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 رقم الصفحة املحتويات الباب/ القاعدة

 6 اتريـفالتـــع الباب األول:

افيـة والرقـابيـة الباب الثاني:  9 القـواعد اإلشر

 23 القـواعد اإلجــرائـيـة :الباب الثالث

 24 بنكيةالتعليمات العامة بشأن فتح حسابات  100

 26 يينلألشخاص الطبيع بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات 200

 26 املقيمون في اململكة شخاص الطبيعيون األ 200-1

 26 السعوديون  األشخاص الطبيعيون  200-1-1

 29 لدول الخليج العربيةمواطنو دول مجلس التعاون  األشخاص الطبيعيون  200-1-2

 29 الوافدون واملقيمون في اململكة األشخاص الطبيعيون  200-1-3

 32 لقبائل النازحة / قبائل الربع الخاليا /أفراد القبائل  200-1-4

 32 البلوشيون والتركستانيون  200-1-5

 32 ن ومثيلهمو وبحارة السفن الوافد وطنيةمضيفو ومضيفات الخطوط ال 200-1-6

200-1-7 
الراغبة في صااااارت رواتب عمالن ا من  ين لدى املنشااااا تعاملرواتب الالبنكية الخاصاااااة   حساااااا اتال

 نية مسبقة الدفعخالل سجالت إلكترو 

33 

 33 البطاقات االئتمانية للوافدين غير املقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة 200-1-8

 33 خاصة  جمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلح البنكية الحسا ات ال 200-1-9

 34 في اململكة  نيغير املقيم األشخاص الطبيعيون  200-2

 34 خارج اململكة املقيمون يون السعوداملواطنون  200-2-1

 34 غير املقيمين في اململكة لدول الخليج العربية مواطنو دول مجلس التعاون  200-2-2

 35 غير املقيمين في اململكةغير السعوديين وغير الخليجيين  األشخاص الطبيعيون  200-2-3

 35 نيلألشخاص االعتباريبنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات  300

 35 ) ما في ا السفارات واملنظمات الدولية متعددة األطرات( األشخاص االعتباريون املقيمون  300-1

 35 املحالت املرخص لهااملنش ت و املؤسسات و  300-1-1

 35 املنش ت ذات األغراض الخاصة 300-1-1-1

 36 املدارس األجنبية  300-1-1-2

 36 وليس لها مقر رسمي اإللكترونيةاملؤسسات التي تمارس نشاط التجارة  300-1-1-3

 36 حاملو رخص العمل الحر 300-1-1-4

 36 املرخص لهم مزاولو أعمال الصرافة 300-1-2

 37 الشركات املقيمة 300-1-3

 37 الشركات املساهمة 300-1-3-1

 38 الشركات ذات املسؤولية املحدودة 300-1-3-2

 38 شركات التضامن 300-1-3-3

 38 ركات التوصية البسيطةش 300-1-3-4

 38 الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية املقيمة في اململكة 300-1-3-5
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 رقم الصفحة املحتويات الباب/ القاعدة

 38 مشروع  يع الوحدات العقارية على الخارطة –حساب ضمان التطوير العقاري  300-1-3-6

 39 ال عمالء مقّدمي خدمات املدفوعاتالحسا ات التجميعية إليداع وحفظ أمو  300-1-3-7

 40 الحسا ات التجميعية إلدارة قيمة التمويل في منشا ت التمويل الجماعي  الدين 300-1-3-8

 40 ن وفق نظام االستثمار األجنبيين املستثمر ياملقيم 300-1-4

 40 املنش ت املختلطة اململوكة ملستثمر وطني ومستثمر أجنبي 300-1-4-1

 41 أجنبي املنش ت اململوكة  الكامل ملستثمر 300-1-4-2

 42 القواعد الخاصة  القطاع غير الربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة 300-1-5

 42 وزيارة املسجد النبوي الشريفالحج والعمرة  300-1-5-1

 46 الجمعيات األهلية 300-1-5-2

 48 هليةاملؤسسات األ  300-1-5-3

 50 واملكفوفين وما يماثلها( األشخاص ذوي اإلعاقةو  )مثل لجنة أصدقاء املرض ى،لجان النفع العام: 300-1-5-4

 51 الحسا ات لغرض جمع تبرعات املتسوقين  بواقي الهلل لجهات خيرية 300-1-5-5

 51 الجمعيات والصناديق التعاونية 300-1-5-6

 52 الهيئة العامة للعقاراملرخصة من  املالك/جمعيات املجمعجمعيات  300-1-5-7

 53 ات والوصايااألوق 300-1-5-8

 54 وبيوت الشباب النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية 300-1-5-9

 54 الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام 300-1-5-10

 55 الغرت التجارية والصناعية 300-1-5-11

 55  ناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع 300-1-5-12

 55 الوطنيةالجمعيات واللجان  300-1-5-13

 56 والتنفيذاملوضوع محاكم  300-1-5-14

 56 عمليات اإلفراغ العقاري  300-1-5-15

 57 حساب تسوية املديونيات الخاصة –الحقوق املدنية  300-1-5-16

 57 الجمعيات العلمية 300-1-5-17

 58 الهيئات املهنية 300-1-5-18

300-1-6 
ن وشركات الطيران واملنظمات يلقنصليات والد لوماسياألجنبية واالقواعد الخاصة  السفارات 

 املتعددة األطرات وموظفي ا

58 

 58 السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها 300-1-6-1

 58 الد لوماسيون املقيمون  300-1-6-2

 59 الد لوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة 300-1-6-3

 59 يران األجنبية وموظفوهاشركات الط 300-1-6-4

 59 القواعد الخاصة  املنظمات الدولية املتعددة األطرات 300-1-6-5

 64 الحسا ات البنكية الخاصة  اللجان والحمالت اإلغاثية 300-1-6-6

 65 الحسا ات البنكية الخاصة  لجان الصداقة والروا ط الرسمية الخارجية للمملكة 300-1-6-7

 65 االتصال االقتصادية والفنية في اململكة مكاتب 300-1-6-8

 65 الحسا ات البنكية الخاصة  التصفية وإعادة التنظيم املالي 300-1-7
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 رقم الصفحة املحتويات الباب/ القاعدة

 67 األشخاص االعتباريون غير املقيمين 300-2

 67 غير املقيمة في اململكة الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية 300-2-1

 67 جارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانيةالحسا ات البنكية ال 300-2-1-1

300-2-1-2 
ن من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض ييساااااااا ات البنكية لألشاااااااخاص االعتبار الح

 املدرجة في السوق املالية السعوديةاألوراق املالية تداول 

68 

300-2-2 
قيمة وغير املصاارفية التي ليس لها عقود أو الشااركات واملؤسااسااات التجارية )غير الخليجية( غير امل

 مشاريع في اململكة

69 

 69 الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية التي لها عقود أو مشاريع في اململكة 300-2-3

 70 لكةالشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع  املم 300-2-4

 70 البنوك التجارية غير املقيمة ) ما في ا البنوك الخليجية( 300-2-5

300-2-6 
شااااركات االسااااتثمار وصااااناديق االسااااتثمار الدولية واملؤسااااسااااات املالية األخرى غير املقيمة ) ما في ا 

 الخليجية(

71 

 71 شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين 300-2-7

 71 أو التابعة لدول الخليج في اململكة الدفع غير املقيمةشركات  طاقات  300-2-8

400 
األجانب املستثمرين املقيمين  االعتباريين لألشخاص بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات

 وغير املقيمين غير املشمولين بنظام االستثمار األجنبي

71 

400-1 
ئع االستثمارية فقط أو ألغراض ربط القواعد الخاصة  فتح الحسا ات البنكية ألغراض ربط الودا

 ن غير املقيمينير خطا ات ضمان لألشخاص االعتباريالودائع االستثمارية مقا ل اصدا

72 

 72 القواعد الخاصة  الحسا ات البنكية االستثمارية الوسيطة 400-2

400-3 

املحالت )الشركات واملؤسسات و  نيلألشخاص االعتباري  نكية القواعد الخاصة  فتح حسا ات

اململوكة لألجانب املقيمين املصرح لهم  ممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين  نظام  املرخصة(

 االستثمار األجنبي

73 

400-4 
األوراق البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار في حسا ات الالقواعد الخاصة  فتح 

 يةاملدرجة في السوق املالية السعود املالية

73 

 74 لجهات الحكوميةالبنكية ل حساباتالقواعد فتح  500

 74 الحكومية السعودية للوزارات والجهات  نكية القواعد املنظمة لفتح حسا ات 500-1

 74 الحكومية املدرجة في امللحق )أ( ومثيلهاجهات الوزارات وال 500-1-1

 74 حكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحهاللجهات ال نكية القواعد املنظمة لفتح حسا ات  500-1-2

500-1-2-1 
لجهات الحكومية الخاصة  األنشطة والخدمات املمولة من خارج امليزانية ل البنكية حسا اتال

 العامة للدولة

75 

500-1-3 
الخاصة  استثمار أموال املشمولين  نظام الهيئة العامة للوالية على أموال  البنكية الحسا ات

 في حكمهم.ومن  القاصرين

75 

 75 والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة دول لل البنكية حسا اتال 500-2

 75 لدول الخليج العربية والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون  دول ال 500-2-1

 76 الحج والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالت بعثات دول ال 500-2-2
 

 76 براء الذممإل  البنكية حساباتال 600
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 رقم الصفحة املحتويات الباب/ القاعدة

 77 البنكيةالعامة لتشغيل الحسابات القواعد  :الباب الرابع

 
 78 قواعد تتعلق  اإليداع في الحساب البنكي

 80 إقفال الحساب

 81 أحكام ختامية        : الخامسالباب 

 82 املالحق :سادسالباب ال

 82 ميةالحكو لجهات امللحق )أ( ا 

 82 الشخصيات االعتبارية في القطاع العام امللحق )ب(

وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر  شرح تركيبة رقم الحاسب اآللي املستخدم في امللحق )ج(

 خانات رقمية

82 
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 اتالباب األول: التعـــريف

 ذلك: خالتأمام كل من ا، مالم يقتِض السياق  املبينةاملعاني  -ي هذه القواعد أينما وردت ف- اآلتيةالعبارات األلفاظ و يقصد  

  :البنك املركزي  .1

 .البنك املركزي السعودي
 

 القواعد:  .2

 الحسا ات البنكية. قواعد
 

  الحساب البنكي: .3

ب الحساب )العميل( ُينشأ  موجب عقد ُيسمى "اتفاقية فتح حساب"  ين البنك وصاح ،سجل محاسبي لدى  نك مرخص في اململكة

  العقد اأو من يفوضه. وينشأ عن هذ
ً
محاسبية يقوم ب ا البنك  حقوق والتزامات لكال الطرفين. وتشمل هذه الحقوق وااللتزامات قيودا

 لألنظمة واألعرات 
ً
 ين الطرفين  واالتفاقيات األخرى التي يتم توقيعها العقدواإلجراءات التي يتم االتفاق علي ا في  ،املتبعة البنكيةطبقا

 وغير ذلك من األوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
 

 تجميد الحساب: .4

من الحساب البنكي/العالقة البنكية بسبب انن اء مدة أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات املدينة لحركة السحب  وقف مؤقت

الخاصة  مبدأ اعرت عميلك أو إخالله على الحساب البيانات  ضأو املفو تحديث العميل  أو عدمسريان مفعول إثبات هوية العميل 

 . أحكام اتفاقية فتح الحساب
 

 :لبنكمصادقة ا .5

للتأكد  أن ا مطا قة  الهوية أو الوثيقةعلى صورة  توقيع وختم موظف البنكو  أو ما يقوم مقامه، ضع ختم البنك الرسمي املعتمدو 

 لألصول.
 

  املنشآت ذات األغراض الخاصة: .6

 .مؤسسة ومرخص لها  موجب القواعد املنظمة للمنش ت ذات األغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  تمنش
 

  الجهات الحكومية: .7

األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواٌء كانت ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة أو لم تكن 

  ملحقة.
 

  دارس األجنبية:امل .8

الئحة املدارس األجنبية في اململكة، وتخضع ألحكام  السعودية املناهج غيرتعليمية املدارس املرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج 

 وتختلف عن املؤسسات التعليمية التابعة للسفارات األجنبية في اململكة. 
 

  :املنظمات الدولية متعددة األطراف .9

اإلسالمي ة مثل را طة العالم ئات الدولية املتواجدة في اململكة  موجب اتفاقية مقر )تصريح( موقعة من حكومة اململكاملنظمات والهي

 والندوة العاملية للشباب اإلسالمي وما في حكمها.
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 : الغرف التجارية والصناعية .10

، وتعمل على حماين ا وتطويرها، ولها مجلس إدارة هيئات ال تسن دت الربح وتمثل املصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة

 خاص ب ا.
 

  :حامل رخصة العمل الحر .11

 من العمل على أساس الراتب املنتظم لدى صاحب العمل.شخص 
ً
 يقدم خدماته لحسا ه الشخص ي ) الساعة أو اليوم أو  العمل(  دال

 

  :قاصرال .12

 أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية. كل ذكر أو
 

  الوص ي: .13

 ص محدد  موجب صك وصاية صادر من املحاكم املختصة  الوصاية على القاصر.شخ
 

  الولي: .14

 والد القاصر أو من تقيمه املحكمة  موجب صك والية.
 

  :حاضنال .15

صك حضانة يخوله استالم املبالغ التي تصرت للمحضون من إعانات أو مكاف ت من الجهات الحكومية  بشخص محدد  موج

 .واألهلية
 

  ليه:املحجور ع .16

 من التصرت في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل. املانعة املمنوع  موجب صك شرعي يثبت الحالة
 

  األهلية: واملؤسسات الجمعيات .17

 لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
ً
 الجمعيات واملؤسسات املعرفة وفقا

 

 لجان النفع العام: .18

 وغيرها. واألشخاص ذوي اإلعاقةثل لجنة أصدقاء املرض ى، لجان مرخصة من الجهات الحكومية املحلية تخدم العامة م 
 

  الوطنية: الجمعيات واللجان .19

نشأ جمعيات ولجان 
ُ
 عامة.لغرض القيام  أدوار متخصصة لخدمة مصالح  موجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء ت

 

 معيات والصناديق التعاونية:جال .20

 الجمعيات التعاونية: -

 ألحكام نظام الجمعيات أفرادجمعية يكون ا 
ً
ب دت تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية ألعضائ ا سواٌء في نواحي ، التعاونية طبقا

 اإلنتاج، أو االسن الك، أو التسويق، أو الخدمات،  اشتراك جهود األعضاء متبعة في ذلك املبادئ التعاونية. 

 الصناديق التعاونية: -

 ألحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات الصناديق التي يكون ا موظفو جهة ح
ً
كومية أو شركة طبقا

 املشتركين في الصندوق وتصرت هذه األموال لتغطية النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية ملشتركي الصندوق.
 

 الوقف األجنبي: .21

سعودية داخل اململكة، موقوت من شخص غير سعودي  وقف داخل اململكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية

 ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
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  الخارطة:مشروع بيع الوحدات العقارية على  –حساب الضمان للتطوير العقاري  .22

فيدين واملمولين املست تودع فيه املبالغ املدفوعة من ،الوحدات العقارية على الخارطة أو تأجير خاص  مشروع  يع  نكيحساب 

 للمشروع.
 

 الجمعيات العلمية: .23

نشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارت ا وإشرافها املباشر وفق القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات 
ُ
جمعيات ت

 السعودية.
 

 الهيئات املهنية: .24

ل لها ذلك.هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة ت دت إلى الن وض  مهنة   محددة وتعمل تحت إشرات جهة حكومية خّوِ
 

 مقدمي خدمات املدفوعات: .25

 لتعليمات البنك 
ً
أي كيان مؤهل ومرخص من البنك املركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات في اململكة وفقا

ة.
ّ
 املركزي ذات الصل

 

 منشأة التمويل الجمالي بالدين:  .26

على ترخيص ملمارسة نشاط التمويل الجماعي  الدين من خالل منصة رقمية، أو املنشأة التي تمارس الشركة املساهمة الحاصلة 

 نشاط التمويل الجمالي  الديم ضمن البيئة التجريبية في البنك املركزي.
 

