر الالحق ملض ي مدة الخمس  نوات إل  حسا  مجمع )

( وفق العقد (الحسابات غير املطالا بنا)ذه الحسابات فقط يسم  خاص بن
ً
 )دوريا

ُ
  ت   أم يتمل الحسابات التي تقض ي تقودها التجديد  نويا

(  نوات وأن يتملها تطبيق  يا ة وإجراءات 5دون حضور العميل مثل الودائع ام تثمارية  ولكن يلزم أن يتملها الحصر تند إكمال )

 يل.التواصل مع العم

 في حسا  مجمع   هذه الحساباتيجا أن تصنف  -
ً
حسا  يا ة وإجراءات التواصل املختلفة  -يسهل التعامل معها وإدارة  ل كيان -جميعا

 وحسا جوانا الرقابة. 

لية والدولية  يسمح خالل مدة الحسابات غير املطالا بنا قبول اإليداتات ب نواتها الشخصية  والواردة تن طريق املقاصة  والحوامت املح  -

 وأرباة األ هم  التي تتم من غير صاحا الحسا .

 خالل هذه املرحلة بعد أن أصبح حسابه غير مطالا به  وحصر الرقابة  -
ً
يجا أن يحجا البنك توقيع العميل ورصيده من شاشات الفرو  ننائيا

 ت   هذه الحسابات في اإلدارة العامة )املركز الرئيس ي( للبنوك.

فتح العميل البنك لك  يعيد تآتيط حسابه أو سحا الرصيد خالل هذه املرحلة بعد أن أصبح حسابه غير مطالا به  في ير أن يُ في حال مراجعة  -

حسا  جديد له ويحول الرصيد القائم في سجالت البنك إليه أو يصرر له بتيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد الت كد من شخصية العميل أو 
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  ل ورثته )حسا الحالة(.الوكيل الترعي له أو وكي

وبمستوا رقاب  أت   من املستوا املطبق ت    هذه الحساباتيجا أن يضع البنك السيا ات واإلجراءات التي تكفل الرقابة املزدوجة ت   ملفات  -

 حمايمنا من م اطر الحفظ.بقية امللفات  وأن تحفظ بتكل مستقل تن بقية امللفات  كما يتوجا أن يتم توفير أدوات السالمة األمنية الالزمة ل

  هذه الحساباتيجا إبقاء أرصدة  -
ً
  ان حد الرصيد  جميعا

ً
 التزام في املركز املالي وتدم إجراء أ  تصرر  ان من البنك ت   رصيد الحسابات أيا

 األدنى واملدة الالحقة ونو  الحسا .

 ايجا تطبيق  يا ة وإجراءات التو  -
ً
 (.  6-5ة )في الفقر  صل مع العمالء املوصحة محقا

يجا التحقق من تدم وجود حسابات مدينة ت   أصحابنا مع خصم املتزامات القائمة ت   أصحابنا لدا البنك قبل تحويلها إل  حسا  األرصدة   -

 غير املطالا بنا. 

مالء ومبالغ أرصدتنم في ريال وأقل  ت   أن يحتفظ بجميع بيانات الع (100)يسمح للبنك أن يقفل حسابات العمالء التي تحتو  ت   أرصدة  -

 
ً
 . نميلإ تادة املبالغإيتم ف الحسا  املجمع  وفي حال مراجعمنم للمطالبة ب رصدتنم محقا

 :(Abandoned)املنقطع أصحابها عي البنك املتروكة الحسابات والتعامالت  5-4-4

 تن البنك إذا أكمل 
ً
 وصاحبه منقطعا

ً
 يعتبر الحسا  أو العالقة أو التعامل مترو ا

ً
 من  أدناهفي الفقرات  املدد واملراحل الزمنية املوصحة محقا

ً
اتتبارا

(  وتعذر ت   البنوك بتكل قاطع إمكانية ام تدمل ت   وجود صاحا الحسا  أو العالقة من خالل Unclaimedتاريخ تصآيفها غير مطالا بنا )

( وذلك ت   6-5به  افة وفق  يا ة وإجراءات التواصل املحددة في البند )حركة حساباته أو تعامالته األخرا مع البنك وا تنفد و ائل امتصال 

 النحو اآلت :  

ات إذا أكمل  ل من الحسا  الجار  الدائن  وحسا  التوفير  والودائع ام تثمارية  وأرصدة األشخاص املتوفين  واملبالغ الدائنة في البطاق -

  نة ميالدية من تاريخ آخر تملية مالية(. ةا )أ  مجمو  خمس تتر امئتمانية  مدة تتر  نوات ميالدية غير مطالا بن

ستحقة إذا أكمل التيك املصرفي  والحوالة املصرفية  وصناديق األمانات  وأرباة املساهمين املحتفظ بنا  واملبالغ واألرباة غير املدفوتة امل -

تحقات تلينا  مدة خمس  نوات غير مطالا بنا )أ  مجمو  تتر  نوات للعمالء تن ا تثماراتنم  واملبالغ األخرا للعمالء لدا البنك أو املس

 ميالدية من تاريخ آخر تملية مالية(.

إذا أكملت األ هم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنك لقاء التسهيالت املصرفية التي  ددت مديونيات أصحابنا ولم يراجعوا  -

ملبالغ املحجوزة مقابل خطابات الضمانات وامتتمادات املستندية من تاريخ انمناء صالحيمنا  مدة خمس البنوك بعد ذلك م تعادة ملكيمنا  وا

  نوات غير مطالا بنا )أ  مجمو  تتر  نوات ميالدية من تاريخ آخر تملية مالية(.

طالا بنا )أ  مجمو  تتر  نوات إذا أكمل  ل من حسا  تسوية التمويل الت جير  وحسا  خدمات الدفع املسبق مدة خمس  نوات غير م -

 ميالدية من تاريخ آخر تملية مالية(.

 :(Abandoned) املنقطع أصحابها عي البنك املتروكةمتطلبات معالجة الحسابات والتعامالت 

إل  حسا  متروك  ع   البنوك أن تعدل تصآيف الحسا  خالل التهر الالحقف  (4-4-5إذا أكمل الحسا  أو التعامل املدد املوصحة في الفقرة ) -

 .(Abandoned)منقطع صاحبه تن البنك 

 ولع جميع أنوا  الحسابات والعالقات والتعامالت املتروكة تحت اإلشرار املباشر ألحد املسئولين املخولين في اإلدارة العليا. -

 متطلبات عامة  5-5

 يتعين في شأن الحسابات غير املتحركة االلتزام باآلتي:

 العمومت وأرباة الحسابات حسا املتفق تليه أو حسا األ عار السائدة في السوق. ام تمرار في احتسا  -1

 للفترات الزمنية املحددة لكل مننا. القواتدمراجعة وتصآيف جميع الحسابات والعالقات  وات اذ اإلجراءات املنصوص تلينا في  -2
ً
 بت ننا وفقا

 حسا املدة النظامية الالزمة لالحتفاظ بالسجالت. .واملستحقات امحتفاظ بآسخ املستندات والسجالت الخاصة بجميع املبالغ -3

 : ت   البيانات اآلتية -أدنى بحد-امحتفاظ بسجالت تفصيلية للحسابات تحتو   -4

 .الهوية وثيقةفي حسبما هو مدون  العميل بالكاملا م  -

 .في سجالت البنك رقم العميل حسا املتوافر -

 نية التي تعود إلينا.مقدار األصول املستحقة والفترات الزم -

 (.خحوامت  الطبيعة األصول املستحقة للعمالء )حسابات جارية  ودائع ا تثمارية   -

 ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية )إن وجدت(. العميل الوطنيتنوان  -
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 رقم الحسا  البنك  أو رقم العالقة أو الرقم التسلس ي في سجالت األمانات )إن وجد(. -

 امللكية )إن وجدت أو  انت ذات تالقة(.أرقام شهادات  -

 بيانات أخرا تتعلق بالعميل مت  وجدت أو  انت لرورية.  أ  -

 للمواصفات الفنية التي تحددها  -5
ً
 الرجو   املؤ سةامحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية واملالية في سجالت إلكترونية وفقا

ً
بما يسهل مستقبال

 ؤ سة.املت إل  إلينا. وتقدم نسخة من هذه البيانا

لعمالء تذكر فينا فترات إل  االحسا  املوقعة من العمالء  وكتور الحسابات املر لة إلافة نصوص في العقود وامتفاقيات ونماذج فتح  -6

  . هذه القواتدوإجراءات تجميد الحسابات واملبالغ األخرا املذ ورة في 

 دور  ورةيكون دور إدارة املتزام في جميع املراحل واملدد املذ  -7
ً
 إشرافي ا

ً
لضمان ا تيفاء متطلبات تلك الحسابات  وتتم إتادة الحقوق تن طريق  ا

 إدارة تمليات البنوك. 

 سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب الحسابات غير املتحركة: 5-6

وفق  -بحد أدنى-ياسات القاسوسية يجث أن يبدأ تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العمالء مي خالل توافر تصنيف للعمالء حسث الك -1

 التصنيف اآلتي:

األفراد املقيمين وتتمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية املقيمين في اململكة ت تعامال أو  اتأو تالق حسابات -

.ن يلوالوافدين املقيمين واملعر 
ً
  يا يا

ين وتتمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية غير املقيمين في األفراد غير املقيمت أو تعامال  اتأو تالقحسابات  -

  (.ة في الحساباتوترك أرصد اململكة غادرويتمل ذلك من اململكة واألجانا غير املقيمين في اململكة )

 األشخاص امتتباريين املقيمين.ت أو تعامال  اتأو تالقحسابات  -

 األشخاص امتتباريين غير املقيمين.ت مال أو تعا اتأو تالقحسابات  -

 البنوك التجارية بما في ذلك الحسابات الدولية. -

 البنوك املرا لة. -

 )الجهات الحكومية(. .حسابات وزارات الدولة والقطا  العام -

 وسائل التواصل: -2

في جميع املدد الزمنية املذ ورة بو ائل التواصل املذ ورة  )دون امفصاة تن البيانات املالية(ومحاولة ام تدمل إلينم يتم تواصل البنوك مع العمالء 

 أدناه ت    بيل املثال )م الحصر(:

 .(SMS) ر ائل الجوال -

 لكترون .  ر ائل البريد اإل -

 امتصال الهاتف  ب رقام التواصل املتاحة.  -

 كتا  ر مي من البنك بالبريد للعمالء داخل وخارج اململكة. -

 من مسئولي العالقة في البنوك.زيارات ميدانية للعمالء  -

 ر ائل في كتور الحسابات البنكية توصح حالة الحسا  واملطلو  من العميل. -

صل ا ت دام أدوات البحث العامة والرجو  إل  مراكز املعلومات الر مية املتوافرة التي تمكن من الوصول إل  العميل للت كد من أرقام التوا -

 الجديدة غير املتوافرة لدا البنو 
ّ
 ة ت   وجود العمالء ت   قيد الحياة أو مغادرتنم إل  الخارج أو انمناء الآتاط التجار  واملالي.ك أو الدال

نتر إتالنات توتوية في و ائل اإلتالم توصح التنظيمات ذات العالقة واملطلو  من العمالء أصحا  الحسابات غير املتحركة وتوصح إجراءات  -

 البحث تن األرصدة.

 ي إر ال كتور الحسابات واإلشعارات الدورية إل  أصحا  تلك الحسابات.ام تمرار ف -

 الكتابة ال  الجهات الر مية املختصة لال تفسار. -

ى في  ل في حال تواصل البنك مع العمالء بالو ائل املذ ورة أتاله خالل املراحل املذ ورة ت   فترات زمنية متقطعة )يتم التواصل مرتين كحد أدن

من  ل مرحلة. ت   أن  ةيقار التواصل مع العمالء بعد  نإتم ام تجابة من العمالء أو لم يستدل تلينم أو تعذر التواصل معهم  فيتم مرحلة( ولم ت

 توثق و ائل التواصل مع العمالء.
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 وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العمالء: -3

ا ة التواصل ت   النحو الذ  يحقق أقص    بل الفاتلية. ت   أن تتضمن أو تحدد ر ميا( وحدة تمل تتول  تنفيذ  ي  يجا أن يوفر البنك )تآت

 أتمالها إجراءات التواصل واملسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود املبذولة.

 مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب الحسابات غير املتحركة: -4

 راكدة:الحسابات ال 4-1

ور التواصل مع العمالء حسا و ائل التواصل املنا بة في هذه املرحلة إلبالغهم بحالة الحسابات واملطلو  مننم القيام به  واإلجراء الذ    -

 يت ذه البنك في حال تدم قيام العمالء باملطلو  مننم  بما في ذلك من تحويل الحسا  إل  غير مطالا به.

 إل  الوزار  -
ً
ات واإلدارات الحكومية وجمعيات النفع العام وتسوية الحقوق املدنية وما في حكمها قبل  نة من تحويل تصآيف الكتابة ر ميا

 الحسا  من راكد إل  غير مطالا به إلبالغ الجهة بما  ور يترتا في حال تدم إجراء تمليات ت   الحسا . 

 إل  السفارات والقنصليات واملؤ سات التعليمية ا الكتابة -
ً
ن قبل  نة من تحويل تصآيف ين والزائر ين املقيميلتابعة لها والدبلوما ير ميا

  الحسا  من راكد إل  غير مطالا به إلبالغ الجهة بما  ور يترتا في حال تدم إجراء تمليات ت   الحسا .

 :الحسابات غير املطالث بها 4-2 

النفع العام وتسوية الحقوق املدنية غير املطالا بنا ألمر حسا   إصدار شيك مصرفي برصيد حسا  الوزارات واإلدارات الحكومية وجمعيات -

منه إل  الجهة الحكومية ونسخة ثانية إل  و الة وزارة املالية  ةؤ سة بموجا كتا  ر مي ونسخاملإل   إر الهيتم ت   أن ؤ سة املوزارة املالية لدا 

 للتؤون املالية والحسابات.

 ائل التواصل املنا بة في هذه املرحلة وفق نتائج التواصل في املرحلة السابقة إلبالغهم بحالة الحسابات ا تمرار التواصل مع العمالء حسا و  -

 غير املطالا بنا والتوليح للعمالء أن املطلو  مننم التواصل مع البنك م تالم املبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.

 ؤ سات التعليمية التابعة لها.شيك مصرفي برصيد حسا  السفارات والقنصليات وامل إصدار -

 الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عي البنك 4-3

ابات ا تمرار التواصل مع العمالء حسا و ائل التواصل املنا بة في هذه املرحلة وفق نتائج التواصل في املرحلة السابقة إلبالغهم بحالة الحس

 املتروكة واملنقطع أصحابنا 

 جعة الداخلية رقابة وتقارير املرا 5-7

وأن يتم رفع  األقل يجا أن ت ضع الحسابات في فترة غير املطالا بنا وفترة املتروكة املنقطع أصحابنا لبرنامج املراجعة الداخلية مرة في السنة ت   

 التقرير إل  لجنة املراجعة وأم يربط برنامج املراجعة السنو  ب   برامج دورية أخرا ذات صلة بالحسابات.

 ؤسسة:املرير اإلحصائية السنوية املطلوبة مي لتقاا 5-8

 يتضمن حصر  –ؤ سة وفق الجدول املبلغ للبنك من املؤ سة امليجا رفع بيان في نناية شهر مارس من  ل  نة إل  
ً
للحسابات غير املطالا بنا  ا

ون ذكر املعلومات الشخصية وذلك كما هي في نناية شهر حسا طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات د املنقطع تننا أصحابنا  املتروكةالحسابات و 

 ديسمبر من السنة السابقة.

 :(عرف عميلكا)معايير مبدأ  - 6

 ألهمية دور  -
ً
 من دور املؤ سة في مواكبة  ل ما يستجد ت   األنظمة  نظرا

ً
البنك في كتف ومنع تمليات غسل األموال وتمويل اإلرها   وانطالقا

من أهمية قصوا ملساتدة البنك في لعا هذا الدور  فإن املؤ سة  (ترر تميلكا)ك من تحديث وتطوير  وملا ُيمثله مبدأ ذات العالقة بعمل البنو 

  ت   أن يكون الهدر والغرض األ اس ي من تطبيق هذا املبدأ أن يكون البنك وقبل بدء تالقة العمل أو فتح املبدأ اتستوجا املتزام بنذ

ملام تام وتصور  امل تن ماهية العميل وطبيعة نتاطه وتعامالته إل تنفيذ تملية لعميل م تربطه به تالقة تمل  ت   أو قب  الحسا   أو خاللهما

مع ا تيفاء  -بناء هذا التصور والتقييم  –خالل تقييم مدا ما قد ُيتكله العميل من م اطر ت   البنك ومستوا تلك املخاطر  ت   أن يتزامن  من

 ظامية املتعلقة بفتح الحسا  أو بدء العالقة.جميع املتطلبات الن

 لضمان فعالية تطبيق هذا املبدأ تند فتح الحسا  يآبغي ت   البنك تدم إغفال الجوانا الشخصية للموظف املصقولة بالخبرة والتدريا والتي -

 من ش ننا املساتدة في تحديد وتقييم مستوا املخاطر للعميل.

  البنك ات اذ إجراءات العناية الواجبة الواردة في نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرها  يجا ت  هذا املبدأتحقيق   بيلفي  -
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 وتمويله ومئحتينما التنفيذيتين والقواتد والتعليمات ذات الصلة.

 دور ومسئولية املراقث النظامي/مسئول االلتزام: - 7

 وفق (ترر تميلكا) ي ص تطبيق مبدأ فيمااملقبولة هنية والحسابات يجا أن يبدأ ولع وتحديد املعايير األخالقية وامل -
ً
ودرجة  لألهمية الآسبية ا

 من قبل املراقا النظام  )مسئول املتزام( بالتآسيق مع املراجعة الداخلية وكذلك مراجعمنا وتحديثنا. تقييم املخاطر

تطلبات القانونية والتنظيمية املحلية بت ن مكافحة غسل األموال وتمويل أن  يا ات وإجراءات البنك تتوافق بحدها األدنى مع املمن الت كد  -

   ومننا نظام مكافحة غسل األموال ومئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرها  وتمويله ومئحته التنفيذية.اإلرها 

وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت أن يكون له الصالحية والحق في الوصول في الوقت املنا ا إل  بيانات تعريف العمالء  -

 العمليات والبيانات األخرا ذات الصلة.

 األوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون: )طبيعيون أو اعتباريون( - 8

ن وأننم م يتصرفون يو أمناء أو مفولت   العالقة الحقيقية للعمالء األفراد الذين يفتحون حسابات   وصياء أو وكالء أ امطال يتوجا ت   البنوك 

  واجهة فقط ألفراد آخرين أو و طاء أو نيابة تننم.

  املراقبة املستمرة للحسابات والعمليات: - 9

عد متابعة نتاطات وتمليات العميل وتحديد املتبوهة مننا من أهم تناصر املنهج القائم ت   املخاطر  لذلك يآبغي أن تتوافر لدا البنك -
ُ
ة أنظم ت

مكنه من متابعة العمليات واألنتطة وتحديد 
ُ
املتوقع أو املعتاد للعميل  ت   أن يعي البنك أن متابعة  مع النهجيتنا ا م   لوكأ  منا بة ت

  
ً
 ليس  افيا

ً
ملتابعة  -اية والحم وفق أفضل املعايير في أمن املعلومات - لكترونيةأن يستثمر البنك في األنظمة اإل البنك ت  لذلك العمليات يدويا

 تمليات العمالء بصفة مستمرة.

ي تم ت   البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة ت   أ اس املخاطر وبتكل مستمر  حت  تتم ام تفادة من األنتطة غير املعتادة الت -

 اكتتافها.

ا يآبغي قدر اإلمكان دمج نظام املتابعة مع األنظمة لكترونية املست دمة مع طبيعة سجل م اطر البنك  كميآبغي أن تتنا ا األنظمة اإل -

 ولديه امحتياطات 
ً
الالزمة األ ا ية للبنك  إم أن هذا الدمج قد يآت  تنه تدم توافق بين النظامين وفي حال حدوثه ت   البنك أن يكون مستعدا

 لدمج تحقيق ما ي ي:واإلجراءات اليدوية ملعالجة وتطوير تدم التوافق  ومع ذلك ُيمكن من خالل هذا ا

 تطبيق الرقابة واملتابعة التي تتنا ا مع املخاطر املحددة للعمالء واألتمال من فض ي املخاطر. -

أن نظام تصآيف العمالء القائم ت   املخاطر مرتبط بتكل منا ا مع نظام املتابعة اإللكترون   بحيث تكون هناك متابعة إلافية للعمالء  -

 عالية.والتعامالت ذات املخاطر ال

  لضمان املتابعة و  -
ً
 .املراقبة املنا بة لكافة األتمالمتابعة جميع األتمال في املؤ سة املالية أو املجموتة املالية تندما يكون ذلك منا با

 التدريث كمبدأ أساس ي لهذه القواعد: - 10

ومكافحة تمليات غسل  (ترر تميلكا)تن مبدأ  يتوجا ت   البنوك تدم تكليف أ  صرار أو موظف خدمات تمالء إم بعد إلحاقه في دورات -

   وكذلك  يا ة السلوك املنهي واألخالقي ملوظف  البنك.رها وتمويل اإل  األموال

 .ذاتنا أن تقوم البنوك بولع برامج مستمرة لتدريا من هم ت   رأس العمل في املولوتات -

 توا هذه القواتد وتطبيقاتنا.أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبتكل مكثف التدريا ت   مح -

   عليها: تنفيذوالوالعالقات املصرفية الكشف عي الحسابات واألرصدة – 11

يكون ب مر من املؤ سة  الجبر   كقاتدة أ ا ية فإن الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ تلينا  الحجز وام تقطا  -

 بذلك  مع مراتاة التعليمات التي حددت لوابط وحامت السماة للبنوك واملصارر بالكتف للجهات بناء ت   طلا من الجهات املخولة نظام
ً
ا

 الحكومية وغير الحكومية تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية أو ات اذ إجراءات تلينا.

 تحويل املبالغ من حسابات تميل البنك(ُيقصد بالتنفيذ ت   العالقات املصرفية )الحجز  ام تقطا  الجبر   إصدار التيكات أو  -

راءات  يجا أن يراع  في إجراءات الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ تلينا في مراحلها  افة  رية هذه املعلومات واإلج -

 القة.ه في التعاميم والتعليمات ذات العؤ وأن يتم ا تقبال هذه الطلبات من املؤ سة إم ما تم ا تثنا

الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ تلينا وفق التكل والطريقة واملدد التي تحددها  تلتزم البنوك بتنفيذ طلبات -
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 .املؤ سة

 :الكشف عي األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية 11-1

ا املؤ سة وفق التعليمات املنظمة لذلك  يتوجا ت   البنوك أن تتمل في ألغراض الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية بناء ت   طل

 غير املتحركة املقفلة والحسابات املعلقة والحساباتبحثنا تند الكتف جميع العالقات بين البنك والعميل ومننا الحسابات الآتطة والحسابات 

ضوية الحوامت( وأ  تالقات أخرا أو منتجات يقدمها البنك  وان يكون البحث مانات وبطاقات امئتمان وحسابات التحويل )توالودائع وصناديق األ 

)رقم الهوية الوطنية/ رقم السجل التجار / رقم  :ت    بيل املثال ثبات الهوية أو املستند املفتوة بموجبه الحسا إ   اس با م تميل البنك ومستند 

 .اإلقامة...(

وأن تنص البنوك في إفادتنا للمؤ سة ت   شمول   ملوكة للمستعلم تنه  ومتار اته في التر اتيجا أن يتمل البحث املؤ سات الفردية امل -

 .الطلا املحدد فقطت   م في حال نص طلا الكتف ت   تالقة/تملية محددة فيجا  إوالتعامالت البحث لهذه الحسابات 

 ملتطلبات هذه القاتدة.تلتزم البنوك واملصارر بضمان  المة وصحة املعلومات املر لة إل  املؤ  -
ً
  سة تنفيذا

 في حالة تلق  البنوك واملصارر طلا الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية التي ت ص شخص -
ً
 طبيعي ا

ً
   فيجا أن يتمل الكتفا

 كر تم ذجميع ما 
ً
 إل  املؤ سات واملحالت التجارية التي تعود ملكيمنا له تطب في هذه القاتدة ه مسبقا

ً
 ملبدأ وحدة الذمة املالية  وإذا  ان إلافة

ً
يقا

 بعينه فيقتصر الكتف 
ً
 تجاريا

ً
 العالقات العائدة لها دون صاحبنا. تنطلا الكتف ي ص مؤ سة أو محال

تن شخص  الكتف تن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفيةفي حال تلق  البنك طلا يكتفى باإلفصاة تن ا م التركة ونسبة التراكة  -

 فينا  أو املتارك في ملكيمناو  طبيعي 
ً
 أو أ هما

ً
  وينطبق ذلك ت   الحسابات م يتم اإلفصاة تن حسابات وأرصدة التر ات التي يملك حصصا

تترك ونسبة متاركة العميل املطلو  اإلفصاة تن تالقاته مالم ينص طلا املؤ سة ت   خالر ذلك املتتركة بحيث يكتفى
ُ
 .برقم الحسا  امل

 :املؤسسة بناء على طلث والحسابات والعالقات املصرفية على األرصدة الحجز  11-1-1

بناء ت   طلا املؤ سة وفق التعليمات املنظمة لذلك  يتوجا ت   البنوك املتزام  والعالقات املصرفية ألغراض الحجز ت   الحسابات واألرصدة

 :ت باآل

الرصيد املبلغ املحدد فقط من إجراء الحجز ت   لبنك من وقت تلق  الطلا بإذا  ان املطلو  حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم ا -

فره يقوم البنك بمنع إجراء تمليات مدينة ت   الرصيد القائم في حسابات العميل )سحا  تحويل  افر املبلغ  وفي حالة تدم تو االقائم في حالة تو 

 .غ املحدد وتدم فتح حسابات جديدةحين اكتمال املبلإل  إلخ( والسماة بالعمليات الدائنة فقط …

  با تثناء متاركة العميل في حسابات التر ات املتارك في ملكيمناوالعالقات املصرفية  الحسابات األرصدة الدائنة في أن يتمل الحجز  افة -

 .ما لم ينص طلا املؤ سة ت   خالر ذلك والحسابات املتتركة

 ت -
ً
 أو تنفيذيا

ً
 تحفظيا

ً
فر املبلغ املطلو  حجزه يتم إبالغ ا   مبلغ محدد فيقتصر الحجز ت   املبلغ املطلو  فقط  وحال تو إذا تضمن الطلا حجزا

 .املؤ سة بذلك ورفع إجراءات الحجز تن الحسابات واملبالغ األخرا 

 بمجرد انمناء ا حين انمناء املدة املحددةإل  إذا  ان طلا الحجز محدد املدة  فيتم الحجز  -
ً
 .ملدةورفع الحجز تلقائيا

وتعليمات برامج التعويض والدتم  يجا ت   البنوك تند إجراء الحجز املتزام بالتعليمات املتعلقة بالخصم من رواتا املوظفين واملتقاتدين -

ليات املنا بة البنوك واملصارر بولع اآل متلتز  .الحجز  وأ  تعليمات متعلقة باملبالغ املستثناة من املحولة أو املفتوحة بالبنك الحكوم  للمواطنين

 .بطرق ميسرة الآسبة النظامية من الرواتاتمكين العمالء من ام تفادة من  التي تضمن

 منع البنوك مي التعامل مع العميل: 11-1-2

وتدم  تلتزم البنوك واملصارر حال تلقينا طلا منع التعامل بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة تالقاته املصرفية القائمة -

مصرفية مدينة  وأن يكون املنع فيما يتعلق ب مواله وصفته الشخصية دون غيرها  وأم  بعملياتالسماة له بإنتاء تالقات جديدة أو القيام 

 بإدارة الحسابات غير املفتوحة با مه
ً
 أو مفولا

ً
 أو وكيال

ً
   ما لم ينص طلا املؤ سة ت   خالر ذلك.يتمل ذلك  ون الشخص وليا

 بمجرد انمناء املدة. حين انمناء املدة املحددةإل   ان طلا منع التعامل محدد املدة فيتم املنع ما إذا في حال  -
ً
  فقط  ويرفع منع التعامل تلقائيا

 بطلا الحجز فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع  -
ً
 .الحجزإجراءات إذا  ان طلا منع التعامل مقترنا

 لجبري مي الحسابات:االستقطاع ا 11-1-3

 يقصد به  -
ً
يقوم البنك بموجبه ب صم مبلغ محدد بصفة شهرية من حسا    أمر يبلغ للبنك تبر املؤ سة بناًء ت   طلا من الجهات املخولة نظاما

 تميل البنك إل  حسا  مستفيد محدد.

ويتم ات اذ اإلجراءات الالزمة من البنوك واملصارر  أولوية وتنفذ قبل الديون األخرا  من الحسابات الجبرية والنفقات تام تقطاتاتمثل  -

 .لضمان تنفيذه
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تنفيذ ام تقطا  )نفقة/ مديونية( ت   الحسا  بألغراض تنفيذ ا تقطاتات النفقة واملديونيات بناًء ت   طلا املؤ سة تلتزم البنوك واملصارر  -

  وي فور قيدالذ  يقيد فيه راتا  وأن يكون التنفيذ 
ً
ت   تم ات اذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذه إم إذا نص طلا املؤ سة الراتا مباشرة

  .فيتم التنفيذ من خالله ام تقطا  من حسا  محدد

 بسبث الوفاة أو اإلفالس أو فقد األهلية: التجميد 11-2

 بسبث الوفاة أو اإلفالس أو فقد األهلية: بالتجميداإلخطار الرسمي  11-2-1

 بوفاة صاحا /أو أحد أصحا  الحسا  أو إشهار إفال ه أو الحجر تليه أو تقييد أهليته من قبل جهة  في حالة تلم البنك أو
ً
 ر ميا

ً
ا تلم إخطارا

 إنظامية  ف
ً
  ما لم يكن نظام التر ات أو نظام الرصيد وتجميدألنظمة املرتية يتوجا ت   البنك وقف املعامالت الخاصة بالحسا  إل  انه ا تنادا

س ي  بالآسبة لألشخاص امتتباريين يسمح با تمرارها رغم حدوث أ  مما ذكر أتاله  أو ما لم يكن قد توفي الساحا أو أفلس أو فقد التركة األ ا

 أهليته بعد إنتاء التيك فال يعد ذلك من اآلثار املترتبة تليه.

 مورثيهم أو فاقدي األهلية ومي في حكمهم. طلث الورثة واألولياء واألوصياء مي البنوك الكشف عي تعامالت وأرصدة حسابات 11-2-2

 كشف وإدارة حسابات املتوفى: 11-2-2-1

ي حال تقدم أ  شخص للبنك لال تعالم والكتف تن تعامالت أو أرصدة حسابات أو تالقات مصرفية ت ص مورثيه يتوجا ت   البنك ف -

 أدنى شهادة ام تجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات والوثائق الالزمة التي 
ً
وصك حصر اإلرث الذ  يحدد  الوفاة ت وله ذلك ومننا حدا

 أو أحدهم فيتطلا الحصول منه ت    ما إذا وفي حال لال تعالم أ ماء الورثة ومننم املتقدم 
ً
 تن الورثة جميعا

ً
 شرتيا

ً
 ان املتقدم للبنك وكيال

ًً م أو الكتف تن أرصدة املورث. ويتم تزويد املتقدم بالنتيجة كتابالو الة الترتية له من الورثة أو من أ  مننم ت وله حق ام تعال 
ً
مع مراتاة  ة

 وأن تتمل  افة العالقات املصرفية التي ت ص املتوف  ويحتفظ البنك بصورة من اإلفادة موقع النتيجة الدقة في 
ً
 تلينا من املستلم بام تالم. ا

امالت بسبا الوفاة يجا أن يتثبت البنك من أصحا  الحق في الحسا   والصرر لهم األرصدة ووقف التع تجميدإلدارة حسابات املتوف  بعد  -

 
ً
 أدنى صك حصر اإلرث  وحضور أصالة

ً
  وفقا لألصول النظامية ومننا حدا

ً
الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين  وقرار الصرر أو  أو و الة

فيمكن للبنك بعد الحصول ت    املتوف  فر أ  من املستندات املطلوبة فيما يتعلق بالوافدا. وإذا تعذر تو املختصةالتوزيع إما رلاًء أو من املحكمة 

ك التقيد بمتطلبات وإجراءات شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد با م  فارة بلد املتوف  ومناولة ورثته. ويجا ت   البن

 (.1-1-200حسابات الورثة املنصوص تلينا في القاتدة رقم )

أو قبل صدور صك الوصاية أو الومية فيما  ز تزويد الورثة أو من يمثلهم بكتور الحسابات أو حركمنا للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة م يجو  -

 .تليهأو املول   تليه املوص يي ص الحسابات واألرصدة والتعامالت التي ت ص 

 :كشف حسابات فاقد األهلية 11-2-2-2

للبنك لال تعالم والكتف تن وجود تعامالت أو أرصدة حسابات أو تالقات مصرفية ت ص فاقد األهلية يتوجا ت   في حال تقدم أ  شخص  -

 أدنى الصك الترعي الذ  يثبت الومية أو ال
ً
وصاية البنك ام تجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات الالزمة التي ت وله ذلك ومننا حدا

 يد املتقدم بالنتيجة كتابويتم تزو  األهلية ت   فاقد 
ً
مع مراتاة الدقة في النتيجة وأن تتمل  افة العالقات املصرفية التي ت ص الشخص فاقد  ة

 ويحتفظ البنك بصورة من اإلفادة موقع األهلية 
ً
تلينا من املستلم بام تالم. وبالآسبة إلدارة الحسا  يطبق ما تضمنته القواتد حسا  ل حالة  ا

 عاق ...الخ(.)املحجور تليه وامل

 كشف حسابات املفلس واملعسر: 11-2-2-3

في حال تقدم أ  شخص للبنك لال تعالم والكتف تن وجود تعامالت أو أرصدة حسابات أو تالقات مصرفية ت ص املدينين له أو ملو ليه بسبا  -

 بذلك إل  الجهة القضائية إل  اإلفالس أو اإلتسار يتوجا ت   البنك توجينه 
ً
 املختصة.أن يقدم طلبا

 املوظفين والعاملين العمالء والحجز عليها: الخصم مي رواتث - 12

 ا تلم البنك تعليمات بالحجز ت   أرصدة حسابات أ  تميل موظف أو ا تقطع ا تحقاقما إذا في حال  -
ً
يتجاوز املقدار املحجوز  ل شهر  أمله  ا

 لبنك.إل  اي التعليمات املوجهة ثلث صافي راتبه التهر  ما تدا دين النفقة إذا تم النص تليه ف

ما اتبه التقاتد  التهر  ر يستقطع من  ن له بنه م يسمح إف  ميل متقاتدا تلم البنك تعليمات بالحجز ت   أرصدة حسابات أ  تما إذا في حال  -

 .طلا املؤ سة ت   خالر ذلكلم ينص 

 ونحوها. يدخل في حكم الرواتا املكاف ت واألجور والبدمت والحوافز اإللافية -

 الخدمات:هم األولوية في تقديم ؤ خدمة ذوي االحتياجات الخاصة وإعطا -13

ات يجا ت   البنوك إتطاء األولوية والعناية القصوا للعمالء من ذو  امحتياجات الخاصة وبالتكل الذ  يكفل تسهيل ا تقبالهم وتسريع إجراء

 تقديم الخدمات املصرفية لهم.
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 إلجرائيةالباب الثالث: القواعد ا

 التعليمات العامة بشأن "فتح حسابات مصرفية": / 100

 :إثبات الشخصية للعميل -1

 .املفعول  ةكقاتدة تامة يجا أن تبدأ العالقة بين البنك والعميل وتستمر بموجا إثبات هوية  اري -

 .املستندات املطلوبة لألصول الوثائق و ت   البنك الت كد من صحة ومطابقة جميع صور  -

 .(1-200) ه بالآسبة للوافدين الوارد فيؤ املستندات لت كيد صحمنا ما تدا ما تم ا تثناالوثائق و جميع صور  مصادقةنك ت   الب -

الت كد من تدم إجراء أ  تملية أل  تميل إم بعد و  .والصورةت   البنك أن يستوفي توقيع العميل ت   صورة هويته وإقراره تلينا بصحة األصل  -

 .وفق الهويات املحددة للعمالء املذ ورة في هذه القواتد ميلالتحقق من هوية الع

أصل هوية  التحقق منأم يفتح أ  حسا  بنك  أو يحدث إم بعد في حال فنح حسا  بنك  أو تحديث بيانات اترر تميلك الت كد ت   البنك  -

 .يصادق البنك ت   الصورة  وأن وامحتفاظ بصورة منناالعميل 

 .ت   البنك نفسه التحقق من املفولين بالتوقيعو تقع مسئولية التعرر  -

 م يسمح ملوظف  البنك التعريف بالعمالء با تثناء الحامت الواردة في القواتد الخاصة بالعمالء كفيف  البصر واألميين. -

 :املستندات املطلوبة لفتح حساب مصرفي -2

 امتتبار .ثبات الهوية للعميل الطبيعي أو إ وثيقةصورة طبق األصل من    . أ

 :-كحد أدنى– الحسا  املتتملة ت   املعلومات اآلتية اتفاقية فتح.  