 قيمة التمويل: .27

 عي  الدين.األموال التي يتم توفيرها من قبل املشاركين للمنشأة املستفيدة عن طريق منصة التمويل الجما
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 والرقابية يةفار اإلشالباب الثاني: القواعد 

 (:اآللي) اإللكترونيالسجل   -1

 ل)آلي لغرض إنشاء قاعدة  يانات آلية موحدة للحسا ات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني
ً
تصنيف املوضح في ل( وفقا

 إلى وتحديثاته امللحق )ج( 
ً
املعلومات الواردة في الهويات املعتمدة، وأن يشتمل كذلك على املتطلبات الواردة في الفقرات أدناه استنادا

 .ومتابعن ا وتشغيلها، وذلك كأساس لفتح الحسا ات البنكية ه القواعدمن هذ البا ين الثالث والرابعواملتطلبات التفصيلية في 

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  .1 -1

 ينش ئ البنك س -
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: - حد أدنى-يتضمن  املواطنين السعوديين  جال

 لوثيقة الهوية.  االسم الرباعي .أ
ً
 وفقا

 .رقم السجل املدني .ب

 .الهوية وثيقةتاريخ انن اء صالحية  .ج

  وبيانات التواصل. يلوطنالعنوان ا .د

  .جهة العمل )إن وجد(  .ه

 يكون الحصول على املعلومات  -
ً
يالد ر أو شهادة امللقصّ لالهوية الوطنية أو سجل األسرة  وثيقةلى املعلومات الواردة في إ استنادا

 ، ومن مصادر موثوقة.وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةالظروت الخاصة النزالء لدى الفروع اإليوائية التابعة ل لذوي 

 :ليج العربيةمواطنو دول مجلس التعاون لدول الخ . األشخاص الطبيعيون 1-2

-   
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: - حد أدنى- مواطني دول مجلس التعاون يتضمن  ينش ئ البنك سجال

 املدون في وثيقة الهوية الوطنية.االسم  .أ
ً
 كامال

 وثيقة الهوية الوطنية.رقم  .ب

  الوطنية. الهوية وثيقةتاريخ انن اء صالحية  .ج

 الجنسية. .د

  وبيانات التواصل. العنوان .ه

  .جهة العمل )إن وجد( .و

 يكون الحصول على املعلومات  -
ً
 .، ومن مصادر موثوقةالهوية الوطنية وثيقةإلى املعلومات الواردة في  استنادا

 غير السعوديين: . األشخاص الطبيعيون 1-3 

-   
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 بيانات اآلتية:ال - حد أدنى-يتضمن املقيمين غير السعوديين   األشخاص الطبيعيين ينش ئ البنك سجال

 املدون فياالسم  .أ
ً
اإلقامة  وثيقة وبنفس اللغة املكتوب ب ا االسم في جواز السفر أو ،اإلقامة وثيقةجواز السفر أو  كامال

وإذا كانت  لغة أو أحرت خالت ما ذكر فيدون االسم  حسب  (األحرت الالتينية –اإلنجليزية  – )العربيةحسب أولوية اللغة 

 .الدخول ة املمنوحة من السفارات والقنصليات السعودية املانحة لتأشيرة ما ورد في التأشير 

 الجنسية. .ب

 رقم هوية اإلقامة وتاريخ سريان ا.                                                                        .ج

  الوطني وبيانات التواصل.العنوان  .د

  .هة العمل )إن وجد(ج .ه

 ورقمها  النسبة ملن يحملون  طا -
ً
قات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون االسم الوارد في ا كامال

 وتاريخ سريان مفعولها.     
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جوازات سفر سعودية ال يسمح  فتح حسا ات  نكية لهم  موجب تلك الجوازات إال  موافقة وزارة الداخلية حاملون ن الو الوافد -

  .    البنك املركزي عن طريق 

 ن:و األشخاص االعتباري.  1-4

-   
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
 البيانات اآلتية: - حد أدنى-يتضمن  األشخاص االعتباريين  ينش ئ البنك سجال

 لل .أ
ً
 الرسمية. وثائقاالسم الرسمي الكامل للشخص االعتباري وفقا

 )في .ب
ً
 تجاريا

ً
كان الحساب لغرض ما إذا حال  رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجال

السجل التجاري الرئيس ي فيسجل السجل التجاري الرئيس ي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل 

على أن يربط السجل اإللكتروني لحسا ات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري  رقم السجل التجاري الفرعي

 (.الرئيس ي

ن  إدارة الحسا ات )يستثنى املالك في و املفوض -تعديالتهوفق آخر هم في عقد التأسيس ؤ الواردة أسما-ك أرقام هويات املال .ج

 من تدوين أرقام هويات م(.املساهمة املدرجة الشركات 

 نموذج التوقيع للمفوض  إدارة الحساب. .د

 لشخص االعتباري.الوطني لعنوان ال .ه

 الرقم الضريبي )إن وجد(. .و

 القانونية )إن وجد(.رقم معرت الكيانات  .ز

تلك مصدرة  واسم الجهة وتاريخه  النسبة للحسا ات التي تفتح  موجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم املرجع -

 املوافقة أو الطلب.

 أغراض التفتيش: متطلبات - 2

على  ،في كل فئة االلكترونيطلوبة في السجل على البنوك توفير نظام  حث آلي إلجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب املعلومات امل

والودائع  وجميع املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء إضافة إلى الحواالت العاجلة والعالقات العملياتكافة بحث الأن تغطي عملية 

 .االستثمارية

 :الوثائقعند انقضاء صالحية  البنكية تجميد الحسابات  - 3

 :يةالبنك تجميد الحسابات .3-1 

 وهويات سارية املفعول سواءٌ  وثائقكقاعدة للتعامل  ين البنوك وعمالئ ا يجب أن تبدأ العالقة وتستمر في كافة التعامالت  موجب 

أو خالفه من العالقات التعاقدية أو الخدمات ذات  في الباب االول التعامالت التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في ذلك 

 ت.العالقة  الحسا ا

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  .3-1-1

ما لم  ،ن عند انن اء صالحية الوثائق املوضحة أدناهيالسعودي األشخاص الطبيعيينعلى البنوك تجميد كافة الحسا ات الخاصة  

 لها
ً
 عن أي من ا، و  وثيقةأو  ،يقدم العميل تجديدا

ً
يد هوية العميل يمكن للبنك التحقق من تجدهوية وطنية سارية املفعول  ديال

فتح حسا ات  لهذه الفئةاملسموح للوثائق . وفيما يلي حصر ذلك وتوثيق ومستقل موثوق  مصدر دون حضوره ملقر البنك  استخدام

 أو استمرار حسا ات م القائمة  موجب ا:  نكية

 من تاريخ ن اية (90)عند انقضاء  االهوية الوطنية: يجمد الحساب املفتوح  موجب  وثيقة -
ً
تشغيل الحساب  عادوال ي ،صالحين ا يوما

 ا.إال  تجديده

سجل األسرة للقصر: يجمد الحساب املفتوح للقصر  موجب سجل األسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ  داية فتح  -

أو وصيه، وعلى  حضور وليه  ىفتوال يشترط حضور القاصر ويك الحساب، الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث
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، أن يقوم  إ الغ الولي أو الوص ي  ضرورة تحديث  يانات 90( سنة هجرية  مدة )15ك قبل  لوغ القاصر )البن
ً
 تقويميا

ً
( يوما

 حساب العميل والحصول على  يانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة  القاصر.

ويجدد تشغيل  ،هجرية (ة عشرةالخامس)سن  القاصرشهادة امليالد الخاصة  ذوي الظروت الخاصة: يجمد الحساب عند  لوغ  -

تطلب فيه  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةأو خطاب من  ،املفعول  ةهوية وطنية ساري وثيقةالحساب إذا قدم له 

        هجرية. (الثامنة عشرة)سن  القاصرحين  لوغ إلى استمرار الحساب 

 غير السعوديين: األشخاص الطبيعيون  .3-1-2 

 من تاريخ90عند انقضاء )ك تجميد كافة الحسا ات والتعامالت لألفراد غير السعوديين على البنو 
ً
صالحية الوثائق ن اية  ( يوما

 من انقضاء صالحية  (180مرور )وبعد أدناه. املوضحة 
ً
إلى حساب موحد لدى البنك خاص ألرصدة ا نقليتم  ،الهوية وثيقةيوما

نقل تم ي ،أجراها العميل على الحسابأو تعامل مدة خمس سنوات على آخر عملية  تلك الفئة من الحسا ات، وفي حال مرور 

راعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد وم ،ب ا ات غير املطالب االخاص  الحس التجميعيالرصيد إلى الحساب 

 وثائق هي:، وتلك الهذه املدة. كما يجب إقفال حسا ات الوافدين عند خروجهم الن ائي

 الهوية الوطنية ملواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  -

  األجانب. يناإلقامة للوافدوثيقة  -

  .البطاقة الد لوماسية للد لوماسيين -

 :. األشخاص االعتباريون 3-1-3

 على البنوك االلتزام  اآلتي:

 من ن اية صالحية الوثيقة الالزمة ملزاولة  (90)ء عند انقضا لألشخاص االعتباريينتجميد كافة الحسا ات والتعامالت  -
ً
يوما

 لتلك الوثيقة ملزاولة النشاط ما لم ،النشاط )الترخيص أو السجل التجاري... الخ(
ً
 أو مستند ،يقدم العميل تجديدا

ً
 رسمي ا

ً
 - ا

  (90)مدة صالحيته 
ً
خيص أو السجل التجاري.. الخ( الوثيقة الالزمة ملزاولة النشاط )التر  املسؤولة عن إصدار من الجهة يوما

 .في طور التجديد الوثيقةن أيثبت 

حسا ات  :مثل)التي ال تتضمن وثائق فتح حسا ات م تاريخ سريان مفعول  يناالعتباري لألشخاصتجميد كافة الحسا ات  -

ات من تاريخ فتح والحسا ات الحكومية واملدارس املرخصة ومثيالت ا( عند انقضاء خمس سنو  األهليةالجمعيات واملؤسسات 

 .وذلك لحين تحديث  يانات الحساب الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسا ات

( من هذه 4املدة املحددة املذكورة في القاعدة رقم )حسا ات البنوك املراسلة عند انقضاء  االمتناع عن استمرار العالقة مع -

 األموال وتمويل اإلرهاب. غسل استبيان( مكافحةوشهادة ) (عميلك عرت)ا مبدأ إلى أن يتم استيفاء متطلبات القواعد،

ت م اوتجميد وحجب صالحي األشخاص االعتباريين،ن  التوقيع على حسا ات و مراقبة سريان مفعول هويات املديرين واملفوض -

ضافة إلى مالكي الهوية،  اإل وثيقة تجديد صالحية  سعوديون، إلى حينن/غير و فقط  تشغيل الحساب  حسب وضعهم سعودي

 .املؤسسات الفردية
 

 :. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية3-2
حق البنك في تجميد الحساب عند انن اء سريان  ،فتح الحساب والعالقات التعاقدية والخدمات في اتفاقيةن أن تضّم  على البنوك -

 .الية والشخصية والعناوينومعلوماته امل للعميل و/أو عدم تحديث  ياناته ةالرسمي وثيقةمفعول ال

 30)ها  تاريخ تجميد الحساب قبل مدة ءعلى البنوك أن تشعر عمال -
ً
اإلجراءات ن تضع أعلى األقل من تاريخ التجميد، و ( يوما

 .اإلجراءاتتوثيق هذه أن يتم و  ،وذلك  صفة مستقلة لكل عميل ،لذلك لكل عميل أو مفوض على حسا ات العميلاملحققة 

 هوية أحد املشتركين في الحساب.وثيقة اب املشترك  توقيع مشترك أو منفرد في حال انن اء سريان تجميد الحس يتم -

 وذلك الهوية الوطنية وثيقةلحسا ات املجمدة بسبب انن اء سريان مفعول الهويات خالت عن ا  رفع إجراءات التجميديسمح  -

الحسا ات املجمدة املفتوحة  بطاقة هوية  عن اءات التجميد رفع إجر إذا قدمت  طاقة هوية وطنية سارية املفعول، وال يسمح 

 وطنية إذا قدمت هوية خالفها.



 

 

 

12 

 )عملية واحدة فقط( ن علي ا املجمدةو  قفل حسا ات م أو الحسا ات املفوضلجميع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين يسمح  -

 ميل طلبتقديم العبشرط بسبب انن اء سريان هويات م أو عدم تحديث  يانات م، 
ً
 كتا ي ا

ً
أن يتم و وفق نموذج يعده البنك،  ذلك  ا

 . البنكالخاصة تطبيق اإلجراءات التي تنص علي ا تعليمات قفل الحسا ات 

  في حال -
ً
يسمح للبنوك ف ،( ريال50,000ورصيد حسا ه يقل عن ) ،من اململكة كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه ن ائيا

 وبلدان م ومطا قة تواقيعهم.فق إجراءات يضعها البنك  حسب عمالئه ذلك و و  ،االلتزام  البنك ةإدار تحويلها ألصحاب ا  موافقة 

فال يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إال  موجب طلب منه مصادق عليه  ،( ريال50,000) مبلغ أما إذا كان رصيد حسا ه يزيد عن

ن جزء، على أتحويل جزء من الرصيد وإ قاء  ، وال يسمح للبنوك من البنك املراسل للبنك املحلي أو لفرع البنك األجنبي املقيم

 االلتزام.إدارة يتم تحويل الرصيد للخارج  اسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته  موافقة 

-  
ً
فال يصرت له الرصيد الذي  ؛وقدم تأشيرة خالت تأشيرة العمل في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه الن ائي سا قا

جديدة  نفس جواز السفر  للبنك  إقامة هااللتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدم إدارة( ريال إال  موافقة 50,000يد عن )يز 

(يوم 180أي قبل )فيقفل الحساب املجمد إذا كان ال يزال في فترة التجميد  ؛أو  جواز سفر جديد
ً
ويفتح له حساب جديد  ا

 يسمح له بعد ذلك  التعامل عليه. ويحول املبلغ للحساب الجديد ومن ثم

 االستثناءات من التجميد: .3-3

  العمليات البنكية على الحسابلبنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام ا يحظر على
ً
هويته  بعد انن اء سريان مفعول  شخصيا

 :الحاالت اآلتية عميلك(، ويستثنى من التجميدعرت )اإال بعد تجديدها أو تحديث  يانات 

ومدفوعات / تحصيالت نظام  ،والحواالت املحلية والدولية الواردة ،اإليداعات  أنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق املقاصة -

 سريع ورواتب املوظفين.

مع /على العميل أو نيا ة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى )رسمية/غير للبنك اتخاذها االلتزامات القائمة على العميل التي سبق  -

التزام سداد  :ومن تلك االلتزامات على سبيل املثال ال الحصر ،املفوضأو صاحب الحساب  ةرسمية( قبل انن اء سريان هوي

 طاقات االئتمان والقروض ومدفوعات الخصم املباشر وتنفيذ التعليمات املستديمة/املنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة 

ن، وكذلك العمليات االستثمارية ذات املخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو واالعتمادات املستندية وخطا ات الضما

مهلة لتجديد الهوية ال تتجاوز  مع العميل وإعطاءه البنكتواصل  على أن يسبق ذلكتجاه العميل  ضرر انخفاض األسعار في ا 

 من تاريخ تنفيذ العملية. (60)
ً
 يوما

لخاصة  حسا ات السعوديين لغير االلتزامات القائمة بعد تجميد الحساب  موجب ا املستديمةيسمح  استمرار التعليمات  -

 من تاريخ ن اية صالحية  (180)وملدة ال تتجاوز  ةرات محدودملوذلك  ،موافقة مدير إدارة العمليات  املركز الرئيس ي
ً
وثيقة يوما

 هذه الحاالت من حيث الحدود وعدد املرات.الهوية. وعلى البنك أن يضع اإلجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل 

ن ياألمراض املستعصية املقيم ي وذو  ،ن للدراسة في الخارجيواملبتعث ،ن و ن الد لوماسيو السعودي األشخاص الطبيعيون حسا ات  -

البنك في حال علم  ، وذلكواملرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شا ه هذه الحاالت ،في املستشفيات أو خارجها

 من تاريخ ن اية صالحية هويات م (180)حيث يمنحون مهلة   أوضاعهم 
ً
 إدارةولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة  ،يوما

 االلتزام في البنك. وإدارةااللتزام في البنك، وما زاد عن هذه املدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام 

 ا من هذه الفئات والتواصل معهم  الطرق املناسبة  حسب ملف كل عميل أو  حسب ئبة عمالمخاط ويجب على البنوك

 اإلجراءات واملراجع التي تراها مناسبة لحث م على تجديد هويات م.

حسا ات موظفي الدولة الذين تسلم رواتب م عن طريق البنوك وجمدت حسا ات م ولم يتمكنوا من تقديم  طاقات هوية وطنية  -

 من تاريخ ن اية صالحية هويات م أو تاريخ استحقاق التحديث،  (180)نه يسمح لهم  مهلة إإشكال نظامي بشأن ا، فلوجود 
ً
يوما

 وبعد تقديمه صورة من  طاقة العمل الرسمية أو تعريف
ً
 رسمي ا

ً
 .ا
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 :البنكية تحديث بيانات الحسابات - 4

ية رقا ية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عمالئ ا تحديث معلومات تبدأ عملية تحديد هوية العميل في  داية التعامل، وكعمل

عملية تحديث الحساب هوية العميل تشمل و  الحساب املحتفظ  ه في البنك حسب الحاالت واملدد املحددة في هذه القواعد.

 عن العميل،  واملعلومات املالية  ما في ذلك املعلومات الشخصية ملن واملعلومات الشخصية والعنوان الوطني
ً
 / وكيال

ً
يعمل نيا ة

، وتكون عملية تحقيق ذلكلومعلومات املستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة 

 تحديث الحسا ات وفق اآلتي:

 :العميل هوية تحديث .4-1

 .دةاملنوع/ الوالوثائق الرسمية حسب  اتتحديث الهوي .أ

حدث مع ن اية املدة املحددة لسريان ا مثل السجل التجاري أو الهويات والوثائ -
ُ
ق التي تكون مدد سريان ا أقل من خمس سنوات؛ ت

 .الترخيص

حدث سنوات؛ خمس من أكثر سريان ا مدد والوثائق التي تكون  الهويات -
ُ
ل ت

ُ
 الوثائق أو الهوية سريان انن اء عند أو سنوات خمس ك

 .أسبق( )أي ما الرسمية

 واملنظمات مثيلها أو والسفارات األجهزة الحكومية حسا ات مثل رسمية، خطا ات أو موافقات  موجب املفتوحة الحسا ات -

 يتوجب فإنه األهلية؛ واملدارس األهلية واملؤسسات الجمعيات مثل املدة مفتوحة وسجالت تراخيص  موجب أو ومثيلها الدولية

 أقص ى. كحد سنوات خمس تحديث ا مدد تتجاوز  أال

 الهوية عن ُبعد:ديث بيانات تح .ب

 .-وفق تقديرها-للبنوك تحديث  يانات الهوية عبر هذه الخدمة لعمالئ ا  -

 االستفادة من هذه الخدمة. من من في حكمهم  أوتمكين األشخاص غير مكتملي األهلية  يحظر -

 .ذلك ومستقل وتوثيق موثوق  مصدر من معلومات أو  يانات أو وثائق  استخدام الهوية وثائق صحة من على البنوك التحقق -

 العميل: بيانات . تحديث4-2

 للبنك تحديث  يانات العميل في أٍي من الحاالت اآلتية: .أ

عند تقادم معلومات العميل )مرور املدة املحددة(، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل املثال تغيير  -

 .مجلس إدارة املنشأة التجارية

 ي تنفيذ العمليات املالية على الحساب.عند تغير سلوك العميل ف -

 اإلرهاب. وتمويل األموال غسل مخاطر على املبنية الواجبة العناية  إجراء البنك قيام عند -

 الوثائق ب ذه وال يكتفى الحسا ات موافقات تحديث إلجراء وسائل هي الرسمية واملوافقات الهويات وثائق أن على البنك مراعاة .ب

 لبيانات العميل. حديثت عملية أن ا على فقط

 أقص ى. كحد سنوات ثالث كل املراسلة البنوك حسا ات تحديث يتم .ج

 للعمالء املصرفي( وذلك أو الهاتف اإللكترونية )االنترنت البنكية الخدمات خالل من العميل  يانات تحديث للبنك قبول  .د