 و ائل امتصال.و املهنة  و   الوطني العنوانو تاريخ  ريان الهوية  و رقم الهوية  و الجآسية  و املعلومات الشخصية: ام م   -

الغرض من فتح الحسا   و املتوقعة ت   الحسا  )إيدا /سحا(  حجم الحركة املالية و املعلومات املالية: مصدر الدخل )األ اس ي/اإللافي(   -

  .الحسابات األخرا في حال وجودها  واء لدا البنك نفسه أو لدا البنوك املحلية األخرا و 

 شروط وأحكام امتفاقية بين الطرفين )أ  بين البنك وصاحا الحسا  حسا نو  العميل  شخص طبيعي أو اتتبار ( بحيث يوقع العميل ت   -

 هذا اإلجراء في خانة م صصة له  واء  ان لديه حسابات أو نفى وجودها.

 نموذج التوقيع )التوقيع الشخص ي  بصمة اإلبنام  الختم الشخص ي( الذ   يستعمله العميل في تملياته مع البنك. -

 طلا دفتر شيكات في حال طلا العميل ذلك. -

 طلا بطاقة صرر آلي في حال طلا العميل ذلك. -

 ممنو  لعميل ب نه غير إقرار من ا -
ً
أحكام وشروط ونصوص  أدركصحيحة وموثوقة وأنه  قدمهاوأن جميع البيانات التي   من التعامل معه نظاما

 اتفاقية فتح الحسا .

  جهاتإقرار من العميل ب نه مسئول أمام ال -
ً
تلمه إذا ما أو التي يودتها الغير في حسابه بعلمه أو بدون  املختصة تن األموال التي يودتها شخصيا

تجة تصرر بنا هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرر بنا ولكنه لم يبلغ تننا ر ميا تند تلمه بوجودها في حسابه. كما يقر ب ن األموال املودتة نا

ا تردادها أو  أموال مزيفة فإنه م يحق له تن نتاطات متروتة وأنه مسئول تن  الممنا من التزييف  وأنه إذا ا تلم البنك منه )العميل( أّ  

 التعويض تننا.

 إقرار من العميل بعلمه والتزامه بالقيام بتحديث بياناته تندما يطلا منه البنك ذلك أو  ل فترة )يحددها البنك( م تزيد تن خمس  نوات -

 وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نناية  ريان مفعولها  وأنه يعلم بان البنك  يجمد الحسا  إذا لم يلتزم بذلك. 

 لعميل تن املستفيد الحقيق  من الحسا  ومعلوماته والتحقق مننا.من اصريح  إقرار -

 .مقيعهاتو وما في حكمهم وا تيفاء املعرر أو  الولي أو الوكيل إثبات هوية وثيقةمعلومات و  -

 ية:املعلومات التال -كحد أدنى- فتح الحسا  )لألشخاص امتتباريين( اتفاقيةتتضمن ت   البنك الت كد من أن  -

 .معلومات أتضاء مجلس اإلدارة 

 .معلومات مدير  الشخص امتتبار  حسا حالته 

 ونماذج تواقيعهم علومات املفولين بالتوقيعم. 

 . إل  املستفيد الحقيق 
ً
 التحقق من امللكية وصوم
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 .هيكل السيطرة وامللكية 

 :بطاقة التعريف بالحساب -3

 بما يؤكد فتح الحسا .ورقم اآليبان ظهر فينا ا مه ورقم حسابه يتعريف بالحسا  )ببيانات يزود العميل )ب   و يلة مالئمة(  ت   البنك أن

 :فتح الحساب مي دون إيداع -4

 فيجا ت    90يجا ت   البنك قبول فتح حسا  أل  تميل يطلا ذلك دون اشتراط إيدا  أ  مبالغ فيه  وإذا لم يود  أ  مبالغ خالل مدة 
ً
يوما

يستثن  من هذه املدة للقفل الحسابات الحكومية التي تنص موافقة وزارة املالية ت   فتحها دون إيدا  أ  مبالغ للمدة التي البنك قفل الحسا   و 

 تحددها الوزارة أيا  انت.

 :واألمي خدمة وتعامل الكفيف -5

 أو األم  د طلبه  وللعميل الكفيفيطلا ذلك ومنحه بطاقة صرر آلي ودفتر شيكات تنأو أم  يجا ت   البنك فتح حسا  أل  تميل كفيف  -

ت   التروط والضوابط  طالتهاالحق في الحصول ت   أ  من الخدمات املصرفية )الهاتف املصرفي وامنترنت والبطاقات امئتمانية( ت   أن يتم 

اكه ملخاطر ا ت دامها ومسئوليته املتعلقة بنذه الخدمات وبعد ا تيفاء توقيعه ب نه تم منحه هذه الخدمات بناًء ت   رغبته واختياره وإدر 

 .النظامية تن  افة العمليات التي تتم من خالل هذه النوتية من الخدمات

  الكفيفيجا أن يقدم  ل من  -
ً
لهما لإلجراءات املصرفية املت ذة واملستندات واألوراق التي يستوفينا البنك بحيث يكون املعرر  واألم  معرفا

 ت   وثيقة إثبات الهوية 
ً
 لسن الخامسة تترةحاصال

ً
 ومتعلم وبالغا

ً
  ا

ً
  قادرا

ً
حال  ان إذا  وفيمات   ذلك.  ت   القراءة ت    مع املعرر له وشاهدا

 وثيقةمن   وت   البنك أن يحصل من املعرر ت   صورة وفق جدول صلة القرابة املوصح في امللحق )د(الكفيف أو األم  أنث  فيكون املعرر 

 .وتوقيعه الوطني تنوانهإل  الهوية باإللافة 

أو األم ( ام تغناء تن املعرر باإلجراءات املطلو  إحضاره من قبله فيتم تعريفه باإلجراءات املصرفية من قبل  الكفيففي حال طلا العميل ) -

أو مدير أحد موظف  خدمة العمالء ويصادق ت   هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفر  من أصحا  التوقيعات املعتمدة )مدير الفر  

 .العمليات( ب نه تم إطال  العميل ت    افة بيانات فتح الحسا  والتروط ولوابط إدارة الحسا  وقراءتنا تليه

 كنموذج لتوقيعه وفي حال  (والكفيفاألم  العميل )ت    ل من  -
ً
 شخصيا

ً
رغا أً  مننما في ا ت دام التوقيع ما إذا أن يقدم بصمة إلبنامه وختما

 .   رغبته واختياره وت   مسئوليتهكنموذج للتوقيع فإنه يسمح له بذلك ت   أن يتم التوثيق ب ن ذلك تم بناًء تالشخص ي )اليدو ( 

 الحسابات بالعملة األجنبية -6

العملة فيتم  فر تلكايمكن للعمالء فتح حسابات بالعمالت املتاحة غير الرياال السعود  وللعميل اإليدا  والسحا بالعملة األجنبية  وفي حالة تدم تو 

 الصرر بالريال السعود  ويتحمل العميل الر وم واملصاريف امتتيادية املترتبة ت   مثل تلك املعامالت.

 تعدد الحسابات -7

  كما يجا أم يتم ا ت دام   يجا أن تكون تحت رمز تعريف  واحد لكافة الحساباتذلكحال  ن يكون للعميل تدة حسابات لدا البنك  وفي ب يسمح

 .س رقم الحسا  لعميل جديدنف

 :مقابلة العميل -8

بعد مقابلمنم من قبل البنك مع مراتاة بعض الحامت الواردة في متطلبات هذه القواتد فإنه كقاتدة أ ا ية م يسمح بفتح حسابات لعمالء جدد إم 

/موظفات الجهات الحكومية والقطا  الخاص وغيرها  ما  بما في ذلك الطلبات تبر البريد واإلنترنت والهاتف والتفويض وحسابات صرر رواتا موظف 

تدا ما  ان بو الة شرتية منصوص فينا ت   فتح الحسابات البنكية ومتتملة ت   املعلومات الشخصية للطرفين  ويمكن تقديم خدمة الهاتف 

 للحسابات. (ترر تميلك)اند تحديث بيانات املصرفي واإلنترنت للعمالء القائمين فقط. كما تطبق هذه القاتدة أيضا )مقابلة العميل( ت

 :زيارة العمالء في مقارهم للظروف االستثنائية -9

للبنك )لظرور العميل القهرية( تكليف اثنين من املوظفين أو يتعذر أو يصعا فينا حضور العميل يمكن للبنوك في الحامت الخاصة وام تثنائية التي 

)صالحيات م تلفة( ملقابلة العمالء في مقارهم وا تيفاء البيانات واملستندات ب نفسهم وفق هذه القواتد  وت    اثآتين من املوظفات أو أكثر من البنك

 البنك ولع اإلجراءات والسيا ات املنا بة لسالمة التطبيق.

 :خدمة الحواالت والشيكات -10

 :عةياملب الصادرة والشيكاتالحواالت  10-1
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عة إم للعمالء الذين لدينم حسابات معها فقط. ويكف  رقم العميل في نظام يوامت الصادرة والتيكات املبتمنع جميع البنوك من تقديم خدمة الح

شريطة أن يستوفي البنك تند ا تحداث العضوية   الحوامت العاجلة )السريعة( كبديل تن الحسا  البنك  للعمالء املتعاملين بنذه الخدمة فقط

مصادق تلينا من العميل ومن و تمارة خاصة بنذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية  ارية املفعول البيانات الشخصية للعمالء ت   ا 

  تطبيق الجوانا الرقابية للحسابات ت   نظام الحوامت  ن يراعأرقم العميل ت   رقم الهوية و   ن يبنأو   موظف البنك وفق متطلبات هذه القواتد

 .في أنظمة مراقبة العملياتام م وحدود التعامل للعمالء الذين ينطبق تلينم ذلك وربط حسا  العضوية   التجميد و ريان الهوية ومطابقة

 الحواالت الواردة والشيكات املشتراة: 10-2

 يسمح بقبول الحوامت الواردة والتيكات وفق الحامت التالية:

فروته فيسمح بصرر الحوالة أو التيك  أحد)طبيعي أو اتتبار ( ت    انت الحوالة أو التيك من حسا  بالبنك إل  مستفيد ما إذا في حال  -

 نقدا إل  املستفيد أو وكيله الترعي.

  انت الحوالة أو التيك من بنك مح ي إل  بنك مح ي آخر فيتطلا أن تكون من حسا  املحول إل  حسا  املحول إليه.ما إذا في حال  -

 .ملكة با م املستفيد الشخص ي فال يسمح بصرفها إم من خالل حسا  بنك  انت الحوالة واردة من خارج املما إذا في حال  -

 العمالء العابرون: -11

ت   الحامت املحددة  )غير املواطنين واملقيمين الذين يقومون باإليدا  النقد  في حسابات أشخاص آخرين( يقتصر قبول النقد من العمالء العابرين

 رها .في قواتد مكافحة غسل األموال وتمويل اإل 

 القواعد الخاصة بفتح حسابات األفراد: / 200

 األفراد املقيمون في اململكة: / 200-1

 للتروط املنظمة لتلك الخدمات. وت    املرخصة في اململكة وام تفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك الحسابات البنكية بفتحلهم يسمح 
ً
وفقا

أن يستوفي توقيع العميل ت   صورة هويته وإقراره تلينا بصحة األصل و   ة املحددة وفق هذه القواتدإثبات الهوي وثائقأصول  يتحقق منالبنك أن 

 والصورة.

 األفراد السعوديون: / 200-1-1

  السعوديون: واملواطنات املواطنون 

 .للقصر رة صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األ تفتح الحسابات البنكية للمواطنين واملواطنات بموجا        

  مي الصورة الشخصية ن و املعفاألفراد السعوديون: 

 وفي سجل األ رة( بما في ذلك األشخاص مقدم املضافينم يسمح للبنوك بفتح حسابات بموجا سجل األ رة لألفراد السعوديين )ما تدا القصر 

الهوية الوطنية املدون فينا أن حاملها  وثيقةات بموجا هذا املستند املنصوص مكان صورهم خطيا "معفى من الصورة". كما م يسمح بفتح حساب

 تمعفى من الصورة. و 
ً
  ستثن  الحامت التي يقدم فينا العميل املعفى من الصورة خطابا

ً
من وزارة الداخلية ينص ت   اإلتفاء يبلغ للبنك تن  ر ميا

 .بموجا هذه القاتدة اتتبارا من تاريخ تحديث هذه القواتدمعها تعامل يتم الؤ سة. وبالآسبة ملا  بق فتحه من حسابات فيجا أن املطريق 

  سنة: (18)ن دون سي و القاصر    

 هجرية( بمعرفة وتوقيع األ  أو الولي أو الوص ي  وت   األ  أو الولي أو الوص ي أن  نة  15للقاصرين )ممن هم دون  ن  تفتح الحسابات البنكية

 الد للقاصر أو من سجل األ رة للعائلة  وصورة صك الومية/الوصاية الصادرين من املحكمةوصورة من شهادة املي ةهويته األصلي وثيقةيقدم 

  ويجا أن تصور من قبل البنك وأن تطابق الصور مع األصل  وأن يكون الحسا  با م القاصر بينما يتم تتغيله من بالآسبة للولي والوص ي

(  نه هجرية ورغا األ  أو الولي أو الوص ي )حسا األحوال( 15بلغ القاصر  ن ) ذاما إ قبل األ  أو الولي أو الوص ي حسا األحوال  وفي حال

رغا القاصر فتح حسا  له من قبله ما إذا الهوية الوطنية  أما في حال  وثيقةفتح حسا  له بعد بلوغه هذا السن فال يسمح بذلك إم بموجا 

 هجرية(. 18) ةله دفتر شيكات فقط إم بعد بلوغه  ن الثامنة تتر (  نة فيسمح له بذلك ت   أم يصرر 15مباشرة بعد بلوغه  ن )

  تفتح الحسابات البنكية با م املحضون من قبل الحالن  وت   الحالن أن يقدم وثيقة هويته األصلية وصورة من شهادة ميالد املحضون أو

غ التي تصرر للمحضون  وتصور الوثائق واملستندات صورة من سجل األ رة  وصورة من الصك املنصوص فيه ت   حق الحالن با تالم املبال

 من قبل البنك ويصادق تلينا باملطابقة باألصول.
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ً
 :املعاق عقليا

 :)دون  ن الخامسة تترة( 
ً
 املعاق تقليا

 بمعرفة وتوقيع والده أو الولي أو الوص ي  ت   أن يقدم املتقدم مننم بطلا فتحتفتح الحسابات البنكية 
ً
 وتقال

ً
هويته  وثيقةالحسا   للقاصر  نا

  وكذلك شهادة امليالد أو سجل األ رة املتتمل ت   بيانات املعاق  وصك املحكمة للولي أو الوص ي  وتصور من قبل البنك الوطنية أو وثيقة اإلقامة

 ص ي حسا األحوال.تلينا باملطابقة لألصول  ويجا أن يكون الحسا  با م املعاق ويتم تتغيله من قبل األ  أو الولي أو الو  ويصادق

 :)البالغ  ن الخامسة تترة( 
ً
 املعاق تقليا

با م املعاق البالغ  ن الخامسة تترة  ويدار من قبل األ  أو الولي أو الوص ي  ت   أن يقدم املتقدم مننم بطلا فتح تفتح الحسابات البنكية 

 للمعاق  وصك وثيقة اإلقامةالوطنية أو  الهويةوثيقة   و الوطنية ا و وثيقة اإلقامة هويتهوثيقة الحسا  
ً
 شرتي ا

ً
يثبت حالة املعاق  وصك ا تمرار  ا

بنه املعاق  وصك الومية أو الوصاية للولي أو الوص ي ت   املعاق بحسا األحوال  وتصور املستندات من قبل البنك وي تم تلينا االومية لأل  ت   

 باملطابقة لألصول.

  املعاق تالطفل املحضون 
ً
 :قليا

بات البنكية با م املحضون من قبل الحالن  وت   الحالن أن يقدم وثيقة هويته األص ي وصورة من شهادة ميالد املحضون أو صورة تفتح الحسا

من سجل األ رة  وصورة من الصك املنصوص فيه ت   حق الحالن با تالم املبالغ التي تصرر للمحضون  وتصور املستندات من قبل البنك 

 ة باألصول ويصادق تلينا باملطابق

  معاقي/فاقدي األطراف العلوية  -حسابات ذوي االحتياجات الخاصة– 

لمواطنين من ذو  امحتياجات الخاصة املعاق أو فاقد األطرار العلوية التي تمكننم من الكتابة والتوقيع بفتح حسابات تفتح الحسابات البنكية ل

 بنكية وإدارتنا وفق التروط واملتطلبات التالية:

 الهوية الوطنية  ارية املفعول ويقوم البنك باملصادقة ت   الصورة بمطابقمنا لألصل. وثيقةت   صورة  الحصول   .1

 تن التوقيع الشخص ي ت   جميع املستندات والتعامالت البنكية.  .2
ً
 اتتماد ختم العميل بديال

 إل  فرو  البنك  وفي حالة طلا العميل إ  .3
ً
ه بطاقة صرر آلي أو خدمات مصرفية ءتطايتم السحا من الحسا  بحضور العميل شخصيا

لكترونية أو خدمات الهاتف املصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها فيتم منحه تلك الخدمات ويستوف  منه في هذه الحالة إقرار وتعهد م توم إ

 ( من موظف  الفر  أحدهما مدير الفر  أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسئوليته.اثنينبموجا ختمه وشهادة )

( من موظف  الفر  أحدهما مدير الفر  أو نائبه ويستوف  توقيعهما ت    ل معاملة اثنينمن قبل )إن تطلا األمر يتم تعريف العميل باإلجراءات   .4

 أو تالقة تعاقد أو مستند صرر أو إيدا .

 .ة القرابة املوصح في امللحق )د(وفق جدول صل ان العميل )معاق/فاقد األطرار العلوية( أنث  فيكون املعرر لها ما إذا في حال  .5

 املحجور عليه: 

با م املحجور تليه وذلك من قبل ممثله الترعي ت   أن يكون التوقيع وتتغيل الحسا  لهذا األخير. ويجا أن يقدم املمثل  الحسابات البنكية فتحت

 تليه.الشخصية له وللمحجور  الوثائقالترعي أصل املستندات املؤيدة لتمثيله إياه مع أصول 

 الطفل مي ذوي الظروف الخاصة: 

لطفل من ذو  الظرور الخاصة النزيل لدا الفرو  اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية امجتماتية وذلك بموجا تفتح الحسابات البنكية ل

ة امليالد للطفل مصادق ت   مطابقمنا لألصل خطا  من مدير تام رتاية األيتام أو من مدير تام التئون امجتماتية بالوزارة مرفق به صورة من شهاد

إما وكيل الوزارة  أحد اثنين من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه  وت   أم يتم الصرر )السحا( من الحسا  إم بموجا خطا  من

قيمين لدا األ ر البديلة )الكافلة له( فإنه تند تقدم تلك األ ر للتنمية امجتماتية أو وكيل الوزارة املساتد لتئون الرتاية. أما بالآسبة لألطفال امل

ام لفتح حسا  للطفل فإنه يسمح بفتح الحسا  با م الطفل بعد الحصول ت   شهادة من الوزارة صادرة من مدير تام رتاية األيتام أو من مدير ت

اتية )الكافلة( له وا م املواطن وزوجته وصورة مصادق تلينا باملطابقة التئون امجتماتية في م تلف مناطق اململكة تحدد ا م الطفل واأل رة الر 

  وثيقة الهويةوصورة لألصل لتهادة امليالد 
ً
 وإيداتا

ً
حين بلوغ إل   لأل رة واملعلومات الشخصية لهم  ت   أن يدار الحسا  من قبل األ رة سحبا

 لتهادة امليالد. (الخامسة تترة)لوغ الطفل  ن تند ب الهوية الوطنية وثيقة. وتقبل )الثامنة تترة(الطفل لسن 
ً
  نة هجرية إذا ما قدمت بديال

 :سزالء السجون 
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لنزمء السجون تند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين لإلدارة العامة للسجون  وت   البنك الحصول من الخفراء تفتح الحسابات البنكية 

لفر  موصح فيه ا م السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحسا   وت   إل  اتي يقع فينا السجن موجه ت   خطا  من إدارة السجن في املدينة ال

 البنك تكليف الصرار األول بالفر  أو مسئول خدمات العمالء أو أ  مسئول أت   بالشخوص للسيارة األمنية خارج مقر الفر  ومقابلة السجين

وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. كما يسمح للسجين بإدارة  100الفقرة وا تيفاء إجراءات فتح الحسا  كما ورد في 

 
ً
الر مي الهوية  وثيقةلها إذا لم تبرز  وتتغيل حسابه بنفس اآللية واإلجراءات  وفي حال  ون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطا  إدارة السجن معرفا

 .هوية لهاك

 زالء السجون:حسابات أماسات س 

 خاصة بإيدا  وسحا أمانات السجناء وفق الضوابط اآلتية:تفتح الحسابات البنكية ال

تحديد الغرض من فتح مع يفتح الحسا  بموجا خطا  من مدير تام السجون أو من يفوله موجه إل  فر  البنك املراد فتح الحسا  لديه   .1

 الحسا .

جراءات إحفظ أمانات نزمء السجن(  ويطبق ت   الحسا   –/ سجون منطقة .... / سجن .....  يكون مسم  الحسا  )املديرية العامة للسجون  .2

 لحسابات.ا تحديث

 مع ثنين ت   األقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع املكلف ب مانات السجناء في السجن أو نائبهايدار الحسا  بتوقيع متترك من  .3

 م.ونماذج تواقيعه نمصور هويات ءا تيفا

 .هيكون السحا من الحسا  بموجا شيكات فقط موقعة من املخولين  ويحدد في متن التيك الغرض من صرف .4

 -يمكن تقديم خدمة اإليدا  النقد  فقط )ولع جهاز صرار آلي في إدارة السجن(  وإصدار بطاقة إيدا  نقد  فقط تصدر با م/ السجن  .5

م يسمح بإصدار بطاقات صرار  ذلكتدا   و رأا البنك منا بة ذلكما إذا ير السجن في حال أمانات نزمء السجن  وتسلم ورقمها السر  إل  مد

 آلي أو بطاقات ائتمان ت   الحسا   وم يسمح بالتحويل منه.

ت    ت   األرصدة وام تفسار تن العمليات فقط  بناءً  لالطال يمكن للبنك حسا تقديره وموافقته تقديم خدمة اإلنترنت والهاتف املصرفي  .6

 كتا  ر مي من الجهة القائمة ت   الحسا .

 حسابات الورثة: 

  ما إذا في حال
ً
  ا تلم البنك إخطارا

ً
 إلديه واقعة الوفاة ف تبوفاة صاحا الحسا  آو ثبت ر ميا

ً
يتوجا ت   البنك  ذات العالقةألنظمة إل  ا نه ا تنادا

 تطبيق الضوابط التالية:

 .2-11 يةفاإلشراالعمل بما تضمنته القاتدة  .1

 ............( أو فتح حسا  جديد بنذا ام م. )ورثةتحويل مسم  الحسا  إل  حسا   .2

3.  
ً
 للهوية م تمرار الحسا  أو لفتح الحسا  الجديد لألرصدة. اتتماد صك حصر اإلرث إثباتا

4.  
ً
 ة التي أصدرت الصك.وتاري ه هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي املحكم  لهوية الحسا  اتتماد رقم صك حصر اإلرث رقما

ويتطلا من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية  منفردين هم مجتمعين أو ءيكون صاحا الصالحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكال .5

 وكذلك الوكالء املفولين وكذلك الو الة/الو امت الترتية في ملف الحسا  بالبنك وا تيفاء صور هوياتنم.

ن الحسا  بمدة  نة من تاريخ تحديد املفولين في الفقرات أتاله  بحيث يحدث الحسا  بصفة  نوية وإذا لم يتم تليه أ  يحدد تاريخ  ريا .6

 من القواتد اإلشرافية والرقابية. 5حركة خالل خمس  نوات من تاريخ الوفاة فيطبق تليه األحكام الواردة في الفقرة 

 بإصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقة ائتمان.يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات وم يسمح  .7

 امكتتا  وام تثمار في األ هم لصالحهم بطلا الولي املفوض أو الوكيل أو الحاكم الترعي.بيسمح ألصحا  الحسا   .8

 :الحارس القضائي 

 خاصة بالحارس القضائ  بعد ا تيفاء التروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:تفتح الحسابات البنكية ال

 رة من قرار الجهة القضائية القا  ي بتعيين الحارس القضائ  وتحديد صالحياته.صو  .1

 الهوية للحارس القضائ .وثيقة صورة من  .2

 صورة من ترخيص الحارس القضائ  مالم يتم تعيينه من ذو  الت ن. .3

القضائية )مثل صك حصر اإلرث إذا  ان  صورة من املستندات الخاصة بمحل النزا  القائم تليه الحرا ة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة .4

 ت   ترك
ً
 ت   شركة( ويقاس ت   ذلك في جميع األحوال. ةمحل النزا  قائما

ً
 وتقد الت  يس وملحقاته إذا  ان محل النزا  قائما
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 ُيوصح ا م الحسا  الغرض منه باإللافة إل  تبارة )تحت الحرا ة القضائية(. .5

6.  
ً
 للهوية لفتح الحسا  أو ا تمرار التعامل تليه. ُيعتمد قرار الجهة القضائية إثباتا

 لهوية الحسا  .7
ً
 وتاريخ القرار هو تاريخ الحسا  ومكان اإلصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار.  ُيعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقما

 ة القضائية.يكون صاحا الصالحية بالتوقيع ت   الحسا  الحارس القضائ  أو وفق ما يحدده قرار الجه .8

 للفقرة  .9
ً
مدة تاريخ  ريان الحسا   نة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية  ويجدد بصفة  نوية من صاحا الصالحية بالتوقيع وفقا

ية من القواتد اإلشراف( 5) رقم تطبق تليه األحكام الواردة في الفقرةف( وإذا لم يتم تليه أ  حركة خالل خمس  نوات من تاريخ فتحه 8)

 .والرقابية

 يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات وم يسمح بإصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمانية. .10

 :العربية الخليج لدول  مواطنو دول مجلس التعاون األفراد  / 200-1-2

 –ة ملواطني )دولة اإلمارات العربية املتحدة ت   صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالآسبتفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد ا تيفاء البنك 

 متفاقية التنقل بموجا الهوية الوطنية( باإللافة إل   -دولة قطر –مملكة البحرين  – لطنة تمان 
ً
دولة الكويت وأ  دولة خليجية أخرا تنظم محقا

يف من شخص  عود  يتهد بإقامته في املكان املحدد( العنوان في اململكة )بموجا فاتورة خدمة أو تقد ت جير  كن أو صك ملكية تقار أو تعر 

 البنكية.  ن يقوم بتوكيل  عود  أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباتهبكما يسمح للخليجي الفرد  بلده وتنوانه في 

 الوافدون املقيمون في اململكة:األفراد  / 200-1-3

 :الوافد الفرد الحاصل على إقامة 

هوية اإلقامة  واء تلك الصادرة من إدارة الجوازات بر وم مالية أو بدون ر وم وثيقة بعد حصول البنك ت   الفئة  تفتح الحسابات البنكية لهذه

قامات الصادرة تن إدارة شعبة  اإلقامات املمنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية واملعاهد الحاصلين ت   منح درا ية أو دورات تدريبية أو اإل

م   كما أنه بلده وم يطالا الوافد ب طا  من كفيله لفتح الحسا  البنك  وتنوانه فيفي اململكة  الوطني الخارجية أو غيرها. وتنوانهاملرا م بوزارة 

حيث يكف  تصديق صاحا العمل وختمه وتوقيع   يعمل لدا شخصية / هيئة اتتبارية يتترط إحضار أصل جواز السفر بالآسبة للوافد الذ 

   صورة الجواز.صاحا الجواز ت 

 :)"الوافد املرافق )املدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل 

بالتعليمات الواردة في ش ن حسابات الوافدين  وتند امشتباه با ت دام تلك الحسابات  أن يتقيد وت   البنك  لهذه الفئة البنكيةتفتح الحسابات 

األموال املودتة ناتجة تن تمل أصحا  تلك الحسابات )غير املصرة لهم بالعمل( وليست من تائلينم فيجا بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر 

 ت   البنك إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.

 ملواطنة  عودية من أ  غير  عود  اغير مصرة له بالعمل" " ان الوافد املدون في بطاقة إقامته تابع  ما إذا ي حالف -
ً
فيسمح له بفتح حسا  راتا بنا

 ت   أن يقدم املستندات الر مية التي تثبت جآسية والدته السعودية. مع تطبيق املتطلبات املتار إلينا أتاله.

  ان الوافد املرافق املدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرة له بالعمل" يعمل لدا جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلا فتح حسا ما إذا في حال  -

 :راتا لدا البنك  فيسمح له بفتح الحسا  بعد ا تيفاء املتطلبات اآلتية

  ارية املفعول.صورة من وثيقة هوية اإلقامة  .1

 طلا فتح حسا  من العميل لغرض تلق  الراتا من الجهة املتعاقد معها  .2

 تعهد مكتو  من العميل بإشعار البنك تند انمناء التعاقد. .3

التعليمية املتعاقدة مع طالا فتح الحسا   يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لدينا بموجا إشعار "أجير"  خطا  من اإلدارة العامة للجهة .4

 وبيانات الراتا واملكاف ت. وأن الخطا  لغرض فتح حسا  راتا. ويرفق به اآلت :

 
ً
املتعاقدة   تلينا من الترخيص الصادر للجهة * نسخة من اإلشعار )التصريح( الصادر با م الوافد من نظام "أجير"  ار  الصالحية ومصادقا

 )من وزارة التعليم(.

 .* نسخة من الترخيص الصادر للجهة املتعاقدة من وزارة التعليم

 تلينا من الجهة املتعاقدة.
ً
 * نسخة من شهادة الصالحية الصادرة با م الوافد من وزارة التعليم مصادقا

 * تعهد
ً
 التعاقد مع صاحا الحسا .بإشعار البنك حال إنناء/انمناء  ا

  بق.أ* يربط  ريان التعامل ت   الحسا  بتاريخ  ريان هوية صاحا الحسا  أو تاريخ  ريان إشعار نظام "أجير" أينما 

 * موافقة إدارة املتزام ت   فتح الحسا .
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 )دون  ن  .5
ً
 نة( فيتم تتغيل الحسا  من قبل الوافد  15إذا  ان الوافد املدون في بطاقة إقامته تبارة تابع "غير مصرة له بالعمل" قاصرا

ذه الحالة من الرئيس )الذ  يتبع له القاصر في اإلقامة في اململكة(  إم إذا  ان الوافد الرئيس امرأة وزوجها )تابع( فيتم إدارة حسا  القاصر في ه

فتح حسا  له من قبله في اقة إقامة مستقلة ورغا (  نة وحصل ت   بط15بلغ القاصر  ن )ما إذا قبل والده  ونه الولي الترعي. وفي حال 

مباشرة فيتوجا ت   البنك ا تيفاء موافقة والده أو الولي أو الوص ي )حسا األحوال( ت   فتح الحسا   وأم يصرر له دفتر شيكات إم بعد 

 (  نة.18بلوغه  ن )

 .صنف هذه الحسابات لمن الحسابات تالية املخاطرت .6

 في جواز السفر:الوافد املقيم بموجث ا )
ً
 إلقامة املؤقتة في تأشيرة العمل )تسعين يوما

 جهات ر مية أو شر ات:أفراد أو مؤ سات أو ن ت   كفالة و فراد الوافداأل  -

   وفق الضوابط اآلتية:اإلقامة املؤقتة يدا  مرتباتنم ومستحقاتنم املالية خالل فترةإو ألغرض تحويل  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة

حسابات يعمل / يعملون تحت   ينص فيه ت   أن صاحا / أصحا  الحسا  / الكفيل صاحا الحسا فتح الحسا  بموجا طلا ر مي من ي .1

 من تاريخ القدوم  ويحدد في الطلا مهنة ومهمة الوافد وحاج وثيقة هويةلهم ولم يست رج  كفالته
ً
إل   تهاإلقامة لعدم إكمالهم تسعين يوما

جره. وت   البنك امطال  ت   أصل/أصول جوازات السفر  ارية املفعول متتملة ت   ت شيرة العمل أدر األموال ومقدار لحسا  البنك  ومصاا

 ت   مطابقمنا لألصل.
ً
 ويحتفظ البنك بصورة مننا مصدقا

دومه(. وت   البنك تجميد بإبالغ البنك حال مغادرة صاحا الحسا  )خروج ننائ ( خالل هذه الفترة )الثالثة أشهر من ق الكفيلتعهد من  .2

الحسا  فور تلقيه بالغ املغادرة والتواصل مع العميل لتسليمة الرصيد وإقفال الحسا   وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحسا   وبعد 

 ت   نناية الثالث
ً
ية للمملكة يحول الرصيد أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه املترتا ت   مغادرته الننائ ةمض ي تسعين يوما

 ( الخاصة بقواتد التجميد العامة واإليضاحات حسا الرصيد.3-2للحسابات غير املطالا بنا ويعامل وفق متطلبات القاتدة رقم )

 املستندات والبيانات املط .3
ً
 وا تيفاء توقيعه ت   اتفاقية فتح الحسا   ويستوفي البنك أيضا

ً
لوبة لفتح مقابلة الوافد )صاحا الحسا ( شخصيا

ثالثة أشهر النظامية( وكذلك ت   الاإلقامة فور صدورها )خالل  وثيقة هويةاإلقامة( ويوقع العميل ت   تعهد بتقديم  وثيقة هويةالحسا  )تدا 

فور انمناء  أ  متطلبات يرا البنك منا بمنا في ش ن الرصيد والتحويل وقفل الحسا   والت كيد ت   أن حسابه  ور يجمد إذا لم يقدم البطاقة

 الثالثة أشهر من تاريخ دخول اململكة.

 موافقة مسبقة من مدير إدارة املتزام في البنك. .4

 يصنف الحسا  في هذه املرحلة لمن الحسابات تالية املخاطرة. .5

وم أ  من الخدمات  إصدار دفتر شيكات ت   الحسا  وم بطاقات امئتمانبيربط  ريان الحسا  بمدة الت شيرة  وم يسمح خالل هذه الفترة  .6

   ويكتفى بإصدار بطاقة الصرر اآللي وتمليات التحويل.األخرا 

  م بعد مقابلة صاحا الحسا إم يسمح با تمرار التعامل مع الحسا  بعد الثالثة أشهر من تاريخ دخول الوافد )صاحا الحسا ( اململكة  .7

 األخرا. البنكيةاملطبقة ت   الحسابات  ذاتناالحسا  بعد ذلك اإلجراءات  اإلقامة  ارية املفعول ويطبق ت   من وثيقة هوية وتحقق البنك

 ن األفراد بتأشيرة زيارة ألداء مهام لجهات في اململكة:و الوافد 

و شبه بالريال السعود  للوافد بت شيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اتتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أتفتح الحسابات البنكية 

 التالية:حكومية ألداء مهام محددة  أو بت شيرة زيارة تجارية )شر ات أو مؤ سات( أو زيارة تلمية أو مهنية وما شابنها  بعد ا تيفاء املتطلبات 

 صورة جواز  فر  ار  املفعول تتتمل ت   ت شيرة الزيارة. .1

إل   انت ت شيرة الزيارة تجارية( يتضمن إيضاة مهمة املذ ور وتدم الحاجة خطا  من الجهة طالبة الزيارة )مصادق تليه من الغرفة التجارية إذا  .2

 فتح حسا  بنك  ومدة الحسا  ومصادر األموال التي  تود  وحجمها.إل  لحصول ت   إقامة في اململكة وحاجته ا

فور انمناء مدة الت شيرة  وإذا  انت الت شيرة تحدد مدة الحسا  بمدة  ريان الت شيرة إذا  انت الت شيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقار الحسا   .3

( أشهر من تاريخ دخول الوافد إل  اململكة  ويجدد ملدة مماثلة أو أقل مع مراتاة صالحية الت شيرة  وت   6لعدة  فرات فتكون مدة الحسا  )

طالبة الزيارة ت   تعهد خط  بإحاطة البنك  في  ل مرة  والحصول من الجهة هالبنك الحصول ت   تعهد خط  من العميل ب ن يحيط البنك بسفر 

 إلقفال الحسا .
ً
 حال مغادرة الوافد اململكة ننائيا

 دفتر شيكات.بتزويده ب مقصور تتغيلها ت   التبكة السعودية للمدفوتات "مدا" فقط  وم يسمح يسمح بإتطاء الوافد بطاقة صرار .4

 لرقابة مسئولي املتزام. يصنف الحسا  لمن الحسابات تالية املخاطر ويجا أن ي ضع .5

 موافقة  ل من الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا . .6
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 إحاطة املؤ سة تند فتح البنك للحسا . .7

ِدم للمملكة مرة أخرا بت شيرة جديدة أل  من املهام أتاله للجهة  .8
َ
 ومن ثم ق

ً
فع   البنك تطبيق أو لجهة أخرا  ذاتنافي حال خروج الوافد ننائيا

: القواتد اإلشرافية والرقابية 2-3)رقم املتطلبات الواردة في الفقرات أتاله  افة. ويتم التعامل مع الحسا  القديم وفق القاتدة 
ً
( من القسم ثانيا

 حسا رصيد الحسا .

ما ر الخليجيين غير املقيمين في اململكة. وفي حال ( لألفراد غير السعوديين وغي3-2-200يعامل الوافد بت شيرة زيارة شخصية وفق القاتدة رقم ) .9

 ومن ثم تاد بت شيرة زيارة شخصية فال يسمح له بتآتيط إذا 
ً
 بق للوافد فتح حسا  بنك  بموجا ت شيرة  ابقة وخرج من اململكة ننائيا

 ويعامل وفق القاتدة 
ً
 الخاصة بتعليمات تامة لتجميد الحسابات.الحسا  املفتوة  ابقا

 لفرد األجنبي:الحاج ا 

أو مؤ سات الطوافة وغيرها بفتح حسابات والعمرة م يسمح للحاج الفرد األجنبي املمنوة له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج 

 .هالتعليمات العامة أتال من  11و 10بنكية  وإنما يسمح له بإجراء التعامالت البنكية خارج الحسابات حسا ما ورد في الفقرات 

 التحويل مي خالل حساب بنكي أو بموجث عضوية حواالت: 

اإلقامة خالل تلك املدة تنفيذ أ   وثيقةململكة أو حصوله ت   إل  ايمنع ت   جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثالثة أشهر األول  من قدوم الوافد 

ويكف  رقم العميل في نظام الحوامت العاجلة )السريعة( كبديل تن  إم من خالل حسا  بنك  با مه. ةتحويالت لصالحه أو شيكات أو تبديل تمل

ن أاإلقامة  ارية املفعول و وثيقة هوية الحسا  البنك  للعمالء املتعاملين بنذه الخدمة فقط  شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعمالء و 

بية للحسابات ت   نظام الحوامت  التجميد و ريان الهوية ومطابقة ام م في الجواز يبني رقم العميل ت   رقم اإلقامة ومراتاة تطبيق الجوانا الرقا

 بالآسبة للوافد حامل اإلقامة غير املمغنطة وحدود التعامل وغيرها.

  شهور  3حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل 

وثيقة ل الثالثة أشهر األول  من قدومه للعمل وقبل حصوله ت   الحد األت   ملبلغ التحويل أو التيكات املسموة للبنوك قبول تنفيذها للوافد خال

( تترة آمر ريال كحد أت   للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق ت   املهن الفنية  األطباء 10.000قامة وفتح حسا  با مه هو مبلغ )اإل هوية

و أت   منه أما املهن العادية أو العمالية فيجا أن يتنا ا الحد األت   واملهند ين والوظائف اإلدارية العليا التي تتنا ا مرتباتنا مع هذا الحد أ

 ليات املنفذة.للحوالة الواحدة مع نو  املهنة املحددة في الت شيرة في جواز السفر. وت   البنك أن يؤ س رقم الجواز خالل هذه الفترة كمرجع آلي للعم

  مي العمل لدى كفالئهم: ن املعفيو املقيمون 

قامة  ارية املفعول املدون فينا النص لحاملها ب نه معفى من العمل لدا كفيله  بفتح حسابات بنكية وثيقة هوية اإلفد املقيم بموجا يسمح للوا

 اإلقامة  وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لدينا.هوية  وثيقةبموجا 

 :الوافدون العاملون لدى أشخاص في اململكة بدون إقامة 

ابات بنكية للوافد الذ  يعمل مع شر ات في اململكة أو جهات أخرا بموجا تقود )شهرية أو  نوية( بدون إقامة  ارية املفعول  م يسمح بفتح حس

 ا.ؤهبلغ تن اإلجراءات الالزم ا تيفاؤ سة وياملوم بد من إحضار موافقة صريحة من وزارة الداخلية لكل حالة تبلغ للبنك تن طريق 

 املفعول بدون جواز سفر:قامات سارية حاملو اإل 

"بدون" فإنه يسمح بفتح أو ا تمرار حساباتنم البنكية بموجا   لمةخانة الجآسية بالآسبة للوافدين الذين يحملون إقامة  ارية املفعول ومحدد في 

 اإلقامة فقط وتدم مطالبمنم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

 :الوافدون حاملو جواز السفر السعودي 

املفعول وم  ةاإلقامة  اري وثيقةم يسمح بفتح حسابات بنكية بموجا جواز السفر السعود  الذ  يعطى لبعض األفراد الوافدين ومبد من إحضار 

عود  ملفعول. وفي الحامت التي م يوجد مع الوافد  وا جواز السفر السافر السعود  لحامل اإلقامة  ار  يتترط لهذه الحالة أن يكون جواز الس

ؤ سة برقم الحسا  وتنوان املبحيث تزود   وزارة الداخليةؤ سة لفتح الحسا  املتار فينا إل  موافقة املفقط فالبد من الحصول ت   موافقة 

 .ويتطلا من البنك أن يصنف الحسا  لمن الحسابات تالية املخاطر لي ضع للرقابة املستمرة الحسا  الوافد فور فتح 

  أو فتح حسابات مشتركة مع غيره:توكيل الوافد لغيره 
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 م يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية با مه أو حسابات متتركة مع غيره ما تدا الحامت التالية:

 . الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس  واألقار  لهما من الدرجة األول 

 ملقيم  ت   أن يكون منصوصالوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها ا 
ً
 في إقامته أو أ  مستند ر مي آخر ب نه مرافق لها. ا

 . الوافدة املقيمة وزوجها السعود 

 ن.و الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتنا أو ابننا أو ابنمنا السعودي 

 لوافد املقيم وزوجته السعودية.ا 

 ن.و يلوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابآته السعودا 

ن يسجل البنك رقم اإلقامة املستقل الخاص أإقامات  ارية املفعول. و  ن يحملون إقامة/و أن يكون الوافد أو الوافدة واألقار  لهما املذ ور  شريطة

 بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

 :التعليمات الدائمة على حساب الوافد 

ام واحد فقط  ت   حسابه  التحويل بصفة دائمة ومستمرة ألشخاص أو خالفه إل  داخل اململكة يسمح للوافد املقيم بإصدار أوامر مستديمة ملدة ت

 بمرة واحدة في التهر وملبلغ 
ً
. ويتطلا من البنك أن يحتفظ يتم تحديده من قبل البنك حسا تقديره ملخاطر العميلأو خارجها ت   أن يكون محدودا

 للبنك إذا رغا في تجديد أوامر بسجل آلي ملعلومات العميل وجميع العمليات 
ً
املنفذة ويلزم تعبئة الطلا من قبل العميل نفسه وبحضوره شخصيا

 الدفع ت   أن يراع  مدة  ريان اإلقامة ونفاذها.

  :/ قبائل الربع الخالي النازحة القبائل: أفراد القبائل / 200-1-4

واملدون السارية املفعول  وثيقة هوية اإلقامةت   وت   البنوك أن تحصل   ملدة إقاممنملهؤمء األشخاص املقيمين في اململكة  تفتح الحسابات البنكية

اإلشرافية والرقابية الخاصة ويطبق ت   هذه الفئة من العمالء املتطلبات . في خانة الجآسية )أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي(

 ملكة الواردة في هذه القواتد.بالوافدين األفراد املقيمين في امل

 : مياسمار )بورما( و املياسماريون )البرماويون( مواطن / 200-1-5

 انت اإلقامة غير  ارية املفعول  ما إذا   وفي حال تقديم وثيقة هوية اإلقامة  ارية املفعول للعميل من هذه الجالية بموجا تفتح الحسابات البنكية 

 فيتطلا ا تيفاء ا تمارة التعري
ً
اإلقامة حال وثيقة هوية لتصحيح ولعه  وتعهد خط  من العميل بتقديم  ف الصادرة له من مقر التصحيح إثباتا

بنكية أخرا مطالبة العميل بإيضاة مكان اإلقامة داخل اململكة وإحضار تعريف إصدارها. ويتعين قبل فتح الحسا  أو تحديثه أو إجراء أ  تعامالت 

 من الغرفة التجارية أو الجهة الر مية املترفة التي يعمل تحت إشرافها  وإذا لم يكن يعمل وخلت من الجهة التي يعمل لدينا 
ً
بحيث يكون مصدقا

تليه من قسم الترطة التي يتبعها  اإلقامة من وجود جهة يعمل لدينا مثل )املرافقين( فيتطلا تقديم تعريف من تمدة الجهة املقيم فينا مصدٍق 

  وم يتترط  ريان صالحية جواز السفر للعميل من هذه الفئة  لتعذر العمدة  وأن تكون العن
ً
اوين محددة وواصحة. ويتطلا تحديث البيانات  نويا

تعذر ذلك ت   حام ي إقامات بمسم  )ماينمار/ جواز باكستان( أو )ماينمار/ جواز بنجالديش( وتدم املطالبة بجواز  فر ملن م يحمل جواز  فر ل

 امات بمسم  )ماينمار/ مقيم( أو )البرماويين/ املقيمين(.ذلك ت   حام ي إق

 :البلوشيون والتركستاسيون  / 200-1-6

للعمالء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجا اإلقامة النظامية  ارية املفعول فقط  دون مطالبمنم ب صل جواز السفر أو تفتح الحسابات البنكية 

تحديث الحسا  القديم أو إجراء أ  تعامالت بنكية أخرا مطالبة العميل بإيضاة مكان اإلقامة داخل  صورة منه. ويتعين قبل فتح الحسا  أو

تجارية أو الجهة الر مية املترفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا اململكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لدينا بحيث يكون مصدقا من الغرفة ال

د جهة يعمل/تعمل لدينا فيتطلا تقديم تعريف من تمدة الجهة املقيم فينا )الحي  املحافظة أو البلدة( مصدق لم يكن يعمل وخلت اإلقامة من وجو 

ن تكون العناوين واصحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إلينا وقت الطلا. ويتطلا تحديث هذه أتليه من قسم الترطة التي يتبعها العمدة  و 

 
ً
 .املتطلبات  نويا

 ن ومثيلهم:و مضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفي الوافدو  مضيفو  / 200-1-7

بموجا الت شيرة  ارية املفعول املسجلة ت   جوازات السفر بعد مطابقة الت شيرة مع  لهذه الفئة الحسابات القائمة تفتح الحسابات البنكية وتستمر

 يرة أو مدة تجديدها.البطاقة التعريفية املمنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحسا  بمدة الت ش
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 حسابات رواتث العاملين لدى املنشآت الراغبة صرف رواتث عمالتها مي خالل سجالت إلكتروسية مسبقة الدفع: / 200-1-8

نا من صرر رواتا العاملين لدينا من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع  ت   أن تطبق متطلبات القاتدة رقم ئتمكين تمالبيسمح للبنوك 

ذا  انت الجهة املتعاقدة شخصية اتتبارية ت   إ( من قواتد خدمات الدفع املسبق في اململكة الخاصة بفتح "سجالت إلكترونية مسبقة الدفع 2,4,2)

 هذه الحسابات".

 البطاقات االئتماسية للوافديي غير املقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة: / 200-1-9

 كبار يمين العاملين لدا فئة محدودة منتمانية )بطاقة أتمال( لفئة م تارة ومحدودة فقط من الوافدين غير املق ن يصدر بطاقات ائبيسمح للبنك 

خر دون أن يحملوا التر ات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلا طبيعة أتمالهم )مثل طيار  ومضيف  الطيران الخاص( التنقل من مكان أو بلد آل 

  تقوم التركة السعودية بتو د من أماكن تنقالتنم بما في ذلك اململكة بطاقات إقامة في أ  بل
ً
  مين وتغطية مصاريف تنقالتنم محليا

ً
بموجا  ودوليا

 بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك با تيفاء التروط التالية:

 ن.و إصدار بطاقات ائتمانية من التركة السعودية املقيمة التي يعمل لدينا أولئك العامل .1

 تتمتع تلك التركة السعودية بالسمعة امئتمانية الجيدة والولع املالي الجيد. أن .2

   وا تيفاء املستندات التي تثبت ذلك.أن يكون جميع األشخاص املطلو  إصدار البطاقات امئتمانية أو الخصم يعملون لدينا .3

 ت دامها من قبل العاملين لدينا املمنوحة لهم.أن تضمن التركة خطيا ام ت دام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتا ت   ا  .4

 أن تكون التركة هي امللتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين املسلمة لهم. .5

 أم يتجاوز الحد امئتمان  للبطاقة الواحدة الذ  يقيمه البنك لبقية العمالء  ل بحسا فئة البطاقة. .6

 بين البنك والتركة قبل إصدار هذه البطاقات.أن يتم التعامل بموجا اتفاقية ر مية  .7

 أن تزود التركة البنك بامتفاقية املوقعة بيننا وبين موظفينا التي تحدد املسؤولية إلصدار هذه البطاقات والتعامل بنا. .8

 الخدمة. /الحصول ت   موافقة املؤ سة ت   تقديم املنتج .9

 :يات الصلح في قضايا القتلحسابات خاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع د / 200-1-10

 التالي:بالتقيد  يتعّين ت   البنوك تند فتح وتتغيل هذه الحسابات

:
ً
 قة.أن أ  تملية لجمع املبالغ املالية للصلح في الديات يجا أم تتم إم بموجا موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع تننا إمارة املنط أوال

 
ً
 فيه ا م البنك بعد ا تيفاء املاخلية  تقوم إمارة املنطقة بم اطبة إذا صدرت موافقة وزير الد :ثاسيا

ً
ؤ سة لطلا فتح الحسا  للتبرتات محددا

 التالية:املتطلبات 

 موافقة وزارة الداخلية ت   فتح الحسا  )يحدد فينا مدته(. .1

غ املالي مقابل الصلح في الدية املطلوبة  ت   أن صورة من الصك الترعي موصح فيه تنازل أولياء الدم تن القصاص وموافقمنم ت   مقدار املبل .2

 ُيوصح في الصك املدة الزمنية املتفق تلينا لتقديم املبلغ.

3. .
ً
 أن يكون حسا  مبلغ الصلح في الدية تحت إشرار إمارة املنطقة وم يكون أل  طرر من أطرار القضية أ  صالحية ت   الحسا  ننائيا

حدد إمارة املنطقة أ ماء املخولي .4
ُ
ن بإدارة الحسا  )اإلشرار ت   الحسا  ومتابعة اإليداتات( مع إرفاق صور هوياتنم ونماذج تواقيعهم )توقيع ت

 متترك( وو يلة امتصال بنم.

 تدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرر آلي خاصة بالحسا  وتدم التحويل منه. .5

 "(.منطقة ..... تبرتات  )إمارةأن يكون ا م الحسا  بالتكل التالي  .6
ً
 دية " يكتا ا م املقتول  امال

 في حال اكتمال مبلغ الدية  بحيث م يقبل أ  مبلغ إلافي يزيد ت   مبلغ الدية. .7
ً
 ُيوِقف البنك الحسا  تلقائيا

 أن تكون صالحية الحسا  ملدة  نة من تاريخ فتحه كحد أقص    وبعد انمناء هذه املدة يوقف الحسا   ت   أن يستمر التعامل به بموجا .8

 أخرا. ةؤ سة بناًء ت   طلا من إمارة املنطقة لتحديد مدة  ناملخطا  من 

 إذا اكتمل مبلغ الدية تصرفه إمارة املنطقة بموجا شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد تن طريق املحكمة. .9

أو مماثل صك شرعي بموجا ذلك  أن يتمفيجا مبلغ الدية األص ي املقرر في صك التنازل الترعي  تنازل أولياء الدم تن جزء من  حالفي  .10

 منميش ال
ً
 املتضمن مبلغ الدية املتفق تليه.لتنازل   صك ات به صراحة

عاد املبالغ املودتة املعرور أصحابن .11
ُ
ا من واقع نماذج إذا لم يكتمل مبلغ الصلح في الدية ولم يقتنع أولياء الدم به  أو تنازل أولياء الدم تن الدية ت
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لتي أودتها مودتون تحت ا م فاتل خير  فتعرض إمارة املنطقة أمرها ت    ماحة املفتي ليتم التصرر فينا بناًء ت   فتوا اإليدا   أما املبالغ ا

 مارة املنطقة يسلم للبنك من قبل املخولين(.إشرتية. )وهذا املتطلا يتم تنفيذه من قبل البنك بموجا توجيه من 

 حسابات أخرا في بنوك أخرا. فتحبُيفتح حسا  واحد فقط لكل دية  وم يسمح  .12

 يتم إقفال حسا  الدية بعد اكتمال املبلغ املقرر وإصدار التيك املصرفي. .13

 الحسابات الخاصة بجمع التبرتات ألغراض دفع ديات الصلح في القضايا املتعلقة ب رش اإلصابات. ت   هذه القاتدة تطبق .14

 :في اململكة األفراد غير املقيمين  / 200-2

 :املقيمون خارج اململكة ملواطنون السعوديون ا / 200-2-1

العمل الر مي ) فارات  قنصليات  منظمات متعددة  العالج أو وألألفراد السعوديين املقيمين خارج اململكة للدرا ة  تفتح الحسابات البنكية -

 األطرار( وفق التروط التالية:

 .الحصول ت   صورة جواز السفر .1

 .الوطنيةالهوية وثيقة الحصول ت   صورة  .2

 .توقيعالنموذج  .3

 تعبئة نموذج فتح الحسا  أو و الة لفرد  عود  بفتح الحسا . .4

 .و القنصلية السعودية في البلد األجنبي ت   تلك املستنداتأمصادقة السفارة  .5

نك الخليجي املرا ل أما األشخاص األفراد السعوديون املقيمون في إحدا دول مجلس التعاون فيمكن لهم توفير هذه البيانات تن طريق الب -

 قيم باململكة.للبنك امل

 :ة غير املقيمين في اململكةيالعرب الخليجلدول مواطنو دول مجلس التعاون  / 200-2-2

 أو بموجا و الة خاصة لفرد  عود  أو خليجي فقط. وت   البنوك الحسابات البنكية لهذه الفئة  تفتح -
ً
 ت   أن تحصلوذلك من قبلهم شخصيا

 :اآلت 

 الهوية الوطنية  ارية املفعول.صورة  .1

 صورة جواز السفر )إن وجد(  ار  املفعول. .2

 .تعريف من جهة تمله أو نتاطه الشخص ي .3

 طلا فتح الحسا . .4

 نموذج توقيع. .5

ت   أن يتترط ا تيفاء املستندات من قبل موظف  البنك املح ي مباشرة أو من خالل بنك مرا ل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بنا.  -

كما  يقوم البنك الخليجي باملصادقة ت    افة املستندات املستوفاة تن طريقه وت   أن يتم اإليدا  والسحا والتحويل تن طريق البنك املرا ل.

لمن  يسمح با تيفاء املستندات واإليدا  والسحا والتحويل من خالل بنك مرا ل مقيم في البلد الخليجي الذ  يقيم فيه الفرد الخليجي من

 التر اء للبنك السعود  في رأس املال واإلدارة الفنية.

إتطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرر آلي أو بطاقات ائتمانية إم إذا حضر إل  اململكة وقدم بيانات تثبت إقامته في اململكة  وم يسمح بم يسمح  -

 بفتح حسابات تبر امنترنت أو من خالل إر ال املستندات تبر البريد ننائي
ً
 . كما م يسمح بقبول اإليداتات النقدية من قبل طرر ثالث.ا

 :غير املقيمين في اململكة األفراد غير السعوديين وغير الخليجيين /  200-2-3

 بالريال السعود  أو بالعمالت األجنبية أو أ  حسا  آخر  يحظر
ً
ية أو وزارة لهذه الفئة إم بموافقة خطية من وزارة الداخلت   البنوك أن تفتح حسابا

  الخارجية تبر املؤ سة  ويكون بموجا جواز السفر.

 القواعد الخاصة بفتح حسابات لألشخاص االعتباريين: / 300

 األشخاص االعتباريون املقيمون )بما فيها السفارات واملنظمات الدولية متعددة األطراف(: / 300-1

 واملحالت املرخص لها:واملنشآت املؤسسات  / 300-1-1
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 :وهي  اآلت  ة بعد الحصول ت   املستندات املطلوبة من  ل منناالفئلهذه ح الحسابات البنكية تفت

 صورة السجل التجار  للمؤ سة أو املحل. .1

2.  
ً
لآتاط املآت ة لوحده. ومن تلك املآت ت التي تمارس أنتطة حرفية أو يدوية بموجا ترخيص  صورة ترخيص مزاولة الآتاط إذا  ان متطلبا

وثيقة الهوية ل واملطاتم ومحالت الخياطة والحالقة والورش والبقامت وما في حكمها مسجلة بام م الشخص ي للمالك كما هو في فقط املغا 

  ومما يتمله الترخيص فقط دون الحاجة إل  سجل تجار  املآت ت التي تمارس املهن الحرة لألفراد والتر ات كمهن املحاماة الوطنية 

والهند ية واملحا بية وامقتصادية واإلدارية واملستوصفات ومراكز العالج واملدارس الخاصة ومراكز تدريا )حا ا /  وام تتارات القانونية

 ما في حكمها.مكاتا تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج اململكة و لغات( و 

تجار  أو الترخيص مطابق لبياناته في الهوية و ريان للت كد من أن ا م التاجر الوارد في السجل الاملؤ سة أو املحل صورة هوية صاحا  .3

 مفعولها.

4.  
ً
 تراخيص املهن الحرة املتارك فينا أكثر من شخص )طبيعي أو اتتبار (. قائمة باألشخاص مالك  املآت ة  وصورة من هوية  ل مننم خصوصا

 .بإدارة الحسابات وتتغيلهااألشخاص املفولين  صور هويات .5

 ت األغراض الخاصة:املنشآت ذا / 300-1-1-1

 املستندات اآلتية:صور بعد ا تيفاء  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة

 هيئة السوق املالية. تنصورة من ترخيص املآت ة ذات األغراض الخاصة الصادر  .1

 صورة من الترخيص )إن وجد( أو السجل التجار  للراعي الصادر من الجهة املختصة. .2

 آت ة.صورة من النظام األ اس ي للم .3

 صورة من الهويات الشخصية )األفراد(/ التراخيص أو السجالت التجارية )األشخاص امتتباريين( ألتضاء مجلس اإلدارة املسجلين.  .4

 قرار صاحا الصالحية في املآتاة بتفويض األشخاص املعنيين بإدارة الحسابات وتتغيلها. .5

 ها.صورة من هويات األشخاص املفولين بإدارة الحسابات وتتغيل .6

غراض الخاصة الواردة صورة من الهويات الشخصية )األفراد(/ التراخيص أو السجالت التجارية )األشخاص امتتباريين( ملالك املآت ة ذات األ  .7

 أ ماؤهم في النظام األ اس وتعديالته.

 مدارس الجاليات األجنبية: –املدارس األجنبية  / 300-1-1-2

 بعد ا تيفاء املتطلبات اآلتية: الفئةلهذه تفتح الحسابات البنكية 

  مع تحديد أ ماء املخولين بالتوقيع ت   الحسا  )توقيع متترك( خطا  من رئيس مجلس اإلدارة أو من مدير املدر ة بطلا فتح الحسا . .1

 وصور هوياتنم.

 موافقة وزارة التعليم ت   فتح الحسا  واتتماد املخولين بالتوقيع تليه. .2

 وزارة التعليم بفتح املدر ة.صورة الترخيص الصادر من  .3

 صورة قرار تتكيل مجلس إدارة املدر ة املعتمد من وزارة التعليم ) ار  الصالحية( وصور إقامات األتضاء. .4

 لقرار التتكيل املعتمد من الوزارة. .5
ً
 يربط  ريان الحسا  بتاريخ  ريان الترخيص  وتاريخ املدة املحددة ملجلس اإلدارة وفقا

لتوقيع مدير املدر ة مع املسئول املالي فينا )ت   أن يكونا ت   كفالة املدر ة(  أو أحدهما مع أحد أتضاء مجلس اإلدارة )ت   ن باو يكون املخول .6

 
ً
 في  فارة الجالية  وم يتترط أن يكون العضو ت   كفالة املدر ة *ا تثناًء من الفقرة ) أم يكون العضو دبلوما يا

ً
( 4( من القاتدة )3أو موظفا

 من القواتد والتعليمات العامة لتتغيل الحسابات املصرفية الخاصة بضوابط توكيل غير السعود (.من 
ً
 القسم رابعا

 تصرر للمستفيد األول.فشيكات صالحية ثنائية  وفي حال السحا بموجا يكون السحا من هذه الحسابات بموجا  .7

 م يسمح بإصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتمان.  .8

  سة تند فتح الحسا .ؤ املإحاطة  .9

 املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكتروسية: / 300-1-1-1

 :اآلت ب املتزام معواملحالت املرخص لها  واملآت ت ( الخاصة باملؤ سات 1-1-300وفق متطلبات القاتدة رقم ) الفئةلهذه  تفتح الحسابات البنكية

لكترونية  أو التجارة تن طريق جار   ويحدد الغرض من فتح الحسا  )التجارة اإليكون مسم  الحسا  وفق ما هو مدون في السجل الت .1

 .امنترنت(

 وطباتة الصفحة الرئيسة للموقع وتوقيع املالك تلينا. نفسها لمؤ سةل اإللكترون  وقعاملالت كد من  .2
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 .للمؤ سة أو مالكهاا تيفاء العنوان الوطني  .3

 ملخاطر  وتفتح وتآتط بموافقة إدارة املتزام بالبنك.تصنف هذه الحسابات لمن الحسابات تالية ا .4

 تحدث هذه الحسابات  ل  آتين. .5

 حاملو رخص العمل الحر: / 300-1-1-1

 :ا تيفاء املتطلبات اآلتية بعد الفئةلهذه  تفتح الحسابات البنكية

 .من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة العمل والتنمية امجتماتيةصورة  .1

 .ية الوطنية لحامل رخصة العمل الحرمن الهو صورة  .2

 ا تيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر. .3

 يكون مسم  الحسا  با م حامل رخصة العمل الحر  ويضار له مسم  العمل الحر املدون في الرخصة. .4

  ن يكون الحسا  متتر ب يسمح م .5
ً
 ن. و أو يكون تليه مفول ا

 املخاطر  ويحدد الغرض من فتح الحسا . يتم تصآيف الحسا  لمن الحسابات تالية .6

 .تكون صالحية  ريان الحسا  مرتبطة بتاريخ صالحية رخصة العمل الحر .7

 املرخص لهم: مزاولو أعمال الصرافة / 300-1-2

 التالية: ا تيفاء املستندات والضوابطبعد  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة

 ؤ سة.امل تنالترخيص الصادر سريان أن يتم ربط  ريان الحسا  ب ؤ سة. ت  امل تنصورة من التراخيص الصادرة  .1

 يسمح له بممار ة هذا الآتاط. الذ التجار  من السجل  صورة .2

هوية  وثيقةفي يجا ت   البنوك الت كد من أن املعلومات الواردة في السجل التجار  أو الترخيص الصادر تن املؤ سة تطابق املعلومات الواردة  .3

 املالك.

 هوية املالك. من وثيقة صورة .4

 صورة من هويات األشخاص املفولين بإدارة الحسابات وتتغيلها. .5

 تحديد الغرض من ا ت دام الحسا . .6

 الشركات املقيمة: / 300-1-3

 :تفتح الحسابات البنكية للتر ات املقيمة في اململكة بعد ا تيفاء املستندات اآلتية

 صورة من السجل التجار . .1

 بذلك.صورة من الترخيص  .2
ً
 بالآسبة إل  التر ات التي يكون من بين أنتطمنا ما يتطلا ترخيصا

 صورة من تقد الت  يس ومالحقه. .3

 صورة من هوية املدير املسئول. .4

 صورة من هويات أتضاء مجلس اإلدارة .5

ا تقد الت  يس أو قرار ُمعد داخل البنك من الشخص )أو األشخاص( الذ  لديه بموج فويضبموجا و الة صادرة تن  اتا تدل أو ت وكيلت .6

 تفويض األفراد بالتوقيع ت   الحسابات وتتغيلها. ؛التر اء أو قرار صادر تن أتضاء مجلس اإلدارة صالحية

 األشخاص املفولين بالتوقيع ت   الحسابات وتتغيلها. اتصورة من هوي .7

 العامة.دا التر ات املساهمة الواردة أ ماؤهم في تقد الت  يس وتعديالته فيما ت التركةصورة من هويات مالك   .8

 الشركات املساهمة: / 300-1-3-1

 :الشركات تحت التأسيس 

يجا تقديم نسخة من تقد الت  يس امبتدائ  لك  يستطيع البنك قبول الودائع من املكتتبين في حسا  شركة فإذا  انت التركة تحت الت  يس  

....( وم يسمح بالصرر من الحسا  تحت الت  يس إم بعد صدور السجل التجار  . "التركة" تحت الت  يسمساهمة تحت الت  يس فقط )حسا  

وإذا رغا املؤ سون في فتح حسا  خاص بمصروفات الت  يس فيتطلا من البنك الحصول ت   طلا بذلك من األشخاص املخولين بموجا تقد 

ملخولين وكيفية التصرر في املبالغ بعد الت  يس وموافقة وزارة التجارة الت  يس امبتدائ  ويحدد في الطلا الغرض من الحسا  واملبالغ املحددة وا

 ت   حسا  املصاريف ت   أن يفتح الحسا  ويسم  "حسا  مصاريف ت  يس شركة.....". وام تثمار
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 :الشركات املساهمة املرخصة 

 أتاله. 3-1-300 ما ورد في املستندات املطلوبة حسا

 لية املحدودة:شركات ذات املسؤو ال / 300-1-3-2

 أتاله. 3-1-300املستندات املطلوبة حسا ماا ورد في 

 شركات التضامي: / 300-1-3-3

 أتاله. 3-1-300املستندات املطلوبة حسا ما ورد في 

 شركات التوصية البسيطة: / 300-1-3-4

 أتاله. 3-1-300املستندات املطلوبة حسا ما ورد في 

        ية غير املصرفية املقيمة في اململكة:الشركات الخليجية التجار  / 300-1-3-5

ن هاذه التار ات تصابح إفا لال اتثمار(في حال أن التر ات الخليجية حصلت ت   سجالت تجارية في اململكاة )بادون تارخيص ا اتثمار مان الهيئاة العاماة 

 .3-1-300 القاتدة ستندات املطلوبة حسا ما ورد فيشر ات مقيمة وينطبق تلينا ما ينطبق ت   التر ات السعودية املقيمة ويتطلا مننا تقديم امل

 :مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة –حساب ضمان التطوير العقاري  / 300-1-3-6

 بالريال السعود  للمطور العقار  وذلك بعد ا تيفاء اآلت : (حسا  لمانتفتح الحسابات البنكية )

 :القاسوني(املحاسث  –املكتث االستشاري  –العقاري  )املطور املستندات الخاصة بكل مي  .أ

 بذلك. .1
ً
 السجل التجار  والترخيص من الجهة املختصة بمزاولة الآتاط إذا  ان الآتاط يتطلا ترخيصا

 تقد الت  يس وملحقاته إن وجدت. .2

 (.املدرجةهم في تقد الت  يس وتعديالته )تدا التر ات املساهمة ؤ صور هويات مالك  املآت ة الواردة أ ما .3

 ه.ئقرار تتكيل مجلس إدارة املآت ة وصور هويات أتضا .4

 :ةوابط الخاصة بفتح كل حساب على حدالض .ب

لجنة البيع أو الت جير ت    تنيجا ت   أمين الحسا  تدم تفعيل حسا  الضمان للمترو  إم بعد تقديم الترخيص الخاص باملترو  الصادر  .1

 ننا.ت كان والت كد من صدوره الخارطة بوزارة اإل 

  امتفاقيات املوقعة بين املطور العقار  و ل من أمين الحسا  واملكتا ام تتار  واملحا ا القانون  املتضمنة شروط الصرر وإدارة الحسا .2

 وحقوق والتزامات األطرار املتعاقدة  واتفاقها مع ما تضمنته قواتد تمل تنظيم حسا  الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناتية تلينا.

املطور  ا م“لا حسا  الضمان  –  ويكون ا م الحسا  )مترو " ا م املترو  " ةتح حسا  واحد فقط با م  ل مترو  ت   حديتم ف .3

ويسمح بفتح حسابات فرتية مرتبطة بالحسا  الرئيس الخاص باملترو    اآلت : حسا  املصاريف اإلدارية والتسويقية  حسا   ( “العقار  

 ئية  حسا  الحوافز  حسا  التمويل.االحفظ  حسا  التكاليف اإلنت

 بالآسبة  %5ت   أمين الحسا  امحتفاظ بآسبة  .4
ً
 بنكيا

ً
مين الحسا  وذلك أل  ذاتنامن القيمة اإلجمالية لتكلفة اإلنتاءات أو تقديم املطور لمانا

 املكتا ام تتار  الهندس ي. تننجاز الصادرة بعد حصول املطور ت   شهادة اإل 

 العقار  بعدم الصرر من الحسا  إم لألغراض الخاصة باملترو  املحدد فقط. تعهد خط  من املطور  .5

 ة.تعهد خط  من املطور العقار  باملوافقة ت   تعديل امتفاقية املوقعة بينه وبين أمين الحسا  في حال صدور أو تعديل أ  أنظمة ذات تالق .6

 ضوابط إدارة الحساب: .ج

 تلينا من املكتا ام تتار  واملحا ا يتم الصرر من الحسا  بموجا وثيقة الدفع  .1
ً
املقدمة من املطور العقار  إل  أمين الحسا  مصادقا

 املبالغ املطلوبة وأوجه صرفها.
ً
 القانون   متضمنة

( قائمة باألشخاص املفولين ذو  العالقة بالحسا   وفق املحدد في امتفاقية وصور هوياتنم )الهوية الوطنية للسعوديين / إقامة لألجانا .2

 ونماذج تواقيعهم.

 ( أتاله.1-فقط  وتصرر في حدود ما ورد في املتطلا )جأو حوامت يقتصر الصرر من الحسا  من خالل شيكات  .3

 وإليه. قصر ا ت دام الحسابات الفرتية للمترو  ت   ا تقبال تمليات اإليدا  والحوامت من الحسا  الرئيس .4

 ن ب   و يلة دفع يقبلها أمين الحسا  تدا النقد.يكون اإليدا  في الحسا  من املتترين واملمولي .5

بتفاصيل الوحدات العقارية للمترو  التي تم التعاقد معها وأ عار الوحدات  ت   أن تكون القائمة ت   املطور العقار  تزويد أمين الحسا   .6
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 تلينا من لجنة البيع أو الت جير ت   الخارطة بوزارة اإل كان.
ً
 مصادقا

 ضوابط أخرى: .د

 الحجز ت   الحسا  لصالحه أو لصالح دائني املطور العقار .بألمين الحسا   سمحيم  .1

 .ما تدا الحسابات الفرتية لحسا  الضمان املحدد الغرض مننا  نقل أ  مبالغ مالية من حسا  الضمان إل  أ  حسابات أخرا ب يسمحم  .2

من قيمة  %20ة واملصاريف األخرا غير اإلنتائية للمترو  بآسبة السحا من الحسا  للمصاريف اإلدارية والتسويقيبللمطور العقار   يسمح .3

من إجمالي التكلفة الكلية  %20عة  وت   أمين الحسا  الت كد ب م يتجاوز مجمو  ما يصرر من الحسا  لهذا الغرض ما نسبته يالوحدة املب

 للمترو .

 امل املترو  وخدماته إم بعد موافقة اللجنة املختصة بالنظر في  سحا ما يفيض تن التكلفة الفعلية اإلجمالية إلنناءبللمطور  يسمحم  .4

 الطلبات املقدمة ملزاولة نتاط التطوير العقار .