 من معلومات أو  يانات أو وثائق  استخدام العميل هوية صحة  يانات من التحقق على أن يتم الخدمات، هذه في املشتركين

 .ذلك وتوثيق ومستقل موثوق  مصدر

 املصرفية غير املتحركة: التعامالت - 5

هي الحسا ات والعالقات والتعامالت التي أكملت سنتين ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية أجراها العميل أو املفّوض عنه أو ورثته، 

، وحفظ ت ا هو مّوضح في هذه القاعدة. ووتنقسم إلى ثالث مراحل وفق م
ً
 دت هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إ قاء التعامل نشطا

مسجلة أو  مراسلة موثقة خالل املدد الزمنية املوضحة في البند مدينة مالية  عمليةعلي ا العمالء  جِر أصول )أموال( العمالء التي لم يُ 

 إلى التواصل مع2-5رقم )
ً
العمالء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحاب ا عند طلب م لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق  (، وت دت أيضا

مكانية االستدالل على وجود إلى حسا ات متروكة منقطع أصحاب ا في حال تعذر إواملستندات واإلجراءات الالزمة، وإلى تعديل تصنيفها 
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مرحلة  وذلك في شأن الجهات الحكوميةحسا ات  حكام هذه القاعدةويستثنى من أأصحاب ا واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، 

، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسا ات االحتياطي النظامي املودع (4-2-5الحسا ات املتروكة فقط املوضحة في الفقرة ) 

رت  أرصدت ا إال بعد الحصول على تصريح والتي ال يسمح  التص البنك املركزي من قبل املؤسسات املالية الخاضعة إلشرات ورقا ة 

  .البنك املركزي كتابي مسبق من 

 التعامالت التي تسري عليها القاعدة: .5-1

لألشخاص  العمليات، وما في حكمها( النقدية والعينيةو تسري هذه القاعدة على جميع األصول )الحسا ات، والعالقات البنكية، 

 ، وتشمل اآلتي:بنوك العاملة في اململكةالطبيعيين واالعتباريين املودعة في ال

:
ً
أي حركة مالية مدينة سحب أو غير املتحركة التي لم ينفذ علي ا العمالء حركة  وحسا ات التوفير ،الحسا ات الجارية الدائنة أوال

 .  أخرى 

:
ً
  أصحاب ا.توصل البنك إلى دد تلقائيا ولم يالودائع االستثمارية التي لم يراجع أصحاب ا بعد انن اء املدة املتفق علي ا، والتي تج ثانيا

:
ً
لم تخصم أو لم تستلم من تاريخ و عضوية الحواالت وما في حكمها( التي لم تجر تسوين ا، و  ،سويفتو  ،الحواالت املصرفية )سريع ثالثا

 نشائ ا.إ

:
ً
، التي سدد أصحاب ا مديونيات م ولم األسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيالت املصرفية رابعا

 يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكين ا.

:
ً
مانات )الخزائن( التي يؤجرها البنك للعمالء ولم تجدد العقود الخاصة ب ا من تاريخ آخر زيارة للعميل، ولم يستدل صناديق األ  خامسا

ن خالل مراسلن م أو عن طريق وجود حسا ات ومعلومات أخرى لهم من خالل االتصال املباشر أو م البنك على وجود أصحاب ا سواءٌ 

 املتعلقة  صناديق األمانات. البنك املركزي ، على أن ُيراعى في شأن ا تعليمات لدى البنك

:
ً
يرها( أو املبالغ واألرباح املستحقة للعمالء عن استثمارات م في مختلف أنواع األوعاية االستثمارية التي تديرها )أو كانت تد سادسا

يحتفظ ب ا البنك لصالح العمالء التي انن ت مدة االستثمار الخاصة ب ا ولم تدفع ألصحاب ا بسبب عدم مراجعن م البنك الستالمها أو 

عدم وجود حسا ات متحركة لهم إلضافن ا إلي ا، وعدم إمكانية االستدالل علي م أو وجود أي معلومات عن م بعد مراسلن م وإشعارهم 

 
ً
 .كتا يا

:
ً
 الدفع املسبق. خدمات حسا ات خدمات الدفع املسبق  ما ال يتعارض مع قواعد سابعا

:
ً
 عن املستغل ولم يطالب ثامنا

ً
 ب ا.  وااملبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية التي أودعها العمالء زيادة

:
ً
 .التمويلي حسا ات تسوية التأجير تاسعا

:
ً
 الضمانات واالعتمادات املستندية من تاريخ انن اء صالحين ا. املبالغ املحجوزة لقاء خطا ات عاشرا

املبالغ األخرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات علي ا  خالت ما سبق ذكره ولم تدفع ألصحاب ا بسبب عدم االستدالل  الحادي عشر:

 علي م.
 

 :غير املتحركةاملصرفية  لتعامالتلومتطلبات املعالجة تصنيف الفترات واملدد الزمنية . 5-2

 (:activeالحسابات النشطة ) .5-2-1

 (نيوعشر  ةأربع)نفذها العميل أو وكيله املفوض مدة مالية مدينة على آخر عملية  ( إذا لم يمِض active) ةنشط تعتبر التعامال ت

 
ً
  شهرا

ً
  د ميالديا

ً
 من تاريخ آخر عملية أجراها العميل. ءا

 (:Dormantالحسابات الراكدة ) .5-2-2

  (نيوعشر  ةأربع)مدة  ت( إذا أكملDormant) ةراكد التعامالتبر عتت
ً
  شهرا

ً
 ميالديا

ً
أجراها  مالية مدينة خر عمليةآمن تاريخ  دءا

 .مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة العميل أو وكيله املفوض

 :(Dormantالراكدة )متطلبات معالجة الحسابات 

 ية  صالحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.للرقا ة الثنائ الحسا ات الراكدة يخضع تنشيط -

  )الشخص الطبيعي(( إال  حضور العميل Dormantقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ) ال يسمح  -
ً
أو  شخصيا

رثته أو املفوض على الحساب إذا كان الوكيل الشرعي املنصوص في وكالته على التعامل على الحسا ات البنكية للعميل أو وكيل و 
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لكتروني املوثقين واملعتمدين في سجالت البنك أو و البريد اإلأيسمح  قبول الفاكس استثناًء ة )شخص اعتباري(. و أحساب منش

 عن القنوات اإل ىحدإتنفيذ عمليات مالية على الحساب  استخدام 
ً
حضور لكترونية مثل االنترنت والهاتف املصرفي لتكون  ديال

 العميل، وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل  حالة الحساب وطبيعة العملية املنفذة.

قبول اإليداعات  أنواعها والحواالت املحلية والدولية وأرباح األسهم وغيرها التي تتم من  يسمح خالل فترة الحسا ات الراكدة  -

 ت نشطة بسبب تلك العمليات.لى حسا اإتغيير حالة الحساب  شخص غير صاحب الحساب، وال يسمح 

-  
ُ
 ما في ذلك العمالء الذين لدي م حسا ات أخرى نشطة، حيث يتطلب من البنك  والتعامالت، العمالءكافة طبق هذه املرحلة على ت

إذا كان له حسا ات  (خمس سنوات) الغه  اإلجراء الذي سوت يتم على حسا ه قبل  لوغ حسا ه مدة إالتواصل مع العميل و 

خالل املدة املحددة والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب، وإذا لم يتحقق تحريك الحساب  ،ى نشطة أخر 

 فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسا ات غير املطالب ب ا.

 (:Unclaimedالحسابات غير املطالب بها ) .5-2-3

( شاملةن يميالدية )ست (سنواتخمس )مدة  ت( إذا أكملUnclaimed) اغير مطالب ب  تعتبر التعامال ت
ً
مرحلة الحسا ات  شهرا

من االستدالل على العميل واستنفد  يتمكن البنكمسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم  مالية مدينةذ أي عملية ينفدون تالراكدة 

 وسائل االتصال  ه. جميع

 :(Unclaimedمتطلبات معالجة الحسابات غير املطالب بها )

( على Suspense Accountيحول الرصيد خالل الشهر الالحق ملض ي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع )على البنك أن  -

 (.الحسا ات غير املطالب ب ا)فقط يسمى  التعامالتمسااتوى البنااك خاص ب ذه 

صل يجب أن تصنف هذه الحسا ات في حساب مجمع، يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التوا -

 املختلفة وحسب جوانب الرقا ة. 

يسمح خالل مدة الحسا ات غير املطالب ب ا قبول اإليداعات والحواالت املحلية والدولية، وأرباح األسهم، التي تتم من غير  -

 صاحب الحساب.

 خالل هذه املرحلة، وحصر الرقا ة على هذه  على البنك -
ً
الحسا ات في حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع ن ائيا

 اإلدارة العامة )املركز الرئيس ي(.

ل الرصيد القائم يحو تفتح حساب جديد و   ينحساب أو سحب الرصيد، فيخير التنشيط  إلعادةلبنك لفي حال مراجعة العميل  -

ل بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيالرصيد يصرت له  أن أو ،في سجالت البنك إليه

  ال(.و حالشرعي له أو وكيل ورثته أو املفوض  إدارة وتشغيل الحساب )حسب األ 

وبمستوى رقابي أعلى من  ،أن يضع السياسات واإلجراءات التي تكفل الرقا ة املزدوجة على ملفات هذه الحسا اتعلى البنك  -

أن يتم توفير أدوات السالمة األمنية  عينيت املستوى املطبق على  قية امللفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن  قية امللفات، كما

 الالزمة لحماين ا من مخاطر الحفظ.

 كان  يحظرو  ،إ قاء أرصدة هذه الحسا ات كالتزام في املركز املالي يتم -
ً
إجراء أي تصرت كان من البنك على رصيد الحسا ات أيا

 حد الرصيد األدنى واملدة الالحقة ونوع الحساب.

  الحسا ات، وفي هذه الحالةعلى أصحاب لدى البنك مدينة  التزاماتد التحقق من عدم وجو  يتم -
ُ
خصم االلتزامات القائمة قبل ت

 . املجمعحساب التحويلها إلى 

ريال وأقل، على أن يحتفظ  جميع  يانات العمالء ومبالغ أرصدت م  (100) ت اأرصد تعادلللبنك أن يقفل حسا ات العمالء التي  -

 في الحساب املجمع، وفي ح
ً
 . إلي م عادة املبالغإيتم ف ال مراجعن م للمطالبة  أرصدت م الحقا

 :(Abandoned)املنقطع أصحابها عن البنك املتروكة الحسابات  .5-2-4

 عن البنك إذا أكمل اوصاحب  ةمتروك تعتبر التعامال ت
ً
 من تاريخ  ةالفقر هذه املدد واملراحل الزمنية املوضحة في  تمنقطعا

ً
اعتبارا

(، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية االستدالل على وجود صاحب Unclaimedغير مطالب ب ا )  أن ا حسا ات تصنيفها
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واستنفد وسائل االتصال  ه كافة وفق سياسة وإجراءات  ،الحساب من خالل حركة حسا اته أو تعامالته األخرى مع البنك

 :  املراحل الزمنية لهذه الحسا اتالقواعد، وفيما يلي إيضاح املدد و  التواصل املحددة في

لحساب الجاري ل عملية( وذلكسنة ميالدية من تاريخ آخر  ةمدة عشر سنوات ميالدية غير مطالب ب ا )أي مجموع خمس عشر  -

 الدائن، وحساب التوفير، والودائع االستثمارية، وأرصدة األشخاص املتوفين، واملبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية.

الحوالة املصرفية، وصناديق  عملية( في شاأنس سنوات غير مطالب ب ا )أي مجموع عشر سنوات ميالدية من تاريخ آخر مدة خم -

األسهم والسندات و األمانات، وأرباح املساهمين املحتفظ ب ا، واملبالغ واألرباح غير املدفوعة املستحقة للعمالء عن استثمارات م، 

لبنك لقاء التسهيالت املصرفية التي سددت مديونيات أصحاب ا ولم يراجعوا البنوك بعد وصكوك العقارات املرهونة لصالح ا

، وحساب ذلك الستعادة ملكين ا، واملبالغ املحجوزة مقا ل خطا ات الضمانات واالعتمادات املستندية من تاريخ انن اء صالحين ا

 خرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات عليه.تسوية اإليجار التمويلي وحساب خدمات الدفع املسبق، واملبالغ األ 

 :(Abandoned)املنقطع أصحابها عن البنك  املتروكةمتطلبات معالجة الحسابات 

إلى حساب متروك للمدد املّوضحة لهذه الحسا ات على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خالل الشهر الالحق  -

 .(Abandoned)منقطع صاحبه عن البنك 

 .للبنك اإلشرات املباشر ألحد املسئولين املخولين في اإلدارة العليا ت تحتتكون هذه الحسا ا -

  :متطلبات عامة .5-3

 يتعين في شأن التعامالت املصرفية غير املتحركة االلتزام  اآلتي:

 االستمرار في احتساب العموالت وأرباح الحسا ات حسب املتفق عليه أو حسب األسعار السائدة في السوق. .أ

 للفترات الزمنية املحددة لكل من ا. القواعداإلجراءات املنصوص علي ا في  الحسا ات واتخاذصنيف مراجعة وت .ب
ً
 بشأن ا وفقا

 حسب املدة النظامية الالزمة لالحتفاظ  السجالت. .االحتفاظ  نسخ املستندات والسجالت الخاصة  جميع املبالغ واملستحقات .ج

 : على البيانات اآلتية -أدنى حد -االحتفاظ بسجالت تفصيلية للحسا ات تحتوي  .د

 الهوية. وثيقةاسم العميل  الكامل حسبما هو مدون في  -

 .العميل حسب املتوافر في سجالت البنكهوية رقم  -

 مقدار األصول املستحقة والفترات الزمنية التي تعود إلي ا. -

 .(خحواالت، الطبيعة األصول املستحقة للعمالء )حسا ات جارية، ودائع استثمارية،  -

 عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية )إن وجدت(. -

 رقم الحساب البنكي أو رقم العالقة أو الرقم التسلسلي في سجالت األمانات )إن وجد(. -

 أرقام شهادات امللكية )إن وجدت أو كانت ذات عالقة(. -

  يانات أخرى تتعلق  العميل متى وجدت أو كانت ضرورية.  أي -

 للمواصفات الفنية التي اال  .ه
ً
 ما  البنك املركزي حددها يحتفاظ في البنك  البيانات الشخصية واملالية في سجالت إلكترونية وفقا

 الرجوع إلي ا. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى 
ً
 .البنك املركزي يسهل مستقبال

لعمالء تذكر إلى اء، وكشوت الحسا ات املرسلة إضافة نصوص في العقود واالتفاقيات ونماذج فتح الحساب املوقعة من العمال .و

  هذه القواعد. فترات وإجراءات تجميد الحسا ات واملبالغ األخرى املذكورة في  في ا 

 يكون دور إدارة االلتزام في جميع املراحل واملدد املذكورة دور  .ز
ً
 إشرافي ا

ً
لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسا ات، وتتم إعادة  ا

 دارة عمليات البنوك.الحقوق عن طريق إ

 غير املتحركة: التعامالت املصرفيةسياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب  .5-4

افر تصـــنيف للعمالء حســـب  .5-4-1 بحد -القانونية  الطبيعةتطبيق ســـياســـة تجراءات التواصـــل مع العمالء من خالل تو

 اآلتي:وفق  -أدنى
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دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  ون ومواطنو ديوتشمل السعو  ون،املقيم ت األشخاص الطبيعيون تعامال  -

. فون ن واملعر و ن املقيمو املقيمين في اململكة والوافد
ً
 سياسيا

وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج  ،غير املقيمين ت األشخاص الطبيعيون تعامال  -

ة في وترك أرصد اململكة غادرويشمل ذلك من ي اململكة )العربية غير املقيمين في اململكة واألجانب غير املقيمين ف

  (.الحسا ات

 األشخاص االعتباريين املقيمين.ت تعامال  -

 األشخاص االعتباريين غير املقيمين.ت تعامال  -

  ما في ذلك الحسا ات الدولية. ،البنوك التجارية -

 البنوك املراسلة. -

 الجهات الحكومية. حسا ات -

 :واالستدالل وسائل التواصل .5-4-2

)دون االفصاح عن البيانات املالية( في جميع املدد الزمنية املذكورة ومحاولة االستدالل علي م تواصل مع العمالء ال على البنوك

 :اآلتي على سبيل املثال ال الحصر النظامية املمكنة ومن ا وسائلجميع ال 

 .(SMSرسائل الجوال ) -

 لكتروني.  رسائل البريد اإل -

 م التواصل املتاحة.االتصال الهاتفي  أرقا -

 كتاب رسمي من البنك  البريد للعمالء داخل وخارج اململكة. -

 زيارات ميدانية للعمالء من مسئولي العالقة في البنوك. -

 رسائل في كشوت الحسا ات البنكية توضح حالة الحساب واملطلوب من العميل. -

ن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل مراكز املعلومات الرسمية املتوافرة التي تمكو أدوات البحث العامة  -

 
ّ
ة على وجود العمالء على قيد الحياة أو مغادرت م إلى الخارج أو انن اء النشاط الجديدة غير املتوافرة لدى البنوك أو الدال

 التجاري واملالي.

لعمالء أصحاب الحسا ات غير نشر إعالنات توعوية في وسائل اإلعالم توضح التنظيمات ذات العالقة واملطلوب من ا -

 املتحركة وتوضح إجراءات البحث عن األرصدة.

 .لجهات الرسمية املختصة لالستفسارالكتا ة الى ا -

املختلفة للتعامالت املصرفية غير  لوسائل املذكورة أعاله خالل املراحلواستخدامه لتواصل البنك مع العمالء كون ي -

االستجا ة من  ، وللبنك في حال عدميتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة ،  حيثفترات زمنية متقطعة املتحركة على

من كل مرحلة. على أن توثق  ةيقات التواصل مع العمالء بعد سنإعلي م أو تعذر التواصل معهم،  عدم االستداللالعمالء أو 

 وسائل التواصل مع العمالء.

 وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العمالء: .5-4-3

  أ)تنش وحدة عملر يوفبنك تعلى ال
ً
 ،( تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقص ى سبل الفاعليةأو تحدد رسميا

 على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل واملسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود املبذولة.