 بالوحدات العقارية ت   الخارطةبعد موافقة اللجنة املختصة ( للمطور العقار  إم 4-م يتم صرر وتسليم مبلغ الضمان املذ ور في الفقرة )  .5

 .واإلفراغ للمتترين  وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خالل تلك السنة.  للمترو املطور  ريخ تسليممن تا ةانقضاء  ن أو

 في حال حصول املطور العقار  ت   تمويل لصالح املترو  فيجا إيدا  مبلغ التمويل في حسا  الضمان الخاص باملترو . .6

 ر   وم يسمح بإصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمان ت   الحسا .يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحسا  بناًء ت   طلا املطور العقا .7

 قصر خدمة الهاتف املصرفي وامنترنت ت   خدمة ام تعالم تن األرصدة فقط. .8

  ان نوتها. .9
ً
 م يسمح با ت دام األموال املوجودة في الحسا  في أ  تمليات ا تثمارية أو مضاربه أيا

 مع األصول املقدمة قبل فتح الحسا .ت   أمين الحسا  مطابقة الصور  .10

 املقيمون املستثمرون وفق سظام االستثمار األجنبي: / 300-1-4

 مع نظام ام تثمار األجنباي الاذ  يسامح للمآتا ت اململوكاة ملساتثمر أجنباي بالكامال أو بالتاراكة ماع مساتثمر وطناي )شاخص طبيعاي أو ا
ً
تتباار ( تماشيا

املآتاا ت اململوكااة ملسااتثمر أجنبااي بالكاماال أو بالتااراكة مااع مسااتثمر وطنااي بعااد ا ااتيفاء املتطلبااات املوصااحة فااي  اال  لتلااكتفااتح الحسااابات البنكيااة فإنااه 

 صورة من صور الآتاط أدناه:

 املنشآت املختلطة اململوكة ملستثمر وطني ومستثمر أجنبي: / 300-1-4-1

 تتمل الفرد أو املآت ة. ويتطلا لذلك ا تيفاء ما ي ي:

 الهيئة العامة لال تثمار. تنترخيص الصادر صورة من ال .1

 صورة من السجل التجار  ت   أن يتطابق مسم  الآتاط في السجل التجار  مع الترخيص ويتفق كذلك مع ا م التاجر ورقم هويته. .2

 صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجار  للتر ات واملؤ سات السعودية للمستثمر الوطني. .3

 املدرجة  املساهمةالشخصية للتر اء في املآت ة املستثمرة الوطنية فيما تدا التر اء في التر ات صورة من الهويات  .4

.وثيقة صورة من  .5
ً
 الهوية الشخصية للمستثمر الوطني إذا  ان فردا

يقوم مقامها مصادق تلينا  صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجار  للتر ات واملؤ سات األجنبية للمستثمر األجنبي في بلد املآت  أو ما .6

 من السفارة السعودية.

  وصورة من جواز  وثيقةصورة من  .7
ً
 أجنبيا

ً
 في خانة املهنة مستثمرا

ً
 وبحيث يكون موصحا

ً
اإلقامة  ارية املفعول إذا  ان املستثمر األجنبي فردا

  فره.

ستثمرة أو ما يقوم مقام تلك املؤ سات والتر ات فيما تدا صورة من الهويات الشخصية للتر اء األفراد في التر ات واملؤ سات األجنبية امل .8

 وكذلك صورة من اإلقامات  ارية املفعول ملن يتواجد من التر اء في اململكة. املدرجة  التر اء في التر ات املساهمة

 صورة تقد الت  يس وملحقاته للمآت ة األجنبية التريكة املستثمرة مصادق تليه من السفارة السعودية. .9

 تناوين املآت ت املستثمرة األجنبية في بلداننا. .10

ن بإدارة املآت ة املستثمرة وحساباتنا البنكية فيطلا صورة من الو الة املتضمنة م م الوكيل أو املفوض وهويته يفي حالة وجود وكالء أو مفول .11

كة أو من السفارة السعودية إذا  انت قد صدرت خارج وا م التريك أو التر اء اآلخرين مصادق تلينا من  اتا تدل إذا  انت صادرة في اململ

 من قبل شخص مفوض وبحضوره في البنك أو يكو 
ً
 ت   نماذج البنك فيجا أن يكون ُمعدا

ً
ن اململكة  أما إذا  ان التفويض بإدارة الحسا  ُمعدا

 منصوص
ً
 تليه في الو الة أو التفويض أتاله. ا

قامة لألجانا( وثيقة اإل/أو أو الخليجيين الهوية الوطنية للسعوديين وثيقة ارية املفعول ) صورة من الهوية الشخصية للوكيل أو املفوض .12
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.
ً
 وفي بلده إذا  ان أجنبيا

ً
 وتنوان واصح له محليا

 والتوقيع تلينا باملطابقة. مصادقمنايجا أن يقوم البنك بامطال  ت   األصول ومطابقة الصور معها و  .13

 .1-200جنبي الفرد والحسابات الشخصية الخاصة بالعاملين لديه ينطبق تلينا ما تضمنته الفقرة الحسابات الشخصية للمستثمر األ  .14

 املنشآت اململوكة بالكامل ملستثمر أجنبي: / 300-1-4-2

 تتمل الفرد أو املؤ سة أو التركة أو فرو  التركة أو خليط
ً
 مننم كما ي ي: ا

 :املستثمر األجنبي الفرد 

 الهيئة العامة لال تثمار. تن صورة من الترخيص الصادر .1

 صورة من السجل التجار  ت   أن يتطابق مسم  الآتاط في السجل التجار  مع الترخيص  ويتفق مع ا م التاجر وكذلك رقم هويته. .2

 املفعول. ةاإلقامة  اري وثيقةصورة من  .3

 صورة من جواز السفر. .4

 تنوان واصح في بلد املآت . .5

 تفيطلا صورة من الو الة أو التفويض مصادق تلينا/تليه من  اتا تدل أو السفارة السعودية إذا  انفي حالة وجود وكيل أو مفوض تنه  .6

 خارج اململكة  وفي حالة إجراءه تفويض ت   نماذج البنك فيجا أن يتم بحضوره في البنك. صادرة من

 يجا أن يصادق البنك ت   مطابقته للصور مع أصول املستندات والوثائق. .7

 أكثر مي شريك أجنبي(:أو الشركة الفردية أو املختلطة )ألجنبي املؤسسة املستثمر ا 

 أتاله بعد ا تبعاد املتطلبات املتعلقة باملستثمر الوطني فينا. 1-4-1-300املستندات حسا ما ورد في 

  فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:  -املستثمر األجنبي 

 تبعاد ما يتعلق مننا باملستثمر الوطني.أتاله بعد ا  1-4-1-300املستندات حسا ما ورد في  .1

يجا الحصول ت   صورة مصدقة من السفارة لتفويض املكتا الرئيس للتركة أو املؤ سة في بلد املآت  الذ  يسمي األشخاص املخولين  .2

 ات.بالتوقيع نيابة تن التركة في اململكة فيما يتعلق بجميع الصفقات املالية بما في ذلك التيكات وإدارة الحساب

 الشركات تحت التصفية: ( /3+4)-300-1

تصفية التر ات )إذا  انت التصفية بسبا اإلفالس أو أ  من أ با  امنقضاء الواردة في نظام التر ات( بعد تفتح الحسابات البنكية الخاصة ب

 ا تيفاء التروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:

:
ً
 اإلفالس:التصفية بسبث  أوال

 تتمل ت   اآلت :قرار املحكمة امل .1

 تصفية التركة بسبا إفال ها. -

 هم وصالحياتنم.ؤ واحد أو أكثر )وأمناء الدّيانة في حال تعييننم( املحدد فيه أ ما إفالستعيين أمين  -

 فيه الغرض منه. اإلفالسطلا فتح الحسا  من أمناء  .2
ً
 موصحا

 حسا  تصفية(. -.. يكون مسم  الحسا  ت   النحو اآلت  )ا م التركة تحت التصفية ... .3

 صورة السجل التجار  وتقد الت  يس وملحقاته للتركة تحت التصفية. .4

 (.العامة هم في تقد الت  يس وملحقاته )تدا التر ات املساهمةؤ صور هويات مالك  التركة تحت التصفية الواردة أ ما .5

 )وأمناء الدّيانة في حال تعييننم(. امفالسن صورة الهوية الوطنية والسجل التجار  أو الترخيص  ارية املفعول الخاصة ب مي .6

 أو وفق ما يحدده قرار املحكمة الخاص بتصفية التركة. اإلفالسُيدار الحسا  من أمين  .7

  وم يسمح بإصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمان  إم إذا اإلفالسيسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناًء ت   طلا من أمين  .8

 ر تصفية التركة ت   خالر ذلك.نص قرا

 ت   مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول.واملصف  مصادقة البنك  .9

تكون صالحية الحسا  للمدة املنصوص تلينا في قرار املحكمة بتصفية التركة  ويتم التجديد بعد انمناء هذه املدة بموجا خطا  من أمين  .10

 وصح فيه تدم امنمناء من التصفية  واملدة الالزمة لذلك.بناًء ت   قرار من املحكمة ي اإلفالس
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 مبني ت   قرار من املحكمة يوصح فيه امنمناء من التصفية. اإلفالسيقفل الحسا  تند امنمناء من التصفية بموجا خطا  من أمين  .11

: التصفية ألحد أسباب االسقضاء الواردة في املادة رقم )
ً
 الشركات:( مي سظام 16ثاسيا

املحكمة بتصفية التركة  وفي حال التصفية امختيارية من قبل التر اء يستوف  قرار شهر التصفية وقرار مجلس اإلدارة أو الجمعية  قرار .1

 العمومية للتركة الذ  يوافق فيه ت   التصفية.

 طلا من املصف  بفتح الحسا . .2

 تعيين املصف  )ا مه وصالحياته( بموجا قرار املحكمة أو قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للتركة. .3

 صورة السجل التجار  وتقد الت  يس وملحقاته للتركة تحت التصفية. .4

 (.العامة هم في تقد الت  يس وملحقاته )تدا التر ات املساهمةؤ صور هويات مالك  التركة تحت التصفية الواردة أ ما .5

 صورة الهوية الوطنية والسجل التجار  أو الترخيص  ارية املفعول للمصف . .6

 حسا  تصفية(. -يكون مسم  الحسا  ت   النحو التالي )ا م التركة تحت التصفية .....  .7

 / مستتار .... إلخ( أو وفق ما يحدده قرار تصفية التركة.ُيدار الحسا  من املصف  )محا ا قانون  / محاٍم  .8

إصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتمان  إم إذا نص بمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناًء ت   طلا من املصف   وم يسمح يس .9

 قرار تصفية التركة ت   خالر ذلك.

 مصادقة البنك واملصف  ت   مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول. .10

لينا في قرار املحكمة بتصفية التركة  وفي حال التصفية امختيارية تحدد املدة في قرار التصفية وفق تكون صالحية الحسا  للمدة املنصوص ت .11

ويكون التجديد بعد انمناء هذه املدة بموجا خطا  من املصف  بناًء ت   قرار من املحكمة أو قرار خمس  نوات  نو  التركة وبحد أقص   

 يوصح فيه تدم امنمناء من التصفية  واملدة الالزمة لذلك.مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للتركة 

ُيقفل الحسا  تند امنمناء من التصفية بموجا خطا  من املصف  مبني ت   قرار من املحكمة أو قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية  .12

 .فيه امنمناء من إجراءات التصفيةللتركة يوصح 

  :اإلفالس حسابات أحد إجراءات ملحقة /-300-1

اإلفااااالس للتاااار ات واملؤ سااااات واملحااااالت املاااارخص لهااااا املقيمااااة بعااااد ا ااااتيفاء التااااروط واملسااااتندات  تفااااتح الحسااااابات البنكيااااة لتطبيااااق أحااااد إجااااراءات

 واإلجراءات اآلتية:

 إجراءات اإلفالس مع الدائنين.أحد قرار املحكمة الذ  ينص ت   افتتاة  .1

 بموجا قرار املحكمة. )ا مه وصالحياته( أمين اإلفالستعيين  .2

 .ألمين أو أمناء اإلفالسصورة الهوية الوطنية والسجل التجار  أو الترخيص  .3

 اإلفالس. أحد إجراءاتصورة هوية مالك املآت ة طالا  .4

رة تقد اإلفالس حسا البيان املقدم للمحكمة  وصو  أحد إجراءاتصور السجالت التجارية و/أو التراخيص الخاصة باملآت ت اململوكة لطالا  .5

 الت  يس.

( بتوقيع متترك بين  .6
ً
 وإيداتا

ً
  أو وفق اإلجراء/ مستتار... إلخ( وطالا )محا ا قانون  / محاٍم  أمين أو أمناء اإلفالستكون إدارة الحسا  )سحبا

   ت   أن يكون توقيع القا  ي املترر ت   التسوية توقيعالخاص ب حد إجراءات اإلفالس قرارالما يحدده 
ً
 أ ا ي ا

ً
 .ا

والقا  ي املترر ت   التسوية حيث م  أمين أو أمناء اإلفالس يتم اإليدا  في هذه الحسابات إم تن طريق التيكات فقط وبمعرفة  ل من م .7

 ُيقبل اإليدا  النقد .

صرار ألي أو وطالا التسوية  وم يسمح بإصدار بطاقات  أمين أو أمناء اإلفالسيسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بطلا من قبل  .8

الخاص قرار البطاقات ائتمان أو إلافة بعض املنتجات املصرفية األخرا من قبيل تعامالت الهاتف املصرفي واإلنترنت املصرفي  إم إذا نص 

 ت   خالر ذلك. ب حد إجراءات اإلفالس

 (....إجراء اإلفالس ..........حسا   - جراءيكون مسم  الحسا  ت   النحو التالي )ا م طالا اإل  .9

 يجا أن تكون جميع الهويات والوثائق  ارية املفعول ومصادق .10
ً
 .أمين أو أمناء اإلفالست   صورها بمطابقمنا لألصول من قبل البنك و  ا

  وإذا لم تحدد املدة في القرار القضائ  فيتم تحديدها ب حد إجراءات اإلفالستكون صالحية الحسا  للمدة املنصوص تلينا في القرار القضائ   .11

أمين أو أمناء والبنك  وبحد أقص   ثالث  نوات  ويتم التجديد بعد انمناء هذه املدة بموجا خطا  من  أمين أو أمناء اإلفالسبامتفاق بين 

 تليه من قبل القا  ي املترر اإلفالسإجراءات أحد يوصح فيه تدم امنمناء من  اإلفالس
ً
  واملدة الالزمة لذلك ت   أن يكون الخطا  مصادقا
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 جراءات بموجا خطا  مماثل.اإل من  أمين أو أمناء اإلفالس  ويجا إقفال الحسا  تند انمناء اإلجراءات  ت 

 لدا البنك با م املآت ة اململوكة لطالا  .12
ً
فيتم ا تمرار التعامل بنا بما يتوافق مع  فالسأحد إجراءات اإل بالآسبة للحسابات املفتوحة مسبقا

موجودات حساباتنا في هذا البنك في أنتطة مصرفية أخرا  ام تثمار في صناديق   تثمارابمح لهذه املآت ت جراءات  ت   أم يساإل عمليات و ال

 نص القرار الصادر من الجهة القضائية املختصة ت   خالر ذلك. ما إذا ام تثمار املختلفة أو الودائع إم في حال

ت   موافقة إدارة املتزام أو اإلدارة القانونية في البنك املعني وبما يضمن الت كد  يتم فتح هذه الحسابات أو ا تمرار التعامل بنا بعد الحصول  .13

 من ا تيفاء و المة  افة املتطلبات املتار إلينا أتاله  حيث تصنف هذه الحسابات من لمن الحسابات تالية املخاطر.

 

 :الكياسات االعتبارية املقيمة / 300-1-5

 أنااه م يسااامحبعااد ا اااتيفاء املتطلبااات املوصااحة فااي  ااال صااورة ماان صااور الآتااااط أدناااه جهااات والكياناااتلتلاااك ال تفااتح الحسااابات البنكيااة 
ً
إم    تلمااا

-300تتغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها با تثناء املفولين بتتغيل حساابات الحاج والعمارة حساا الفقارة )بللمقيمين في اململكة 

 ور هوياتنم م تكمال فتح الحسا .(  ت   أن يحصل البنك ت   ص1-5-1

 الشريف:الحج والعمرة وزيارة املسجد النبوي  / 300-1-5-1

 :حسابات مكاتث شئون الحجاج 

 متطلبات فتح الحسابات: -أ

 أن تفتح الحسابات بالريال السعود  فقط. .1

 معلوموالعمرة وزارة الحج من ا تيفاء كتا   .2
ً
 ات املكتا ت   النحو اآلت :يسمح بفتح حسا  بنك  ملكتا شئون الحج متضمنا

 املسم  الر مي ملكتا شئون الحجاج.*       

 أ ماء املخولين بالتوقيع ت   الحسا  )توقيع متترك( ت   أن يكونوا من أتضاء مكتا شئون الحج أو من مسئولي  فارة دول املكتا.*       

 .سا جواز السفر*   منصا  ل من املخولين بالتوقيع ت   الحسا   ومعلوماتنم ح     

 أن يكون الغرض من الحسا  مقصور *       
ً
 ت   أغراض الحج فقط. ا

 تحديد رقم الحسا  الخاص باملكتا في بلده  وا م البنك مصدر املال املحول الذ  يتعامل معه املكتا في بلده.*       

 لبنك.إل  ااملوجه  والعمرة حسا  من املخولين املحددين في كتا  وزارة الحج فتحاتفاقية البنك أن يستوفي  .3

 ن ت   الحسا  إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعود  الذ   ور يقوم املكتا بتحويله ألغراض الحج.و أن يحدد املخول .4

لوثائق بعد ا تيفاء البنك التروط املوصحة أتاله يتطلا الرفع من إدارة املتزام في البنك بطلا إل  املؤ سة مرافق به  افة املسندات وا .5

 للحصول ت   موافقة املؤ سة ت   فتح الحسا .

 أن ت ضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية. .6

 يبان لحسا  املكتا.برقم اآل  والعمرة يزود البنك مكتا شئون الحجاج ووزارة الحج .7

صادقة من الوزارة ت   تالقة املكتا وصحة إل  البنك لفتح الحسا  أو تتغيله ت   أ اس أننا م والعمرة تكون املكاتبات من وزارة الحج .8

 مة مننا للبنك.ز ننا تعليمات ملأمعلوماته وبياناته وليست ت   أ اس 

 انت متطلبات فتح الحسا  غير مستوفاة فيتطلا من إدارة الفر  تزويد طالا فتح الحسا  باملتطلبات الالزمة لذلك وتوثيق ما إذا في حال  .9

 لفر  وإبالغ إدارة املتزام في املركز الرئيس للبنك )اإلدارة العامة( في اليوم نفسه باإلجراء املت ذ.العملية في ملف خاص بذلك في ا

إدارة املتزام في املركز الرئيس  ويتوجا ت   إدارة  ت   ذاته  فيتوجا ترلها في اليوم مستوفاة انت متطلبات فتح الحسا  ما إذا في حال 1 .10

 أو في بداية تمل اليوم التالي كحد اقص  . ذاتهاليوم  املؤ سة في ت  املتزام ترلها 

 يآبغي أم تتجاوز مدة فتح الحسا  املستوف  الطلبات يوم  تمل كحد اقص  . .11

طلا ما إذا فتح حسابات أخرا في بنوك أخرا وفي حال بفتح أكثر من حسا  ت   أن تكون في بنك واحد فقط وم يسمح له بيسمح للمكتا  .12

 عليه أن يقدم مبررات مقنعة وأ بابف  خرآل  إمن بنك  املكتا نقل حساباته
ً
والعمرة وزارة الحج  موافقةجوهرية م تتعلق بتطبيق املتطلبات و  ا

 ؤ سة ت   ذلك.املو 

 :الحسا  ةدار إمتطلبات تتغيل و  - 
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 بداية شهرة فترة التتغيل من إل  البنك بتتغيل الحسا  محدد فيه بداي والعمرة يتغل الحسا  بموجا موافقة جديدة بكتا  من وزارة الحج .1

 محرم من العام الالحق ويكون مرافق نناية شهرربيع اآلخر وتآتهي في 
ً
فراد بموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتا شئون الحج ب  ماء األ  ا

 السعوديين والتر ات واملؤ سات التي  ور يتعامل معها املكتا في مجال السكن واإلتاشة والنقل مصادق
ً
 ينا من الوزارة.تل ا

 م املكتا الر مي املحول وأن ايكون اإليدا  في حسابات مكتا شئون الحج بموجا حوامت من البنك في بلد املكتا  ت   أن تتضمن الحوالة  .2

 الغرض من التحويل ألغراض مصاريف املكتا ألغراض الحج فقط.

 حوبة با م املكتا من بنك في بلد املكتا فقط.يسمح باإليدا  في الحسا  بموجا شيكات تحت التحصيل التي تكون مس .3

 م في الحامت اآلتية:إيداتات نقدية من جهات داخل اململكة إا تقبال حوامت أو شيكات أو بم يسمح  .4

     -   
ً
 بنك للمستفيدين مقدم من مكتا شئون الحج املرافقة بكتا  الوزارة للوالعمرة وزارة الحج إل  من األ ماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

 ل أو تساو  مبالغ العقود املبرمة مع  ل مستفيد )حسا تقدير البنك(.قات الحجاج ت   أن تكون املبالغ أالخدمات ملكتا خدم

 من املخولين في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساو  املبلغ املسحو  مصاريف نثرية )وفق تقدير البنك(. -     

  والجوية إل  فر  البنك في املنفذ أو مندو  البنك في املكتا  ةغ املفصح تننا )ريال/تملة أجنبية( في املنافذ البرية والبحريتسلم املبال  -     

  م مكتا شئون الحج ورقم حسابه )آيبان( في اململكة وا م املسؤولالجمارك يتضمن ل الهيئة العامةاملو مي في املنفذ بموجا مستند من         

 تلينا من لنقد وصورة جواز  فره ويسلم موظف البنك للمود  قسيمة اإليدا  أو التحويل حامل ا
ً
 البنك.مصادقا

 ؤ  ماأسا  بموجا شيكات للجهات املوصحة يسمح ملكتا شئون الحجاج بالصرر من الح .5
ً
والعمرة وزارة الحج إل  ها في القائمة املقدمة مسبقا

 رة للبنك املحدد أل ماء الجهات التي تعاقد املكتا معها والجهات األخرا التي يقدم املكتا نسخمن مكتا شئون الحج املرافقة بكتا  الوزا
ً
من  ا

 .والعمرة لكترون  لوزارة الحجتقودها ويقبلها البنك  كما يسمح للمكتا بالتحويل تبر املسار اإل

 النثرية.يسمح للمكتا بالصرر بموجا شيكات لألشخاص املخولين بالتوقيع ألغراض النفقات  .6

 موافقة إدارة املتزام في البنك ت   السماة بتتغيل حسا  املكتا. .7

 رصدة حساباتنا.أا تثمار بتدم السماة للمكاتا  .8

 :التعامل في نناية فترة الحج -ج

ت   طلا من املخولين في نناية محرم( إل  بنك في بلد املكتا فقط بناًء ية مو م الحج )ائون الحجاج في ننتعاد املبالغ الزائدة في حسا  مكتا ش .1

 املكتا ت   أن يكون املتطلا محدد
ً
 فتح حسا  املكتا. اتفاقيةفي  ا

م ت دامه في  نة الحج الالحقة فيجمد الحسا  في نناية شهر محرم إل  حين بداية مو م  ذاتهذا رغا املكتا في ا تمرار الرصيد في الحسا  إ .2

 في ش ن تحديد فترات الحج.ة والعمر من وزارة الحج  دما ير الحج الالحق حسا 

 املمت ام تثنائية لتتغيل الحسا  خالل فترة منع التعامل ت   حسابات مكاتا الحج يآبغي حصول البنك ت   موافقة افي الح .3
ً
ؤ سة كتابيا

 بذلك.

 إتادة تآتيط الحسا  في  نة الحج الالحقة وتتغيله: -د

املحددة في النموذج  ذاتنايتضمن املعلومات  والعمرة البنك ا تيفاء كتا  من وزارة الحج لتتغيل حسا  املكتا في  نة الحج الالحقة يتطلا من

ئون املعب  من الوزارة تندما  محت بفتح الحسا  وت   وجه الخصوص أ ماء املخولين ومعلوماتنم ومرافق باملوافقة القائمة املقدمة من مكتا ش

 ها املكتا في  نة الحج التي  ور تسحا التيكات وتصرر لهم فقط مصادقلوزارة ب  ماء الجهات التي تعاقد معاإل  الحج 
ً
 تلينا من الوزارة. ا

 

 قدوم الحجاج مي خارج اململكة ةالشركات والوكاالت السياحية منظم: 

 متطلبات فتح الحسا : -أ

 أن تفتح الحسابات بالريال السعود  فقط. .1

 معلومات املكتا ت   النحو اآلت :يسمح بفتح حسا  بوالعمرة وزارة الحج من كتا   ا تيفاء .2
ً
 نك  ملكتا شئون الحج متضمنا

 لقدوم الحجاج( باللغتين العربية وامنجليزية. ةام م الر مي للمنظم )التركة السياحية أو الو الة أو الجمعية املعتمدة منظم*       

 .والعمرة رقم الحا ا اآللي املمنوة للمنظم من وزارة الحج*       

      *  
ً
 أ ماء املخول أو املخولين بإدارة الحسا  شريطة أن يكونوا من مسئولي التركة السياحية أو الو الة أو الجمعية املعتمدة نظاما

 رقام جوازات  فرهم.ألقدوم الحجاج وتكون األ ماء باللغتين العربية وامنجليزية حسا ام م الكامل في جوازات السفر إلافة إل           

 منظم حج. صفة املخول  كون تأن  *      



 

 
 
40 

 أن يكون الغرض من الحسا  مقصور *       
ً
 ت   أغراض الحج فقط. ا

 تحديد رقم حسا  املنظم في بلده  وا م البنك مصدر املال املحول الذ  يتعامل معه املنظم في بلده.*       

 صورة السجل التجار  و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادق .3
ً
 من  فارة اململكة و/أو من وزارة الخارجية.تليه  ا

 صورة جوازات املخولين بتتغيل الحسا  في البنك للرقابة الثنائية. .4

 حسا  من املخولين. فتحاتفاقية نك بيستوفي ال .5

 ألغراض الحج. هأن يحدد املنظم إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعود  الذ   ور يقوم بتحويل .6

ؤ سة مرافق به  افة املستندات والوثائق املفة التروط املوصحة أتاله يتطلا الرفع من إدارة املتزام في البنك بطلا إل  بعد ا تيفاء البنك لكا .7

 للحصول ت   موافقة املؤ سة ت   فتح الحسا .

 يجا أن ت ضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية. .8

 ا  املنظم ت   نموذج خاص بذلك.برقم اآليبان لحسوالعمرة تزويد املنظم ووزارة الحج  .9

إل  البنك لفتح الحسا  أو تتغيله ت   أ اس أننا مصادقة من الوزارة ت   تالقة املكتا وصحة والعمرة تكون املكاتبات من وزارة الحج  .10

 ننا تعليمات ملزمة مننا للبنك.أمعلوماته وبياناته وليست ت   أ اس 

ير مستوفاة فيتطلا من إدارة الفر  تزويد طالا فتح الحسا  باملتطلبات الالزمة لذلك وتوثيق  انت متطلبات فتح الحسا  غما إذا في حال  .11

 باإلجراء املت ذ. ذاتهالعملية في ملف خاص بذلك في الفر  وإبالغ إدارة املتزام في املركز الرئيس للبنك )اإلدارة العامة( في اليوم 

  إدارة املتزام في املركز الرئيس  ويتوجا ت   إدارة ت  ذاته  فيتوجا ترلها في اليوم ةمستوفا انت متطلبات فتح الحسا  ما إذا في حال  .12

 أو في بداية تمل اليوم التالي كحد اقص  . ذاتهاملؤ سة في اليوم  ت  املتزام ترلها 

 يآبغي أم تتجاوز مدة فتح الحسا  املستوف  الطلبات يوم  تمل كحد اقص  . .13

طلا ما إذا فتح حسابات أخرا في بنوك أخرا وفي حال بحسا  ت   أن تكون في بنك واحد فقط وم يسمح له  فتح أكثر منبيسمح للمنظم  .14

 عليه أن يقدم مبررات مقنعة وأ بابفخر آل  إاملنظم نقل حساباته من بنك 
ً
 والعمرة جوهرية م تتعلق بتطبيق املتطلبات وتوافق وزارة الحج ا

 ؤ سة ت   ذلك.املو 

 :وإدارة الحسا متطلبات تتغيل  - 

إل  البنك بتتغيل الحسا  محدد فيه بداية فترة التتغيل من اليوم  والعمرة يتغل الحسا  بموجا موافقة جديدة بكتا  من وزارة الحج .1

 األول من ربيع اآلخر وتآتهي في اليوم األخير من محرم من العام الالحق ويكون مرافق
ً
شئون الحج بموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتا  ا

 فراد السعوديين والتر ات واملؤ سات التي  ور يتعامل معها املكتا في مجال السكن واإلتاشة والنقل مصادقب  ماء األ 
ً
 تلينا من الوزارة. ا

حويل  م املنظم الر مي وأن الغرض من التايكون اإليدا  في حسا  املنظم بموجا حوامت من بنك في بلد املنظم  ت   أن تتضمن الحوالة  .2

 ألغراض مصاريف املكتا ألغراض الحج فقط

 يسمح باإليدا  في الحسا  بموجا شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة با م املنظم من بنك في بلد املنظم فقط. .3

 م في الحامت اآلتية:إيداتات نقدية من جهات داخل اململكة إا تقبال حوامت أو شيكات أو بم يسمح  .4

 من األ ما*       
ً
من مكتا شئون الحج املرافقة بكتا  الوزارة للبنك للمستفيدين مقدم   والعمرة وزارة الحجإل  ء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

 ل أو تساو  مبالغ العقود املبرمة مع  ل مستفيد )حسا تقدير البنك(.قات للمنظم ت   أن تكون املبالغ أالخدم

 معقول يكون أقل أو يساو  املبلغ املسحو  مصاريف نثرية )وفق تقدير البنك(. من املخولين في حدود مبلغ*       

ا املو مي في تسلم املبالغ املفصح تننا )ريال/تملة أجنبية( في املنافذ البرية والبحر  والجوية إل  فر  البنك في املنفذ أو مندو  البنك في املكت*       

 م املنظم ورقم حسابه )آيبان( في اململكة وا م املسؤول حامل النقد وصورة جواز  فره اجمارك يتضمن لل الهيئة العامةاملنفذ بموجا مستند من 

 البنك.من  مصادق تليناويسلم موظف البنك للمود  قسيمة اإليدا  أو التحويل 

 ها في القائمة املقدمؤ يسمح ملنظم قدوم الحجاج بالصرر من الحسا  بموجا شيكات للجهات املوصحة ا ما .5
ً
والعمرة وزارة الحج إل  ة مسبقا

 خمن مكتا شئون الحج املرافقة بكتا  الوزارة للبنك املحدد أل ماء الجهات التي تعاقد املنظم معها والجهات األخرا التي يقدم املنظم نس
ً
من  ا

 .والعمرة لكترون  لوزارة الحجتقودها ويقبلها البنك  كما يسمح للمنظم بالتحويل تبر املسار اإل

 مح للمكتا بالصرر بموجا شيكات لألشخاص املخولين بالتوقيع ألغراض النفقات النثرية.يس .6

 موافقة إدارة املتزام في البنك ت   السماة بتتغيل حسا  املنظم. .7

 رصدة حساباته.أا تثمار بتدم السماة للمنظم  .8

 :التعامل في نناية فترة الحج     -ج
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محرم( إل  بنك في بلد املنظم فقط بناًء ت   طلا من املخولين   )ننايةية مو م الحج اون الحجاج في ننفي حسا  املنظم شئالفائضة تعاد املبالغ  .1

 ت   أن يكون املتطلا محدد
ً
 في اتفاقية فتح حسا  املنظم. ا

رم إل  حين بداية مو م م ت دامه في  نة الحج الالحقة فيجمد الحسا  في نناية شهر مح ذاتهذا رغا املنظم في ا تمرار الرصيد في الحسا  إ .2

 في ش ن تحديد فترات الحج. والعمرة الحج الالحق حسا ما يرد من وزارة الحج

 املمت ام تثنائية لتتغيل الحسا  خالل فترة منع التعامل ت   حسابات منظمي الحج يآبغي حصول البنك ت   موافقة افي الح .3
ً
ؤ سة كتابيا

 بذلك.

 الحج الالحقة وتتغيله: إتادة تآتيط الحسا  في  نة      -د

املحددة في النموذج  ذاتنايتضمن املعلومات  والعمرة لتتغيل حسا  املنظم في  نة الحج الالحقة يتطلا من البنك ا تيفاء كتا  من وزارة الحج

ائمة املقدمة من مكتا شئون املعب  من الوزارة تندما  محت بفتح الحسا  وت   وجه الخصوص أ ماء املخولين ومعلوماتنم ومرافق باملوافقة الق

 الحج للوزارة ب  ماء الجهات التي تعاقد معها املكتا في  نة الحج التي  ور تسحا التيكات وتصرر لهم فقط مصادق
ً
 تلينا من الوزارة. ا

  املعتمريي وزائري املسجد النبوي: ماملؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدو 

 (.1-1-300طلوبة حسا متطلبات القاتدة رقم )يستوف  من املؤ سات املستندات امل 

  (.3-1-300املستندات املطلوبة حسا متطلبات القاتدة رقم ) تر اتاليستوف  من 

  فصل جميع الحسابات البنكية للمؤ سات والتر ات السعودية املرخصة لآتاط العمرة والزيارة تن باقي الحسابات البنكية لألنتطة األخرا

ات. بحيث تكون جميع التعامالت املصرفية الخاصة بآتاط العمرة مستقلة تن التعامالت لألنتطة األخرا التي قد لتلك املؤ سات والتر 

 .تزاولها تلك املؤ سات والتر ات

 األهلية:جمعيات ال / 300-1-5-2

يظ القرآن والجمعيات الآسائية وغيرها وفروتها كجمعية تحف هليةبالريال السعود  فقط للمكاتا الدتوية والجمعيات األ تفتح الحسابات البنكية 

ة وذلك من الجمعيات الديآية وامجتماتية وما في حكمها مثل لجان التنمية امجتماتية ومتروتات دتم الزواج وغيرها من األنتطة األخرا املماثل

 ت   النحو التالي:

 متطلبات فتح وإدارة الحسا  الرئيس:       -أ 

أو صورة وما يماثلها( بمزاولة الآتاط املطلو  فتح الحسا  له.  العمل والتنمية امجتماتيةهة املترفة )وزارة صورة الترخيص الصادر من الج .1

 .موافقة املقام السام  في الحامت املرخصة ب مر منهمن 

 تلينما من الجهة املترفة أو فروتها للجمعيةمن الالئحة األ ا ية صورة  .2
ً
 . أو املكتا التعاون  الدتو  مصادقا

 حسا  رئيس واحد فقط لكل جمعية أو مكتا تعاون  دتو  بام م الوارد في الترخيص.  أن يتم فتح .3

 تلينا من الجهة املترفة  .4
ً
صورة قرار تتكيل مجلس إدارة الجمعية أو املكتا التعاون  الدتو  وتعيين املسئولين ) ار  الصالحية( مصادقا

 املختصة.

بحيث  البنك  يحدد األشخاص السعوديين املخولين فتح وإدارة الحسا  أو املكتا التعاون  الدتو   صورة من تفويض مجلس إدارة الجمعية .5

 
ً
  مثنين من املسؤولين )رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة واملسؤول املالي يكون التوقيع متتر ا

ً
ويكون توقيع املسئول املالي / أمين الصندوق توقيعا

( أمأ
ً
 .  يجا ا تيفاء موافقة الجهة املترفةفإلدارة في التفويض لغير املذ ورين أتاله  في حال رغبة مجلس ا ا ا يا

 تلينا من الجمعية أو املكتا التعاون  الدتو . .6
ً
 مصادقا

ً
 ا تيفاء صور الهويات الوطنية ألتضاء مجلس اإلدارة جميعا

 تلينا من الجمعية أو املكتا التعاون  الدتو .  ا تيفاء صور الهويات الوطنية لألشخاص السعوديين املخولين فتح وإدارة الحسا  .7
ً
 مصادقا

 وبتيكات وحوامت داخلية بعد الت كد من ا تيفاء  افة البيانات الواردة  .8
ً
في تقبل اإليداتات في الحسا  الرئيس من داخل اململكة فقط نقدا

 وت كيالنماذج املطلو  تنفيذ محتواها  والتحقق من بيانات املود  أو املحول وتنوانه 
ً
ها من موظف البنك. ويسمح با تقبال التبرتات د امال

أو املكاتا التعاونية الدتوية وكذلك التحويل املباشر لها من حسابات أخرا طاملا أن تلك  األهليةالنقدية في الحسابات البنكية للجمعيات 

 ص املتبر . التبرتات آتية من مصادر مصرفية داخل اململكة فقط تمكن من معرفة معلومات الشخ

للمستفيد األول في اململكة  شيكات  صالحية ثنائية من املخولين بإدارة الحسا  ويكون الصرر قصر الصرر من الحسا  الرئيس فقط بموجا .9

 ويسمح باآلت : 
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  ت   أن تعب  النماذج إجراء تمليات التحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلتانات تن طريق نظام " ريع" داخل اململكة فقط  *       

   الخاصة بالتحويل تن طريق نظام " ريع" من قبل األشخاص املخولين التوقيع ت   الحسا  الرئيس وت   أن تتم مراقبة هذه          

 التحويالت من قبل البنك والت كد من موافقمنا لطبيعة نتاط الجمعية أو املكتا التعاون  الدتو .         