 غير املتحركة: التعامالت املصرفيةمع العمالء أصحاب مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل  .5-4-4

 على البنوك االلتزام  اآلتي عند التواصل مع العمالء  حسب كل مرحلة:

 الحسابات الراكدة: .أ

التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة إل الغهم  حالة الحسا ات واملطلوب من م القيام  ه، واإلجراء الذي يتم  -

 البنك في حال عدم قيام العمالء  املطلوب من م،  ما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب  ه.سوت يتخذه 

 إلى  -
ً
)دون  قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب  ه األهليةجمعيات الالحكومية و  الجهاتالكتا ة رسميا

 رتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب. إل الغ الجهة  ما سوت يت (2-4إخالل  ما ورد في الفقرة )
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 إلى السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها والد لوماسي الكتا ة -
ً
ن قبل سنة من تحويل ين املقيمو رسميا

 تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب  ه إل الغ الجهة  ما سوت يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

 :سابات غير املطالب بهاالح .ب

على  ،البنك املركزي الحكومية غير املطالب ب ا ألمر حساب وزارة املالية لدى  الجهاتإصدار شيك مصرفي  رصيد حساب يتم  -

ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة  ،منه إلى الجهة الحكومية ةونسخ ، موجب كتاب رسمي لبنك املركزي إلى ايتم إرسال الشيك أن 

 ؤون املالية والحسا ات.املالية للش

التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املرحلة السا قة إل الغهم  حالة الحسا ات  يستمر -

 والتوضيح للعمالء أن املطلوب من م التواصل مع البنك الستالم املبالغ وفتح حسا ات جديدة  ديلة. ،غير املطالب ب ا

 .وتسليمه لها مع توثيق ذلك رفي  رصيد حساب السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لهاشيك مص إصدار -

 :الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك .ج

حل السا قة إل الغهم  حالة الحسا ات ااستمرار التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املر  -

 .روكة واملنقطع أصحاب ااملت

 :رقابة وتقارير املراجعة الداخلية .5-5

 لبرنامج املراجعة عن البنك املتروكة املنقطع أصحاب امرحلة الحسا ات غير املطالب ب ا و  مرحلة الحسا اتتخضع الحسا ات في 

 رنامج املراجعة السنوي  أي  رامج دورية أال يربط  على ، ويتم رفع التقرير إلى لجنة املراجعةكل سنتين  حد أقص ىالداخلية مرة 

 أخرى ذات صلة  الحسا ات.

 :البنك املركزي التقارير اإلحصائية السنوية املطلوبة من  .5-6

  بنك املركزي ن اية شهر مارس من كل سنة إلى اليجب رفع  يان في 
ّ
 يتضمن حصر  لبنك املركزي غ للبنك من اوفق الجدول املبل

ً
 ا

دون  ،حسب طبيعة وفئة الحسا ات وأرقام الحسا اتوالحسا ات املتروكة املنقطع أصحاب ا عن البنك،  ب ا للحسا ات غير املطالب 

 وذلك كما هي في ن اية شهر ديسمبر من السنة السا قة. ،ذكر املعلومات الشخصية

 ( ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:عرف عميلك)امبدأ تطبيق  - 6

أن  ؛على أن يكون الهدت والغرض األساس ي من تطبيق هذا املبدأ االلتزام التام  تطبيق مبدأ )اعرت عميلك(، يتعين على البنوك -

ملام إأو قبل تنفيذ عملية لعميل ال تربطه  ه عالقة عمل، على  ،يكون البنك وقبل  دء عالقة العمل أو فتح الحساب، أو خاللهما

خالل تقييم مدى ما قد ُيشكله العميل من مخاطر على البنك  من ،اطه وتعامالتهتام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نش

ومستوى تلك املخاطر، على أن يتزامن  ناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع املتطلبات النظامية املتعلقة  فتح الحساب 

  أو  دء العالقة

 وفق (عرت عميلك)ا أاإلجراءات الالزمة فيما يخص تطبيق مبدوتحدد تضع البنوك  -
ً
لألهمية النسبية ودرجة تقييم املخاطر من  ا

 .وكذلك مراجعن ا وتحديث االبنك قبل 

ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف املصقولة  الخبرة والتدريب والتي من شأن ا املساعدة في تحديد  -

 وتقييم مستوى املخاطر للعميل.

-  
ً
قرأ هذه القواعد جنبا

ُ
إلى جنب مع املتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم ت

 اإلرهاب وتمويله، واألدلة اإلرشادية الصادرة  موجب م.

ومات الصالحية والحق في الوصول في الوقت املناسب إلى  يانات تعريف العمالء وغيرها من معليتعين أن يكون إلدارة االلتزام  -

 .العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت العمليات والبيانات األخرى ذات الصلة

 :األوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون )طبيعيون أو اعتباريون( -7

 ،حسا اتال عند فتحهم من طبيعة العالقة لألوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون )األشخاص الطبيعيون( التأكدعلى البنوك 

 .لتحقق من صحة املستندات املقدمةاو 
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اقبة املستمرة للحسابات ا-8  والعمليات: البنكية ملر

دون إخالل  ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية،  -

مكنه من متابعة عمليات وأنشطةينبغي أن تتوافر لدى الواألدلة اإلرشادية الصادرة  موجب م، 
ُ
 العميل بنك أنظمة مناسبة ت

،   أال يتم االكتفاءاملتوقع أو املعتاد للعميل، على يتناسب مع النهج ال أي سلوك مشبوه أو وتحديد 
ً
وأن متابعة العمليات يدويا

ملتابعة عمليات العمالء  صفة  -ت والحماية وفق أفضل املعايير في املتابعة وأمن املعلوما - لكترونيةفي األنظمة اإل البنك يستثمر

 مستمرة.

االستفادة من  وذلك بغرضعلى البنك أن يقوم  تقييم الضوا ط الداخلية القائمة على أساس املخاطر وبشكل مستمر،  -

 األنشطة غير املعتادة التي تم اكتشافها.

البنك، كما ينبغي دمج نظام املتابعة مع األنظمة لكترونية املستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر ينبغي أن تتناسب األنظمة اإل -

 ولديه االحتياطات الالزمة  نتيجة الدمج؛ عدم توافق  ين النظامين وفي حال نشوءاألساسية للبنك، 
ً
على البنك أن يكون مستعدا

 .واإلجراءات اليدوية ملعالجة وتطوير عدم التوافق

غير ل اعمأقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن  طريالبنكية  استخدام الحسا ات  اشتباه البنكعند  -

 .إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية عليهفيجب  مشروعة،

 ب كمبدأ أساس ي لهذه القواعد:يالتدر  - 9

مكافحة و  (عرت عميلك)اعلى البنوك عدم تكليف أي صرات أو موظف خدمات عمالء إال بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ  -

 .، وكذلك سياسة السلوك املنهي واألخالقي ملوظفي البنكوتمويل اإلرهاب عمليات غسل األموال

أن تضمن البنوك في  رامجها ذات ا، كما يتعين  البنوك وضع  رامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في املوضوعات على -

 طبيقات ا.التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وت

 عليها:   تنفيذوالوالعالقات املصرفية الكشف عن الحسابات واألرصدة  - 10

الخاصة  تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية  املستندات واملعلومات والبيانات ذات  البنك املركزي  مع مراعاة تعليمات -

كالحجز )والعالقات املصرفية والتنفيذ علي ا الكشف عن األرصدة والحسا ات  الصلة  الحسا ات البنكية للعمالء، يكون 

  ذلك.  ناءً  البنك املركزي  أمر من  الجبري( واالستقطاع
ً
 على طلب من الجهات املخولة نظاما

تحويل املبالغ من حسا ات عميل و إصدار الشيكات و االستقطاع الجبري، و ُيقصد  التنفيذ على العالقات املصرفية الحجز،  -

 .البنك

حاط -
ُ
 يقتصر، و التامة سرية المراحلها كافة الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية والتنفيذ علي ا في  إجراءات ت

 .هالصادرة عنه في التعليمات ؤ إال ما تم استثناالبنك املركزي استقبال هذه الطلبات من 

نفيذ علي ا وفق الشكل والطريقة واملدد الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية والت البنوك تنفيذ طلبات على -

 .يحددها البنك املركزي التي 
 

 الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية: .10-1

وفق التعليمات املنظمة لذلك،  البنك املركزي على طلب  ألغراض الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية  ناءً 

حث ا عند الكشف جميع العالقات  ين البنك والعميل ومن ا الحسا ات النشطة والحسا ات يتوجب على البنوك أن تشمل في  

مانات وبطاقات االئتمان وحسا ات التحويل غير املتحركة والودائع وصناديق األ والتعامالت املصرفية املقفلة والحسا ات املعلقة 

ثبات إن يكون البحث كأساس  اسم عميل البنك ومستند أ)عضوية الحواالت( وأي عالقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك، و 

 ، مع االلتزام  اآلتي:الهوية أو املستند املفتوح  موجبه الحساب
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بنك لل  وأن تنص البنوك في إفادت ا  ،أن يشمل البحث املؤسسات الفردية اململوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات -

ال في حال نص طلب الكشف على عالقة/عملية محددة فيجاب إ ،والتعامالتعلى شمول البحث لهذه الحسا ات  املركزي 

 الطلب املحدد فقط.على 

 ملتطلبات هذه القاعدة. البنك املركزي ضمان سالمة وصحة املعلومات املرسلة إلى  -
ً
 تنفيذا

 في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية التي تخص شخص -
ً
؛ ا

ً
يشمل الكشف  فيجب أن طبيعيا

 كر تم ذجميع ما 
ً
 ملبدأ وحدة  في هذه القاعدة، ه مسبقا

ً
 إلى املؤسسات واملحالت التجارية التي تعود ملكين ا له تطبيقا

ً
إضافة

 بعينه فيقتصر الكشف 
ً
 تجاريا

ً
العالقات العائدة لها دون  عنالذمة املالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محال

 صاحب ا.

؛ يتم االكتفاءفي حال طلب  -
ً
 طبيعيا

ً
 اإلفصاح عن  الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا

 و  ،لهذا الشخص اسم الشركة ونسبة الشراكة
ً
 أو أسهما

ً
ال يتم اإلفصاح عن حسا ات وأرصدة الشركات التي يملك حصصا

شترك ونسبة مشاركة  تركة  حيث يكتفى، وينطبق ذلك على الحسا ات املشفي ا، أو املشارك في ملكين ا
ُ
 رقم الحساب امل

 على خالت ذلك. البنك املركزي العميل املطلوب اإلفصاح عن عالقاته مالم ينص طلب 
 

 :والحسابات والعالقات املصرفية الحجز على األرصدة .10-1-1

 البنك املركزي على طلب   ناءً  عالقات املصرفيةوال الحجز على الحسا ات واألرصدة على البنوك االلتزام  اآلتي عند تنفيذ طلبات

 وفق التعليمات املنظمة لذلك:

املبلغ املحدد إجراء الحجز على إذا كان املطلوب حجز مبلغ محدد من حسا ات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب   -

منع إجراء عمليات مدينة على الرصيد فره يقوم البنك  افر املبلغ، وفي حالة عدم تو االرصيد القائم في حالة تو فقط من 

حين اكتمال املبلغ املحدد وعدم إلى إلخ( والسماح  العمليات الدائنة فقط …القائم في حسا ات العميل )سحب، تحويل، 

 فتح حسا ات جديدة.

ترك العميل حسا ات الشركات التي يش استثناء والعالقات املصرفية  الحسا ات األرصدة الدائنة في أن يشمل الحجز كافة -

 على خالت ذلك.البنك املركزي ما لم ينص طلب  والحسا ات املشتركة ،في ملكين ا بشكل مباشر أو غير مباشر

 على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على املبلغ املطلوب فقط، وحال تو  -
ً
 أو تنفيذيا

ً
 تحفظيا

ً
فر املبلغ اإذا تضمن الطلب حجزا

 .ذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسا ات واملبالغ األخرى   البنك املركزي املطلوب حجزه يتم إ الغ 

  مجرد انن اء املدة. حين انن اء املدة املحددةإلى إذا كان طلب الحجز محدد املدة، فيتم الحجز  -
ً
 ورفع الحجز تلقائيا

وز املحجوز من )أال يتجايجب على البنوك عند إجراء الحجز االلتزام  التعليمات املتعلقة  الخصم من رواتب املوظفين  -

)أال يتجاوز  واملتقاعدين( البنك املركزي الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات 

( وتعليمات البنك املركزي املحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات 

، وأي تعليمات متعلقة  املبالغ املستثناة من الحجز، املحولة أو املفتوحة  البنك لدعم الحكومي للمواطنين رامج التعويض وا

 إتاحة السحب النقدي لهذه املبالغ املستثناة عن طريق أجهزة الصرت اآللي. البنوك  كما على

 منع البنوك من التعامل مع العميل: .10-1-2

عالقاته املصرفية  منع العميل الصادر  حقه أمر منع التعامل من إدارة أن تقوم لتعامل تلقي ا طلب منع ا على البنوك عند -

 القائمة وعدم

أمواله وصفته الشخصية مصرفية مدينة، وأن يكون املنع فيما يتعلق   بعملياتالسماح له  إنشاء عالقات جديدة أو القيام  -

 دون غيرها،

 أو  -
ً
 أووأال يشمل ذلك كون الشخص وليا

ً
  إدارة الحسا ات غير املفتوحة  اسمه وصيا

ً
 أو مفوضا

ً
البنك طلب ، ما لم ينص وكيال

 خالت ذلك. علىاملركزي 

  مجرد انن اء  حين انن اء املدة املحددةإلى فيتم املنع  ؛في حال كان طلب منع التعامل محدد املدة -
ً
فقط، ويرفع منع التعامل تلقائيا

  املدة.
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  طلب الحجزمكان طلب منع التعامل  في حال -
ً
 الحجز. إجراءاتفيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك  رفع  ؛قترنا

 

 االستقطاع الجبري من الحسابات: .10-1-3
، يقوم  البنك املركزي يقصد  االستقطاع الجبري من الحسا ات أمر يبلغ للبنك عبر  -

ً
 ناًء على طلب من الجهات املخولة نظاما

 غ محدد  صفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.البنك  موجبه  خصم مبل

أولوية وتنفذ قبل الديون األخرى، ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من البنوك  من الحسا ات الجبرية والنفقات تاالستقطاعاتمثل  -

 .لضمان تنفيذه

، وأن العميل الحساب الذي يقيد فيه راتب خاللمديونيات من  وأنفقة  لصالح ستقطاع اال البنك املركزي يكون تنفيذ طلب  -

، ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذه فور قيديكون التنفيذ 
ً
البنك  نص طلبويستثنى من ذلك في حال  ،الراتب مباشرة

  ؛ فيتم التنفيذ من خالله.االستقطاع من حساب محددعلى  املركزي 

 و فقد األهلية:بسبب الوفاة أو اإلفالس أ التجميد .10-2

أو افتتاح أي من تجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية  بسبب الوفاة أو فقد األهلية بالتجميداإلخطار الرسمي  .10-2-1

 :بموجب نظام اإلفالس أو التصفية بموجب نظام الشركات

:
ً
 إلى األنظمة املرعية  –على البنك  أوال

ً
 همأو استال  هعلموتجميد الرصيد في حال وقف املعامالت الخاصة  الحساب   –استنادا

 
ً
 رسميا

ً
 من الجهة املختصة  أٍي من اآلتي:إخطارا

 .فاة صاحب /أو أحد أصحاب الحسابو  .أ

 تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب. .ب

 صدور قرار قضائي أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء  تصفية الشركة صاحبة الحساب. .ج

 إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية  موجب نظام اإلفالس لصاحب الحساب.افتتاح أي من  .د

:
ً
 ُيراعى في شأن ما ورد أعاله ما يلي: ثانيا

عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من  -

( الوارد أعاله.
ً
 البند )أوال

( الوارد أعاله من قبل املصفي املعين  موجب قرار التصفية القضائي تكون إدار  -
ً
ة الحساب وفق الفقرة )ج( من البند )أوال

 لتعيين املصفي والقيود املفروضة على سلطاته، 
ً
أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء، على أن يراعى أن يكون القرار شامال

س سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء(، ويستثنى واملدة الالزمة للتصفية )على أال تتجاوز خم

( الوارد أعاله، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها 
ً
من حكم هذه الفقرة، والفقرة )ج( من البند )أوال

 حسب –عقد أو النظام أو االتفاق األساس أو اتفاق  ين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في ال

 .–األحوال

( الوارد أعاله أمين التصفية أو لجنة اإلفالس  حسب ما يحدد في قرار  -
ً
يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة )د( من البند )أوال

 املحكمة املختصة.