 .واملكاتا التعاونية الدتوية من خالل نظام " ريع" األهليةاتا العاملين في الجهات صرر رو *       

10.  
ً
 تدم إصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات ننائيا

 م يسمح بفتح حسابات تضوية حوامت. .11

واملكتا التعاون  الدتو  بسحا شيكات  األهلية يسمح لغرض  داد مستحقات الت مينات امجتماتية وفواتير الخدمات الخاصة بالجمعية .12

موافقة مدير عد با م شر ات الخدمات )الكهرباء  الهاتف  املياه  وما يماثلها( أمام ا م املستفيد  ويسمح بالسداد تن طريق برنامج  داد ب

 املتزام بالبنك. 

 ن خالل البنوك العاملة داخل اململكة فقط.يسمح بتحصيل التيكات املسحوبة للمستفيد األول فقط تبر نظام املقاصة م .13

 واملكاتا التعاونية الدتوية إل  خارج اململكة.  األهليةم يسمح بتنفيذ أ  تمليات )تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه( من حسابات الجمعيات  .14

وشر ات الخدمات املعتمدة  والتحويل من قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت ت   خدمة ام تعالم تن األرصدة والسداد للجهات الحكومية  .15

 .     وتنفيذ العمليات املسموة بنا لمن هذه القاتدةالحسابات الفرتية للحسا  الرئيس

البنوك م يسمح بقبول الحوامت أو التيكات الواردة من خارج اململكة لحسا  الجمعية أو املكتا التعاون  الدتو  لدا البنك أو تبر البنك إل   .16

 .الوزارةالعاملة في اململكة إم بموافقة خطية من األخرا 

 إدارة املتزام في البنك ت   فتح الحسا .  مديرموافقة  .17

 مؤ سة بفتح الحسا . لإحاطة البنك ل .18

أهدافها  في أنتطة يكون لها تائد مالي يساتدها ت   تحقيق األهليةيسمح بفتح حسابات فرتية م تثمار األموال التي تزيد تن احتياجات الجهة  .19

 بعد حصول البنك ت   موافقة ر مية من الجهة املترفة ما تدا املضاربات املالية فإنه يحظر ت   البنوك السماة أل  جمعية خيرية أو مكتا

 تعاون  دتو  بالدخول فينا. 

 متطلبات فتح وإدارة الحسابات الفرتية لألنتطة الفرتية والفرو :       - 

متعددة للجمعية أو املكتا التعاون  الدتو  وترغا في فتح أكثر من حسا  لتلك األنتطة والفرو  فيسمح لها  في حالة وجود أنتطة وفرو  .1

بفتح حسابات فرتية تكون تابعة للحسا  الرئيس وتتفر  لتلك الفرو  واألنتطة بعد ا تيفاء الترخيص الخاص بالفر  وم حاجة لترخيص 

 الآتاط.

لألنتطة وللفرو  ت   ا تقبال تمليات اإليدا  والحوامت والتبرتات فقط  ويمنع إجراء أ  تمليات سحا قصر ا ت دام الحسابات الفرتية  .2

 أو تحويل مننا لغير الحسا  الرئيس  كما يمنع إصدار شيكات تلينا.  

و  التي تست دم أموالها تن تكون مستندات ووثائق فتح وإدارة الحسا  الرئيس  افية تنه وتن الحسابات الفرتية لألنتطة املتعددة والفر  .3

 طريق الحسا  الرئيس.

 متطلبات فتح وإدارة الحسابات الفرتية للسلف الفرتية:        -ج

 بالريال السعود  لكل فر  من فرو  الجمعية أو املكاتا التعاونية الدتوية التي تزاول نتاط .1
ً
 واحدا

ً
 فرتيا

ً
ها في يسمح للبنك ب ن يفتح حسابا

 با"السلف" التي تحول له من الحسا  مدينة مقر الجمعية 
ً
أو املكتا التعاون  الدتو  الرئيس أو خارجها  ت   أن يكون هذا الحسا  خاصا

 الرئيس بعد ا تيفاء املتطلبات اآلتية: 

 موافقة الجهة املترفة ت   فتح الحسا  الفرعي للسلفة.  .2

 تليه من الجهة املترفة.صورة الترخيص بمزاولة الآتاط الصادر للفر  من الجهة املترفة امل .3
ً
 طلو  فتح الحسا  له مصادقا

 الرئيسية / املكتا التعاون  الدتو  الرئيس.  للجمعيةالالئحة األ ا ية صورة من  .4

 تليه من  .5
ً
صورة قرار تتكيل مجلس إدارة الجمعية الرئيسة / املكتا التعاون  الدتو  الرئيس وتعيين مسئولينا ) ار  الصالحية( مصادقا

 املترفة. الجهة 

 أو املكتا التعاون  الدتو  من األتضاء العاملين.  األهليةموافقة الجهة املترفة ت   تعيين اللجنة املترفة ت   فر  الجمعية  .6
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 موافقة الجهة املترفة ت   األشخاص السعوديين املخولين إدارة الحسا  بتوقيع متترك وم يتم تغيير املخولين إدارة الحسا  إم بموافقة .7

 جهة املترفة.ال

 تلينا من و ا تيفاء صور هويات أتضاء اللجنة املترفة ت   أتمال الفر  بمن فينم األشخاص املخول .8
ً
ن فتح وإدارة حسا  الفر  مصادقا

 الجمعية الرئيسة / املكتا التعاون  الدتو  الرئيس. 

مهما تعددت األنتطة وبرامج وخدمات الفر  ومهما يفتح حسا   لفة واحد فقط لكل فر  من فرو  الجمعية / املكتا التعاون  الدتو   .9

 تعددت حسابات الفر  في البنوك األخرا. 

 من الحسا  الرئيس للجمعية الرئيسية / املكتا التعاون  الدتو  الرئيس. .10
ً
 متفرتا

ً
 يعتبر حسا  السلفة للفر  حسابا

 الحسا  الفرعي للسلفة الدورية(.يكون مسم  حسا  السلفة للفر  )فر  جمعية أو مكتا ......بمدينة....../  .11

 يفتح حسا  السلفة لدا البنك نفسه املفتوة فيه الحسا  الرئيس.   .12

قصر اإليدا  في حسا  السلفة ت   ما يرد إليه من مبالغ من الحسا  الرئيس للجمعية الرئيسية/ املكتا التعاون  الدتو  الرئيس بموجا  .13

 يدا  أ  مبالغ في حسا  السلفة خالر مبالغ السلفة الدورية الواردة من الحسا  الرئيس.حوالة مصرفية ...(  وم يسمح بقبول إ–)شيك 

 قصر الصرر من حسا  السلفة بموجا اآلت :  .14

 شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول. *       

  كة فقط  ت   أن تعب  النماذج الخاصة تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلتانات تن طريق نظام " ريع" داخل اململ*       

  بالتحويل تن طريق نظام " ريع" من قبل األشخاص املخولين التوقيع ت   حسا  السلفة وت   أن يتم مراقبة هذه التحويالت من          

 قبل البنك والت كد من موافقمنا لطبيعة نتاط الفر .          

 .  ريع"“ون  الدتو  من خالل نظام / املكتا التعا األهليةلجمعية صرر رواتا العاملين في فرو  ا*       

15. .
ً
 تدم إصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمانية لحسا  السلفة ننائيا

قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت ت   خدمة ام تعالم تن األرصدة والتحويل من حسا  السلفة إل  حسا  الرئيس للجمعية الرئيسية /  .16

 تا التعاون  الدتو  الرئيس. املك

 م يسمح بفتح حسابات تضوية حوامت.  .17

 .     فتح الحسا  الفرعي للسلفةالبنك ت يتزام فامل إدارة موافقة مدير .18

 هلية:املؤسسات األ  / 300-1-5-3

 :مؤسسات النفع العام الخاصة املنشاة بموافقة سامية 

 واملتطلبات التالية: وفق التروط تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤ سات

 .األهليةصورة القرار السام  الذ  يقض ي بالترخيص للمؤ سة  .1

 صورة من النظام األ اس ي للمؤ سة. .2

 صورة من هويات أتضاء مجلس اإلدارة أو املؤ س إذا لم يكن لها مجلس إدارة أو رئيس املؤ سة إذا  ان الرئيس خالر مؤ سها. .3

 يحدد الشخص أو األشخاص السعوديين املفولين بفتح وإدارة الحسابات البنكية. خطا  من رئيس املؤ سة أو رئيس املجلس .4

 م يسمح لهذه املؤ سات بالتعامل النقد  ويكون السحا بموجا شيكات ويسمح باآلت : .5

       أن تعبإجراء تمليات التحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلتانات تن طريق نظام " ريع" داخل اململكة فقط  ت *      

   النماذج الخاصة بالتحويل تن طريق نظام " ريع" من قبل األشخاص املخولين بالتوقيع ت   الحسا  املخصص لذلك وت   أن تتم          

 .األهليةمراقبة هذه التحويالت من قبل البنك والت كد من موافقمنا لطبيعة نتاط املؤ سة          

 .بالتحويل تن طريق نظام " ريع" األهليةلدا املؤ سات صرر رواتا العاملين  *      

أو تفويض صالحيات  نظام الجمعيات واملؤ سات األهليةنص القرار السام  ت   معاملة نتاطها أو أحد أنتطمنا بموجا أحكام ما إذا في حال  .6

  رئيس ي واحد وا ت دام التيكات ألمر هذه الالئحة لهذا الآتاط لجهة حكومية أخرا فيتطلا معاملة حسا  هذا الآتاط بموجا حسا

 وبطاقات الصرار الخاصة املسموة بنا في الفقرةفقط املستفيد األول 
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300-1-5-2. 

 م يسمح لهذه املؤ سات بتحويل األموال خارج اململكة وم يسمح بإتطائنا بطاقات ائتمان أو بطاقات صرار آلي أو تضوية حوامت. .7

   فتح الحسا موافقة مدير إدارة املتزام ت  .8

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  .9

  العمل والتنمية االجتماعيةاملرخصة مي وزارة  األهليةاملؤسسات: 

 بالريال السعود  فقط ت   النحو اآلت : تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤ سات

 متطلبات فتح وإدارة الحسا  الرئيس:   (أ)

 امجتماتية. يةالعمل والتنمصورة من الترخيص الصادر من وزارة  .1

 صور هوية األشخاص املؤ سين .2

 .من الالئحة األ ا ية للمؤ سةصورة  .3

 ثنين من )الرئيس  نائا الرئيس  األمين العام  املسئول املالي(.تحديد األشخاص املخولين بفتح وإدارة الحسا  بتوقيع متترك م .4

 رئيس بموجا شيكات للمستفيد األول ويسمح باآلت : يكون السحا من الحسا  الم يسمح لهذه املؤ سات بالتعامل النقد   و  .5

 إجراء تمليات التحويل للمستفيدين من اإلتانات تن طريق نظام " ريع" داخل اململكة فقط  ت   أن تعب  النماذج الخاصة بالتحويل *       

      أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك تن طريق نظام " ريع" من قبل األشخاص املخولين بالتوقيع ت   الحسا  الرئيس وت         

 والت كد من موافقمنا لطبيعة نتاط املؤ سة الخيرية.         

 .صرر رواتا العاملين لدا املؤ سات الخيرية بالتحويل تن طريق نظام " ريع"*       

 ات.م يسمح بإتطاء بطاقات صرار آلي أو بطاقة ائتمان أو بطاقات خاصة لهذه الحساب .6

 منللتحقق ت   البنك بذل العناية الالزمة و   وم يسمح لها با تقبال التبرتات إم بموافقة الوزارة قبول الهبات والوصايااملؤ سات ب ذهله يسمح .7

 مصادر األموال.

 م يسمح لهذه املؤ سات بالتحويل أو إصدار شيكات إل  خارج اململكة. .8

 م تعالم تن األرصدة والسداد للجهات الحكومية وشر ات الخدمات املتعددة.قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت ت   ا .9

 تكون في مضاربات مالية. أمبا تثمار أموالها ت    األهليةيسمح للمؤ سة  .10

 موافقة مدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا . .11

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .12

 رتية: متطلبات فتح وإدارة الحسابات الفرتية للسلف الف ( )

 بالريال السعود  لكل فر  من فرو  املؤ سة 
ً
 واحدا

ً
 فرتيا

ً
في مدينة مقر املؤ سة أو خارجها  ت   أن يكون هذا  األهليةيسمح للبنك ب ن يفتح حسابا

 
ً
 السلف" التي تحول له من الحسا  الرئيس بعد ا تيفاء املتطلبات اآلتية: “با الحسا  خاصا

 ح الحسا  الفرعي للسلفة. موافقة الجهة املترفة ت   فت .1

 تليه من الجهة املترفة. .2
ً
 صورة الترخيص بمزاولة الآتاط الصادر للفر  من الجهة املترفة املطلو  فتح الحسا  له مصادقا

 . للمؤ سةالالئحة األ ا ية صورة من  .3

 تل .4
ً
 يه من الجهة املترفة.صورة قرار تتكيل مجلس إدارة املؤ سة الرئيسية وتعيين مسئوليه ) ار  الصالحية( مصادقا

 موافقة الجهة املترفة ت   تعيين األشخاص املترفين ت   فر  املؤ سة من األتضاء العاملين.  .5

 موافقة الجهة املترفة ت   األشخاص السعوديين املخولين إدارة الحسا  بتوقيع متترك وم يتم تغيير املخولين إدارة الحسا  إم بموافقة .6

 الجهة املترفة.

 تلينا و صور هويات األشخاص املترفين ت   أتمال الفر  بمن فينم األشخاص املخولا تيفاء  .7
ً
املؤ سة من ن بفتح وإدارة حسا  الفر  مصادقا

 الرئيسية.

يفتح حسا   لفة واحد فقط لكل فر  من فرو  املؤ سة مهما تعددت األنتطة وبرامج وخدمات الفر  ومهما تعددت حسابات الفر  في  .8

  البنوك األخرا.
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 من الحسا  الرئيس للمؤ سة الرئيسية. .9
ً
 متفرتا

ً
 يعتبر حسا  السلفة للفر  حسابا

 يكون مسم  حسا  السلفة للفر  )فر  مؤ سة ......بمدينة....../ الحسا  الفرعي للسلفة الدورية(. .10

 املفتوة فيه الحسا  الرئيس.  ذاتهيفتح حسا  السلفة لدا البنك  .11

حوالة مصرفية ...(  وم –ما يرد إليه من مبالغ من الحسا  الرئيس للمؤ سة الرئيسية بموجا )شيك  قصر اإليدا  في حسا  السلفة ت   .12

 يسمح بقبول إيدا  أ  مبالغ في حسا  السلفة خالر مبالغ السلفة الدورية الواردة من الحسا  الرئيس.

 قصر الصرر من حسا  السلفة بموجا اآلت :  .13

 ة للمستفيد األول. شيكات شخصية ومصرفية مسحوب*       

 تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلتانات تن طريق نظام " ريع" داخل اململكة فقط  ت   أن تعب  النماذج الخاصة *       

 ت من تم مراقبة هذه التحويال تبالتحويل تن طريق نظام " ريع" من قبل األشخاص املخولين التوقيع ت   حسا  السلفة وت   أن          

 قبل البنك والت كد من موافقمنا لطبيعة نتاط الفر .          

 . ريع"“من خالل نظام  األهليةصرر رواتا العاملين في فرو  املؤ سة *       

14. .
ً
 تدم إصدار بطاقات صرار آلي أو بطاقات ائتمانية لحسا  السلفة ننائيا

 تن األرصدة والتحويل من حسا  السلفة إل  حسا  الرئيس للمؤ سة الرئيسية. قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت ت   خدمة ام تعالم .15

 م يسمح بفتح حسابات تضوية حوامت.  .16

 البنك ت   فتح الحسا  الفرعي للسلفة وت   تحديثه.   يموافقة مدير املتزام ف .17

 :الصناديق العائلية 

 لريال السعود  فقط ت   النحو اآلت :لهذه املؤ سات )الصناديق العائلية( با تفتح الحسابات البنكية

 كتا  من رئيس مجلس األمناء أو من يفوله إل  البنك املراد فتح الحسا  لديه  ُيحدد فيه الغرض من فتح الحسا  بتكل واصح. .1

 صورة من الترخيص الصادر من وزارة العمل والتنمية امجتماتية. .2

 صورة من الالئحة األ ا ية للصندوق. .3

 ملؤ س/املؤ سين.صورة من هويات ا .4

 ه.ئصورة من قرار تتكيل مجلس األمناء  وصور هويات أتضا .5

 يسمحثنين ت   األقل يكون أحدهما رئيس مجلس األمناء أو نائا الرئيس  واملترر املالي )توقيع أ اس ي(  و اُيدار الحسا  بتوقيع متترك من  .6

رة التنفيذية  عود  الجآسية بإدارة الحسا  وذلك بعد موافقة الوزير أو ه أو من قياد  اإلدائثنين من أتضاابقرار من مجلس األمناء تفويض 

 من يفوله.

 يتم الصرر من الصندوق وفق اآلليات وامشتراطات املنصوص تلينا في الالئحة األ ا ية للصندوق. .7

  ت   أن يحصل البنك ت   إقرار لة فقطيسمح بقبول األموال والهبات والوصايا والز وات وامشترا ات )إن وجدت( من املؤ سين وأفراد العائ .8

 . من رئيس مجلس األمناء باملتزام بنذا املتطلا

 يسمح للصندوق با تثمار أمواله وفق ما تنص تليه الالئحة األ ا ية للصندوق. .9

 أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إل  خارج اململكة. .10
ً
 م يسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتا

 ئيس التنفيذ  / املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا .موافقة  ل من الر  .11

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .12

  :)األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية )مدسية وعسكرية 

 قط ت   النحو اآلت :بالريال السعود  ف تفتح الحسابات البنكية ألغراض األنتطة الخيرية الخاصة في القطاتات املدنية والعسكرية

حال  ون موارد الحسا  أو جزء مننا من  –ا تيفاء موافقة وزارة املالية تن طريق املؤ سة ت   فتح أو ا تمرار التعامل ت   الحسا  القائم  .1

 .–أموال الدولة 

ن موارد الحسا  ليست من طلا من صاحا الصالحية األول في الجهة صاحبة الآتاط الخير  أو من يفوله ت   فتح الحسا  في حال  و  .2
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 .الدولة

 .كتا  ب  ماء املخولين بإدارة الحسا  )توقيع متترك( من صاحا الصالحية األول أو من يفوله  ت   أن يكونوا من مآسوب  الجهة السعوديين .3

 .م يسمح للجهة بجمع التبرتات وم تلق  األموال واملساتدات والهبات من غير مآسوبينا .4

 أو بتيكات وحوامت داخلية مباشرة أو تن طريق الصرار اآللي أو اإلنترنت أو البطاقات امئتمانية  ت   أن تتضمن جميع تقبل اإليداتات نقد .5
ً
ا

 .اإليداتات بيانات املود 

 .م يسمح بإصدار بطاقات صرار آلي أو تضوية حوامت ت   الحسا  .6

 من مآسوب  .7
ً
 الجهة وأ رهم. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحسا  يكون املستفيد دائما

 .يكون الصرر من الحسا  بموجا شيكات للمستفيد األول  أو التحويل اإللكترون  من الحسا  لحسا  املستفيد األول  .8

 موافقة مدير املتزام ت   فتح الحسا . .9

 .إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  .10

وفين وجوائز التفوق العلمي واملستودعات الخيرية املرخصة مي واملكف واملعاقين، املرض ى،لجان النفع العام )مثل لجنة أصدقاء  / 300-1-5-4

 أمراء املناطق وما يماثلها(:

الجهة الر مية بحسا  تن اللجنة الصادر خيصتر  ا تيفاء البنك صورة منبعد لهذه اللجان بالريال السعود  فقط  تفتح الحسابات البنكية ‒

ا بحيث يتم فتح الحسا  وإدارته بتوقيع متترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول امختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة املنطقة وغيره

ملدير املالي  وا تيفاء صور هوياتنما وكذلك صور هويات أتضاء املجلس أو األمناء ونظام اللجنة أو املؤ سة. يتطلا موافقة الرئيس التنفيذ /ا

 ؤ سة تند فتح الحسا .امل العام ومدير إدارة املتزام لفتح الحسا   وإحاطة

 انت الحسابات لغرض أنتطة النفع العام السنوية أو املو مية  املهرجانات وامحتفامت وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها ما إذا وفي حال  ‒

مة للآتاط حيث يتم فتح طلا ر مي من الجهة الر مية املنظب تزويد البنك  من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد 

الحسا  وإدارته بتوقيع متترك من قبل املخول بإدارة الآتاط واملسئول املالي وا تيفاء صور هوياتنما وكذلك صور هويات أتضاء لجنة 

رئيس أجله ويتطلا موافقة ال فتح من الآتاط ت   أن يتم تحديد مدة محددة م ت دام الحسا  ومن ثم قفله تند انمناء الغرض الذ  

 ؤ سة تند فتح الحسا .املالتنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا   وإحاطة 

 لهذا النو  من الحسابات التحويل إل  خارج اململكة. يسمحم  ‒

 :عية األطباء وما يماثلها(الجمعيات واللجان املهنية: )مثل: الجمعيات املحاسبية، الفنية، اإلدارة، املهندسين، االقتصاد، جم / 300-1-5-5

الجهات املختصة  ل  الصادر تنترخيص ال صورة منالبنك  وبعد ا تيفاء بالرياال السعود لهذه الجمعيات أو اللجان  تفتح الحسابات البنكية

هوياتنما وهويات أتضاء  بحسا ت صصه بحيث يتم فتح الحسا  وإدارته بتوقيع متترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول املالي  وا تيفاء

النظام األ اس ي ولوائح الترخيص أن  مضمون من املجلس ونظام الجمعية أو اللجنة. كما يسمح لها أن تحول األموال إل  خارج اململكة بعد ت كد البنك 

 أتمال الجمعية أو اللجنة مهنية فقط وم تتضمن أ  أنتطة خيرية.

 .ملتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيريةالحسابات لغرض جمع تبرعات ا / 300-1-5-6

 .أن يقتصر تقديم خدمة التبر  ت   املآت ت التجارية الحاصلة ت   سجالت تجارية .1

ت   جواز  أو مئحمنا نظامها األ اس ي املنصوص فياململكة أن تقتصر ام تفادة من هذا التبر  امختيار  ت   الجهات الخيرية املرخصة داخل  .2

 جمع التبرتات.

 سمح أل  مآت ة تجارية تقديم خدمة التبر  امختيار  ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية " جمعيات أو مؤ سات أو لجان أو غيرها " التيم ي .3

امجتماتية أو جهات اإلشرار التي تتبع لها الجهات  العمل والتنميةترغا ام تفادة من هذا التبر  إم بعد أخذ املوافقة الر مية من وزارة 

عدالخيرية األخرا  
ُ
وزارة الداخلية وإمارات املناطق الجهة املترفة ت   الجهات الخيرية املوافق ت   ت  يسها من املقام السام  وهي التي  وت

 ترخص لال تفادة من خدمة التبر  امختيار  من املتسوقين ببواقي الهلل.

 بجمع التبر  امختيار  ومدته وا م املآت ة التجارية ورقم سجلها التجار . أن تتضمن موافقة املآت ة املترفة )أو يرفق بنا( رقم الترخيص .4

اقي الهلل تند التراء بموجا تقد بين الطرفين " املآت ة التجارية املقدمة لخدمة التبر  بالهلل والجهة الخيرية " و أن تتم تملية جمع التبر  بب .5



 

 
 
47 

 تجارية أ  أتعا  لقاء تقديمها الخدمة.يحدد فيه التزامات الطرفين ت   أم تتقا    املآتاة ال

حدد فترة العقد بين الطرفين بمدة م تزيد تن  ن .6
ُ
تجديدها ألكثر من فترة بموافقة الجهة اإلشرافية ت   الجهة الخيرية شريطة أن ب يسمحو  ةأن ت

 نناية السنة املالية. تم تصفية تراخيص جمع التبرتات السابقة والحسابات ذات العالقة قبل إتطاء موافقة التجديد فيت

أن يتم صرر مستحقات  ل جهة خيرية من التبر  بتكل ربع  نو  في نناية  ل ربع بالتاريخ امليالد  بموجا شيك مسطر أو تحويل بنك   .7

 لحسا  الجهة الخيرية مع تزويد الجهة املترفة بصورة من التيكات املنصرفة أو قسائم التحويل البنك .

 م الجهة الخيرية اارية تند تسليمها الجهة الخيرية ما ي صها من تبر  النص في صلا التيك املسطر أو أمر التحويل ت   أن تلتزم املآت ة التج .8

 أو رقم حسابنا وأن املبلغ هو التبر  امختيار  ببواقي الهلل من العمالء املتسوقين.

 لتبر  بالهلل املتطلبات واملميزات التالية:فر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها اآللي ولوابطها ب صوص ااأن يتو  .9

 شبكة نقاط البيع( تكون خاصة بالتبر  بالهلل. –يتم ا ت دام فئات دفع منفصلة مثل )النقد *       

جمع فيه املبالغ املتبر  بنا من العمال*       
ُ
 إليه تبارة بواقي الهلل( ت

ً
 ء ويتكون ي صص حسا  بنك  مستقل با م )املآت ة التجارية مضافا

 هذا الحسا  من حسابات فرتية ي صص  ل واحد مننا لكل جهة خيرية مستفيدة بموجا العقود واملوافقات.         

 الجمعيات والصناديق التعاوسية: / 300-1-5-7

 الجمعيات التعاوسية 

 الجمعيات التعاوسية تحت التأسيس: -أ

 ت الت  يس لغرض جمع رأس املال وفق التروط اآلتية:حسا  أمانة بالريال السعود  للجمعية التعاونية تح فتحي

لبنك ينص فيه ت   أن الجمعية التعاونية تحت الت  يس  وأن الوزارة إل  اخطا  من الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية امجتماتية موجه  .1

 فيه  ا م الجمعية تحت الت  يس 
ً
وا م رئيس اللجنة الت  يسية املسئول تن  توافق ت   فتح حسا  لها لغرض جمع رأس املال موصحا

 وصورة من تقد الت  يس امبتدائ  للجمعية.هويته الوطنية  التآسيق مع البنك بت ن الحسا  ورقم

يفتح حسا  األمانة ملدة  تة أشهر فقط  ويسمح بالتمديد  تة أشهر أخرا بموجا طلا موجه للبنك من الجهة املختصة في وزارة العمل  .2

 مجتماتية.والتنمية ا

( أتاله تعاد املبالغ املودتة في حسا  األمانة بموافقة من 2في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خالل املدة املطلوبة املوصحة في الفقرة رقم ) .3

 الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية امجتماتية مع إيضاة كيفية إتادتنا وملن تسلم.

 .تحويل حسا  األمانة إل  حسا  جارٍ    البنك ا تيفاء متطلبات الفقرة ) ( الالحقة و في حال تسجيل وإشهار الجمعية ت .4

 :الجمعيات التعاوسية املرخصة - 

 للتروط واملتطلبات اآلتية: تفتح الحسابات البنكية بالريال السعود 
ً
 للجمعيات التعاونية وفقا

 نائبه مع أمين الصندوق )توقيع أ اس ي(. أومجلس اإلدارة تترك من رئيس ويدار بتوقيع ممجلس اإلدارة للجمعية  يفتح الحسا  بطلا من رئيس .1

 صورة من قرار التسجيل واإلشهار )شهادة تسجيل الجمعية( الصادر من وزارة العمل والتنمية امجتماتية. .2

 تليه مننا. صورة من قرار تتكيل مجلس اإلدارة الصادر من وزارة العمل والتنمية امجتماتية أو املوافق أو املصادق .3

 صورة من تقد الت  يس. .4

 صورة من الالئحة األ ا ية للجمعية. .5

 ا تيفاء صور الهويات الشخصية ألتضاء مجلس اإلدارة. .6

 :الصناديق التعاوسية 

املدر ية ومثيلها( في الجهات الحكومية الر مية ملآسوبينا )مثل الصناديق الطالبية واملقاصف   للصناديق التعاونية التي تآت تفتح الحسابات البنكية

 وفق التروط التالية:

 صورة قرار السماة أو املوافقة بإنتاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير تام أو رئيس القطا . .1

 تسمية الصندوق با م الجهة التابع لها. .2

 يفتح الحسا  ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق. .3

 إدارة. الشخصية للم ولين بفتح وإدارة الحسا  ومجلس اإلدارة إذا  ان له مجلسا تيفاء صور الهويات  .4

 صورة الالئحة املنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية. .5
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  اتحادات املالك املرخصة مي وزارة اإلسكانجمعيات 

 للمتطلبات اآلتية:الجمعيات الريال السعود  لهذه ب تفتح الحسابات البنكية
ً
 وفقا

 من  يفتح .1
ً
الحسا  بموجا خطا  من املترر العام ت   برنامج اتحاد املالك بوزارة اإل كان أو من رئيس اتحاد املالك/مدير الجمعية مؤيدا

 الغرض من فتح الحسا  وأ ماء املخولين بإدارته )توقيع متترك(. ويتم تغيير املخولين بإدارة الحسا  وفق اآللية 
ً
ت   أن  ذاتناالوزارة  متضمنا

 كونوا من أتضاء امتحاد/ الجمعية.ي

 صورة من شهادة تسجيل امتحاد ) ارية الصالحية( الصادرة من وزارة اإل كان. .2

رار صورة من قائمة أتضاء امتحاد  املوافق أو املصادق تلينا من املترر العام ت   برنامج اتحاد املالك بوزارة اإل كان وصور هوياتنم  وق .3

 املالك املنت ا.اتحاد جمعية تسمية رئيس 

 صور هويات املخولين بإدارة الحسا .  .4

 صورة من الالئحة الداخلية لالتحاد املعتمدة من وزارة ام كان. .5

يربط  ريان الحسا  بصالحية  ريان شهادة التسجيل الصادرة متحاد املالك  وصالحية  ريان هويات املخولين بإدارة الحسا   وصالحية  .6

  ان أ  مننما لمن املخولين بإدارة الحسا (.ما إذا )في حال  العامتحاد أو املدير  ريان قرار تعيين رئيس ام

 ب   تغير يتم ت   العقد أو ت   قائمة أتضاء اتحاد / املالك وتزويد البنك باملستندات الالزم .7
ً
 ة.يلتزم رئيس امتحاد بإشعار البنك خطيا

 مطابقة الصور مع األصول. .8

9.  .
ً
 يحدث الحسا   نويا

 قة إدارة املتزام بالبنك ت   فتح وتحديث الحسا .مواف .10

      األوقاف والوصايا: / 300-1-5-8

لألوقار الخيرية والوصايا بالريال السعود   ت   أم يسمح لهذه الحسابات بقبول الحوامت أو التيكات الواردة من خارج  تفتح الحسابات البنكية

 وفقا للتروط اآلتية:أو شخصية إل  خارج اململكة  صدار شيكات مصرفيةإاململكة أو التحويل أو 

 :الوقف العام 

محاااافظ الهيئاااة العاماااة مؤ ساااة فقاااط بحياااث يكاااون فاااتح الحساااا  بموجاااا خطاااا  مااان لفاااتح حساااا  موحاااد فاااي املنااااطق التاااي م يوجاااد فيناااا فااارو  لي

ذلك املخاولين بصاالحية تتاغيل الحساا  بتوقيااع ويانص فياه تاا   طلاا فاتح الحساا  تحات مسام  " إيارادات غاالل " كماا يجاا أن يحادد كا لألوقاار

 متترك وحدود صالحياتنم املالية أو تفويضهم لغيرهم وت   البنك ا تيفاء صور هويات املخولين وموافقة املؤ سة ت   فتح الحسا .

 :الوقف األهلي /الخاص 

لبناك الحصاول ت ا  صاورة الصاك التارعي للوقفياة الاذ  بنكية لهذا النو  من الوقف بحيث يكون الحسا  با م الوقاف وت ا  االحسابات ال تفتح

أن يتضامن إلا  ينص ت   إيقار املوقف للعين وصورة الصك الترعي للنظارة الذ  ينص ت   التصرر فاي الوقاف وتنفياذ شارط الواقاف وم حاجاة 

ء صااااورة الهويااااة الشخصااااية للناااااظر . ويجااااا ت اااا  البنااااك ا ااااتيفاةوميااااالمقتضااا     ااااون ذلااااك ماااانصاااك النظااااارة الاااانص ت اااا  فااااتح الحسااااابات البنكيااااة 

 /الناظرين ومطابقة الصور مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر.

 :الوقف األجنبي 

 ألوقار الخيرية األجنبية بعد ا تيفاء املتطلبات اآلتية:ل تفتح الحسابات البنكية

 بطلا من الجهة املسئولة تن األوقار في الدولة خطا  من ناظر/وكيل الناظر ) عود  الجآسية( بطلا فتح ال .1
ً
حسا  ت   أن يكون معززا

 موافقة الهيئة العامة لألوقارالتابع لها الوقف أو من  فير تلك الدولة  

 صورة الصك الترعي للوقفية الذ  ينص ت   إيقار العين وتسجيلها لدا الجهة املختصة في اململكة. .2

نظارة/الو الة( الصادرة من الجهة املختصة في اململكة التي تنص ت   حق التصرر في الوقف وتنفيذ شروط صورة من الو الة الترتية )صك ال .3

 .ةوميالمن مقتض     ون ذلكأن يتضمن صك النظارة النص ت   فتح الحسابات البنكية إل  الواقف  وم حاجة 

 .صورة من بطاقة الهوية الوطنية لناظر / وكيل الوقف .4

 م الوقف الوارد في صك الوقفية أو مستند / شهادة التسجيل الصادر من الجهة املختصة.يكون الحسا  با  .5

 يكون السحا من هذه الحسابات بموجا شيكات. .6

 م يسمح بتحويل األموال من هذه الحسابات أو سحا شيكات شخصية أو مصرفية تلينا إل  خارج اململكة. .7

 نية ت   هذه الحسابات.م يسمح بإصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتما .8
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  الهيئة العامة لألوقارم يسمح با تقبال الحوامت أو التيكات الواردة من خارج اململكة ام بموافقة خطية من  .9

 مطابقة الصورة مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر/الوكيل. .10

 .تند فتح الحسا  املؤ سةإحاطة  .11

 :الوصية 

للوصاااايا بحياااث يكااون الحساااا  با ااام الوصاااية )وصاااية ....( وت اا  البناااك الحصاااول ت ااا  صاااورة صااك الوصااااية الاااذ  يااانص ت ااا   ت البنكياااةتفااتح الحساااابا

مضاامون الوصااية. ويجااا ت اا  البنااك ا ااتيفاء صااورة الهويااة الشخصااية للوصاا ي/ لألوصااياء ومطابقااة الصااور مااع األصااول واملصااادقة باملطابقااة ماان قباال 

 البنك ومن قبل الوص ي.

 النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب: / 300-1-5-9

  املرخصة مي الهيئة العامة للرياضة: األسدية 

 تند تقديم املستندات التالية: األنديةلهذه بالريال السعود   تفتح الحسابات البنكية

 موافقة وزارة املالية ت   فتح الحسا . .1

 عامة للريالة.الهيئة ال منصورة الترخيص الصادر  .2

 صورة قرار تتكيل مجلس اإلدارة. .3

 تفويض من مجلس اإلدارة لألشخاص املخولين )توقيع متترك( بفتح الحسا  وإدارته. .4

 صور هويات املخولين وأتضاء مجلس اإلدارة. .5

الية ويسمح بفتحها بالريال السعود  لحسابات الخاصة بمتاركة ودتم أتضاء الترر بالناد  وجماهيره م يتطلا لها موافقة من وزارة املبالآسبة ل

 والعمالت األجنبية ولكن يتطلا تمييزها تن حسا  الدتم الحكوم .