( أعاله ما لم يرد بشأن -
ً
  ا أمر قضائي.الشيكات املحررة قبل وقوع أي من الحاالت الواردة في البند )أوال

 طلب الورثة واألولياء واألوصياء من البنوك الكشف عن تعامالت وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي األهلية ومن في حكمهم. .10-2-2

 كشف وإدارة حسابات املتوفى: .10-2-2-1

على  ،تخص مورثيهي حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن تعامالت أو أرصدة حسا ات أو عالقات مصرفية ف -

 أدنى شهادة  ،البنك االستجا ة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات والوثائق الالزمة التي تخوله ذلك
ً
وصك  الوفاة،ومن ا حدا

  ما إذا وفي حال لالستعالم،أسماء الورثة ومن م املتقدم  )أو صورة طبق األصل( املتضمن حصر اإلرث
ً
كان املتقدم للبنك وكيال

 
ً
 أو أحدهم شرعيا

ً
تخوله حق االستعالم أو الكشف عن  التيفيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية  ؛عن الورثة جميعا
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،أرصدة املورث. ويتم تزويد املتقدم  النتيجة كتا 
ً
وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص  النتيجة،مع مراعاة الدقة في  ة

 دة موقعاملتوفى ويحتفظ البنك  صورة من اإلفا
ً
 علي ا من املستلم  االستالم. ا

يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في  ،األرصدة ووقف التعامالت بسبب الوفاة تجميدإلدارة حسا ات املتوفى بعد  -

 أدنى صك ناًء على املستندات النظامية والشرعية الحساب، والصرت لهم 
ً
حصر اإلرث، )أو صورة طبق األصل(  ومن ا حدا

، وقرار الصرت أو التوزيع إما رضاًء أو من املحكمة  وكالة شرعية تخّوله ذلك أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين لورثةوحضور ا

للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة  املتوفى؛ فر أي من املستندات املطلوبة فيما يتعلق  الوافدا. وإذا تعذر تو املختصة

ويجب على البنك التقيد  متطلبات وإجراءات  ،اسم سفارة  لد املتوفى ومناولة ورثتهإصدار شيك مصرفي  مبلغ الرصيد  

 (.1-1-200حسا ات الورثة املنصوص علي ا في القاعدة رقم )

غ للبنك عن طريق  -
ّ
يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم  كشوت الحسا ات أو حركن ا للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إال  أمر قضائي ُيبل

 .املركزي البنك 
 

 :كشف حسابات فاقد األهلية .10-2-2-2

في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن وجود تعامالت أو أرصدة حسا ات أو عالقات مصرفية تخص فاقد 

 أدنى الصك ال ،على البنك االستجا ة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات الالزمة التي تخوله ذلك ،األهلية
ً
 شرعيومن ا حدا

 ويتم تزويد املتقدم  النتيجة كتا  األهلية،الذي يثبت الوالية أو الوصاية على فاقد )أو صورة طبق األصل( 
ً
مع مراعاة الدقة في  ة

 ويحتفظ البنك  صورة من اإلفادة موقع األهلية،النتيجة وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص الشخص فاقد 
ً
علي ا  ا

، على أنه يحظر تزويد األوصياء أو األولياء  كشوت الحسا ات أو حركن ا للفترة التي تسبق صدور صك ممن املستلم  االستال 

 حسب كل حالة )املحجور عليه واملعاق ...الخ(. ما تضمنته القواعد الحساب وفق إدارة  ويتم. الوصاية أو الوالية

 خدمات:الهم األولوية في تقديم ؤ وإعطا اإلعاقةذوي األشخاص خدمة  -11

وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات  االعاقةعلى البنوك إعطاء األولوية والعناية القصوى للعمالء من ذوي 

 .لهم بنكيةتقديم الخدمات ال
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 الباب الثالث: القواعد اإلجرائية

 ية:بنكالتعليمات العامة بشأن فتح حسابات  /100

 :ة للعميلتثبات الشخصي -1

  ومصادقة هذه النسخ. .لألصول  والتأكد من مطا قن ا املستندات املطلوبةالوثائق و  نسخ الحصول علىعلى البنك  -

التأكد من عدم إجراء أي عملية ألي عميل إال والصاااورة. و العميل على صاااورة هويته   اااحة األصااال  إقرارعلى البنك أن يساااتوفي  -

 .يات املحددة للعمالء املذكورة في هذه القواعدوفق الهو  التحقق من هوية العميلبعد 

 والتحقق من املفوضون  التوقيع على الحسا ات البنكية.التعرت  يتعين على البنك -

 :بنكياملستندات املطلوبة لفتح حساب  -2

 ية للعميل الطبيعي أو االعتباري.ثبات الهو إ وثيقةطبق األصل من  نسخة .أ

عد وفق متطلب الحساب اتفاقية فتح .ب
ُ
 :كحد أدنى مشتملة على اآلتيو  ات هذه القواعدت

 وسائل االتصال.و املهنة، و ، الوطني العنوانو تاريخ سريان الهوية، و رقم الهوية، و الجنسية، و املعلومات الشخصية: االسم،  -

الغرض من و  حجم الحركة املالية املتوقعة على الحساب )إيداع/سحب(،و املعلومات املالية: مصدر الدخل )األساس ي/اإلضافي(،  -

  .فتح الحساب

 .مخصصة على ذلك.في خانة  مع إقرار العميلشروط وأحكام االتفاقية  ين الطرفين )البنك وصاحب الحساب(  -

 نموذج التوقيع )التوقيع الشخص ي،  صمة اإلب ام، الختم الشخص ي( الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك. -

 .مقيعهاتو وما في حكمهم واستيفاء  لوكيلالولي أو ا إثبات هوية وثيقةمعلومات و  -

  التالي: إقرار من العميل -

  أنه غير 
ً
أحكام وشروط  أدركصحيحة وموثوقة وأنه  قدمهاوأن جميع البيانات التي  ،من التعامل معه ممنوع نظاما

 ونصوص اتفاقية فتح الحساب.

 جهاتأنه مسئول أمام ال  
ً
تي يودعها الغير في حسا ه بعلمه أو  دون علمه أو ال املختصة عن األموال التي يودعها شخصيا

إذا ما تصرت ب ا هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرت ب ا ولكنه لم يبلغ عن ا رسميا عند علمه  وجودها في حسا ه. كما يقر 

 أموال  أن األموال املودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سالمن ا، وأنه إذا استلم البنك منه )العميل( أّي 

 مزيفة فإنه ال يحق له استردادها أو التعويض عن ا. غير مشروعة أو

  وكذلك  ،ال تزيد عن خمس سنواتأ على أو كل فترة )يحددها البنك( ،البنك ذلك حال طلبالتزامه  القيام  تحديث  ياناته

 إذا لم يلتزم  ذلك.تقديم تجديد للهوية قبل ن اية سريان مفعولها، وأنه يعلم  ان البنك سيجمد الحساب 

  حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى املبالغ املقّيدة فيه في حال اشتباه البنك  استخدام الحساب أو أن املبالغ ناتجة

 عن عمليات احتيال مالي.

  ذلك املستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق منأنه. 

 :-كحد أدنى- املعلومات التالية االعتباريين(فتح الحساب )لألشخاص  تتضمن اتفاقيةعلى البنك التأكد من أن  -

 .معلومات أعضاء مجلس اإلدارة 

 .معلومات مديري الشخص االعتباري حسب حالته 

 ونماذج تواقيعهم ن  التوقيعو علومات املفوضم. 

 إلى املستفيد الحقيقي 
ً
 .وهيكل السيطرة وامللكية التحقق من امللكية وصوال

 ألشخاص الطبيعيين عن بعد:ضوابط فتح الحسابات البنكية ل -3

 عدم السماح  فتح الحساب البنكي عن ُبعد للعمالء الذين لدي م حسا ات  نكية قائمة لدى البنك نفسه.  .1

 تقدم الخدمة لألفراد املواطنين )حاملو وثيقة الهوية الوطنية( واملقيمين )حاملو وثيقة اإلقامة(.  .2
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وثائق أو  يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسئولية  يتعّين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام .3

 التحقق على عاتق البنك نفسه.

وتطوير  ووضع السياسات واإلجراءات لتخفيف املخاطر املرتبطة ب ا بشكل دوري، املرتبطة ب ذه الحسا اتتقييم املخاطر يتعّين  .4

 نتائج تقييم املخاطر.وتنفيذ تدا ير وقائية للتخفيف عن املخاطر تتناسب مع 

 وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل  طاقة الصرت اآللي للحساب البنكي. .5

 ( أعاله،  استثناء اآلتي:2يستوفى من العميل املستندات واملتطلبات املشار إلي ا في الفقرة ) .6

 ثبات الهوية للعميل الطبيعي أو االعتباري.إ وثيقةطبق األصل من  نسخة 

 يع الشخص ي،  صمة اإلب ام، الختم الشخص ي( الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.نموذج التوقيع )التوق 
 

 ابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:و ض -4

يتعّين التحقق والتعرت على املؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو  يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع  .1

 التحقق على عاتق البنك نفسه.مسؤولية 

يتعّين تقييم املخاطر املرتبطة ب ذه الحسا ات ووضع السياسات واإلجراءات لتخفيف املخاطر املرتبطة ب ا بشكل دوري، وتطوير  .2

 وتنفيذ تدا ير وقائية للتخفيف عن املخاطر تتناسب مع نتائج تقييم املخاطر.

 آللي للحساب البنكي.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل  طاقة الصرات ا .3
 

 ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات املقيمة عن بعد: -5

يتعّين التحقق والتعرت على الشركة  استخدام وثائق أو  يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل  ما في ذلك كحد أدنى:  .1

 من ماسم الشركة وشكلها القانوني، الصالحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال ا
ً
- لشركة، مالك الشركة ونسبة ملكية كال

 ، املدراء، املفّوضون  فتح الحسا ات وتشغيلها.-إن وجد-، أعضاء مجلس اإلدارة -فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة

 لفتح .2
ً
الحسا ات للشركات أو  يتعّين وضع معايير إلدارة املخاطر املرتبطة ب ذه الحسا ات قبل املوافقة على فتح الحساب تجنبا

 التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي األهلية أو من في حكمهم.

 وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل  طاقة الصرات اآللي للحساب البنكي. .3
 

 :بطاقة التعريف بالحساب -6

 تعريف  الحساب يزود العميل ) أي وسيلة مالئمة(  بيانات  على البنك أن
ً
 ما يؤكد ورقم اآليبان ورقم حسا ه  العميل في ا اسم مّوضحا

 فتح الحساب.
 

 

 فتح الحساب من دون تيداع: -7

في حال اكتمال املستندات والشروط املطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب فتح حساب ألي عميل يطلب ذلك طلب على البنك قبول 

 فيجب على البنك قفل  (90)أي مبالغ خالل مدة  في حال عدم إيداعه، ودون اشتراط إيداع أي مبالغ فيعليه قبول فتح الحساب 
ً
يوما

الحكومية التي تنص موافقة وزارة املالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها  ذلك من حسا ات الجهاتالحساب، ويستثنى 

 
ً
 .انت ك الوزارة أيا

 

 :واألمي خدمة وتعامل الكفيف -8

أو  ومنحه  طاقة صرت آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف ،يطلب ذلكأو أمي حساب ألي عميل كفيف على البنك فتح  -

على الشروط والضوا ط  اطالعه وذلك بعد ،)الهاتف املصرفي واالنترنت( بنكيةالحق في الحصول على أي من الخدمات ال األمي

م منحه هذه الخدمات  ناًء على رغبته واختياره وإدراكه ملخاطر استخدامها وبعد استيفاء توقيعه  أنه ت ،املتعلقة ب ذه الخدمات

 .ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خالل هذه النوعية من الخدمات
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 واألمي  الكفيفم كل من قّد يُ  -
ً
 القارئ يكون   حيث ،املتخذة واملستندات واألوراق التي يستوفي ا البنك لبنكيةلهما لإلجراءات ا قارئا

 لسن الخامسة عشرة
ً
 على وثيقة إثبات الهوية وبالغا

ً
  حاصال

ً
  املقروءعلى القراءة على سمع  قادرا

ً
على ذلك، وعلى البنك  له وشاهدا

 .وتوقيعه الوطني عنوانهإلى الهوية  اإلضافة  من وثيقةعلى صورة  القارئ أن يحصل من 

من قبل أحد بنكية فيتم تعريفه  اإلجراءات ال ؛املطلوب إحضاره القارئ اء عن أو األمي( االستغن الكفيففي حال طلب العميل ) -

ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب التوقيعات املعتمدة )مدير الفرع أو  ،موظفي خدمة العمالء

 .وا ط إدارة الحساب وقراءت ا عليهإطالع العميل على كافة  يانات فتح الحساب والشروط وض  ما يّوضحمدير العمليات( 

 كنموذج لتوقيعه والكفيف(األمي العميل )على كل من  -
ً
 شخصيا

ً
من ما في  رغب أُي ما إذا وفي حال  ،أن يقدم  صمة إلب امه وختما

غبته فإنه يسمح له  ذلك على أن يتم التوثيق  أن ذلك تم  ناًء على ر  ؛استخدام التوقيع الشخص ي )اليدوي( كنموذج للتوقيع

 .واختياره وعلى مسئوليته

 :بالعملة األجنبيةالبنكية الحسابات  -9

 ؛فر تلك العملةاوللعميل اإليداع والسحب  العملة األجنبية، وفي حالة عدم تو  ،املتاحة األجنبية يمكن للعمالء فتح حسا ات  العمالت

 العتيادية املترتبة على مثل تلك املعامالت.الرسوم واملصاريف ا مع تحملهالصرت  الريال السعودي  فيكون للعميل طلب

 البنكية: تعدد الحسابات -10

، على أنه يحظر لكافة الحسا ات (CIF) أن تكون تحت رمز تعريفي واحد علىأن يكون للعميل عدة حسا ات لدى البنك،   يسمح

 .استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد

 مقابلة العميل: -11

ما عدا ما بعد مقا لن م من قبل البنك، فإنه كقاعدة أساسية ال يسمح  فتح حسا ات لعمالء جدد إال  ،واعدالق أحكام هذهمع مراعاة 

كما تطبق هذه القاعدة  ، وكالة شرعية منصوص في ا على فتح الحسا ات البنكية ومشتملة على املعلومات الشخصية للطرفينن كا

 للحسا ات. (عرت عميلك)اتحديث  يانات  أيضا عند

 زيارة العمالء في مقارهم للظروف االستثنائية:  -12

يمكن للبنوك في الحاالت الخاصة واالستثنائية التي يتعذر أو يصعب في ا حضور العميل للبنك )لظروت العميل القهرية( تكليف 

قارهم واستيفاء البيانات اثنين من املوظفين أو اثنتين من املوظفات أو أكثر من البنك )صالحيات مختلفة( ملقا لة العمالء في م

 واملستندات  أنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع اإلجراءات والسياسات املناسبة لسالمة التطبيق.
 

 :خدمة الحواالت والشيكات -13

 :عةااملب الصادرة والشيكاتالحواالت  13-1

عمالء الذين لدي م حسا ات معها فقط. ويكفي رقم عة إال للاالبنوك تقديم خدمة الحواالت الصادرة والشيكات املب يحظر على

شريطة أن يستوفي  ،العميل في نظام الحواالت العاجلة )السريعة( كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين ب ذه الخدمة فقط

توقيع وهوية  خاص ب ذه الخدمة وملف مستقل ونموذجنموذج البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعمالء على 

ن أرقم العميل على رقم الهوية و  ىن يبنأو  ،مصادق علي ا من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعدو سارية املفعول 

تطبيق الجوانب الرقا ية للحسا ات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان الهوية ومطا قة االسم وحدود التعامل للعمالء  ىيراع

 .في أنظمة مراقبة العملياتعلي م ذلك وربط حساب العضوية الذين ينطبق 

 الحواالت الواردة والشيكات املشتراة: 13-2

 الحاالت التالية: في املشتراة يسمح  قبول الحواالت الواردة والشيكات

ت الحوالة أو فيسمح  صر  ؛فروعه أحدكانت الحوالة أو الشيك من حساب  البنك إلى مستفيد )طبيعي أو اعتباري( على إذا  -

 الشيك نقدا إلى املستفيد أو وكيله الشرعي.
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 فيتطلب أن تكون من حساب املحول إلى حساب املحول إليه. ؛كانت الحوالة أو الشيك من  نك محلي إلى  نك محلي آخرإذا  -

  نكي.فال يسمح  صرفها إال من خالل حساب  ؛كانت الحوالة واردة من خارج اململكة  اسم املستفيد الشخص يإذا  -

 الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية: -14

على البنوك فتح الحسا ات البنكية لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين التي ال تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من 

لتي يستوجب لفتحها وخالل يومي عمل لتلك الحسا ات ا ،اإلدارات املعنية  البنك خالل يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب

موافقات خاصة. مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب  أي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم  طلب فتح الحساب وتوثيق ذلك 

.
ً
 كتا يا

 :لألشخاص الطبيعيين بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات / 200

 املقيمون في اململكة: األشخاص الطبيعيون  / 200-1

 للشروط  العاملة في اململكة واالستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك الحسا ات البنكية ألشخاص  فتحلهؤالء ايسمح 
ً
وفقا

 ، وذلك على النحو اآلتي:املنظمة لتلك الخدمات
 

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  / 200-1-1

  واملواطنات املواطنون: 

 .للقّصر طاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة  تفتح الحسا ات البنكية للمواطنين واملواطنات  موجب

  من الصورة الشخصية ن املعفيو السعوديون  األشخاص الطبيعيون: 

الصورة إال  موجب خطاب رسمي من وزارة الهوية الوطنية املدون في ا أن حاملها معفى من  وثيقةال يسمح  فتح حسا ات  موجب 

 البنك املركزي.الداخلية يّبلغ عن طريق 

 نو ر القاص   : 

 تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة على النحو اآلتي:

  واسطة الولي أو الوص ي أو الحاضن. .1

 القاصر  ينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوص ي أو الحاضن.  اسميكون الحساب  .2

ن الولي خالت األب، استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من املحكمة املختصة  النسبة للوص ي، أو صك الوالية في حال كا .3

 أو صورة من صك الحضانة  النسبة للحاضن.

 الحصول على  يانات سجل األسرة املضات فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوص ي أو الحاضن والتحقق من صحن ا. .4

 لألهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من18في حال  لغ القاصر سن ) .5
ً
الصك الشرعي الذي يثبت  ( سنة هجرية وكان فاقدا

 حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الوالية للولي أو صورة من صك الوصاية للوص ي.

( سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب  واسطته وتشغيله 15(، ُيمكن للقاصر البالغ سن )2( و)1استثناًء من الفقرة ) .6

( سنة 18ص ي على فتح الحساب، وال ُيمنح دفتر شيكات إال بعد  لوغه سن ) نفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الو 

 هجرية.

  األطراف العلوية  و فاقد/ومعاق - االعاقةذوي األشخاص حسابات-: 

 الكتا ة والتوقيع وفق الشروط واملتطلبات التالية: ال يمكن م ذينال تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء األشخاص

 .أو وثيقة اإلقامةالهوية الوطنية  وثيقةالحصول على صورة  .1

 عن التوقيع الشخص ي على جميع املستندات والتعامالت البنكية. .2
ً
 اعتماد ختم العميل  ديال

 إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطا .3
ً
ه  طاقة صرت آلي أو خدمات ءيتم السحب من الحساب  حضور العميل شخصيا

فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفى منه في هذه  ؛صرفي أو دفتر شيكات أو جميعهالكترونية أو خدمات الهاتف املإمصرفية 
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( من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت اثنينالحالة إقرار وتعهد مختوم  موجب ختمه وشهادة )

 مسئوليته.

ظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفى توقيعهما ( من مو اثنينمن قبل )إن تطلب األمر يتم تعريف العميل  اإلجراءات  .4

 على كل معاملة أو عالقة تعاقد أو مستند صرت أو إيداع.

 املحجور عليه: 

 اسم املحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا األخير. ويجب  الحسا ات البنكية فتحت

 الشخصية له وللمحجور عليه. الوثائقعي أصل املستندات املؤيدة لتمثيله إياه مع أصول أن يقدم املمثل الشر 

 من ذوي الظروف الخاصة األطفال: 

األطفال مجهولو األ وين ممن يولدون في اململكة من أ وين مجهولين، واألطفال الذين يولدون ألب غير شرعي، يقصد ب م  -

ن أو أحدهما أو األقارب بسبب الوفاة أو االنفصال  ين الزوجين أو سجن األم أو واألطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدي

ي مستعص أو معٍد أو أي سبب آخر مشا ه يحول دون رعاين ا لطفلها رعاية سليمة. وهم يقيمون دإصا ن ا  مرض عقلي أو جس

الحضانة، والتر ية االجتماعية، ومؤسسة التر ية  مثل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةلدى الفروع اإليوائية التابعة 

وزارة املوارد البشرية النموذجية، والجمعيات الخيرية املعنية  رعاية األيتام أو لدى األسر البديلة  موجب شهادة تعريف من 

لوغهم سن هوية وطنية عند   وثيقةوهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميالد كما يمنحون  االجتماعية،والتنمية 

 من العمر. ةالخامسة عشر 

 موجب خطاب من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعية  الوزارة  تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء األطفال -

ليه، مرفق  ه صورة من شهادة امليالد للطفل مصادق على مطا قن ا لألصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إ

إما وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية أو وكيل  أحد اثنين وعلى أال يتم الصرت )السحب( من الحساب إال  موجب خطاب من

( فإنه عند تقدم تلك األسر لفتح مالوزارة املساعد لشئون الرعاية. أما  النسبة لألطفال املقيمين لدى األسر البديلة )الكافلة له

 فتح الحساب  اسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية األيتام حساب للطفل فإنه يسمح 

أو من مدير عام الشئون االجتماعية في مختلف مناطق اململكة تحدد اسم الطفل واألسرة الراعية )الكافلة( له واسم املواطن 

لألسرة واملعلومات الشخصية لهم، على أن  وصورة وثيقة الهويةوزوجته وصورة مصادق علي ا  املطا قة لألصل لشهادة امليالد 

 
ً
 وإيداعا

ً
عند  لوغ  الهوية الوطنية وثيقة. وتقبل )الثامنة عشرة(حين  لوغ الطفل لسن إلى  يدار الحساب من قبل األسرة سحبا

 لشهادة امليالد. (الخامسة عشرة)الطفل سن 
ً
 سنة هجرية إذا ما قدمت  ديال

 :نزالء السجون 

لنزالء السجون عند تقدمهم للبنوك  رفقة خفراء أمنيين تابعين لإلدارة العامة للسجون، وعلى البنك تفتح الحسا ات البنكية 

لفرع موضح فيه اسم السجين ورقم إلى االحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في املدينة التي يقع في ا السجن موجه 

الحساب، وعلى البنك تكليف الصرات األول  الفرع أو مسئول خدمات العمالء أو أي مسئول أعلى  ورغبته في فتح أو إقامته هويته

وتمكين  (100) الشخوص للسيارة األمنية خارج مقر الفرع ومقا لة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة 

يسمح للسجين  إدارة وتشغيل حسا ه  نفس اآللية واإلجراءات، وفي العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. كما 

 
ً
 . هوية لهاالرسمي كالهوية  وثيقةلها إذا لم تبرز  حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا

 أمانات نزالء السجون:البنكية الخاصة بحسابات ال 

 انات السجناء وفق الضوا ط اآلتية:خاصة  إيداع وسحب أمتفتح الحسا ات البنكية ال

 تحديدمع يفتح الحساب  موجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك املراد فتح الحساب لديه،  .1

 الغرض من فتح الحساب.

 ، ويطبق علىأمانات نزالء السجن( حفظ –يكون مسمى الحساب )املديرية العامة للسجون / سجون منطقة .... / سجن .....  .2

 لحسا ات.ا إجراءات تحديثالحساب 
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كلف  أمانات السجناء في السجن ثنين على األقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع املايدار الحساب  توقيع مشترك من  .3

 ونماذج تواقيعهم.  مصور هويات ءمع استيفا نائبه أو

و  موجب تحويل من حساب أمانات نزالء السجون إلى يكون السحب من الحساب  موجب شيكات موقعة من املفوضين، أ .4

 حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ  موجب حكم قضائي. 

 عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت األمانة شيك مسحوب ألمر السجين، ويكون اإليداع  .5
ً
يتم اإليداع من الحساب نقدا

بلهم، ويمكن تقديم خدمة اإليداع النقدي في جهاز الصرات اآللي في حال من قبل املفوضين على الحساب أو املخولين من ق

أمانات نزالء السجن، ويسلم رقمها السري إلى  –توافره في إدارة السجن، وإصدار  طاقة إيداع نقدي تصدر  اسم / السجن 

  إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمان على الحساب. حمدير السجن، وال يسم

 األرصدة واالستفسار عن العمليات على لالطالعنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة اإلنترنت والهاتف املصرفي يمكن للب .6

 فقط،  ناًء على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.

 الورثةب البنكية الخاصة حساباتال: 

  ما إذا في حال
ً
  استلم البنك إخطارا

ً
 إلديه واقعة الوفاة ف تو ثبتأ وفاة صاحب الحساب  رسميا

ً
 إلى األنظمة ذات العالقة نه استنادا

 يتوجب على البنك تطبيق الضوا ط التالية:

 .(2-10) اإلشرافيةالعمل  ما تضمنته القاعدة  .1

 ............( أو فتح حساب جديد ب ذا االسم. )ورثةتحويل مسمى الحساب إلى حساب  .2

 حصر اإلرث إث)أو صورة طبق األصل( اعتماد صك  .3
ً
 للهوية الستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد لألرصدة. باتا

4.  
ً
 وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي املحكمة التي أصدرت الصك. ،لهوية الحساب اعتماد رقم صك حصر اإلرث رقما

من البنك أن يوثق  يانات ويتطلب  منفردين،هم مجتمعين أو ءيكون صاحب الصالحية  التوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكال .5

 ن وكذلك الوكالة/الوكاالت الشرعية في ملف الحساب  البنك واستيفاء صور هويات م.و الورثة الشخصية وكذلك الوكالء املفوض

ن في الفقرات أعاله،  حيث يحدث الحساب  صفة سنوية وإذا و يحدد تاريخ سريان الحساب  مدة سنة من تاريخ تحديد املفوض .6

من القواعد اإلشرافية  (5)أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه األحكام الواردة في الفقرة لم يتم عليه 

 والرقا ية.

 يسمح  إصدار شيكات لهذه الحسا ات وال يسمح  إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقة ائتمان. .7

 :الحارس القضائي 

 د استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:خاصة  الحارس القضائي بعتفتح الحسا ات البنكية ال

 صورة من قرار الجهة القضائية القاض ي  تعيين الحارس القضائي وتحديد صالحياته. .1

 الهوية للحارس القضائي.وثيقة صورة من  .2

 صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن. .3

قائم عليه الحراسة القضائية الصادر  حقه قرار الجهة القضائية )مثل صك حصر صورة من املستندات الخاصة  محل النزاع ال .4

 على ترك
ً
 على شركة( ويقاس على ذلك في  ةاإلرث إذا كان محل النزاع قائما

ً
وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائما

 جميع األحوال.

 اسة القضائية(.ُيوضح اسم الحساب الغرض منه  اإلضافة إلى عبارة )تحت الحر  .5

6.  
ً
 للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه. ُيعتمد قرار الجهة القضائية إثباتا

 لهوية الحساب .7
ً
ومكان اإلصدار هي الجهة القضائية التي  الهويةوتاريخ القرار هو تاريخ  ،ُيعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقما

 أصدرت القرار.

 ى الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.يكون صاحب الصالحية  التوقيع عل .8
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مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد  صفة سنوية من صاحب الصالحية  .9

 للفقرة )
ً
 حكام الواردة في الفقرةتطبق عليه األ ف( وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ فتحه 8 التوقيع وفقا

 .من القواعد اإلشرافية والرقا ية( 5) رقم

 يسمح  إصدار دفتر شيكات لهذه الحسا ات وال يسمح  إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمانية. .10

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

إلى العنوان في اململكة ) موجب  الوطنية  اإلضافةصورة من  طاقة الهوية ستيفاء البنك تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد ا

ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد  إقامته في )أو صورة طبق األصل(  فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك

وم  توكيل سعودي أو خليجي آخر  فتح وإدارة أن يق  )الشخص الطبيعي(كما يسمح للخليجي   لده،املكان املحدد( وعنوانه في 

 البنكية. حسا اته

افدون  األشخاص الطبيعيون  /200-1-3  املقيمون في اململكة:و الو

 افد  الحاصل على تقامة: الشخص الطبيعي الو

وازات  رسوم تلك الصادرة من إدارة الج هوية اإلقامة سواءٌ صورة من وثيقة البنك  استيفاءبعد تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة 

مالية أو  دون رسوم كاإلقامات املمنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية واملعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية 

 .  لده وعنوانه فيفي اململكة  الوطني قامات الصادرة عن إدارة شعبة املراسم  وزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانهأو اإل

  افد املر  افق )املدون في بطاقة تقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل"(:الو

 التعليمات الواردة في شأن حسا ات الوافدين، وعند االشتباه  استخدام تلك  وعلى البنك أن يتقيد، لهم تفتح الحسا ات البنكية

ب تلك الحسا ات )غير املصرح لهم الحسا ات  طريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن عمل أصحا

  العمل( وليست من عائلي م فيجب على البنك إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.

 ملواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له اغير مصرح له  العمل" "كان الوافد املدون في  طاقة إقامته تابع  ما إذا ي حالف -
ً
 نا

 مع تطبيق املتطلبات املشار إلي ا أعاله. ،املستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية  فتح حساب راتب على أن يقدم

كان الوافد املرافق املدون في  طاقة إقامته تابع "غير مصرح له  العمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم  طلب ما إذا في حال  -

 :بعد استيفاء املتطلبات اآلتية فتح حساب راتب لدى البنك، فيسمح له  فتح الحساب

 صورة من وثيقة هوية اإلقامة. .1

 .طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة املتعاقد معها .2

 تعهد مكتوب من العميل  إشعار البنك عند انن اء التعاقد. .3

ريف  الوافد وأنه يعمل لدي ا خطاب من اإلدارة العامة للجهة التعليمية املتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التع .4

  موجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب واملكاف ت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق  ه اآلتي:

 علي ا من و نسخة من اإلشعار )التصريح( الصادر  اسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصالحية  .أ
ً
 ةلجهامصادقا

 .املتعاقدة

 الجهة املشرفة.ة املتعاقدة من نسخة من الترخيص الصادر للجه .ب

 علي ا من الجهة املتعاقدة.مص الجهة املشرفةنسخة من شهادة الصالحية الصادرة  اسم الوافد من  .ج
ً
 ادقا

 تعهد .د
ً
  إشعار البنك حال إن اء/انن اء التعاقد مع صاحب الحساب. ا

 سبق.أ مايان إشعار نظام "أجير" أي يربط سريان التعامل على الحساب  تاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سر  .5

 موافقة إدارة االلتزام على فتح الحساب. .6

 )دون سن  -
ً
سنة( فيتم تشغيل الحساب من قبل  15إذا كان الوافد املدون في  طاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له  العمل" قاصرا

كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها )تابع( فيتم إدارة حساب القاصر  الوافد الرئيس )الذي يتبع له القاصر في اإلقامة في اململكة(، إال إذا

( سنة وحصل على  طاقة إقامة مستقلة ورغب 15في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا  لغ القاصر سن )
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على فتح الحساب، وأال يصرت له دفتر في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوص ي 

 .( سنة18شيكات إال بعد  لوغه سن )

 .صنف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطرت -
 

 :في جواز السفر )
ً
افد املقيم بموجب اإلقامة املؤقتة في تأشيرة العمل )تسعين يوما  الو

لهم ، جهات رسمية أو شركاتأفراد أو مؤسسات أو  أعمالهمويكون أرباب ن و الوافد شخاص الطبيعيون تفتح الحسا ات البنكية لأل

 اآلتية: ، وفق الضوا طاإلقامة املؤقتة يداع مرتبات م ومستحقات م املالية خالل فترةإو ألغرض تحويل 

احب الحساب، ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/ صل صاحب العمليفتح الحساب  موجب طلب رسمي من  .1

 من تاريخ القدوم، ويحدد في  لهم وثيقة هويةولم يستخرج  لحسا ه يعملون الحسا ات يعمل/
ً
اإلقامة لعدم إكمالهم تسعين يوما

جره. وعلى البنك االطالع على أصل/أصول ألحساب البنكي ومصادر األموال ومقدار إلى ا تهالطلب مهنة ومهمة الوافد وحاج

 العمل.جوازات السفر مشتملة على تأشيرة 

 إ الغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب )خروج ن ائي( خالل هذه الفترة )الثالثة أشهر من قدومه(.  ملصاحب العتعهد من  .2

الرصيد وإقفال الحساب، وفي حال تعذر  هوعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه  الغ املغادرة والتواصل مع العميل لتسليم

 على ن اي
ً
أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسا ه  ةة الثالثذلك يستمر تجميد الحساب، وبعد مض ي تسعين يوما

 .تجميد الحسا ات( الخاصة  قواعد 3وفق متطلبات القاعدة رقم )الحساب املترتب على مغادرته الن ائية للمملكة يعامل 

 واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب، ويستوفي البنك .3
ً
 املستندات  مقا لة الوافد )صاحب الحساب( شخصيا

ً
أيضا

اإلقامة فور صدورها  وثيقة هويةاإلقامة( ويوقع العميل على تعهد  تقديم  وثيقة هويةوالبيانات املطلوبة لفتح الحساب )عدا 

ثالثة أشهر النظامية( وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبن ا في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب، والتأكيد ال)خالل 

 فور انن اء الثالثة أشهر من تاريخ دخول اململكة. وثيقة اإلقامة ه سوت يجمد إذا لم يقدم على أن حسا

 موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك. .4

 يصنف الحساب في هذه املرحلة ضمن الحسا ات عالية املخاطرة. .5

وال ى الحساب وال  طاقات االئتمان إصدار دفتر شيكات عل يربط سريان الحساب  مدة التأشيرة، وال يسمح خالل هذه الفترة  .6

 ، ويكتفى  إصدار  طاقة الصرت اآللي وعمليات التحويل.أي من الخدمات األخرى 

ال بعد مقا لة إال يسمح  استمرار التعامل مع الحساب بعد الثالثة أشهر من تاريخ دخول الوافد )صاحب الحساب( اململكة  .7

املطبقة على الحسا ات  ذات اقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك اإلجراءات اإل من وثيقة هوية ، وتحقق البنكصاحب الحساب

 األخرى. البنكية

  افد األشخاص الطبيعيون  ن بتأشيرة زيارة ألداء مهام لجهات في اململكة:و الو

جهات  متعاقدة مع الريال السعودي للوافد  تأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية تفتح الحسا ات البنكية 

حكومية أو شبه حكومية ألداء مهام محددة، أو  تأشيرة زيارة تجارية )شركات أو مؤسسات( أو زيارة علمية أو مهنية وما شاب ها، بعد 

 استيفاء املتطلبات التالية:

 صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة. .1

تجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية( يتضمن إيضاح مهمة املذكور خطاب من الجهة طالبة الزيارة )مصادق عليه من الغرفة ال .2

فتح حساب  نكي ومدة الحساب ومصادر األموال التي ستودع إلى لحصول على إقامة في اململكة وحاجته إلى اوعدم الحاجة 

 وحجمها.

قات الحساب فور انن اء مدة التأشيرة، تحدد مدة الحساب  مدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة  حيث يتم إي .3

( أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى اململكة، ويجدد ملدة مماثلة أو أقل 6وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب )

الوافد مع مراعاة صالحية التأشيرة، وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي  إحاطة البنك حال مغادرة 

 إلقفال الحساب.
ً
 اململكة ن ائيا
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دفتر  تزويده   مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، وال يسمح يسمح  إعطاء الوافد  طاقة صرات .4

 شيكات.