 :بيوت الشباب 

 املرخصة من الهيئة العامة للريالة. األنديةمتطلبات  يطبق تلينا

  الثقافةالثقافية واألدبية الخاضعة إلشراف وزارة  األسدية: 

 تند تقديم املستندات التالية: األنديةلهذه لسعود  بالريال ا تفتح الحسابات البنكية

 موافقة وزارة املالية ت   فتح الحسا  .1

 .الصادر من الجهة املترفة صورة الترخيص .2

 .صورة قرار تتكيل مجلس اإلدارة .3

 تفويض من مجلس اإلدارة يحدد األشخاص املخولين )توقيع متترك( بفتح الحسا  وإدارته. .4

 .ء مجلس اإلدارةصور هويات املخولين وأتضا .5

 :سادي اإلبل والفروع واملكاتث التابعة له 

 بالريال السعود  للناد  والفرو  واملكاتا التابعة له بعد تقديم املستندات التالية: تفتح الحسابات البنكية

 مجلس الوزراء. تنصورة قرار تتكيل مجلس اإلدارة الصادر  .1

 ا  وإدارته.تفويض مجلس اإلدارة لألشخاص املخولين بفتح الحس .2

 صور هويات املخولين بالتوقيع. .3

 .صور هويات أتضاء مجلس اإلدارة .4

 أن يتم الصرر من الحسا  لألغراض التي أنش ئ من أجلها. .5

 التجارية الخاصة )بناء األجسام ومثيلها( األسدية: 

 .و شركة(القانون  )مؤ سة أ الولعبحسا  باألشخاص امتتباريين املقيمينالخاصة املتطلبات  يطبق تلينا

 الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام: / 300-1-5-10

وتفااتح الحسااابات البنكيااة “(. )ملزيااد ماان ام ترشاااد تاان تلااك الجهااات وأ اامائنا راجااع امللحااق "    القطااا  العااامؤ سااات متتاامل هااذه الفئاااة التاار ات و 
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 املستندات التالية: لهذه الفئة بعد ا تيفاء

 يل مجلس اإلدارة الصادر تن مجلس الوزراء.ا تيفاء صورة من قرار تتك .1

 تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم. وثائقتفويض من مجلس اإلدارة للشخص املخول أو األشخاص املخولين بتتغيل هذه الحسابات  إل  جانا  .2

 الغرف التجارية والصناعية: / 300-1-5-11

 ت   املستندات التالية: بعد الحصول  لهذه الغرر أو مجالسها فتح الحسابات البنكيةوتتتمل الغرر التجارية الصناتية ومجالس أمناء تلك الغرر. 

 صورة من قرار تتكيل مجلس اإلدارة. .1

تحديد الهوية ونموذج  وثائقتفويض من مجلس اإلدارة للشخص املخول أو األشخاص املخولين بفتح وتتغيل هذه الحسابات  إل  جانا  .2

 لتواقيعهم.

 و ترميم أو توسعه املساجد والجوامع:بناء أ / 300-1-5-12

 ببناء أو ترميم أو تو عه املساجد والجوامع بعد ا تيفاء التروط واملستندات واإلجراءات اآلتية: تفتح الحسابات البنكية الخاصة

 د الغرض منه.خطا  من وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد أو أحد فروتها في املنطقة املعنية بطلا فتح الحسا  وتحدي .1

 الجامع.صورة من موافقة وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد أو أحد فروتها في املنطقة املعنية ت   بناء أو ترميم أو تو عة املسجد أو  .2

لجنة ملتابعة بناء أو  ا تيفاء القرار الصادر من وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد أو أحد فروتها في املنطقة املعنية الخاص بتكوين .3

 وتضوية اثنين من مسئولي فر  الوزارة في املنطقة املعنية.
َ
 ترميم أو تو عة الجامع أو املسجد  برئا ة مدير فر  الوزارة شخصيا

ترميم أو تو عة" ......  حسا  ..... "بناء أو –يكون مسم  الحسا  ت   النحو التالي )فر  وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد بمنطقة .......  .4

 "ا م الجامع أو املسجد"(.

 )توقيع أ اس ي( بامشتراك مع أحد تضو  اللجنة املتار إلينا أ .5
ً
تاله أو تكون إدارة الحسا  من قبل مدير فر  الوزارة في املنطقة املعنية شخصيا

 نما.ي ل

 ا تيفاء صور هويات أتضاء اللجنة املخولين بالتوقيع. .6

 وال  وإذا  ان مصدر األموال جمع تبرتات فيتم إرفاق موافقة الجهة املختصة.تحديد مصادر األم .7

 .قات ائتمانية لهذا الحسا م يتم الصرر من الحسا  إم بموجا شيكات وبتوقيع متترك  وم يتم إصدار بطاقات صرر آلي أو بطا .8

دتت الحاجة إل  ما إذا ترميم أو تو عة املسجد أو الجامع  وفي حال تحديد مدة لسريان الحسا  وربطها باملدة املحددة من قبل الوزارة لبناء أو  .9

 يتم ذلك بموجا خطا  من قبل وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد أو الفر  املعني في املنطقة.فتمديد مدة التعامل ت   الحسا  

بموجا طلا من وزارة التؤون اإل المية والدتوة واإلرشاد تبلغ للبنك من موافقة وزارة املالية إذا  ان مصدر األموال من امليزانية العامة للدولة  .10

 ؤ سة.املقبل 

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا . .11

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .12

 

 الجمعيات واللجان الوطنية: / 300-1-5-13

للجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة العم  بعد ا تيفاء املستندات للجمعيات وا تفتح الحسابات البنكية

 واملتطلبات اآلتية:

 لبنك ينص فيه ت   فتح الحسا .إل  اطلا من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه  .1

 ممار ة أتمالها.ت   ية أو اللجنة املتضمن املوافقة للجمع املوافقة السامية أو قرار مجلس الوزراءمن صورة  .2

 .لنظام األ اس ي للجمعية أو اللجنةصورة من ا .3

 صورة من الالئحة املنظمة للتئون املالية في الجمعية أو اللجنة. .4

 صور الهويات الشخصية ألتضاء املجلس التنفيذ  للجمعية أو اللجنة. .5

 ور هوياتنم ونماذج تواقيعهم مصادقتحديد أ ماء املخولين بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وص .6
ً
ت   صحمنا من الجمعية ومن البنك   ا

 لبنك املفتوة الحسا  فيه.إل  اويكون تغيير املخولين بالتوقيع بناًء ت   خطا  من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه 
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 م يتم الصرر من الحسا  إم بموجا شيكات  وبتوقيع متترك. .7

 

 لتنفيذ:محاكم ودوائر ا / 300-1-5-14

ملحاكم التنفيذ  ودوائر التنفيذ في املحاكم العامة ألغراض تنفيذ األحكام والقرارات املتمولة باختصاصها  بعد ا تيفاء  تفتح الحسابات البنكية

 -املتطلبات والضوابط اآلتية: 

حدد فيه أ ماء املخولين بإدارته )شخصين يفتح الحسا  بموجا كتا  من  عادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوله موجه إل  البنك يُ  .1

 ت   األقل( بتوقيع متترك.

 تن الحسابات الخاصة بتؤون  مسم  الحسا  )محكمة التنفيذ في .......( أو )املحكمة العامة في......./دائرة التنفيذ(  .2
ً
 ومستقال

ً
ويكون منفصال

 محاكم التنفيذ  وتن الحسابات الخاصة باملحاكم العامة.

 صور هويات املخولين بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.ا تيفاء  .3

 السحا من الحسا  بموجا شيكات تصرر للمستفيد األول  وُيحدد في متن التيك الغرض من سحا التيك ورقم القضية وتاري ها. .4

5. .
ً
 م يسمح بإصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتمانية ت   هذه الحسابات ننائيا

لحسابات أو مننا إل  حسابات أخرا  إم ما  ان مننا إل  الحسا  التجميعي املفتوة با م )وزارة العدل/و الة شؤون م يسمح بالتحويل بين هذه ا .6

 .  وكذلك حسابات املستفيدين طالبي التنفيذالتنفيذ( املخصص للمبالغ املحصلة تبر نظام " داد"

 خارج اململكة شريطة أن م يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إل  خارج اململكة  ويستثن  من  .7
ً
 مقيما

ً
 أجنبيا

ً
ذلك إذا  ان صاحا الحق شخصا

 بموافقة وكيل وزارة العدل للتنفيذ. يكون السماة بالتحويل بموجا كتا  من رئيس املحكمة مؤيٍد 

 حساب تسوية املديوسيات الخاصة: –الحقوق املدسية /  300-1-5-15

ووحادات الحقاوق فاي مراكاز التارط الخارجياة  تنفيذ األحكام الحقوقية  من إدارات وشعا وأقسام بالريال السعود  فقط أل  تفتح الحسابات البنكية

 بعد ا تيفاء التروط واملتطلبات اآلتية:

لبنك بطلا فتح الحسا  إل  اأو مدير مركز الترطة الخارجية( موجه  تنفيذ األحكام الحقوقيةخطا  من مدير )إدارة أو شعبة أو قسم  .1

 منه وتحديد املخولين بالتوقيع.وتحديد الغرض 

حسا  تسوية  –في منطقة / مدينة /محافظة ......  تنفيذ األحكام الحقوقيةإدارة  –األمن العام -يكون مسم  الحسا  )وزارة الداخلية  .2

 املديونيات الخاصة(.

أو مدير مركز الترطة  ألحكام الحقوقيةتنفيذ اُيدار الحسا  بتوقيع متترك بين شخصين ت   األقل هما مدير )إدارة أو شعبة أو قسم  .3

 توقيع هالخارجية( أو نائبه وأمين الصندوق أو مساتد
ً
 أ ا ي ا

ً
 .ا

 ا تيفاء صور هويات املخولين بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. .4

 تود  املبالغ في الحسا  من املدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق اآلت : .5

( الخاصااةحسااا  تسااوية املااديونيات  –.... ألماار إدارة الحقااوق املدنيااة فااي منطقااة / مدينااة / محافظااة ) التاليااةشاايكات مصاارفية وذلااك وفااق الصاايغة *       

  م املدين /رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاري ه(.اا  التيك ) داد مديونية ..... " ويذكر في متن التيك أن الغرض من إيد

 ستوفية لجميع البيانات الخاصة باملحول والغرض من التحويل.الحوامت امل*       

 (.Point of Saleنقاط البيع )*       

 أجهزة اإليدا  النقد  اآللي.*       

( أتاله بموجا شيكات فقط وفق الصيغة اآلتية )ألمر ... ويذكر ا م الدائن( ويذكر في 3يكون السحا من الحسا  من املخولين املذ ورين في ) .6

 تاري ه(.و  م املدين / رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار امتن التيك أن الغرض من صرر التيك ) داد مديونية ..... " 

  وم يسمح بالتحويل مننا. .7
ً
 باتا

ً
 يمنع إصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعا

  كد من ا تيفاء و المة  افة املتطلبات الواردة أتاله.ت   مسئول املتزام في البنك الت .8

م ت   البنك إر ال كتف تفصي ي شهر  تن الحسا  إل  إدارة الحقوق املدنية املعنية أو في أ  وقت تند طلبنا دون أن يترتا ت   ذلك أ  ر و  .9

 مالية.

ات واألرصدة فقط وكذلك توفير نقاط البيع وأجهزة اإليدا  ت   البنك تسهيل خدمة امنترنت والهاتف املصرفي لغرض ام تفسار تن العملي .10

 النقد  اآللي في حال طلبنا وفق الضوابط املنظمة لها.
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 القواعد الخاصة بالسفارات األجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران واملنظمات املتعددة األطراف وموظفيها: / 300-1-6

 ت واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:السفارات والقنصليا / 300-1-6-1

 ن تفتح حسابات لصالح بلها  يسمحيسمح للسفارات األجنبية والقنصليات واملؤ سات التعليمية التي تعمل تحت رتايمنا بفتح حسابات. ولكن م  ‒

 أو نيابة تن مؤ سات أخرا مثل التر ات واألتمال التجارية واملؤ سات الخيرية وغيرها.

البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوما ية ت   خطا  طلا فتح حسا  يحدد ا م الحسا  وطبيعته واملقيمين املخولين بإدارته وصور ت    ‒

 بطاقاتنم الدبلوما ية مرفق
ً
 به صورة البطاقة الدبلوما ية للسفير أو القنصل مصادق ا

ً
تن  تلينا ب تم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديٍل  ا

اقة الدبلوما ية مصادقة وزارة الخارجية ت   الخطا  بشخصية املسئول وا م  فارة البلد وت   أن يستوفي البنك مع ذلك صورة البط

اتفاقية فتح الحسا . أما في حالة  ون السفارة تحت الت  يس في اململكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول ت   خطا  من وزارة 

رة واملسئول تن فتح الحسابات ونو  هويته ورقمها  وت   البنك تحديث البيانات لها وملوظفينا بعد اكتمال ت  يس الخارجية يحدد ا م السفا

 السفارة أو القنصلية.

 الدبلوماسيون املقيمون: / 300-1-6-2

وزارة  تناتنم الدبلوما ية الصادرة بطاق بموجا والقنصليات.للدبلوما يين املقيمين العاملين في السفارات األجنبية تفتح الحسابات البنكية 

الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماس ي للمطابقة والحفظ بملف العميل. أما بالآسبة للدبلوما يين الذين يعملون ت   ت  يس  فارات 

ا م املسئول الدبلوماس ي والهوية حديثة لبلداننم في اململكة فيتطلا من البنك الحصول ت   خطا  من وزارة الخارجية يحدد ا م  فارة البلد و 

 املعرفة له وت   البنك أن يحصل ت   صورة الجواز الدبلوماس ي  ويحدث ملف العميل تند اكتمال ت  يس السفارة.

 الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة: / 300-1-6-3

أتاله   2-6-1-300 متطلبات القاتدة رقم دات املطلوبة بموجات   البنك باإللافة إل  املستنيجا لهؤمء الدبلوما يين. و  تفتح الحسابات البنكية

خطا  من وزارة الخارجية يحدد وقت املهمة. وت   البنك الحصول ت   موافقة الرئيس التنفيذ /املدير ت   الحصول من السفارة أو تن طريقها 

ويجا إقفال هذه الحسابات بانمناء مدة الزيارة )املهمة(. وفي حال  العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا   وإحاطة املؤ سة تند فتح الحسا .

لبنك مصادق تليه من السفارة إل  اانمناء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجا الحصول من العميل ت   خطا  موجه 

هام ر مية أو في مهام ملدة قصيرة لعدة أيام فال يسمح للبنك بفتح حسابات أما الزائرون لغير م  يفيد باملغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه

 لهم.

 شركات الطيران األجنبية وموظفوها: / 300-1-6-4

 ن تفتح حسابات لصالح أو نيابة تن املؤ سات والكيانات بلها  يسمحلتر ات الطيران األجنبية أن تفتح حسابات ألغرالها األ ا ية. ولكن م  يسمح

 :بعد ا تيفاء اآلت تبارية األخرا مثل التر ات والهيئات واألتمال التجارية واملؤ سات الخيرية و واها. ويمكن فتح الحسابات امت

 في اململكة وإذا  ان غير  عود   .1
ً
يجا أن يكون تحت كفالة التركة أو فيجا أن يكون الشخص املفوض بفتح الحسا  لتركة الطيران مقيما

 كالء(. وتنطبق ت   هذا الشخص شروط تحديد الهوية الخاصة باملقيمين في اململكة.ترخيص الو الة )للو 

 صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران املدن . .2

 .الهيئة العامة لال تثمار إذا  انت التركة تزاول نتاطها بتكل مباشر بدون وجود وكيل تنصورة الترخيص الصادر  .3

 صورة السجل التجار  الذ   .4
ً
 إليه. يتم مزاولة الآتاط بموجبه أو ا تنادا

 قصر أغراض الحسا  ت   ا تالم تائدات العمل التجار  وتسديد النفقات للوكالء واملوردين اآلخرين. .5

 .1-200 تضمنته القاتدة رقمالحسابات الخاصة بموظف  تلك التر ات ينطبق تلينا ما  -

 :ملتعددة األطرافالقواعد الخاصة باملنظمات الدولية ا / 300-1-6-5

 :رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات والهيئات التابعة لها 

 :رابطة العالم اإلسالمي 

 :لرابطة العالم اإل الم  بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات اآلتية تفتح الحسابات البنكية

: الحساب الرئيس:
ً
 أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: .أ
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فيااه  الرابطااة موجااه إلاا  البنااك ياانص ت اا  طلااا فااتح حسااا  رئاايس أو ا ااتمرار الحسااا  الحااالي وتحديثااه  محاادد   أمااينأو نائااا أمااين تااام  كتااا  ماان .1

.
ً
 أ ا يا

ً
 الغرض من الحسا  وأن املخولين بإدارته بتوقيع متترك هما رئيس الرابطة أو نائبه واملدير املالي توقيعا

 صورة اتفاقية املقر في اململكة. .2

 ق باتفاقية املقر.صورة من البروتو ول امللح .3

 صورة من قرار تتكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسئولينا وصالحياتنم. .4

 )تقد( فتح الحسا  من املفولين تتضمن تحديد الغرض من الحسا  ومصادر الدخل واملستفيدين الحقيقيين. تفاقيةا تيفاء ا .5

 تلينا من الرابطة. ارة مصادق  صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه واملسئول املالي  وأتضاء مجلس اإلد .6

 يفتح حسا  رئيس واحد فقط للرابطة با مها الوارد في اتفاقية املقر لإليدا  والسحا والتحويل ونحو ذلك. .7

 ُيفتح الحسا  لدا اإلدارة العامة )املركز الرئيس( للبنك أو الفر  الرئيس في املنطقة. .8

 وتحديثه.موافقة الرئيس التنفيذ  / املدير العام ومدير إدار  .9
ً
 ة املتزام في البنك ت   فتح الحسا  أو ت   ا تمرار الحسا  القائم حاليا

 نترنت ت   ام تعالم تن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقط.قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 إحاطة مؤ سة النقد حال فتح الحسا . .11

 يداعات:ضوابط اإل  .ب

 بالغ النقدية املودتة من مآسوب  الرابطة املعتمدين )الر ميين( في حسابنا الرئيس والحسابات الفرتية.قبول املبُيسمح  .12

قبول اإليداتات )النقدية والتيكات والحوامت ونحوها( في الحسا  الرئيس والحساابات الفرتياة الاواردة للبناك مان داخال اململكاة مان غيار بُيسمح  .13

 مآسوب  فروتها املعتمدين )الر ميين( التي يكون الغرض مننا هبة أو إتانة أو وقف فقط.مآسوب  الرابطة نفسها ومن غير 

 قبول اإليداتات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا  انت تبرتات.بم يسمح  .14

ياناات املود /املحاول وتنواناه  اامال وت كياد ها جميعهاا  والتحقاق مان بؤ يجا ا تيفاء البيانات الاواردة فاي نمااذج اإليادا  والتحويال املطلاو  ا اتيفا .15

 ذلك من موظف البنك.

 ج. ضوابط السحوبات:

ُيقصر الصرر مان الحساا  الارئيس بوا اطة شايكات أو بالتحويال فقاط إلا  جهاات داخال اململكاة وخارجهاا مان خاالل الحساا  الارئيس أو بموجاا  .16

 تضوية حوامت مرتبطة بالحسا  الرئيس )بالآسبة للحوامت(.

ي غرلاها أنناا هباة أو قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إل  حسا  الرابطاة الارئيس والحساابات الفرتياة مباشارة لادا البناك املنصاوص فابمح ُيس .17

 تباار إتانااة أو 
ً
ح بإيااداتها فااي قبااول املبااالغ الااواردة إلاا  البنااك ليحولهااا إلاا  البنااوك األخاارا العاملااة فااي اململكااة أو خااارج اململكااة. وم يساامب  ويساامح أيضااا

 ا  دخاول حسابات الرابطة لدا البنك أو تحويلها إل  البنوك األخارا إم بعاد أن تقادم الرابطاة للبناك موافقاة الجهاة الر امية املختصاة فاي اململكاة ت

 أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ً
 واردا

ً
 املبلغ  واء  ان تحويال

 د. استثمار األرصدة:

تثمار أموالهاااا التاااي تزياااد تااان احتياجاتناااا فاااي أنتاااطة يكاااون لهاااا تائاااد ماااالي يسااااتدها ت ااا  تحقياااق أهااادافها تااادا فاااتح حساااابات م ااابيسااامح للرابطاااة  .18

 ام تثمارات تالية املخاطر مثل املضاربات املالية.

: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة وألنشطتها املختلفة:
ً
 ثاسيا

نتااطة الرابطااة املختلفااة بعااد ا ااتيفاء التااروط أمرتبطااة بااه ألغااراض الفاارو  نفسااها أو حسااابات فرتيااة متااتقة ماان الحسااا  الاارئيس للرابطااة أو  تفااتح

 واملستندات اآلتية:

 صورة من املوافقة الر مية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاة فر  الرابطة أو ممار ة الآتاط الفرعي. .1

 ن بإدارة الحسا .و رعي محدد فيه الغرض واملخولإل  البنك لفتح الحسا  الف هكتا  من رئيس أو نائا رئيس الرابطة موج .2

تفويض م ولين إلدارة الحسا  من مآسوب  الرابطة بموجا طلا من رئيس الرابطاة أو نائباه بحياث يقتصار تفويضاهم ت ا  إجاراء تملياات بيسمح  .3

 التحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقط.

 تلي .4
ً
 نا من الرابطة.صور هويات املخولين بالتوقيع مصادقا

عد مستندات فتح وتحديث الحسا  الرئيس مكملة ومحققاة للحساابات الفرتياة حياث أن الغارض مان الحساابات الفرتياة تجميعاي للحساا  الارئيس 
ُ
ت

 فقط.

  الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنميةرابطة العالم اإلسالمي ومنها عي  املنبثقةاملؤسسات والهيئات: 
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 بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات اآلتية: لهذه الفئة البنكية تفتح الحسابات

: الحساب الرئيس:
ً
 أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس ي: .أ

لي كتا  من رئيس املؤ سة أو الهيئة التابعة لرابطة العالم اإل الم  موجاه إلا  البناك يانص ت ا  طلاا فاتح حساا  رئايس أو ا اتمرار الحساا  الحاا .1

.فيه ا وتحديثه  محدد  
ً
 أ ا يا

ً
 لغرض من الحسا  وأن املخولين بإدارته بتوقيع متترك هما رئيس املؤ سة أو الهيئة أو نائبه واملدير املالي توقيعا

 صورة اتفاقية املقر في اململكة الخاصة برابطة العالم اإل الم . .2

 صورة من البروتو ول امللحق باتفاقية املقر الخاصة برابطة العالم اإل الم . .3

 ن قرار تتكيل مجلس إدارة املؤ سة أو الهيئة وتعيين مسئولينا وصالحياتنم.صورة م .4

 صورة من مئحة وإجراءات العمل الداخلية للمؤ سة أو الهيئة. .5

 تقد( فتح الحسا  من املفولين تتضمن تحديد الغرض من الحسا  ومصادر الدخل واملستفيدين الحقيقيين.)اتفاقية ا تيفاء  .6

 تلينا من املؤ سة أو الهيئة.صورة هوية رئيس املؤ  .7
ً
 سة أو الهيئة ونائبه واملسئول املالي  وأتضاء مجلس اإلدارة مصادقا

 يفتح حسا  رئيس واحد فقط للهيئة أو املؤ سة با مها الوارد في الترخيص لإليدا  والسحا والتحويل ونحو ذلك .8

 الرئيس في املنطقة.ُيفتح الحسا  لدا اإلدارة العامة )املركز الرئيس( للبنك أو الفر   .9

 وتحديث .10
ً
 ه.موافقة الرئيس التنفيذ  / املدير العام ومدير إدارة املتزام في البنك ت   فتح الحسا  أو ت   ا تمرار الحسا  القائم حاليا

 .نترنت ت   ام تعالم تن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقطقصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .11

 حال فتح الحسا . املؤ سةإحاطة  .12

 ضوابط االيداعات: .ب

 قبول املبالغ النقدية املودتة من مآسوب  املؤ سة أو الهيئة املعتمدين )الر ميين( في حسابنا الرئيس والحسابات الفرتية.بُيسمح  .13

لفرتياة الاواردة للبناك مان داخال اململكاة مان غيار قبول اإليداتات )النقدية والتيكات والحوامت ونحوها( في الحسا  الرئيس والحسابات ابُيسمح  .14

 مآسوب  املؤ سة أو الهيئة نفسها ومن غير مآسوب  فروتها املعتمدين )الر ميين( التي يكون الغرض مننا هبة أو إتانة أو وقف فقط.

 تبرتات. انت يداتات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا قبول اإل بم يسمح  .15

 ؤ ء البيانات الواردة في نماذج اإليدا  والتحويل املطلو  ا اتيفايجا ا تيفا .16
ً
وت كياد ذلاك مان  ها  والتحقاق مان بياناات املود /املحاول وتنواناه  اامال

 موظف البنك.

 ج. ضوابط السحوبات:

 .ة وخارجهاُيقصر الصرر من الحسا  الرئيس بوا طة شيكات أو بالتحويل فقط إل  جهات داخل اململك .17

املبالغ الواردة من خارج اململكة إلا  حساا  املؤ ساة أو الهيئاة الارئيس والحساابات الفرتياة مباشارة لادا البناك املنصاوص فاي غرلاها  قبول بُيسمح  .18

 
ً
سااامح قباااول املبااالغ الاااواردة إلاا  البناااك ليحولهااا إلااا  البناااوك األخاارا العاملاااة فااي اململكاااة أو خااارج اململكاااة. وم يبأننااا هباااة أو إتانااة أو تبااار  ويساامح أيضاااا

أن تقاااادم املؤ سااااة أو الهيئااااة للبنااااك موافقااااة الجهااااة  إال بعــــدبإيااااداتها فااااي حسااااابات املؤ سااااة أو الهيئااااة لاااادا البنااااك أو تحويلهااااا إلاااا  البنااااوك األخاااارا 

 أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ً
 واردا

ً
 الر مية املختصة في اململكة ت   دخول املبلغ  واء  ان تحويال

 د. استثمار األرصدة:

فتح حسابات م تثمار أموالها التي تزيد تن احتياجاتنا في أنتطة يكون لها تائد ماالي يسااتدها ت ا  تحقياق أهادافها بلمؤ سة أو الهيئة يسمح ل .19

 تدا ام تثمارات تالية املخاطر مثل املضاربات املالية.

: الحسابات الفرعية لفروع املؤسسة أو الهيئة وألنشطتها املختلفة:
ً
 ثاسيا

نتااطة املؤ سااة أو الهيئااة املختلفااة أت فرتيااة متااتقة ماان الحسااا  الاارئيس للمؤ سااة أو الهيئااة أو مرتبطااة بااه ألغااراض الفاارو  نفسااها أو حسااابا تفااتح

 بعد ا تيفاء التروط واملستندات اآلتية:

 الفرعي.صورة من املوافقة الر مية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاة فر  املؤ سة أو الهيئة أو ممار ة الآتاط  .1

 ن بإدارة الحسا .و إل  البنك لفتح الحسا  الفرعي محدد فيه الغرض واملخول هكتا  من رئيس أو نائا رئيس املؤ سة أو الهيئة موج .2

تفااااويض م ااااولين إلدارة الحسااااا  ماااان مآسااااوب  املؤ سااااة أو الهيئااااة بموجااااا طلااااا ماااان رئاااايس املؤ سااااة أو الهيئااااة أو نائبااااه بحيااااث يقتصاااار بيساااامح  .3

 جراء تمليات التحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقط.تفويضهم ت   إ

 تلينا من املؤ سة أو الهيئة. .4
ً
 صور هويات املخولين بالتوقيع مصادقا

عد مستندات فتح وتحديث الحسا  الرئيس مكملة ومحققاة للحساابات الفرتياة حياث أن الغارض مان الحساابات الفرتياة تجميعاي للحساا  الارئيس 
ُ
ت
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 فقط.

 ندوة العاملية للشباب اإلسالمي:ال 

 :للندوة وذلك بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات اآلتية تفتح الحسابات البنكية

 أوال: الحساب الرئيس

 متطلبات فتح الحسا : -أ

لحالي وتحديثه  كتا  من األمين العام للندوة العاملية للتبا  اإل الم  موجه إل  البنك ينص ت   طلا فتح حسا  رئيس أو ا تمرار الحسا  ا .1

 فيه الغرض من الحسا  وأن املخولين بإدارته بتوقيع متترك هما الرئيس أو األمين العام مع املسئول املالي )توقيع أ اس ي(. محدد  

 صورة اتفاقية املقر بالتواجد في اململكة. .2

 تو ول امللحق باتفاقية املقر.وصورة البر .3

 ن مسئولينا وصالحياتنم.صورة من قرار تتكيل مجلس أمناء الندوة وتعيي .4

 صورة من مئحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة. .5

 )تقد( فتح الحسا  من املفولين تتضمن تحديد الغرض من الحسا  ومصادر الدخل واملستفيدين الحقيقين. اتفاقية .6

 تلينا من ا .7
ً
 لندوة.صور هوية الرئيس وأمين تام الندوة واملسئول املالي وأتضاء مجلس األمناء مصادقا

يفتح الحسا  لدا اإلدارة العامة )املركز الرئيس( . يفتح حسا  واحد فقط للندوة با مها الوارد في اتفاقية املقر لإليدا  والسحا والتحويل .8

 للبنك أو الفر  الرئيس في املنطقة.

 وتحديثهموافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام في البنك ت   فتح الحسا  أو ت  .9
ً
 .  ا تمرار الحسا  القائم حاليا

 نترنت ت   ام تعالم تن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقط.قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 إحاطة مؤ سة النقد حيال فتح الحسا . .11

 يداتات في الحسا :لوابط اإل  - 

   الندوة املعتمدين )الر ميين( في حسابنا الرئيس والحسابات الفرتية.يسمح بقبول املبالغ النقدية املودتة من مآسوب .12

يداتات )النقدية والتيكات والحوامت ونحوها( في الحسا  الرئيس والحسابات الفرتية الواردة للبنك من داخل اململكة من غير يسمح بقبول اإل  .13

 يكون الغرض مننا هبة أو إتانة فقط. مآسوب  الندوة ومن غير مآسوب  فروتها املعتمدين )الر ميين( التي

 ذا  انت تبرتات.إم يسمح بقبول اإليداتات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة  .14

 وت كيد ؤ يجا ا تيفاء البيانات الواردة في نماذج اإليدا  والتحويل املطلو  وا تيفا .15
ً
 والتحقق من بيانات املود /املحول وتنوانه  امال

ً
ها جميعا

 من موظف البنك.ذلك 

لدا البنك املنصوص في غرلها أننا هبة أو  ةيسمح بقبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إل  حسا  الندوة الرئيس والحسابات الفرتية مباشر  .16

 إ
ً
اململكة. وم يسمح بإيداتها في قبول املبالغ الواردة إل  البنك ليحولها إل  البنوك األخرا العاملة في اململكة أو خارج بتانة أو تبر  ويسمح ايضا

م بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الر مية املختصة في اململكة ت   دخول إحويلها إل  البنوك األخرا تحسابات الندوة لدا البنك أو 

 أو شيكات تح
ً
 واردا

ً
 التحصيل أو نحوها. تاملبلغ  واء  ان تحويال

 لوابط السحوبات من الحسا : -ج

الصرر من الحسا  الرئيس بوا طة شيكات أو بالتحويل فقط إل  جهات داخل اململكة أو خارجها من خالل الحسا  الرئيس أو بموجا  يقصر .17

 تضوية حوامت مرتبطة بالحسا  الرئيس )بالآسبة للحوامت(.

 ا تثمار األرصدة: -د 

في أنتطة يكون لها تائد مالي يساتدها ت   تحقيق أهدافها تدا  فتح حسابات م تثمار أموالها التي تزيد تن احتياجاتنابيسمح للندوة  .18

 ام تثمارات تالية املخاطر مثل املضاربات املالية.

: الحسابات الفرعية لفروع الندوة وألنشطتها املختلفة
ً
 :ثاسيا

الناادوة املختلفااة بعااد ا ااتيفاء التااروط نتااطة أمتااتقة ماان الحسااا  الاارئيس للناادوة أو مرتبطااة بااه ألغااراض الفاارو  نفسااها أو  ةحسااابات فرتياا تفااتح

 واملستندات اآلتية:

 صورة من املوافقة الر مية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاة فر  الندوة أو ممار ة الآتاط الفرعي. -1

 لحسا .ن بإدارة او واملخول هكتا  من الرئيس أو أمين تام الندوة موجه إل  البنك لفتح الحسا  الفرعي محدد فيه الغرض من -2
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يساامح بتفااويض م ااولين إلدارة الحسااا  ماان مآسااوب  الناادوة بموجااا طلااا ماان الاارئيس أو أمااين تااام الناادوة بحيااث يقتصاار تفويضااهم ت اا  إجااراء  -3

 تمليات التحويل من الحسابات الفرتية إل  الحسا  الرئيس فقط.

 تلينا من الندوة. -4
ً
 صور هويات املخولين بالتوقيع مصادقا

حديث الحسا  الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرتية حيث أن الغرض من الحسابات الفرتية تجميعي للحسا  الارئيس ح وتتتعد مستندات ف -

 فقط.

 :البنك اإلسالمي للتنمية 

 :لهذا البنك بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات التالية البنكية الجارية وام تثمارية حساباتالفتح ت

 كتا  من رئيس أو نائا الرئيس بطلا فتح الحسا . رئيس البنك.طلا فتح الحسا  من رئيس أو نائا  .1

 اتفاقية املقر )التصريح( بتواجد البنك في اململكة. صورة .2

 أن يكون التوقيع متتر  .3
ً
 .ا

 املقدم. ا تيفاء صور هويات املخولين ورئيس البنك أو نائا رئيس البنك حسا الطلا .4

 .لبنك وموظفيه وم يتترط أن تكون حساباته حسابات مرا لةيسمح بإتطاء دفاتر شيكات للمصروفات اإلدارية ل .5

 صورة من إجراءات مكافحة تمليات غسل األموال وتمويل اإلرها  املطبقة في البنك. .6

  التابعة لها: واألجهزةاإلسالمي  التعاون منظمة 

 :لهذه املنظمة بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات التالية البنكية حساباتالفتح ت

املنظمة محدد فيه أ ماء ووظائف األشخاص املخولين بفتح وإدارة الحسا  أمين تام أو نائا أمين    طلا بفتح الحسا  من الحصول ت .1

 التابع. الجهازللمنظمة أو 

 صورة اتفاقية املقر بتواجد هذه املنظمة في اململكة )أو ما يقوم مقام هذا املتطلا(. .2

3.  
ً
 .أن يكون التوقيع متتر ا

 ات املخولين ورئيس املنظمة أو نائا الرئيس حسا الطلا املقدم.ا تيفاء صور هوي .4

 يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ تمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو متاريعها إل  الخارج. .5

 لدى منظمة التعاون اإلسالمي البعثة الدائمة لجمهورية روسيا االتحادية: 

 يفاء التروط واملستندات اآلتية:لبعثة بعد ا تلهذه ا تفتح الحسابات البنكية

 طلاااا بفاااتح الحساااا   اااواء بالرياااال أو العماااالت األجنبياااة موجاااه للبناااك املاااراد فاااتح الحساااا  فياااه بحياااث يكاااون مصاااادقا اااتيفاء  .1
ً
تلياااه مااان منظماااة  ا

 املؤتمر اإل الم .

 ةماة لجمهورياة رو ايا امتحادياة لادا منظماصورة مصدقة من موافقة افتتاة مكتا البعثاة فاي اململكاة املوصاح فياه أن غارض التواجاد بصافة دائ .2

 املؤتمر اإل الم .

 ن بإدارة الحسا .و خطا  من رئيس البعثة مصادق تليه من منظمة املؤتمر اإل الم  يحدد فيه الشخص أو األشخاص املخول .3

 ما ية أو إقاممنم  ارية املفعول.بفتح وإدارة الحسا  بحسا ما يصدر لهم في اململكة من هويات إما بطاقاتنم الدبلو  صور هوية املخولين .4

 يسمح للبعثة با تقبال وتحويل األموال املتعلقة ب غرالها وبرامجها فقط. .5

 :املنظمة العربية للهالل األحمر والصليث الدولي 

 :لهذه املنظمة وذلك بعد ا تيفاء التروط واإلجراءات التالية تفتح الحسابات البنكية

 املنظمة أو املكتا أو البرنامج في اململكة. أمينأو نائا  مينأالحصول ت   طلا بفتح الحسا  من  .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح( بتواجده في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع متتر  .3
ً
 .ا

 ا تيفاء صور هويات املخولين بإدارة الحسا  وهوية رئيس املنظمة أو البرنامج أو املكتا أو نائا الرئيس حسا الطلا املقدم. .4

 لرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا موافقة ا .5

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  .6

 يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ تمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو متاريعها إل  الخارج. .7
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 :املنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف األخرى 

نظمات والصناديق الدولية متعددة األطرار ذات الطبيعة السيا ية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل األمم املتحدة للم تفتح الحسابات البنكية

ات اإلر ال ومؤتمر العالم اإل الم  والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤ س

 ية وما في حكمها  وفق التروط التالية:الفضائية العرب

 الحصول ت   طلا بفتح الحسا  من رئيس أو أحد وكالء أو نوا  الرئيس. .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح( بتواجده في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع متتر  .3
ً
 .ا

 دم.ا تيفاء صور هويات املخولين ورئيس املنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسا الطلا املق .4

 :الحسابات الشخصية ملوظفي هذه املنظمات 

 القاتدة رقمموافقة املؤ سة ت   فتح حسا  للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق تلينم نفس التروط الواردة في إل  م يحتاج البنك 

 .6-1-300 القاتدة رقمن تنطبق تلينم التروط الواردة في و والدبلوما ي 200-1

  :غاثيةاللجان والحمالت اإل حسابات الخاصة بال / 300-1-6-6

 لحمالت ولجان اإلغاثة وفق الضوابط التالية:تفتح الحسابات البنكية 

 جمع التبرتات.بة يصدور موافقة أو ترخيص من املقام السام  بإنتاء اللجنة أو السماة بقيام الحملة اإلغاث .1

اللجنة أو الحملة  بعد تحديد املخولين بإدارة الحسا  وا تيفاء بياناتنم  موافقة املؤ سة ت   فتح حسا  رئيس ي واحد با ما تيفاء  .2

 الشخصية وصور من هوياتنم  ارية املفعول ونماذج تواقيعهم.

 يسمح للم ولين في اللجنة أو الحملة بطلا فتح حسابات فرتية مرتبطة بالحسا  الرئيس ي. .3

تتغيلية فرتية مرتبطة بالحسا  ا تثمارية أو ي واحد  ويمكن فتح حسابات لدا البنك في حسا  رئيس  ةتوحيد حسابات  ل لجنة أو حمل .4

 الرئيس ي.

 يمنع ا ت دام الحسا  إم للغرض املفتوة من أجله فقط. .5

 املحددة لهذه النماذجيسمح بقبول اإليدا  في هذه الحسابات بتيكات أو نقد أو حوامت داخلية واردة بعد ا تيفاء  افة البيانات الواردة في  .6

 التعامالت والتحقق وا تيفاء بيانات املود  وتوقيعه من قبل موظف البنك.

 داخل اململكة. األول  شيكات يتم صرفها للمستفيد وتبر الرئيس الحسا خالل قصر تمليات الصرر من  .7

 تدم إصدار بطاقات صرر آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات. .8

 من حسابات هذه اللجان والحمالت إم بعد الحصول ت   موافقة مسبقة من املؤ سة. تدم تنفيذ أ  تمليات تحويل لخارج اململكة .9

 يمنع إجراء أ  تمليات سحا أو تحويل من الحسابات الفرتية لغير الحسا  الرئيس ي. .10

وصور من  تدم السماة بإدارة الحسابات إم بتوقيع متترك من شخصين م ولين من صاحا الصالحية بعد ا تيفاء بياناتنما الشخصية .11

 هوياتنم  ارية املفعول ونماذج تواقيعهم.

 الحسابات الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة:/  300-1-6-7

 لهذه اللجان وفق الضوابط التالية: تفتح الحسابات البنكية

 صدور توجيه ر مي من وزير الخارجية باملوافقة ت   ت  يس أو قيام اللجنة. .1

 ن املؤ سة إل  البنك يحدد مسم  الحسا  وغرله وأ ماء املخولين بإدارته.توجيه م .2

 صور الهويات الشخصية للمفولين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتنم الشخصية. .3

 تعليمات السحا واإليدا  والتحويل إذا تطلا الت ن ذلك. .4

 مكاتث االتصال االقتصادية والفنية في اململكة: / 300-1-6-8

فاي اململكاة بعاد  الهيئاة العاماة لال اتثمار تابعاة للادول األجنبياة املرخصاة مانملكاتاا امتصاال امقتصاادية والفنياة وفروتهاا  ال الحساابات البنكياة تفتح

 -ا تيفاء التروط واملستندات اآلتية: 
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 .الحسا  طلا من مدير املكتا موصح فيه الغرض من .1

 مة لال تثمار.الهيئة العان تصورة الترخيص الصادر للمكتا  .2

 تواقيع املخولين بإدارة الحسا  وصور هوياتنم. .3

يكون مسم  الحسا  )مكتا امتصال امقتصاد  / الفني الا ........(  ويربط  ريانه بمدة  ريان الترخيص  وُيجدد بموجا كتا  تمديد أو  .4

 الهيئة العامة لال تثمار. تنترخيص جديد صادرين 

ن في اململكة بموجا ُرخص يقيموفي حال ما إذا  انوا غير  عوديين فيلزم أن يكونوا ُم  يعملون لدا املكتان  عودييُيدار الحسا  من أشخاص  .5

 وزارة الخارجية السعودية. تنإقامة صادرة 

ات  ن تفتح حسابات لصالح أو نيابة تن جهات أخرا مثل التر بيست دم الحسا  لألغراض املحددة في الترخيص  وم يسمح لهذه املكاتا  .6

 التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

 .  وموافقة الهيئة العامة لال تثماريكون تغيير املخولين بإدارة الحسا  بموجا موافقة أو مصادقة من  فارة الدولة التي يتبع لها املكتا .7

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا  .8

 فتح الحسا إحاطة املؤ سة تند  .9

 ن:ياألشخاص االعتباريون غير املقيم / 300-2

 الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية غير املقيمة في اململكة: / 300-2-1

 الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتماسية: / 300-2-1-1

 ة وامئتمانية وفق التروط واملتطلبات التالية:للتر ات الخليجية لألغراض التجاري تفتح الحسابات البنكية

 .لدول الخليج العربية الجهة الحكومية في دولة املآت  )اإلقامة( في دول مجلس التعاون  تنصورة الترخيص/السجل التجار  الصادر  .1

الت  يس والترخيص طلا فتح حسا  بنك  محدد فيه الغرض التجار  من الحسا  بحيث يتطابق الغرض مع أغراض التركة حسا تقد  .2

 بالآتاط.

 .-إن وجدت-صورة من الهوية الوطنية ملالك / مالك  املآت ة الخليجية )با تثناء شر ات املساهمة العامة( وصورة / صور جوازات السفر  .3

ينا )طبيعيين أو اتتباريين( تقد الت  يس وملحقاته الذ  يبين وبولوة تركيبة  ل من رأس املال وإدارة املآت ة وأن ملكية املواطنين الخليجيين ف .4

 من رأ مال التركة. %50تزيد تن 

 ياملفولين وجآسياتنم شريطة أن يكون أغلبية أتضاء مجلس اإلدارة من مواطن ينر يقائمة ب  ماء وصور هويات أتضاء مجلس اإلدارة واملد .5

 دول املجلس أو مآت تنا الخليجية.

 في تقد الت  يس. ما لم يكنالذ  ي ول األشخاص بإدارة الحسا  البنك  صورة من التفويض الصادر تن مجلس إدارة املآت ة  .6
ً
 ذلك محددا

 ان غرض الحسا  الحصول ت   تسهيالت  ما إذا أن يكون املخول بإدارة الحسا  البنك  من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  وفي حال .7

 ن العاملين في التركة املقيمين في دولة التركة. ن يكون املخول من غير الخليجيبمن بنك تامل في اململكة فيسمح 

 مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للتركة الخليجية ت    افة املتطلبات املوصحة أتاله. .8

 )املفولين( أو من خالل ا تيفائنا من  .9
ً
خالل يجا ا تيفاء املستندات أتاله من قبل موظف  البنك مباشرة من خالل مقابلة العمالء شخصيا

بنك مرا ل خليجي وطني مقيم في بلد التركة ت   أن يقوم باملصادقة ت   مطابقة الصور لألصول لكافة املستندات املستوفاة تن طريقه  

واملصادق تلينا كذلك من السفارة السعودية  وت   أن يتم اإليدا  والسحا والتحويل تن طريق ذلك البنك املرا ل. كما يسمح كذلك 

من خالل بنك مرا ل مقيم في البلد الخليجي للتركة من لمن التر اء للبنك السعود  في رأس املال واإلدارة الفنية  أو فرو  با تيفائنا 

 ب ن املسئولية الننائية تن بيانات العميل تقع ت   تاتق البنك العامل في اململكة
ً
 البنوك السعودية في الدولة الخليجية تلما

 .(ترر تميلك)املستندات واملتطلبات أتاله با تيفاء وتطبيق معايير أن يقوم البنك بعد توفر ا .10

 .موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا  .11

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .12

رية  الصناتية  الخدمية  الزراتية  تلك التي تمارس الآتاطات التجا وكذلك  الخليجيةيتمل السماة بفتح الحسابات  افة أنوا  التر ات  .13

 العقارية.

لبنوك والصيارفة )خالر حسابات املرا لة( وشر ات ام تثمار املالي واملؤ سات املالية وصناديق ام تثمار املستقلة أو ل يحظر فتح حسابات .14

 التابعة وشر ات الت مين  واملؤ سات الفردية واملحالت املرخصة.
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نكية لألشخاص االعتباريين مي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول أسهم الشركات املدرجة في الحسابات الب/  300-2-1-2

 السوق املالية السعودية:

 بعد ا تيفاء املستندات والتروط والضوابط واملتطلبات التالية: تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة

مار في أ هم التر ات املساهمة السعودية أو األوراق املالية  ويجا ت   البنك الت كد من أن طلا فتح حسا  محدد فيه أن الغرض هو ام تث ▪

الغرض ام تثمار  للتركة يتطابق مع أغراض التركة حسا تقد الت  يس والترخيص بالآتاط وأنه م يوجد في نظامها األ اس ي أو تقد 

 مة.ت  يسها قيود تمنع أو تحد من امتالكها أ هم شر ات مساه

 :الشركات الخليجية -أ

( في دول مجلس التعاون مصدق تلينا )اإلقامةصورة من الترخيص / السجل التجار  الصادر تن جهة امختصاص الحكومية في دولة املآت   .1

 بمطابقة األصل.

ركة األ اس أو تقد هيئة  وق املال أو البنك املركز  )مؤ سة النقد( الخليجية  مالم ينص نظام الت تنصورة من الترخيص الصادر  .2

 ام تثمار في األوراق املالية فيكتفى بذلك.بللتركة  يسمحت  يس التركة صراحة ت   ما يفيد أنه 

وجدت( مصدق تلينا  )إنوصور جوازات السفر  العامة(التار ات املساهمة  )با تثناءصورة من الهوية الوطنية ملالك  التركة الخليجية  .3

 باملطابقة لألصل.

د ت  يس التركة وملحقاته الذ  يبين بولوة تركيبة  ل من رأس املال وإدارة املآت ة وأن ملكية املواطنين الخليجيين فينا صورة من تق .4

 ( من رأس املال.%50تزيد تن ) اتتباريين(أو  )طبيعيين

 وجآسياتنم.املفولين  ينر يقائمة ب  ماء وصور هويات أتضاء مجلس اإلدارة واملد .5

ادر تن مجلس إدارة التركة الذ  ي ول األشخاص بإدارة الحسا  النقد  واملحفظة ام تثمارية إم إذا  ان صورة من التفويض الص .6

 تليه في تقد الت  يس.
ً
 التفويض منصوصا

 املؤسسة االستثمارية الخليجية: -ب

تتكيل مجلس اإلدارة وأ ماء املخولين بإدارة الوثائق الخاصة بإنتاء املؤ سة ام تثمارية التي تثبت ملكيمنا للحكومة ومننا تقد الت  يس وقرار 

 الحسابات ام تثمارية وصور هوياتنم.

 مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية: (ج

 الوثائق الخاصة بإنتائنا وقرار تتكيل مجلس اإلدارة وأ ماء املخولين بإدارة الحسابات ام تثمارية وقرار ت ويلهم وصور هوياتنم.

 مار التابعة:صناديق االستث (د

 صورة من نظام الصندوق. .1

 الوثائق الخاصة بالترخيص بإنتاء الصندوق من هيئة  وق املال أو البنك املركز  )مؤ سة النقد( الخليجية. .2

  يا ته.أ ماء أتضاء مجلس اإلدارة املعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه  .3

 القرار الصادر بتسمية املخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتنم. .4

ين فيه يصورة من تقد ت  يس الصندوق وملحقاته الذ  يبين بولوة تركيبة  ل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية املواطنين الخليج .5

 (.%50/ اتتباريين( تزيد تن ) )طبيعيين

 أو من خالل الو يط  د أتاله مباشرة من خالل مقابلة العمالء )املفولين( -ج –   –ا تيفاء املستندات املذ ورة في الفقرات أ  ▪
ً
شخصيا

 الخليجي  

أما إذا  ان التعامل  يتم مباشرة من خالل مقابلة   ا تيفاء ا تبيان مكافحة تمليات غسل األموال وتمويل اإلرها  من قبل الو يط الخليجي ▪

 فيتم ا تيفاء ام تبيان في حالتي التركة الخليجية والصندو 
ً
ق ام تثمار  فقط  ومن قبل تلك موظف  البنك للعمالء )املفولين( شخصيا

 الجهتين نفسهما يحسا ما ينطبق تلينما في ام تبيان.

 والعناية الواجبة. (ترر تميلكمبدأ )اتطبيق  ▪

نا في ا تيفاء إقرار من الو يط الخليجي بتزويده البنك أو تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة ب   معلومات تن العمالء املستثمرين تند طلب ▪

  ان تعامل البنك مع العميل الخليجي تبر و يط خليجي.ما إذا وذلك في حال  .وقتأ  

 الشركات واملؤسسات التجارية )غير الخليجية( غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في اململكة: / 300-2-2

 والقاتدة رقم  1-400 القاتدة رقمفي الحسابات الو يطة املسموة بنا يحظر ت   البنوك أن تفتح أ  حسا  لهذه التر ات واملؤ سات با تثناء 
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. وكذلك ما تدا التر ات واملؤ سات التي توافق املؤ سة ت   حصولها ت   تسهيالت أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في اململكة وفق 400-2

 التروط والضوابط اآلتية:

 الحصول ت   صور املستندات اآلتية: .1

 الجهة الحكومية في دولة املآت  )اإلقامة(. تنلترخيص/السجل التجار  الصادر ا*   

 تقد الت  يس وملحقاته الذ  يبين بولوة تركيبة رأس املال وإدارة التركة.*       

 في تقد  كنما لم يل األشخاص بالعملية امئتمانية وإدارة الحسا  البنك  ي و بتلتفويض الصادر تن مجلس إدارة التركة *  ا     
ً
ذلك محددا

 الت  يس فيكتفى به.

 املفولين وجآسياتنم. ينر يقائمة ب  ماء وصور هويات أتضاء مجلس اإلدارة واملد .2

 تحديد املستفيد الطبيعي الحقيق  من امللكية بغض النظر تن درجة البحث. .3

 إن وجد والتحقق من مصدر أمواله. عرضالتحقق من ملكية أ  شخص م .4
ً
  يا يا

 و يط لدا البنك لهذا الغرض بمسم  )حسا  قرض شركة .........(. يفتح حسا  .5

 ُيدار الحسا  الو يط من مستوا مسئول تنفيذ  في البنك. .6

 (.آلي وغيره م يمنح الحسا  أ  نو  من الخدمات )شيكات بطاقات صرر .7

 ت :تصدر تعليمات العميل )املقترض( الحاصل ت   التمويل بالسحا من الحسا  بموجا أ  من اآل .8

 ر الة  ويفت من العميل تن طريق البنك املرا ل الذ  يتعامل معه في بلده.*       

 تعليمات خطية موقعة من شخصين م ولين في التركة الحاصلة ت   التمويل مع النص ت   أ مائنم في طلا التمويل.*       

كة من تميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض وم يسمح باإليدا  النقد  يكون السداد بموجا حوامت من بلد املقترض في الخارج أو بنوك في اململ .9

 أو التيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدا البنك نفسه.

مصادقة البنك ت   مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول  الوثائق الصادرة من خارج اململكة يجا املصادقة تلينا من الجهات  .10

 .ة اململكة في البلد املعني ومن وزارة الخارجية في اململكةاملعنية ومن  فار 

 الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية التي لها عقود أو مشاريع في اململكة: / 300-2-3

  ان للمؤ سة التجارية أو التركة غير املقيمة تقد أو مترو  في اململكة يمكننا أن تفتح حسابما إذا في حال 
ً
في اململكة ملدة  أحد البنوكلدا  ا

 للتروط التالية:
ً
 املترو  أو العقد وفقا

وموافقة املكتا الرئيس ي للتركة ومصادقة  لال تثمار الحصول ت   موافقة من وزارة التجارة وام تثمار و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة  .1

 السفارة السعودية في بلد املآت  ت   هذه املوافقة.

 ن تقد ت  يس التركة مصادقصورة م .2
ً
 تليه من السفارة السعودية في بلد التركة. ا

 توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصآيف معتمدة تتعامل معه في بلد املآت . .3

 التفويض الصادر تن املكتا الرئيس ي للتركة مصادق منصورة  .4
ً
تليه من السفارة السعودية والذ  يحدد األشخاص املخولين في اململكة  ا

من  بالتوقيع نيابة تن التركة فيما يتعلق بجميع العمليات املالية بما فينا فتح الحسابات البنكية وتتغيلها والتيكات مع الحصول ت   صورة

 إقامة املخولين.

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا  .5

 .إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  .6

مثل تحصيل املستحقات وتسديد 0تصريف بعض األتمال  ويسمح بندروك أن تقفل  ل هذه الحسابات تند انقضاء مدة العقد  وت   البن

  -املدفوتات  بما في ذلك الز اة ولريبة الدخل
ً
 بعد انمناء املترو  امحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حت  انمنائه ومن ثم يقفل الحسا  وفقا

 لإلجراءات التالية:

 رئيس العمليات باملركز الرئيس ي بالبنك فقط. صالحيةاتتماد هذا الحسا  كحسا  أمانة تحت  .1

الحصول ت   خطا  من املكتا الرئيس ي للتركة مصادق تليه من  فارة اململكة أو  فارة دولة تربية أخرا ممثلة في حالة تدم وجود  فارة  .2

يع ت   حسا  األمانة بعد انمناء أتمال التركة وطريقة تحويل املستحقات املتبقية ودفع  عودية في بلد املكتا يحدد األشخاص املخولين بالتوق

 .الز اة أو لريبة الدخل

 أن تقصر اإليداتات في هذا الحسا  ت   مستحقات التركة فقط من قبل الجهة املتعاقد معها )شيكات حكومية( من وزارة املالية أو من الجهة .3

 ا  اقتصاد  خاص أو شبه حكوم .الخاصة إذا  ان العقد مع قط
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 يطبق ت   هذا الحسا  تعليمات قاتدة الحسابات والعالقات والتعامالت املصرفية غير املتحركة الخاصة بمدة خمس  نوات. .4

 يجا أن يصنف الحسا  من لمن الحسابات تالية املخاطر. .5

 أجرة في مناطق اإليداع باململكة:الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املست / 300-2-4

 اإليدا  تقود إيجار من إدارة امليناء أو من املآت ت املحلية صاحبة اممتياز بالت جير في مناطق يسمح للبنوك بفتح حسابات لهذه الفئة التي لدينا

 وذلك ملدة تقد اإليجار بعد ا تيفاء املستندات والتروط التالية:

 ومن إدارة امليناء.الصناتية اإليدا  مصادق تلينا من الغرفة التجارية  صورة من تقد إيجار في منطقة .1

صورة من السجل التجار  للمآت ة املست جرة الصادر لها في بلد املآت   ار  املفعول ومصادق تلينا من السفارة السعودية مع تنوان واصح  .2

 .للمآت ة

 .تعريف من بنك في بلد املآت  للتركة أو املؤ سة املست جرة .3

 الجآسية أو غير  عوديين حاصلين ت   إقامات  ارية املفعول.  عودي املست جرة  آت ةن بإدارة حسابات املو أن يكون األشخاص املخول .4

 لبنك.  الإأن يحدد الغرض من فتح الحسا  بموجا خطا  من املست جر موجه  .5

 ديده.أن يتم قفل الحسا  فور انمناء مدة اإليجار وتدم تلق  البنك ما يفيد تج .6

 البنوك التجارية غير املقيمة )بما فيها البنوك الخليجية(: / 300-2-5

 للتروط للبنوك املركزية ةحسابات مرا ل ذلك يتملو حسابات مرا لة للبنوك التجارية غير املقيمة )بما فينا البنوك الخليجية( تفتح 
ً
  وذلك وفقا

 اآلتية:

 دارة املتزام ت   فتح الحسا .موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إ .1

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .2

الحصول ت   مستندات الترخيص )با تثناء الحامت التي يكون فينا املرا ل هو البنك املركز  ذاته( الصادرة تن  لطات الترخيص األجنبية  .3

 بنوك أو  واها في ذلك البلد.املسئولة تن البنك املرا ل األجنبي  البنك املركز  أو هيئة الرقابة ت   ال

 في تالقة بنكية مع بنك مرا ل مؤ س في بلد م وجود مادي ام تمرارت   البنوك الدخول أو يحظر  .4
ً
له فيه وغير منتسا إل  أ  مجموتة مالية  ا

 (.Shell Banksمنظمة )مثل البنوك الصورية )

ي تطبق بلداننا معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة تمليات يتعين ت   البنوك أن ت تار أو توافق ت   البنوك املرا لة الت .5

غسل األموال وت ضع لرقابة من السلطات املختصة ويمكن معرفة معلومات  افية تن إدارة تلك البنوك ونتاط تملها الرئيس ي ومواقع 

 وجودها  و معمنا ومستوا الرقابة التي ت ضع لها.

البنوك املرا لة ت   ا تبيان مكافحة تمليات غسل األموال وتمويل اإلرها  تنص ت   التزام البنك املرا ل بسيا ات أن تحصل البنوك من  .6

 ل وإجراءات مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرها  بالآسبة للعالقات )البنوك( الجديدة وكذلك العالقات القائمة وتقييم لوابط البنك املرا

أننا  افية وفعالة  بما في ذلك الت كد من أن البنك املرا ل م يسمح با ت دام حساباته  من وتمويل اإلرها  والت كد نحو مكافحة غسل األموال

 من قبل بنوك صورية.

 )و ائل اإلتالم وغيرها( أن البنوك املرا لة التي تزمع التعامل معها أو و ت   البنوك أن تت كد من خالل البحث  .7
ً
ستمر في تاملعلومات املتاحة تلنا

 رقاب .إلجراء  ت ضعقضايا في هذا الخصوص أو  مرفو  تلينالتحقيق بت ن غسل األموال أو تمويل اإلرها  أو  م ت ضعالتعامل معها 

 م يسمح بفتح حسا  مرا لة أو بدء تالقة تمل مع بنك مرا ل إم بموافقة اإلدارة العليا للبنك. .8

عامل كحسابات  ت   البنوك كذلك أن تت كد من أن تتغيل هذه .9
ُ
الحسابات يقتصر ت   التعامالت ما بين املرا لين فقط. وأننا م تست دم أو ت

 جارية أو ُيصدر لها دفتر شيكات  وم تقبل اإليدا  النقد  وأننا م تست دم من قبل طرر ثالث للقيام ب تمال ت   حسابه الخاص.

 واملؤسسات املالية األخرى غير املقيمة )بما فيها الخليجية(:شركات االستثمار وصناديق االستثمار الدولية  / 300-2-6

 ن تفتح أ  حسا  مصرفي لتر ات ام تثمار وصناديق ام تثمار واملؤ سات املالية األجنبية  بما فينا شر ات ام تثمار في دول بم يسمح للبنوك 

للبنوك  يسمحملكة ويجمعون األموال بالريال السعود  والعمالت األجنبية. وم الخليج  أو الو طاء الذين يبيعون منتجاتنم بطريقة غير نظامية في امل

تسهيل تلك األتمال لهذه املؤ سات ب   صورة  انت. ويستثن  من هذا املنع الحامت والفئات فقط التي  محت لها هيئة السوق املالية بالسعودية 

 ية.في اململكة بام تثمار في أ هم التر ات املساهمة السعود

 

 شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين: / 300-2-7
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فتح أ  حسا  لهذه الشخصيات امتتبارية إم في الحامت التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير بللبنوك السعودية  يسمحم 

 إدارة املتزام ت   فتح الحسا   وإحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  وهي:

  التأمين غير املقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:شركة 

  ن يفتح لها حسا  و يط )أمانة/ا كرو( بالرياال السعود  وبالعمالت األجنبية مع البنك التريك لتسهيل أتمالها بموجا امتفاقية.ب يسمح

 :الصيارفة غير املقيمين 

القاتدة في بعد ا تيفاء املستندات املتعلقة بالترخيص بمزاولة )الآتاط املصرفي( نتاط الصرافة الواردة  ن يفتح لهم حسا  مرا لة فقط ب يسمح

 .5-2-300 رقم

 شركات بطاقات الدفع غير املقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج: / 300-2-8

موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح  لها بعد يسمحلهذه التر ات. ولكن  بنكية  ن تحتفظ بحساباتبللبنوك  يسمحم 

 ن تحتفظ بحسابات و يطة بالريال السعود  لهذه التر ات لتمكيننا من تسديد قيمة متتريات بالحسا   وإحاطة املؤ سة تند فتح الحسا  

 تندات التسجيل أو التراخيص املوثقة لتتمكن من التعرر تلينا.العمالء للتجار في اململكة. وت   البنوك أن تحصل من هذه التر ات ت   مس

 القواعد الخاصة بفتح حسابات لألشخاص األجاسث املستثمريي املقيمين وغير املقيمين غير املشمولين بنظام االستثمار األجنبي: / 400

 : قيمينلألشخاص غير امل ألغراض الودائع االستثمارية القواعد الخاصة بفتح حسابات/  400-1

 :وذلك وفق اآلت  يسمح للبنوك بإنتاء تالقة لهذا الغرض

 :/ الحسابات البنكية لألشخاص غير املقيمين ألغراض ربط ودائع استثمارية لدى البنوك العاملة في اململكة 400-1-1

الصناديق السيادية والصناديق املتتركة وصناديق اململكة  ت    بيل املثال في من جهات غير مقيمة ا تثمارية ودائع  ربط ة قبول تالق تآش ئ البنوك

  ت   أن والعمالت األجنبيةبالريال السعود   ا تثمارية   من أجل ا تقطا  ودائعاحكمهفي  اوشر ات الت مين وم والتر ات ام تثماريةاألموال 

 :التالية املتطلباتيستوفي البنك 

 .الترخيص الر ميمن صورة  .1

 .كةتقد الت  يس للتر صورة من  .2

 ما لم تكن شركة مساهمة مدرجة.الك املقائمة ب  ماء وهويات  .3

 التحقق من صحة الوثائق واملستندات املقدمة من مصدر موثوق )السفارة السعودية / بنك مرا ل أو غيره من الجهات واملصادر املوثوقة(. .4

 (.تميلك ترر)اال وتمويل اإلرها  ومبدأ أم يتم التعامل إم مع الجهات التي تطبق بلداننا إجراءات ملكافحة غسل األمو  .5

 .الواجبةأم يتم قبول الوديعة إم بعد التعرر والتحقق من  افة أطرار العملية والغرض من العملية وإتمام إجراءات العناية  .6

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا . .7

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .8

 م يست دم الحسا  إم ألغراض الوديعة وليس لتمرير تمليات أخرا. .9

 :الحسابات البنكية لألشخاص غير املقيمين ألغراض ربط ودائع استثمارية لدى البنوك العاملة في اململكة مقابل إصدار خطابات ضمان

  ت   و طاء السلع ومن في حكمهم مقابل إصدار خطابات لمان اململكة  ت    بيل املثالفي ة قبول ودائع من جهات غير مقيمة تالق تآش ئ البنوك

 :التالية املتطلباتأن يستوفي البنك 

 .الترخيص الر ميمن صورة  .1

 .تقد الت  يس للتركةصورة من  .2

 ما لم تكن شركة مساهمة مدرجة.الك املقائمة ب  ماء وهويات  .3

 سفارة السعودية / بنك مرا ل أو غيره من الجهات واملصادر املوثوقة(.التحقق من صحة الوثائق واملستندات املقدمة من مصدر موثوق )ال .4

 (.تميلك ترر)اأم يتم التعامل إم مع الجهات التي تطبق بلداننا إجراءات ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها  ومبدأ  .5

 .الواجبةلية وإتمام إجراءات العناية أم يتم قبول الوديعة إم بعد التعرر والتحقق من  افة أطرار العملية والغرض من العم .6

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا . .7
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 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .8

 .م يست دم الحسا  إم ألغراض الوديعة وليس لتمرير تمليات أخرا  .9

 سيطة:القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الو  / 400-2

دار مPooledيتوجا ت   البنوك التي تقدم لمن خدماتنا ومنتجاتنا ام تثمارية الحسابات املجمعة ) .1
ُ
ن ين أو محامين قبل و طاء مهني( التي ت

ت من الو يط هويات املستفيدين من الحسا  تند وجود حسابا تستوفيمثل الصناديق املتتركة وصناديق األموال وصناديق الودائع وغيرها أن 

جراءات البنوك التنظيمية والتتريعية إل فرتية يمكن تزوها لكل مالك مستفيد )املستفيد الحقيق (  وأن تت كد البنوك أن الو يط خالع 

 .(ترر تميلك)امكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها  ومبدأ إل  بالآسبة 

 من البنك املرا ل أو السفارة السعودية.يتطلا من البنوك الحصول ت   صور لتراخيص مزاولة الو يط للآتاط مصدقة  .2

 موافقة الرئيس التنفيذ /املدير العام ومدير إدارة املتزام ت   فتح الحسا  .3

 إحاطة املؤ سة تند فتح الحسا . .4

ن املصرح رخصة( اململوكة لألجاسث املقيمياملحالت املؤسسات و املشركات و الالقواعد الخاصة بفتح حسابات لألشخاص االعتباريين ) / 400-3

 لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام االستثمار األجنبي:

 :ا تيفاء اآلت بعد  الفئةلهذه  تفتح الحسابات البنكية

 وزارة التجارة وام تثمار. تنصورة السجل التجار  الصادر  .1

 صورة الترخيص إذا  ان املتطلا للآتاط ترخيص .2
ً
 جار .فقط أو  ان متطلبا مع السجل الت ا

 .-ن وجدإ-تقد الت  يس وملحقاته صورة  .3

صورة اإلقامة  ارية املفعول وجواز السفر  ار  املفعول بالآسبة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحا املآت ة التجارية  مع  .4

ص ب نه مطابق م مه ورقم هويته و ريان أصل الجواز للمطابقة. ويجا الت كد من ا م التاجر الوافد الوارد في السجل التجار  و/أو الترخي

 مفعولها.

 وصورة هوية  ل مننم. -ن وجدإ-هم في تقد الت  يس وتعديالته ؤ قائمة باألشخاص مالك  املآت ة الواردة أ ما .5

 م يسمح ملالك املآت ة الوافد بتوكيل غيره ) عوديين أو غير  عوديين( بإدارة حسابات املآت ة. .6

 الحقيق  بغض النظر تن درجة البحث. تحديد املستفيد الطبيعي .7

 القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار في األسهم املدرجة في السوق املالية السعودية: / 400-4

 بعد ا تيفاء املستندات والضوابط اآلتية:  لهذه الفئة تفتح الحسابات البنكية

بناًء ت   اتفاقية –خص املرخص له من هيئة السوق املالية إل  البنك العامل في اململكة لفتح حسا  بنك  للمستثمر األجنبي طلا مقدم من الش .1

 محدد فيه الغرض من هذا الحسا  ام تثمار في األ هم املدرجة في السوق املالية السعودية.-موقعة بين الشخص املرخص له واملستثمر األجنبي

 ورة من الترخيص أو السجل التجار  للمستثمر األجنبي الصادر تن جهة امختصاص في دولة املآت .حيثما ينطبق  ص .2

سوق الالجهة املترفة النظيرة لهيئة  تنحيثما ينطبق  صورة من الترخيص املنهي للمستثمر األجنبي ملزاولة الآتاط في دولة املآت  الصادر  .3

 ؤ سة. املأو  يةاملال

 النظام األ اس وملحقاته أو/ وصورة من تقد الت  يس وملحقاته. حيثما ينطبق  صورة من .4

حسا  %5تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحا  السيطرة الفعلية الننائية والتحقق من هوياتنم )وكحد أدنى املالك الطبيعي الذ  له ملكية  .5

 تقد الت  يس وملحقاته أو حسا البيانات املتاحة(. 

 رة. تحديد هيكل امللكية والسيط .6

 تن املستثمر األجنبي فيما يتعلق بالحسا . .7
ً
 قائمة ب  ماء وصور هويات مدير  الكيان القانون  واملخولين بالتوقيع نيابة

 معلومات وبيانات املستثمر األجنبي )مصدر الدخل واألنتطة والعناوين...(.  .8

ونسخة من هوية  ل مننم  ويستثن  من هذا املتطلا شركة هم في تقد الت  يس ؤ حيثما ينطبق  قائمة ب  ماء مالك التركة الواردة أ ما .9

 املساهمة املدرجة أ همها في أ   وق مالية.

 حيثما ينطبق  تفويض من مجلس إدارة املستثمر األجنبي يحدد أ ماء املخولين بالتوقيع نيابة تنه فيما يتعلق بالحسا . .10

 ؤ سة(.املاألموال وتمويل اإلرها  )النموذج املعد من  ومكافحة غسل (ترر تميلك)اا تيفاء ا تبيان )نموذج( معايير  .11
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 ل .12
ً
ألنظمة إقرار من املستثمر األجنبي و/ أو الشخص املرخص له بتزويد السلطات اإلشرافية في اململكة ب   معلومات فور طلبنا وفي أ  وقت  وفقا

 واللوائح ذات العالقة. 

  مؤهٍل لديه. عميٍل يثبت قبوله للمستثمر األجنبي ك الشخص املرخص له املقّيم تنصورة من اإلشعار الصادر  .13

 موافقة اإلدارة العليا في البنك ت   فتح الحسا  للمستثمر األجنبي.  .14

 تند فتح الحسا  للمستثمر األجنبي.  إحاطة املؤ سة .15

 م يمنح الحسا  أ  نو  من الخدمات )شيكات  بطاقات(. .16

 تدم قبول أ  تمليات إيدا  أو سحا نقد .  .17

بفتح الحسا  فقط للمستثمرين األجانا املرخص لهم أو املؤ سين )حيثما ينطبق( في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل  يسمح  .18

بق تلك ومتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها   وأن تحول األموال للبنوك في اململكة من حسا  للمستثمر األجنبي في البلدان التي تط

قبول الطلبات املقدمة من بعاد تمليات تحويل املبالغ إل  الحسابات نفسها. وم يسمح ت( و -إن أمكن –يير )تحدد في اتفاقية فتح الحسا  املعا

 أو بتكل غير  ار توصيات مجموتة العمل املالي أو صدر بت ننا قرارات من مجلس األمن. 
ً
 املستثمرين األجانا من دول م تطبق  ليا

 لبنك العامل في اململكة املتطلبات املذ ورة أتاله قبل فتح الحسا .أن يستوفي ا .19

 قواعد فتح حسابات الجهات الحكومية: / 500

 القواعد املنظمة لفتح حسابات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية: / 500-1

 الوزارات واإلدارات الحـكومية املدرجة في امللحق ) أ ( ومثيلها:     / 500-1-1

 ملا ي ي: الحسابات البنكية تفتح
ً
 بالريال السعود  للجهات الحكومية وفقا

أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلا فتح الحسا  أيا  انت طبيعته ونوته )رئيس ي أو فرعي أو م مور صرر أو مندو  صرر وغير ذلك( إل   .1

ؤ سة بفتح الحسا  لدا أحد البنوك  ثم تقوم الجهة املطلا بإبالغ وزارة املالية )اإلدارة العامة للحسابات( حيث تقوم الوزارة بعد درا ة ال

 الحكومية بتزويد البنك ب  ماء ونماذج تواقيع املخولين وصور هوياتنم.

 يكون ا م املستفيد في أمر الدفع الخاص باإليدا  في هذا الحسا  )ألمر البنك  حسا  رقم...(. .2

  الغرض من الحسا الحكومية وليس با م شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد  الجهة أو امدارةيكون الحسا  في البنك با م  .3
ً
تمييزا

 له تن الحسابات األخرا. 