 يصنف الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر ويجب أن يخضع لرقا ة مسئولي االلتزام. .5

 على فتح الحساب.موافقة مدير إدارة االلتزام  .6

ِدم للمملكة مرة أخرى  تأشيرة جديدة ألي من املهام أعاله للجهة  .7
َ
 ومن ثم ق

ً
أو لجهة أخرى فعلى  ذات افي حال خروج الوافد ن ائيا

( من القسم 2-3)رقم البنك تطبيق املتطلبات الواردة في الفقرات أعاله كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة 

 
ً
 : القواعد اإلشرافية والرقا ية حسب رصيد الحساب.ثانيا

 

  الحاج األجنبي:الشخص الطبيعي 

أو مؤسسات والعمرة األجنبي املمنوح له  طاقة تعريف خاصة  الحاج الصادرة من وزارة الحج  )الشخص الطبيعي(ال يسمح للحاج 

 .طوافة وغيرها  فتح حسا ات  نكيةال

 وجب عضوية حواالتالتحويل من خالل حساب بنكي أو بم: 

اإلقامة خالل تلك  وثيقةململكة أو حصوله على إلى ايمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى من قدوم الوافد 

إال من خالل حساب  نكي  اسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحواالت  ةاملدة تنفيذ أي تحويالت لصالحه أو شيكات أو تبديل عمل

العاجلة )السريعة( كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين ب ذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية 

ن يبني رقم العميل على رقم اإلقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقا ية للحسا ات على نظام الحواالت أاإلقامة و وثيقة هوية للعمالء و 

 هوية ومطا قة االسم في الجواز  النسبة للوافد حامل اإلقامة غير املمغنطة وحدود التعامل وغيرها.كالتجميد وسريان ال

  شهور  3حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل: 

الحد األعلى ملبلغ التحويل أو الشيكات املسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خالل الثالثة أشهر األولى من قدومه للعمل وقبل 

( عشرة آالت ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد 10.000قامة وفتح حساب  اسمه هو مبلغ )اإل وثيقة هويةعلى  حصوله

ينطبق على املهن الفنية كاألطباء واملهندسين والوظائف اإلدارية العليا التي تتناسب مرتبات ا مع هذا الحد أو أعلى منه أما املهن 

يتناسب الحد األعلى للحوالة الواحدة مع نوع املهنة املحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك  العادية أو العمالية فيجب أن

 ترة كمرجع آلي للعمليات املنفذة.أن يؤسس رقم الجواز خالل هذه الف

  رب عملهمن العمل لدى  املعفىاملقيم: 

،  فتح حسا ات رب عملهلحاملها  أنه معفى من العمل لدى قامة املدون في ا النص وثيقة هوية اإليسمح للوافد املقيم  موجب 

 اإلقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لدي ا.هوية  وثيقة نكية  موجب 

 :افدون العاملون لدى أشخاص في اململكة بدون تقامة  الو

وثيقة جب عقود )شهرية أو سنوية(  دون ال يسمح  فتح حسا ات  نكية للوافد الذي يعمل مع شركات في اململكة أو جهات أخرى  مو 

ويبلغ عن  البنك املركزي تبلغ للبنك عن طريق و  على حدة، موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة حيث يتطلب ذلك وجودإقامة، 

 ا.ؤهاإلجراءات الالزم استيفا

 قامات سارية املفعول بدون جواز سفر:حاملو اإل 

" دون" فإنه يسمح  فتح أو استمرار حسا ات م البنكية  خانة الجنسية كلمةومحدد في  النسبة للوافدين الذين يحملون إقامة 

  موجب اإلقامة فقط وعدم مطالبن م  تقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

 



 

 

 

32 

 :افدون حاملو جواز السفر السعودي  الو

إحضار  إال بعدالوافدين  ص الطبيعييناألشخاال يسمح  فتح حسا ات  نكية  موجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض 

ملفعول. وفي الحاالت التي ال يوجد مع اوال يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل اإلقامة ساري  ،اإلقامة وثيقة

ر في ا إلى لفتح الحساب املشا البنك املركزي  الحصول على موافقة فيتطلب فتح الحسابالوافد سوى جواز السفر السعودي فقط 

ويتطلب من البنك أن يصنف  الحساب، رقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح  يزود البنك املركزي  حيث  وزارة الداخلية،موافقة 

 .الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر ليخضع للرقا ة املستمرة

  افد لغيره أو فتح حسابات  مشتركة مع غيره:بنكية توكيل الو

 ل غيره  فتح حسا ات  نكية  اسمه أو حسا ات مشتركة مع غيره ما عدا الحاالت التالية:ال يسمح للوافد توكي

 الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس  العكس، واألقارب لهما من الدرجة األولى. -

 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم، على أن يكون منصوص -
ً
 رسمي آخر  أنه مرافق لها.في إقامته أو أي مستند  ا

 الوافدة املقيمة وزوجها السعودي. -

 ن.و الوافدة املقيمة ووالدها أو والدت ا أو ا ن ا أو ا نن ا السعودي -

 لوافد املقيم وزوجته السعودية.ا -

 ن.و لوافد املقيم ووالده أو والدته أو ا نه أو ا نته السعوديا -

ن يسجل البنك رقم اإلقامة املستقل الخاص أو  ،إقامات ن يحملون إقامة/و ا املذكور أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهم يشترط

  كل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

 :افد  التعليمات الدائمة على حساب الو

يتم التحقق املقيم إصدار وتجديد األوامر املستديمة ملدة عام واحد فقط وذلك من خالل الخدمات اإللكترونية، على أن يسمح للوافد 

من صحة  يانات هوية العميل  استخدام وثائق أو  يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. ويكون إصدار أمر 

الدفع على حسا ه كالتحويل  صفة دائمة ومستمرة ألشخاص أو خالفه إلى داخل اململكة أو خارجها على أن يكون محدوًدا  مرة واحدة 

 يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.في الشهر وملبلغ 

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

 على وثيقة هوية اإلقامةوعلى البنوك أن تحصل  ،لهؤالء األشخاص املقيمين في اململكة ملدة إقامن م تفتح الحسا ات البنكية

ويطبق على هذه الفئة من العمالء املتطلبات . )أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي(واملدون في خانة الجنسية 

 اإلشرافية والرقا ية الخاصة  الوافدين األفراد املقيمين في اململكة الواردة في هذه القواعد.

 البلوشيون والتركستانيون: / 200-1-5

هاتين الفئتين من الوافدين  موجب اإلقامة، دون مطالبن م  أصل جواز السفر أو صورة للعمالء من تفتح الحسا ات البنكية 

منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعامالت  نكية أخرى مطالبة العميل  إيضاح مكان 

دقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية اإلقامة داخل اململكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لدي ا  حيث يكون مص

املشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت اإلقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لدي ا فيتطلب تقديم تعريف 

عناوين ن تكون الأمن عمدة الجهة املقيم في ا )الحي، املحافظة أو البلدة( مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، و 

 
ً
 .واضحة  حيث تمكن من الوصول إليه/إلي ا وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه املتطلبات سنويا

افد الوطنيةومضيفات الخطوط  مضيفو  / 200-1-6  ن ومثيلهم:و وبحارة السفن الو

ة التأشيرة مع  موجب التأشيرة سارية املفعول املسجلة على جوازات السفر بعد مطا ق تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة

 البطاقة التعريفية املمنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب  مدة التأشيرة أو مدة تجديدها.
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 تب عمالتها من خالل سجالترواتب العاملين لدى املنشآت الراغبة صرف رواالبنكية الخاصة ب حساباتال / 200-1-7

 تلكترونية مسبقة الدفع:

مع االلتزام  تطبيق صرت رواتب العاملين لدي ا من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع،   ا منئتمكين عمال يسمح للبنوك 

 قواعد خدمات الدفع املسبق في اململكة. أحكام

افدين غير املقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة: / 200-1-8  البطاقات االئتمانية للو

ال( لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير املقيمين العاملين لدى أن يصدر  طاقات ائتمانية ) طاقة أعم يسمح للبنك 

الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم )مثل طياري ومضيفي الطيران  كبار فئة محدودة من

تقوم و  م  ما في ذلك اململكة خر دون أن يحملوا  طاقات إقامة في أي  لد من أماكن تنقالتالخاص( التنقل من مكان أو  لد آل 

 أالشركة السعودية  ت
ً
  مين وتغطية مصاريف تنقالت م محليا

ً
 موجب  طاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك  استيفاء  ودوليا

 الشروط التالية:

 ن.و إصدار  طاقات ائتمانية من الشركة السعودية املقيمة التي يعمل لدي ا أولئك العامل .1

 السعودية  السمعة االئتمانية الجيدة والوضع املالي الجيد. أن تتمتع تلك الشركة .2

، واستيفاء املستندات التي أن يكون جميع األشخاص املطلوب إصدار البطاقات االئتمانية أو الخصم يعملون لدي ا .3

 تثبت ذلك.

عاملين لدي ا أن تضمن الشركة خطيا االستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل ال .4

 املمنوحة لهم.

 أن تكون الشركة هي امللتزمة  تسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين املسلمة لهم. .5

 البنك لبقية العمالء كل  حسب فئة البطاقة. يضعهأال يتجاوز الحد االئتماني للبطاقة الواحدة الذي  .6

 قبل إصدار هذه البطاقات.أن يتم التعامل  موجب اتفاقية رسمية  ين البنك والشركة  .7

 أن تزود الشركة البنك  االتفاقية املوقعة  ين ا وبين موظفي ا التي تحدد املسؤولية إلصدار هذه البطاقات والتعامل ب ا. .8

 :خاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلحال البنكية حساباتال / 200-1-9

  التالي:تقيد ال يتعّين على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسا ات

:
ً
 أن أي عملية لجمع املبالغ املالية للصلح يجب أال تتم إال  موجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عن ا إمارة أوال

 املنطقة.

:
ً
 فيه  البنك املركزي صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة املنطقة  مخاطبة  إذا ثانيا

ً
لطلب فتح الحساب للتبرعات محددا

 التالية:بعد استيفاء املتطلبات  البنكاسم 

 موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب )يحدد في ا مدته(. .1

الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقن م على مقدار املبلغ )أو صورة طبق األصل( صورة من الصك  .2

 لزمنية املتفق علي ا لتقديم املبلغ.على أن ُيوضح في الصك املدة ا الصلح،مقا ل املطلوب املالي 

أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشرات إمارة املنطقة وال يكون ألي طرت من أطرات القضية أي صالحية على  .3

.
ً
 الحساب ن ائيا

حدد إمارة املنطقة أسماء امل .4
ُ
ن  إدارة الحساب )اإلشرات على الحساب ومتابعة اإليداعات( مع إرفاق صور فوضو ت

 نماذج تواقيعهم )توقيع مشترك( ووسيلة االتصال ب م.هويات م و 

 عدم إصدار دفاتر شيكات أو  طاقات صرت آلي خاصة  الحساب وعدم التحويل منه. .5

 "(. املجني عليهمنطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم  )إمارةأن يكون اسم الحساب  الشكل التالي  .6
ً
 كامال

 في حال اكت .7
ً
 ،  حيث ال يقبل أي مبلغ إضافي.املطلوب بلغاملمال ُيوِقف البنك الحساب تلقائيا
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أن تكون صالحية الحساب ملدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقص ى، وبعد انن اء هذه املدة يوقف الحساب، على أن يستمر  .8

 أخرى. ة ناًء على طلب من إمارة املنطقة لتحديد مدة سنالبنك املركزي التعامل  ه  موجب خطاب من 

 تصرفه إمارة املنطقة  موجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق املحكمة. املطلوبلغ باملإذا اكتمل  .9

صك  موجب أن يتم ذلك فيجب بلغ األصلي املقرر في صك التنازل الشرعي، تنازل أولياء الدم عن جزء من امل حالفي  .10

 ن ميش الأو مماثل شرعي 
ً
 عليه.املتضمن املبلغ املتفق لتنازل ى صك اعل ه صراحة

عاد املبالغ املودعة املعروت أصحاب ا  املبلغإذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم  ه، أو تنازل أولياء الدم عن  .11
ُ
ت

من واقع نماذج اإليداع، أما املبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة املنطقة أمرها على سماحة 

مارة إ ناًء على فتوى شرعية. )وهذا املتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك  موجب توجيه من  املفتي ليتم التصرت في ا

 املنطقة يسلم للبنك من قبل املخولين(.

 فتح حسا ات أخرى في  نوك أخرى. ُيفتح حساب واحد فقط لكل دية، وال يسمح  .12

 يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال املبلغ املقرر وإصدار الشيك املصرفي. .13

الصلح في القضايا املتعلقة  أرش  مبالغالحسا ات الخاصة  جمع التبرعات ألغراض دفع  على هذه القاعدة تطبق .14

 اإلصا ات.

 :في اململكة غير املقيمين األشخاص الطبيعيون  / 200-2

 :املقيمون خارج اململكة املواطنون السعوديون  / 200-2-1

العمل الرسمي )سفارات، قنصليات،  العالج أو وأخارج اململكة للدراسة لألفراد السعوديين املقيمين  تفتح الحسا ات البنكية

 منظمات متعددة األطرات( وفق الشروط التالية:

 .الحصول على صورة جواز السفر .1

 .الهوية الوطنيةوثيقة الحصول على صورة  .2

 .توقيعالنموذج  .3

 سعودي  فتح الحساب. شخص طبيعيتعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة ل .4

 .و القنصلية السعودية في البلد األجنبي على تلك املستنداتأة السفارة مصادق .5

السعوديون املقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك  الطبيعيون ألشخاص ل يمكن -

 الخليجي املراسل للبنك املقيم  اململكة.

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

 أو  موجب وكالة خاصة لتفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة 
ً
سعودي أو خليجي فقط.  شخص طبيعيوذلك من قبلهم شخصيا

 :اآلتي على أن تحصلوعلى البنوك 

 صورة الهوية الوطنية. .1

 صورة جواز السفر )إن وجد(. .2

 .تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخص ي .3

 لحساب.طلب فتح ا .4

 نموذج توقيع. .5

يشترط استيفاء املستندات من قبل موظفي البنك املحلي مباشرة أو من خالل  نك مراسل خليجي مقيم في الدولة  -

الخليجية التي يقيم ب ا. على أن يقوم البنك الخليجي  املصادقة على كافة املستندات املستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم 

طريق البنك املراسل. كما يسمح  استيفاء املستندات واإليداع والسحب والتحويل من اإليداع والسحب والتحويل عن 

، وال يسمح  قبول اإليداعات الخليجي الشخص الطبيعيخالل  نك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه 

 .النقدية للحساب من قبل طرت ثالث
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قات ائتمانية إال إذا حضر إلى اململكة وقدم  يانات تثبت إقامته إعطاء دفتر شيكات أو  طاقة صرت آلي أو  طا ال يسمح  -

  ( وُيعدل وضع حسا ه.2-1-200وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم )في اململكة، 

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

  يحظر
ً
لهم إال  موافقة خطية من وزارة   الريال السعودي أو  العمالت األجنبية أو أي حساب آخر على البنوك أن تفتح حسا ا

 ، ويكون ذلك  موجب جواز السفر.البنك املركزي الداخلية أو وزارة الخارجية عبر 

 لألشخاص االعتباريين: بنكية د الخاصة بفتح حساباتعالقوا/  300

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

 واملحالت املرخص لها:واملنشآت املؤسسات  /300-1-1

 :وهي كاآلتي بعد الحصول على املستندات املطلوبة من كل من ا ملهتفتح الحسا ات البنكية 

 ، أو صورة السجل التجاري للمؤسسة أو املحل .1
ً
دون  لنشاط املنشأة لوحده صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا

 .الحاجة لسجل تجاري 

، والتأكد من  يانات الهوية الوارد في السجل التجاري أو الترخيص االسم التعرت والتحقق من هوية مالكي املنشأة حسب .2

 وسريان مفعولها.

 . إدارة الحسا ات وتشغيلهان و األشخاص املفوض صور هويات .3

  في حال كان مالك املؤسسة أو املحل و 
ً
فيجب على البنك استيفاء  ،أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونيةقفا

 إلى املتطلبات أعاله:
ً
 اآلتي إضافة

صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقات سارية املفعول متضمنة  حد أدنى على اآلتي: اسم  .1

ظار وأر الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه ) النسبة لألوقات(، أو صورة من الترخيص الصادر عن ، قام هويات م، أسماء النُّ

وزارة املوارد البشرية والتنمية لالجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو املؤسسة )محضر االجتماع(  املوافقة على انشاء 

بة للجمعيات/املؤسسات األهلية أو املؤسسة أو املنشأة أو املحل واعتماد املفوضون  التوقيع على الحسا ات البنكية ) النس

 الجمعيات التعاونية(.

ظار ا .2   ) النسبة لألوقات(. لواردة أسمائ م في شهادة التسجيلصور من هوّيات النُّ

 ف الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر.تصن .3

 املنشآت ذات األغراض الخاصة: / 300-1-1-1

 املستندات اآلتية:صور ء بعد استيفا تفتح الحسا ات البنكية لهذه املنش ت

 هيئة السوق املالية. عنترخيص املنشأة ذات األغراض الخاصة الصادر  .1

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

 النظام األساس ي للمنشأة. .3

جارية )األشخاص التراخيص أو السجالت الت /األشخاص الطبيعيون( الهويات الشخصية )التعرت والتحقق من  .4

 ن( ألعضاء مجلس اإلدارة املسجلين. و االعتباري

 ة  تفويض األشخاص املعنيين  إدارة الحسا ات وتشغيلها.أقرار صاحب الصالحية في املنش .5

 ن  إدارة الحسا ات وتشغيلها.و هويات األشخاص املفوض .6

السجالت التجارية )األشخاص التراخيص أو  /األشخاص الطبيعيون( الهويات الشخصية )التعرت والتحقق من  .7

 غراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام األساس وتعديالته.االعتباريين( ملالك املنشأة ذات األ 
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 املدارس األجنبية: / 300-1-1-2

 بعد استيفاء املتطلبات اآلتية: املدارسلهذه تفتح الحسا ات البنكية 

، مع تحديد أسماء املفوضون  التوقيع على ة  طلب فتح الحسابخطاب من رئيس مجلس اإلدارة أو من مدير املدرس .1

 الحساب )توقيع مشترك( وصور هويات م.

 ن  التوقيع عليه.فوضو موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد امل .2

 صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم  فتح املدرسة. .3

 وزارة التعليم وصور إقامات األعضاء.صورة قرار تشكيل مجلس إدارة املدرسة املعتمد من  .4

 لقرار التشكيل املعتمد من  .5
ً
يربط سريان الحساب  تاريخ سريان الترخيص، وتاريخ املدة املحددة ملجلس اإلدارة وفقا

 الوزارة.

 لمدرسة(، أو أحدهما مع أحدل تابعينن  التوقيع مدير املدرسة مع املسئول املالي في ا )على أن يكونا فوضو يكون امل .6

 
ً
 في سفارة الجالية، وال يشترط أن يكون العضو على  أعضاء مجلس اإلدارة )على أال يكون العضو د لوماسيا

ً
أو موظفا

 من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل 4( من القاعدة )3استثناًء من الفقرة )، املدرسة تابع
ً
( من القسم رابعا

 ودي(.الخاصة  ضوا ط توكيل غير السع بنكيةالحسا ات ال

 تصرت للمستفيد األول.فشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب  موجب يكون السحب من هذه الحسا ات  موجب  .7

 ال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمان.  .8

 املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكترونية وليس لها مقر رسمي: / 300-1-1-3

( الخاصة  املؤسسات واملنش ت واملحالت 1-1-300وفق متطلبات القاعدة رقم ) ؤسساتلهذه امل تفتح الحسا ات البنكية

 املرخص لها، مع االلتزام  اآلتي:

 .يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب )التجارة اإللكترونية( .1

خالل جهات توثيق املحالت اإللكترونية املرخصة من وزارة من التحقق من املنصة االلكترونية للمؤسسة التجارية  .2

 التجارة.