طلبا بذلك إل  وزارة املالية )اإلدارة العامة للحسابات(  فتّوجه الجهة الحكومية  رغبت الجهة الحكومية تعديل مسم  الحسا ما إذا في حال  .4

 ؤ سة بقرارها لتبليغه للبنك.املغ للموافقة من تدمه وإبال 

 يتم طلا دفتر التيكات بموجا خطا  ر مي موقع من املخولين بالسحا. .5

تفويض غيرهم إم إذا  انوا قد بللم ولين بالسحا أو اإليدا   يسمحيصدر التفويض بصالحية السحا واإليدا  من قبل صاحا الصالحية. وم  .6

قبول الخطابات الر مية املوجهة من املخولين إل  البنك بإصدار التيكات املصرفية أو الحوامت خولوا بذلك من صاحا الصالحية. ويسمح ب

 الداخلية والخارجية ت   مطبوتات الجهة الر مية أو نماذج البنك املعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع متترك من املخولين فقط.

 .وقيع متترك من املخولين  فتكون بموجا تشيكات بموجاصالحية ثنائية  وفي حال السحا  يتم السحا من الحسا  بموجا .7

 .م يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعمالت األجنبية إم إذا نصت موافقة وزارة املالية املبلغة للبنوك تن طريق املؤ سة ت   ذلك .8

كومية تزيد تن املبالغ املسحوبة بموجا أوامر م يسمح للبنوك بتقديم أ  قروض أو تسهيالت أو السماة بالسحا ت   املكتور أل  جهة ح .9

 أو غيرها إم بموجا موافقة من مجلس الوزراء.بالرواتا يتعلق الدفع التي تسحا ت   وزارة املالية  واء فيما 

 م يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إل  بنك آخر إم بموجا موافقة من وزارة املالية تبلغ للبنك تن طريق املؤ سة. .10

 التوقيع ت   حسابات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية ت   السعوديين فقط وتدم قبول تفويض غير السعوديين. قصر .11

 القواعد املنظمة لفتح حسابات للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها:/  500-1-2

 أتاله. 1-1-500حسا ما ورد في  .1

 موافقة الوزير املختص أوأن يكون الطلا املقدم من الجهة إل  وزارة امل .2
ً
الرئيس )في  الية بطلا فتح الحسا  للتبر  لتلك الجهة متضمنا

  يفوله.أو من  (املؤ سات العامة

 الجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة مي خارج امليزاسية العامة للدولة تحسابا/  500-1-2-1
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وما شابنها( وذلك ألغراض األبحاث  –مراكز أبحاث  –معاهد  – اديمية واملت صصة )جامعات مستقلة للجهات الحكومية األبنكية حسابات  تفتح

خارج امليزانية العامة للدولة وذلك  والدرا ات وام تتارات والخدمات املت صصة وما في حكمها املمولة من املستفيدين من خدمات الجهة الحكومية

 للضوابط التالية:
ً
 وفقا

وما شابنها( بفتح حسا  موصح فيه أن الحسا  ملزاولة نتاط ممول من خارج  –املركز العلمي -املعهد  –الجهة )الجامعة طلا من رئيس/مدير  .1

 امليزانية.

 تحديد الغرض من الحسا   ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام )ا تتارية أو فنية( إن أمكن. .2

 .من أجله الذ  فتحتحديد مسم  الحسا  بحيث يتوافق مع الغرض  .3

 تحديد أ ماء املخولين بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتنم ونماذج تواقيعهم مصادق .4
ً
ت   صحمنا من قبل الجهة ومن قبل  ا

 لبنك املفتوة الحسا  فيه.إل  االبنك  وفي حالة تغيير املخولين بالتوقيع فيتم ذلك بناًء ت   خطا  من رئيس/مدير الجهة موجه 

 الالئحة املنظمة للتئون املالية في الجهة الحكومية للآتاط املمول )الجامعة  املعهد ...(. صورة من .5

يتم فتح الحسا  ملدة  ريان املترو  أو ملدة  نة واحدة إذا لم تكن مدة  ريان املترو  محددة بحيث يتم ا تمرار التعامل تليه لفترة /  .6

 ك يتضمن مبررات ا تمرار التعامل تليه.فترات أخرا بموجا خطا  من قبل رئيس الجهة للبن

 بيوت املال: / 500-1-3

 بعد ا تيفاء البيانات التالية: تفتح الحسابات البنكية لبيوت املال

. الخ( ومعتوهين.بتوجيه طلا فتح الحسا  حسا طبيعته ونوته )مجاهيل أو قصر  هيئة الومية ت   أموال القاصرين ومن في حكمهمأن تقوم  .1

 ؤ سة بفتح الحسا  والتي بدورها تقوم بإبالغ البنك املراد فتح الحسا  فيه.املاملالية حيث تقوم الوزارة بعد درا ة الطلا بإبالغ إل  وزارة 

بتزويد البنك ب  ماء املخولين بإدارة الحسا  ونماذج تواقيعهم بتوقيع  بنيئة الومية ت   أموال القاصرين ومن في حكمهمتقوم الجهة املختصة  .2

 رك وصور هوياتنم والتوقيع ت   نماذج فتح الحسابات.متت

 حسابات الدول والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة:/  500-2

 :لدول الخليج العربيةالدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون /  500-2-1

 لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق اإلجراءات التالية:لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية  تفتح الحسابات البنكية

 فتح حسابات بنكية. إل  طلايتير الذ   ةيالعرب الخليجلدول مجلس التعاون إحدا دول  تنصورة القرار الوزار  الصادر  .1

 لجهة السعودية املماثلة أو وزارة املالية أو وزارة الخارجية.إل  اطلا موجه من الجهة الخليجية  .2

 هويات املخولين بالتوقيع )توقيع متترك(. صورة .3

 نماذج توقيع. .4

 ؤ سة ت   فتح الحسا .املموافقة  .5

 الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالف بعثات الحج:/  500-2-2

ؤ سة امل مية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل م يسمح للبنوك العاملة في اململكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إم بموجا موافقة ر 

موافقة تتضمن مسم  الحسا  ومصادر األموال واألشخاص املخولين بالتوقيع وكيفية تغيير املفولين  حيث م يسمح بتغيير املخولين بالتوقيع إم ب

قد نصت ت   السماة بحق تغيير املفولين من قبل شخص أو من وزارة الخارجية إم إذا  انت املوافقة بفتح الحسا  املبلغة من قبل املؤ سة 

 أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلا من البنك تصآيف هذه الحسابات لمن الحسابات تالية املخاطر.

 حسابات إبراء الذمم: / 600

 لغرض تبرئة الذمم بعد ا تيفاء املتطلبات التالية: تفتح الحسابات البنكية

 با م الجهة املعنية )حسا  إبراء الذمم لا .....(.أن يكون مسم  الحسا   ‒

 أن يفتح الحسا  ملادة  نة واحدة. ‒

  وأن يعمل البنك ت   حث املود  ت   أن يحصل ت   قسيمة إيدا  حت  إلزاميةوليس  ةكون كتابة ا م املود  في قسيمة اإليدا  اختياريتأن  ‒

 بدون ذكر ا مه فينا وم يلزم بذلك.

    تلك الحسابات من قبل مسئول املتزام لدا البنك ت   أن تصنف من لمن الحسابات تالية املخاطر.أن تتم الرقابة ت ‒
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 أن يقدم البنك ترل ‒
ً
 تفصيلي ا

ً
 ؤ سة.امللتلك الحسابات نناية السنة إل   ا

 مل به.أن يقوم البنك بالتآسيق مع الجهة طالبة فتح الحسا  لتزويد املؤ سة ب لية اإلتالن تن الحسا  قبل التعا ‒

 .إل  البنك أم يتم سحا املبالغ إم بموجا طلا يكون أحد املوقعين تليه رئيس مجلس إدارة الجهة املعنية طالبة فتح الحسا  موجٍه  ‒

 لتصآيف هذه الجهة في القواتد. ‒
ً
 أن يتم ا تيفاء املستندات الالزمة لفتح هذه الحسابات حسا متطلبات قواتد فتح الحسابات طبقا

 مؤ سة للحصول ت   املوافقة.لاملستندات املذ ورة أتاله يتم رفعها ل بعد ا تيفاء ‒
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 :البنكيةتشغيل الحسابات ل العامة قواعدال/  الباب الرابع
 

تقع مسؤولية تتغيل الحسا  في األ اس ت   صاحا الحسا  أو ت   األشخاص اآلخرين الذين يفولهم صاحا الحسا  ويوافق تلينم  .1

 حت  يبلغ صاحا الحسا  البنك بإلغائه البنك  ويظل التف
ً
أو تند انمناء  ريان  )خمس  نوات( أو انمناء املدة النظامية للتفويضويض صالحا

 
ً
أو بموجا توكيل ُمعد  و الة شرتية ض بتتغيل الحسا  وإلغائه تن طريقبحيث يآت  التفوي لها. مفعول هوية املفوض ولم يقدم تجديدا

 الخدمات اإللكترونية للتحقق من صحة الو الة.   ويمكن ا ت دامداخل البنك

بتتغيل الحسابات البنكية وصرر التيكات الشخصية والحوامت  ن(و املفول و) واء أصحا  الحسا  أالسعوديين   يسمح لألفرادم .2

 لي في البنك.املفعول في النظام اآل ةهوية وطنية  اري وثيقةوالعمليات الدائنة األخرا ألمرهم أو ألمر الغير إم بموجا 

يجا أن يكون األشخاص املفولون بتتغيل الحسابات املصرفية للشخصيات امتتبارية مفولين من قبل أفراد ذو  صالحية وم ولين بذلك  .3

بموجا موافقة ر مية من الجهة  واء تامة أو خاصة   ن تكون من مجلس اإلدارة أو التر اء أو صاحا العمل أو أ  شخص يحدده صاحا 

 .امختصاصل املآت ة أو الجهة أو حسبما حدد في امتفاقية بين البنك والجهة أو حسا أو مسئو 

 ي ضع توكيل املواطن السعود  )طبيعي/اتتبار ( لغير السعود  أو الخليجي بتتغيل حساباته للتروط التالية: .4

 األفراد: 

 بم يسمح للبنك 
ً
الخليجي بتتغيل حساباته الشخصية با تثناء رجل  عود  يفوض  من املواطن السعود  لغير السعود  أو لغير  ن يقبل تفويضا

تنا أو ابننا أو زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابآته غير السعوديين أو امرأة  عودية تفوض زوجها غير السعود  أو والدها أو والد

 املفعول. ة اري إقامة وثيقة ابنمنا غير السعوديين  شريطة أن يكون املفوض يحمل

 :املؤ سات واألتمال التجارية التي يملكها فرد  عود  واحد 

 من هذه املؤ سات لغير السعوديين.بم يسمح للبنك 
ً
  ن يقبل تفويضا

 :التر ات واملصانع والتر ات املختلطة )املتتركة( وو امت العالمات التجارية العاملية وغيرها من املآت ت املماثلة في الطبيعة 

قبول تفويض العامل الوافد بتفويض العامل الوافد ت   كفالمنا املقيم في اململكة ت   إدارة حساباتنا البنكية  وم يسمح بيسمح للتر ات  :التر ات * 

 أ انت تابعة أو شقيقة.  واء إلدارة حسابات شركة أخرا 

ت   كفالمنا حسا ولعها النظام  الوارد في الترخيص / السجل التجار   تعامل بت ن تفويض العامل الوافد املصانع وو امت العالمات التجارية:*  

( نفسها الخاصة باملؤ سات 4( من القاتدة )2الجهة املختصة بحيث تعامل الشخصيات املرخصة مؤ سة فردية وفق نص الفقرة ) تنالصادر لها 

 ( أتاله الخاص بالتر ات.3صة شر ات وفق نص الفقرة )واألتمال التجارية التي يملكها فرد  عود  واحد  وتعامل الشخصيات املرخ

 ت ضع إدارة حسابات املستثمرين وفق نظام ام تثمار األجنبي للتروط التالية: .5

 ن يفوض التريك األجنبي املستثمر الحاصل ت   إقامة  ارية املفعول أو أحد العاملين غير السعوديين بللتريك الوطني املستثمر  يسمح ‒

 .ملين في املآت ة بإدارة وتتغيل الحسابات البنكية للمآت ةاملقيمين العا

 و/أو غير  عود  ُمقيمبللمستثمر األجنبي  يسمح ‒
ً
  عوديا

ً
  ن يفوض شخصا

ً
بإدارة حسابات املآت ة شريطة أن يكون غير السعود  يعمل في  ا

 
ً
 ت   إقامة  ارية املفعول. تلك املآت ة وحاصال

 تريك األجنبي توكيل جهة أخرا مقيمة بإدارة حسابات املآت ة.لكل من املستثمر الوطني وال يسمح ‒

الشخص ي  توكيل أو تفويض الغير بإدارة وتتغيل حسابه/حسابنا بأن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو لال تثمار من تمنع جميع البنوك  .6

 :با تثناء

 من الدرجة األول .الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس  واألقار  لهما  ‒

 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم  ت   أن يكون منصوص ‒
ً
 أنه مرافق لها.ت   في إقامته أو أ  مستند ر مي آخر  ا

 الوافدة املقيمة وزوجها السعود . ‒

 ن.و الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتنا أو ابننا أو ابنمنا السعودي ‒

 السعودية.الوافد املقيم وزوجته  ‒
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 ن.و الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابآته السعودي ‒

ن يسجل البنك رقم اإلقامة املستقل أن يحملون إقامة /إقامات  ارية املفعول. و و شريطة أن يكون الوافد أو الوافدة واألقار  لهما املذ ور  ‒

 الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.

 فيسمح لهم  وحساباتنم ببصمةوكفيف  البصر ت   معامالتنم  نييوقع  ل من األمي .7
ً
اإلبنام والختم الشخص ي إم إذا رغبوا في التوقيع يدويا

 بذلك ويعتمد ذلك من موظف البنك ومدير الفر .

تح الحاسا  من قابل القا القاصر.حسا   أو الحالن )حسا األحوال( يدير األ  أو الولي أو الوص ي الترعي .8
ُ
 نة  15صر )البالغ أما إذا ف

  .صدار دفتر شيكات ت   الحسا إالهوية الخاصة به( فيسمح بإدارة الحسا  من قبله مع مراتاة تدم  وثيقةبموجا 

9. .
ً
 يبدأ تتغيل الحسا  بالآسبة للتر ات تندما يكون ولع التركة قد أصبح قانونيا

 :الخاصة بالتيكات اآلتية مراتاة القواتد املصرفية يجا  .10

 ملا هو موصح في هويتهاأن يكون  ‒
ً
 . م املستفيد ت   التيك مطابقا

اململكة  جيجا ت   البنك صرر التيك املسحو  داخل اململكة واملستحق الوفاء فينا خالل شهر من تاريخ إصداره أما التيك املسحو  خار  ‒

 ن يوفي قيمته ولو بعد انقضاء بتليه التيك  للبنك املسحو  يسمحاملستحق الوفاء فينا فيجا صرفه خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصداره  و 

 ميعاد تقديمه ت   أم يتجاوز  تة أشهر التالية منمناء ميعاد تقديمه.

 الكتط أو املسح أو ا تعمال مواد كيميائية ت   التيك. يسمحم  ‒

    التيك.تند إجراء تعديل ت   التيك يتم شطا املراد تعديله ويوقع ت   التصحيح من املخولين بالتوقيع ت ‒

   قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي:  -12

 اإليداع لدى صرافي البنك: 12-1

للسحوبات املماثلة مننا. وكحد أدنى لضوابط هذا  ذاتنا يجا ت   البنوك إيالء اإليداتات النقدية والتيكات في الحسابات أهمية تتنا ا مع األهمية

ها ؤ ومراتاة مقدار املعلومات األخرا وطبيعمنا التي يتوجا ت   البنك ا تيفا وتوقيعه للعميل املود   املة  الجانا يجا ا تيفاء البيانات الشخصية

. ويجا أن من املودتين بحسا نو  وطبيعة  ل من املبالغ املودتة وحجمها وتكرارها في م تلف األحوال وتالقة املود  بالعميل املود  له أو ب تماله

 اآلتية:الحامت  ام لذلكومثيطبق البنك كمبدأ 

‒  
ً
نه إبا مه أو با م فرد آخر خالفه في حسا  بنك  له شخصيا أو لشخص طبيعي أو اتتبار  آخر ف تند تقدم فرد للقيام باإليدا  شخصيا

وفقرة  1-1-3فقرة  يتوجا ت   البنك ا تيفاء البيانات الشخصية لذلك الفرد املود  املتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية املوصحة في ثانيا

 هذه القواتدمن  3-1-2
ً
 والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.   وام م  امال

  الخ( م يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتنا…شخص اتتبار  )مؤ سة أو شركة أو محل أو جهة ما  تن نيابةلإليدا   فرد في حالة تقدم ‒

 :-املتطلبات املذ ورة في الحالة السابقة إلافة إل – نه يتوجا ت   البنك ا تيفاء ما ي يإف

 الغرض من اإليدا  في قسيمة اإليدا . ▪

ا م املود  األ اس )الشخص امتتبار ( وا م املندو  وبياناته كما هو موصح أتاله وتسجيلها ت   نموذج اإليدا  وتدم امكتفاء با م  ▪

 التركة واملندو  فقط 

▪  
ً
 معد أو التجاريةمصدقا من الغرفة  وليس املستفيد (الشخص امتتبار  ) ود  األ اساملله من  أن يقدم املود  الفرد تفويضا

ً
ت   نماذج  ا

 البنك ومصادق
ً
 اتا تدل ي ول /ت ول لذلك الفرد اإليدا  في الحسا   تنو الة شرتية صادرة  أوالتوقيع من قبل البنك  ت   صحة ا

. وت   البنك أن يحتفظ بصورة من (الشخص امتتبار  ) املود  األ اس تن نيابة اتتباريين(طبيعيين أو  واء /الحسابات البنكية آلخرين )

 ذلك لديه مصادق تلينا من قبله باملطابقة لألصل وذلك  واء في ملف خاص بنا أو بإرفاقها بقسيمة اإليدا  في يومية العمل.

 ان املود  هو صاحا الحسا  حيث يتطلا  ما إذا فسه" في حالم يسمح للبنوك با تمرار العمل بالعبارة املدونة أمام ا م العميل تبارة "ن ‒

لعميل تدوين ا م املود   امال و افة البيانات الواردة في قسيمة اإليدا . ويستثن  من ذلك إذا  ان توقيع املود  في القسيمة هو نفس توقيع ا

 سا .صاحا الحسا  شريطة مصادقة موظف البنك ت   صحة توقيع املود  ب نه صاحا الح

 :ATM))الـصرف اآللي أجهزة ( و CAMاإليداع عي طـريق أجـهزة قبول النـقد ) 12-2
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 اإليداع عي طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة الصرف اآللي وبالرقم السري فقط: 12-2-1

 يجا ت   جميع البنوك التقيد بضوابط قبول اإليداتات النقدية تن طريق أجهزة الصرر اآللي التالية:

ح بقبول اإليدا  النقد  تن طريق أجهزة الصرر اآللي إم با ت دام بطاقة الصرر اآللي ورقمها السر  أو من خالل بطاقة امئتمان  م يسم .1

ويستثن  من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة ) واء من تمالء البنك نفسه أو من غير تمالئه(  أو ما يصدر به موافقة ر مية 

 من املؤ سة.

مة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم ءأو خالل اليوم ومدا موااملتزام بحدود املبالغ وتدد األوراق النقدية املسموة قبولها في املرة الواحدة  .2

 ولوابط دليل إجراءات تتغيل أجهزة الصرر اآللي.م اطر العميل  

إذا  ان اإليدا  النقد  هو مصادر األموال املودتة والغرض من اإليدا  الحصول ت   معلومات تن  اآللي يدا  تن طريق جهاز الصررن يتيح اإل أ .3

ألوراق نقدية وليس بموجا مظرور فيجا أن يكون من لمن مواصفات جهاز الصرر اآللي القدرة ت   كتف األوراق النقدية املزيفة حسا 

 العالمات األمنية.

 ع الخاصة )بطاقة اإليداع النقدي الخاصة(:اإليداع عي طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة اإليدا 12-2-2

 للضوابط 
ً
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تست دم لإليدا  النقد  تن طريق أجهزة الصرر اآللي للبنك املصدر فقط وبالرقم السر  وفقا

 التالية:

 تحديد الغرض من اإليدا . .1

 .ا تقييمه للم اطريحددهم البنك حس)التر ات واملؤ سات( لفئة من العمالء أن تصدر  .2

 بحيث يتفقأو تحصيل بموجا مستندات إثبات ليتحقق مننا البنك وت   مسئوليته  مبيعات  ومندوبالعمالء أن يكون من لمن نتاطات أولئك  .3

 من حيث العدد والحجم. نتاط املآت ةمع املندوبين تدد 

مة تمليات اإليدا  مع نتاط ء  للت كد من مالحسا تقييم املخاطر ت ضع هذه الحسابات للرقابة املستمرة من قبل مسئول املتزام في البنك .4

 تقارير فرق املراجعة الداخلية. نظام مراقبة العمليات العميل لتفاد  العمليات املالية املتبوهة من خالل

   طلا العميل أن يصدر قصر ا ت دام بطاقة/بطاقات اإليدا  ت   حسا  واحد فقط وفي حال تعدد حسابات التركة يمكن للبنك وبناًء ت .5

 لكل حسا  بطاقة إيدا  واحدة أو أكثر  وتدم ا ت دام البطاقة لإليدا  في أكثر من حسا .

 املآت ة.صاحا الصالحية في   أو من اأن تقدم الخدمة بموجا طلا ر مي من املفوض بإدارة الحس .6

 ملفعول ومحدثة.أن تكون السجالت والتراخيص والهويات املتعلقة بالحسا  الجار   ارية ا .7

وأن يحضر مندو  املآت ة للبنك ويقدم هويته  ارية  املفعول أم تصدر البطاقات إم ملندوب  املآت ة العاملين لدينا وبموجا هويات  ارية  .8

 ف
ً
 فيقدم بطاقة العمل أو تعريف  تطبق بحقه األحكام الخاصة بتفويض الوافديناملفعول فإذا  ان وافدا

ً
 وإذا  ان  عوديا

ً
 من املآت ة. ا

صدر البطاقة با م املآت ة وكذلك ا م املندو  مست دم البطاقة )شركة  .9
ُ
أن تولع صورة  ت   ا م املندو ( والعمل قدر اإلمكان/.... ت

 املندو  ت   وجه بطاقة اإليدا .

ت   أن تكون مدة  ريان البطاقة م  بق أ أن يربط تاريخ  ريان البطاقة بتاريخ  ريان الهوية أو تاريخ  ريان وثائق وسجالت املآت ة أينما  .10

 تتجاوز  آتين.

 ت   املآت ة وت   حامل البطاقة بعدم ا ت دامها إم من قبل األشخاص املصدرة  .11
ً
 خطيا

ً
وأم يتم ا ت دام هذه  لهم أن يستوفي البنك تعهدا

 البطاقة إم في تمليات اإليدا  النقد  فقط دون العمليات البنكية األخرا.

 م بموجا رقم  ر  لكل مندو  )بطاقة(.أن تست د .12

 أم تست دم إم من خالل أجهزة الصرر اآللي للبنك نفسه وللحسا  الجار  املحدد فقط. .13

املطبقة ت   البطاقات األخرا من حيث املواصفات الفنية )فيما يتعلق بعمليات اإليدا  فقط(  ذاتنا يجا أن ت ضع هذه البطاقات لإلجراءات .14

 واألمنية.

 ح با ت دامها لإليدا  لدا صرافي البنك.م يسم .15

 تست دم في تمليات اإليدا  النقد  املباشر دون الحاجة إل  أ  مغلفات أو مظاريف مغلقة. .16

 تسلم البطاقات والرقم السر  للمندو  من قبل البنك مباشرة وليس من قبل املآت ة. .17

 لكل بطاقة حسا .18
ً
 بالبنك. وإدارة املخاطراملآت ة واملخاطر ووفق مرئيات إدارة املتزام  أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السر  دوريا

 .ةات التي تمت ت    ل بطاقة ت   حدؤ سة أن يقوم بتزويدها بتقرير تفصي ي تن العملياملت   البنك وفي حال طلا  .19
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   العميل والتريحة التابع لها حسا تقييمه للم اطر من حيث نتاط ت   البنك ولع حد أت   لإليداتات اليومية للحسا  الواحد .20
ً
 مراتيا

 املخاطر التي قد تترتا ت   حمل مبالغ نقدية كبيرة.

 .)الخدمة(موافقة املؤ سة املبدئية ت   تقديم املنتج  .21

 إقفال الحساب: -13

ة الصرر اآللي وبطاقة التيكات وبطاقدفتر رغبة العميل في إنناء تعامله مع البنك فإنه يجا تليه تقديم طلا بقفل حسابه وإتادة تند  .1

مام العميل ويسلم العميل أويقوم البنك بإتالفها    )في حال تعذر ت   العميل إتادتنا  يقوم البنك ب خذ إقرار تليه بتحمل املسئولية( الحسا 

ت ت   هذا الحسا  ب دمات مالية نت  هوللبنك رفض طلا العميل في حالة ارتباط الحسا  املطلو  قفل ه  امل املبلغ املوجود في حساب

  ت   أن وخصم أوراق تجارية لها خطورتنا املالية وآثار تتطلا ا تمرار الحسا  ةمستندي إصدار خطابات لمان وفتح اتتمادات   ووجوده

 .يوصح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت املسموة له بطلا قفل الحسا 

 مننالغير الغرض  ت العالقة مع البنكقة البنكية وتعذر حل امشكال أو ا ت دمحالة تعرض الحسا  بعد فتحه ملتا ل التحقق من العالفي  .2

 مننافي غير الغرض  العالقة أما في حال  انت متا ل التحقق وا ت دام ه وإتادة املال/الرصيد إل  مصدر  العالقةفإنه يتوجا ت   البنك قفل 

مكافحة غسل األموال وتمويل برها  أو نحوها( فيطبق البنك التعليمات الخاصة ذات صلة باشتباه في تعامالت العميل )غسل أموال أو تمويل اإل 

 .اإلرها  بما في ذلك التبليغ

( من التعليمات العامة بت ن فتح الحسابات املصرفية 100( من القاتدة رقم )4) تحقق مقتض   الفقرة رقم دت   البنك قفل الحسا  تنيجا  .3

 ". فتح الحسا  من دون إيدا“با الخاصة 

فيجا  ؛ نوات 4 ة تمر دون رصيد أو تعامل ملداحال فتح الحسا  وقام العميل باإليدا  فيه ومن ثم السحا منه وأصبح رصيده صفر و في  .4

شعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله إقفل الحسا  بعد  -ت   الحسا  أو التزامات بعد التحقق من تدم وجود أ  ارتباطات  –ت   البنك 

 .شعارات وحفظها في ملف العميلقفال وتوثيق اإل د اإلشعاره تنإو 

 ان يصعا ت   البنك  إذاالبنك إلافة البنود املتعلقة بإقفال الحسا  لمن بنود اتفاقية فتح الحسا  أو في ورقة ملحقة بامتفاقية ت    .5

 .تعديل اتفاقيات فتح الحسا 
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 البنكيةؤسسة على فتح الحسابات املموافقة الخامس: الباب 

ؤ سة ت   فتح املأن يحصل ت   موافقة  ت   البنك(  500مع مراتاة حسابات الجهات الحكومية املنظمة بموجا القاتدة رقم )

  البنكيةالحسابات 
ً
 لهذه القواتد. التي تحتاج إل  تلك املوافقة وفقا

 القائمة خارج أحكام هذا التعميم باتالحسا: الباب السادس

--يجا أن تقفل كحد ننائ  بتاريخ   بقه(وما  الخامس )التحديثغير املسموة بنا بموجا هذه القواتد املحدثة  البنكيةجميع الحسابات 

أغرالها ومبررات ؤ سة ماع التفاصيل تان ولعية هذه الحسابات و املويجا الرفع بجميع الحسابات غير املقفلة إل   ه 04/10/1440

 تدم إقفالها.

 تحديث هذه القواعد واإل الباب السابع: 
ً
 جراءات مستقبال

 تبا  إجراءات طلا التحديث التالية:ا  أل با  م تلفة أحكام هذه القواتد ارت ت الحاجة إل  تحديث ما إذا يتطلا من البنوك في حال

 .املتزام ير  لجنة مدكل مجمع تن طريق حصر وتقديم ما لدا  ل بنك من نقاط أو مالحظات إن وجدت بت -1

 .ه القواتدربطها بنقاط الفهر ة املحددة في هذ -2

 باملؤ سة في نناية التهر الثالث من  ل ربع  نو . السيا ات البنكيةالرفع إل  إدارة  -3

 هذه القواعد وسريان مفعولها تطبيقالباب الثامي: 

 إل  الفقرة الثالثة .1
ً
 5من نظام مراقبة البنوك الصادر باملر وم امللك  م/ ةمن املادة الساد ة تتر  تم إصدار هذه القواتد ا تنادا

 ها.22/2/1386وتاريخ 

ؤ سة لغرض تنظيم فتح الحسابات والتعامالت البنكية املقيمة وغير املقيمة بالريال السعود  املتم ولع هذه القواتد من قبل  .2

في  العاملة التجاريةالطبيعيين وامتتباريين )العامة /الخاصة( لدا البنوك وبالعمالت األجنبية لكافة الجهات املختلفة للعمالء 

 اململكة.

 من تاريخ يعمل بنذه القواتد  .3
ً
 من أحكام. الغي  ل ما يتعارض معهته.  و 10/10/1440اتتبارا
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 امللحق )ب(
 الشخصيات االعتبارية في القطاع العام:               

 

  الباب التاسع: املالحق

 امللحق )أ(                                         

: الوزارات:
ً
 أوال

 

 

 

 

 

 ثاسيا: اإلدارات الحكومية:

 وزارة الداخلية   وزارة الدفاع  وزارة الخارجية  وزارة العدل 

 وزارة املالية  وزارة التجارة واالستثمار  وزارة الصحة  وزارة التعليم 

  عالماإل وزارة   والثروة املعدسية الطاقة والصناعةوزارة   الخدمة املدسيةوزارة  والتنمية  وزارة العمل

 االجتماعية

 وزارة الحرس الوطني  وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  والعمرة وزارة الحج  ..أي وزارة أخرى 

 النيابة العامة   هيئة الرقابة

 والتحقيق

 ديوان املظالم  ديوان املراقبة العامة  معهد اإلدارة العامة 

  ف األمر باملعرو هيئة

 والنهي عي املنكر

 العامة هيئةال 

 لرياضةل

  الرئاسة العامة لشؤون

املسجد الحرام واملسجد 

 النبوي 

  املجالس واللجان

 املركزية املتخصصة

  الهيئة العامة للطيران

 املدني

  الجامعات والكليات

 الحكومية

  مستشفى امللك

فيصل التخصص ي 

 ومركز األبحاث

 هيئة الهالل األحمر السعودي   امللكية للجبيل الهيئة

 وينبع

 لزكاة ل العامة هيئةال

 والدخل

 التنمية  بنك

 االجتماعية

  صندوق التنمية

 ةالعقاري

  املؤسسة العامة للخطوط

 الحديدية

  الهيئة الوطنية ملكافحة

 الفساد

  املؤسسة العامة

 لتحلية املياه املالحة

  الهيئة العامة

 لالستثمار

  املؤسسة العامة

 للتدريث التقني واملنهي

  الهيئة السعودية للمواصفات

 والجودة واملقاييس

  مدينة امللك عبد

 العزيز للعلوم والتقنية

  أي إدارة حكومية

 أخرى..

 الشركة السعودية للكهرباء  الشركة السعودية للصناعات األساسية-

 سابك

 لمية غير الحكومية الجامعات واملعاهد الع

 املسجلة لدى وزارة التعليم 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  املؤسسة العامة للتقاعد  و(شركة الزيت العربية السعودية )أرامك 

 السعودي ةصندوق التنمية الصناعي  شركة االتصاالت السعودية  )شركة التعديي العربية السعودية )معادن 

 طوط الحديديةالشركة السعودية للخ   الخطوط الجوية العربية شركة

 السعودية

 أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة 
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 امللحق )ج(

 وزارة الداخلية والذي يتكون مي عشر خاسات رقمية: شرح تركيبة رقم الحاسث اآللي املستخدم في -

 

 
 نو  رقم الحا ا اآللي وتكون قيممنا  التالي:إل  من اليسار  الخاسة األولىترمز  - 1

  الشخصية(نفسه رقم بطاقته  )هو ا آلي في حالة رقم الحا ا اآللي للمواطن  حيث يمنح املواطن منذ ومدته رقم حا (1)تكون القيمة  
ً
أن رقم  تلما

 الحا ا اآللي ملؤ سات األفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.

  (2)تكون القيمة  
ً
 ب ن  ل أجنبي مقيم له رقم خاص به في حالة رقم الحا ا اآللي لألجانا املقيمين من جميع الجآسيات وهو نفس رقم اإلقامة  تلما

 بغض النظر تن  ونه ر  أ رة أو تابع
ً
 . كما أن رقم الحا ا اآللي ملؤ سات األفراد األجانا املصرة لهم بامتالك مؤ سات هو نفس رقم إقامة األجنبي.ا

  مين للعمرة أو لزيارة خاصة القاد )مثلفي حالة رقم الحا ا للزوار الذين يقدمون إل  اململكة لغرض الزيارة املؤقتة وليس اإلقامة  (5)أو  (3)تكون القيمة

  وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح املواطن الخليجي تند قدومه للمملكة رقم حا ا يتم ا ت دامه في الخ(أو زيارة تمل.. 

  ل مرة يزور فينا اململكة.

  تند قدومه ألداء فريضة الحج. في حالة رقم الحا ا للحاج  حيث يمنح الحاج رقم حا ا آلي (6)تكون القيمة 

  في حالة  ون الرقم يرمز إل  جهة حكومية أو شركة  واء شركة مساهمة أو خاصة أو أ  جهة أخرا مثل البعثات العسكرية أو  (7)تكون القيمة

 .خالدبلوما ية. الالجمعيات الخيرية أو املدارس العاملية أو األندية الريالية أو الهيئات 

 رقم لخاسات مي الثاسية إلى التاسعةاتكون قيمة  - 2
ً
 تسلسلي ا

ً
 .99999999إل   00000000تتراوة قيمته من  ا

األخرا  وتست دم  الخانات التسعوتستآتج قيممنا من قيم  (9)إل   (0)وهي الخانة في أقص   اليمين فهي خانة فحص تكون قيممنا من  الخاسة العاشرةأما  - 3

معادلة ا تآتاج هذه الخانة لغرض برمجمنا في الحا ا اآللي م اطبة مركز املعلومات الوطني إل  وبإمكان أ  جهة تحتاج  للت كد من صحة رقم الحا ا اآللي.

 التابع لوزارة الداخلية للحصول ت   تلك املعادلة.
 

  امللحق )د(

 البصر والنساء املحجبات واألقارب املحارم لهيجدول يوضح صلة القرابة مي الدرجة األولى إلى الدرجة الرابعة بالنسبة لألميات وكفيفات  -

 صلة القرابة

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 القرابة
 مباشرة )الحواش ي(غير مباشرة 

 اإلخوة األعمام األخوال
 األصول  الفروع

 اآلباء واألجداد األبناء واألحفاد

 األولى األ  األبناء - - -

 الثاسية الجاد أبناء األبناء خوةاإل  - -

 الثالثة والد الجد أبناء أبناء األبناء خوة واألخواتأبناء اإل  ماماألت األخوال

 الرابعة جد الجد أبناء أبناء أبناء األبناء خوة واألخواتأبناء أبناء اإل  - -

  وجهها(إل  يجوز له النظر  )ممنباإللافة إل   ل من هو محاارم للمرأة  أخرى:صلة قرابة  -

 وغيرهم من املحارم  األخ من الرلاتة إذا  ان مثبتا ذلك بموجا مستند شرعي.  أبناء األزواج  آباء األزواج  اتأزواج البنا  لازوج وما يعلوهاكا

 الخاسة

 العاشرة

الخاســــــــــــــــــــــــــــة  

 التاسعة

الخاســــــــــــــــــــة  

 الثـامنة

الخاســــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 السابعة

الخاســــــــــــــــــــــــة  

 لسادسةا

الخاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 الخامسة

الخاســـــــــــــــة  

 الرابعة

الخاســــــــــــــــة  

 الثالثـة

الخاســـــــــــــــــة  

 الثاسيـة

 الخاسة 

 األولـى