 .استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها .3

 تصنف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر وتحدث كل سنتين. .4

 حاملو رخص العمل الحر: / 300-1-1-4

 تية:بعد استيفاء املتطلبات اآل لهذه الفئة تفتح الحسا ات البنكية

 .وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةمن رخصة العمل الحر الصادرة من صورة  .1

 من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.صورة  .2

 استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر. .3

 لرخصة.يكون مسمى الحساب  اسم حامل رخصة العمل الحر، ويضات له مسمى العمل الحر املدون في ا .4

 أن يكون الحساب مشترك   يسمح ال .5
ً
 ن. و أو يكون عليه مفوض ا

 يتم تصنيف الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب. .6

 .تكون صالحية سريان الحساب مرتبطة  تاريخ صالحية رخصة العمل الحر .7

افة / 300-1-2  املرخص لهم: مزاولو أعمال الصر

 التالية:استيفاء املستندات بعد نكية لهم تفتح الحسا ات الب

البنك  عنالترخيص الصادر سريان . على أن يتم ربط سريان الحساب بالبنك املركزي  عنصورة من التراخيص الصادرة  .1

 .املركزي 

 التجاري.من السجل  صورة .2
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تطا ق  البنك املركزي ن يجب على البنوك التأكد من أن املعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر ع .3

 هوية املالك. في وثيقةاملعلومات الواردة 

 هوية املالك. من وثيقةصورة  .4

 ن  إدارة الحسا ات وتشغيلها.و صورة من هويات األشخاص املفوض .5

 الشركات املقيمة: /300-1-3

 :تفتح الحسا ات البنكية للشركات املقيمة في اململكة بعد استيفاء املستندات اآلتية

 من السجل التجاري.صورة  .1

 صورة من عقد التأسيس ومالحقه. .2

 صورة من هوية املدير املسئول. .3

 التعرت والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة. .4

ُمعد داخل البنك من الشااااخص )أو األشااااخاص(  فويضأو ت أو مّوثق معتمد  موجب وكالة صااااادرة عن كاتب عدل وكيلت .5

األشخاص شركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس اإلدارة صالحية تفويض الذي لديه  موجب عقد التأسيس أو قرار ال

  التوقيع على الحسا ات وتشغيلها. الطبيعيون 

 ن  التوقيع على الحسا ات وتشغيلها.و األشخاص املفوض اتصورة من هوي .6

عدا الشاااااركات  فيما وفق آخر تعديالتهالواردة أساااااماؤهم في عقد التأسااااايس  الشاااااركةمن هويات مالكي  التعرت والتحقق .7

 املدرجة.املساهمة 

  أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح 
ً
في حال كان كافة مالك الشركة أو أحدهم أوقافا

 إلى املتطلبات أعاله:
ً
 في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء املتطلبات اآلتية إضافة

لهيئة العامة لألوقات سارية املفعول متضمنة  حد أدنى على اآلتي: اسم صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن ا .1

الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هويات م ) النسبة لألوقات(، أو صورة من الترخيص الصادر عن 

الجتماع(  املوافقة على وزارة املوارد البشرية والتنمية لالجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو املؤسسة )محضر ا

 تأسيس الشركة ) النسبة للجمعيات/املؤسسات األهلية أو الجمعيات التعاونية(.

ظار الواردة أسمائ م في شهادة تسجيل كل وقف ) النسبة لألوقات(. .2  صور من هويات النُّ

ؤسسات األهلية أو تصنف الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر إذا تجاوزت ملكية األوقات أو الجمعيات/امل  .3

 من رأس مال الشركة. %50الجمعيات التعاونية 

 الشركات املساهمة: / 300-1-3-1

 :الشركات تحت التأسيس 

يجب تقديم نسخة من عقد التأسيس اال تدائي لكي يستطيع البنك قبول الودائع فإذا كانت الشركة تحت التأسيس، 

.....( وال يسمح  الصرت  الشركة" تحت التأسيس"من املكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط )حساب 

وإذا رغب املؤسسون في فتح حساب خاص  مصروفات  إعالن تأسيس الشركةمن الحساب تحت التأسيس إال بعد 

ن  موجب عقد التأسيس اال تدائي فوضو التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب  ذلك من األشخاص امل

ن وكيفية التصرت في املبالغ بعد التأسيس وموافقة فوضو ب واملبالغ املحددة واملويحدد في الطلب الغرض من الحسا

 وزارة التجارة على حساب املصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب مصاريف تأسيس شركة.....".

 :الشركات املساهمة املرخصة 

 أعاله. (3-1-300) ما ورد في املستندات املطلوبة حسب
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 ات ذات املسؤولية املحدودة:شرك ال / 300-1-3-2
 أعاله. (3-1-300)املستندات املطلوبة حسب ماا ورد في 

 شركات التضامن: / 300-1-3-3
 أعاله. (3-1-300)املستندات املطلوبة حسب ما ورد في 

 شركات التوصية البسيطة: / 300-1-3-4
 أعاله. (3-1-300)املستندات املطلوبة حسب ما ورد في 

        كات الخليجية التجارية غير املصرفية املقيمة في اململكة:الشر  / 300-1-3-5

 (وزارة االستثمارفي حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجالت تجارية في اململكة ) دون ترخيص استثمار من 

ا تقديم ن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق علي ا ما ينطبق على الشركات السعودية املقيمة ويتطلب من إف

 .أعاله 3-1-300 القاعدة املستندات املطلوبة حسب ما ورد في

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

  الريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفاء اآلتي: (حساب ضمانتفتح الحسا ات البنكية )

 :القانوني(املحاسب  –املكتب االستشاري  –العقاري  )املطور بكل من  املستندات الخاصة .أ

  ذلك. .1
ً
 السجل التجاري والترخيص من الجهة املختصة  مزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصا

 عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت. .2

ديالته )عدا الشركات املساهمة هم في عقد التأسيس وتعؤ هويات مالكي املنشأة الواردة أسما التعرت والتحقق من .3

 (.املدرجة

 ه.ئهويات أعضا التعرت والتحقق منقرار تشكيل مجلس إدارة املنشأة و  .4

 :هالضوابط الخاصة بفتح كل حساب على حد .ب

لجنة البيع  عنعدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إال بعد تقديم الترخيص الخاص  املشروع الصادر  البنكعلى  .1

 سكان.رطة  وزارة اإل أو التأجير على الخا

واملكتب االستشاري واملحاسب القانوني املتضمنة شروط  البنكاالتفاقيات املوقعة  ين املطور العقاري وكل من  .2

الصرت وإدارة الحساب وحقوق والتزامات األطرات املتعاقدة، واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب 

 ة علي ا.الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناعي

حساب  –، ويكون اسم الحساب )مشروع" اسم املشروع " هيتم فتح حساب واحد فقط  اسم كل مشروع على حد .3

، ويسمح  فتح حسا ات فرعية مرتبطة  الحساب الرئيس الخاص  املشروع، (“املطور العقاري  اسم“لا الضمان 

التكاليف اإلنشائية، حساب الحوافز، كاآلتي: حساب املصاريف اإلدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب 

 حساب التمويل.

، من خالل االستقطاع من كل مبلغ يرد من القيمة اإلجمالية لتكلفة اإلنشاءات (%5)االحتفاظ  نسبة  البنكعلى  .4

  النسبة  (،%5إلى الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته )
ً
  نكيا

ً
وذلك بعد  للبنك ذات اأو تقديم املطور ضمانا

 املكتب االستشاري الهندس ي. عننجاز الصادرة ل املطور على شهادة اإل حصو 

 تعهد خطي من املطور العقاري بعدم الصرت من الحساب إال لألغراض الخاصة  املشروع املحدد فقط. .5

 في حال صدور أو تعديل أي البنكتعهد خطي من املطور العقاري  املوافقة على تعديل االتفاقية املوقعة  ينه وبين  .6

 أنظمة ذات عالقة.

 ضوابط تدارة الحساب:ج. 

 علي ا من املكتب  البنكيتم الصرت من الحساب  موجب وثيقة الدفع املقدمة من املطور العقاري إلى  .1
ً
مصادقا

 املبالغ املطلوبة وأوجه صرفها.
ً
 االستشاري واملحاسب القانوني، متضمنة
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ملحدد في االتفاقية وصور هويات م )الهوية الوطنية ن ذوي العالقة  الحساب، وفق او قائمة  األشخاص املفوض .2

 للسعوديين / إقامة لألجانب( ونماذج تواقيعهم.

 ( أعاله.1-فقط، وتصرت في حدود ما ورد في املتطلب )جأو حواالت يقتصر الصرت من الحساب من خالل شيكات  .3

 واالت من الحساب الرئيس وإليه.قصر استخدام الحسا ات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات اإليداع والح .4

 عدا النقد. البنكيكون اإليداع في الحساب من املشترين واملمولين  أي وسيلة دفع يقبلها  .5

  تفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات. البنكعلى املطور العقاري تزويد  .6

 ضوابط أخرى:د. 

 حساب لصالحه أو لصالح دائني املطور العقاري.الحجز على ال  للبنك يسمحال  .1

، ما عدا الحسا ات الفرعية لحساب نقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسا ات أخرى   يسمحال  .2

 .الضمان املحدد الغرض من ا

أو التأجير  البيع ( للمطور العقاري إال بعد موافقة لجنة4-بال يتم صرت وتسليم مبلغ الضمان املذكور في الفقرة ) .3

واإلفراغ للمشترين، وتسوية جميع شروط حسن  عاملطور للمشرو  من تاريخ تسليم ةانقضاء سن أو على الخارطة

 التنفيذ خالل تلك السنة.

في حال حصول املطور العقاري على تمويل لصالح املشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص  .4

  املشروع.

كات لهذا الحساب  ناًء على طلب املطور العقاري، وال يسمح  إصدار  طاقات صرات آلي أو يتم إصدار دفاتر شي .5

  طاقات ائتمان على الحساب.

 كان نوعها. .6
ً
 ال يسمح  استخدام األموال املوجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربه أيا

 

 قّدمي خدمات املدفوعات:الحسابات التجميعية إليداع وحفظ أموال عمالء م /300-1-3-7

دار الحسا ات التجميعية ألغراض إيداع وحفظ أموال عمالء مقّدمي خدمات املدفوعات وفق 
ُ
فتح وت

ُ
ت

 املتطلبات اآلتية:

 فيه  .1
ً
خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات املدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحا

)اسم مقدم خدمات املدفوعات("، وتحديد  الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عمالء

 املفوضون  إدارته.

نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك املركزي على فتح مقدم خدمات املدفوعات الحساب  .2

 التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عمالء مقدم خدمات املدفوعات".

د التأسيس والنظام نسخة من كافة الوثائق التأسيسية ملقدم خدمات املدفوعات  ما في ذلك عق .3

 األساس ي وقرار تشكيل املجلس.

 نسخة من هويات املفوضون  إدارة الحساب. .4

 يكون مسمى الحساب "إيداع وحفظ أموال عمالء )اسم مقّدم خدمات املدفوعات(". .5

 عن الحسا ات الخاصة  إدارة أعمال الشركة،  ما في ذلك ما  .6
ً
 ومستقال

ً
يكون الحساب منفصال

 رسوم وعموالت، وال ُيربط  أي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.تتقاضاه الشركة من 

أوامر املدفوعات  خر من غيرال يسمح  إجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال ألي حساب آ .7

 الصادرة من العمالء، إال بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك املركزي على ذلك.

8.  
ً
 من الحساب.ال يسمح  قبول اإليداعات/السحب نقدا
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 الحسابات التجميعية إلدارة قيمة التمويل في منشـآت التمويل الجماعي بالدين:/300-1-3-8

دار الحسا ات التجميعية لغرض جمع األموال من املشاركين ب دت منح االئتمان للمنش ت املستفيدة 
ُ
فتح وت

ُ
ت

 وفق املتطلبات اآلتية:

لجماعي  الدين أو من يفوضه موجه إلى البنك خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل ا .1

 في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل )اسم منشأة التمويل الجمالي 
ً
موضحا

  الدين(" وتحديد املفوضون  إدارته.

نسخة من كافة الوثائق التأسيسية ملنشأة التمويل الجماعي  الدين  ما في ذلك عقد التأسيس  .2

 ساس ي وقرار تشكيل املجلس.والنظام األ 

 نسخة من هويات املفوضون  إدارة الحساب. .3

 اسم منشأة التمويل الجمالي  الدين". –يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل  .4

 عن الحسا ات الخاصة  إدارة أعمال املنشأة،  ما في ذلك ما  .5
ً
 ومستقال

ً
يكون الحساب منفصال

 ت، وال ُيربط  أي التزامات مالية على املنشأة أو حقوق.تتقاضاه املنشأة من رسوم وعموال 

ال يسمح  تحويل أموال الحساب التجميعي ألي حساب آخر من غير املوافقة الصادرة من  .6

 املشاركين، إال بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك املركزي على ذلك.

 من الحساب. .7
ً
 ال يسمح  قبول اإليداعات/السحب نقدا

 

 ن وفق نظام االستثمار األجنبي:ياملستثمر  يناملقيم /300-1-4

 لآلتي
ً
 :تفتح الحسا ات البنكية للمنش ت اململوكة ملستثمر أجنبي  الكامل أو  الشراكة مع مستثمر وطني وفقا

 

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

 ي )طبيعي/اعتباري(منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي )طبيعي/اعتباري( ومستثمر وطن: 

 .وزارة االستثمارصورة من الترخيص الصادر عن  .1

صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص املنهي  .2

 .للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة

 .صورة من عقد التأسيس للمنشأة ومالحقه .3

دير املسؤول في املنشأة، ويمكن االكتفاء  صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية صورة من هوية امل .4

 من فتح الحساب90اإلقامة بعد )
ً
 .( يوما

صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي، وكذلك عقد التأسيس للشريك الوطني االعتباري والتحقق  .5

عقد التأسيس ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة والتعرت من هويات الشركاء الواردة أسمائ م في 

 .املدرجة

صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي، وكذلك عقد التأسيس للشريك األجنبي االعتباري في  لد املنشأ  .6

أسيس مصادق علي ما من السفارة السعودية والتحقق والتعرت من هويات الشركاء الواردة أسمائ م في عقد الت

 .ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة

صورة من الوكالة مصادق علي ا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت  .7

صادرة خارج اململكة، أو تفويض معد داخل البنك يحدد األشخاص املفوضون  تشغيل وإدارة الحساب وذلك 

 .ل املفوض لهم  ذلك  موجب عقد التأسيسمن خال

 .صورة من هويات األشخاص املفوضون  تشغيل وإدارة الحساب .8
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التعرت والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائ م في عقد الاتأسيس فيما عدا الشركاء في الشركات  -

خالل استيفاء صورة من جواز السفر  املساهمة املدرجة، ويمكن التعرت على هوية الشريك األجنبي الطبيعي من

 من فتح الحساب90على أن يتم استيفاء هوية اإلقامة بعد )
ً
 .( يوما

 

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

 فروع مؤسسات أو شركات اجنبية: 

 .وزارة االستثمارصورة من الترخيص الصادر عن  .1

استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص املنهي صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى  .2

 .للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة

صورة من هوية املدير املسؤول في املنشأة، ويمكن االكتفاء  صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية  .3

 من فتح الحساب90اإلقامة بعد )
ً
 .( يوما

لتجاري أو الترخيص املنهي، وكذلك عقد التأسيس للمنشأة في  لد املنشأ مصادق علي ما من صورة من السجل ا .4

السفارة السعودية والتحقق والتعرت من هويات الشركاء الواردة أسمائ م في عقد التأسيس ومالحقه فيما عدا 

 .الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة

ملكتب الرئيس للشركة أو املؤسسة في  لد املنشأ الذي يسمي صورة مصدقة من السفارة السعودية لتفويض ا .5

األشخاص املفوضون  التوقيع نيا ة عن الشركة في اململكة فيما يتعلق  جميع الصفقات املالية  ما في ذلك 

 .الشيكات وإدارة الحسا ات

 .صورة من هويات األشخاص املفوضون  تشغيل وإدارة الحساب .6

 أو أكثر من شريك أجنبي منشأة مملوكة ملستثمر أجنبي:  

 .وزارة االستثمارصورة من الترخيص الصادر عن  .1

صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص املنهي  .2

 .للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة

 .صورة من عقد التأسيس للمنشأة ومالحقه .3

ية املدير املسؤول في املنشأة، ويمكن االكتفاء  صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية صورة من هو  .4

 من فتح الحساب90اإلقامة بعد )
ً
 .( يوما

صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي، وكذلك عقد التأسيس للشريك األجنبي االعتباري في  لد املنشأ  .5

ة والتحقق والتعرت من هويات الشركاء الواردة أسمائ م في عقد التأسيس مصادق علي ما من السفارة السعودي

 .ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة

صورة من الوكالة مصادق علي ا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت  .6

ل البنك تمنح األشخاص املفوضون  تشغيل وإدارة الحساب هذا الحق صادرة خارج اململكة، أو تفويض معد داخ

 .من قبل املفوض لهم  ذلك  موجب عقد التأسيس

 .صورة من هويات األشخاص املفوضون  تشغيل وإدارة الحساب .7

التعرت والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائ م في عقد الاتأسيس فيما عدا الشركاء في الشركات  -

ملساهمة املدرجة، ويمكن التعرت على هوية الشريك األجنبي الطبيعي من خالل استيفاء صورة من جواز السفر ا

 من فتح الحساب90على أن يتم استيفاء هوية اإلقامة بعد )
ً
 .( يوما

 املستثمر األجنبي الفرد: 
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 .وزارة االستثمارصورة من الترخيص الصادر عن  .1

تطا ق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص، ويتفق مع اسم صورة من السجل التجاري على أن ي .2

 .التاجر وكذلك رقم هويته

صورة من هوية اإلقامة ويمكن االكتفاء  صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية اإلقامة بعد  .3

 .( يوًما من فتح الحساب90)

 عنوان واضح في  لد املنشأ. .4

لي ا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صورة من الوكالة مصادق ع .5

 صادرة خارج اململكة، أو تفويض معد داخل البنك في حال وجود وكيل أو مفوض عنه  إدارة وتشغيل الحساب. 

 :القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة / 300-1-5

 بعد استيفاء املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه لتلك الجهات والكيانات حسا ات البنكيةتفتح ال
ً
، علما

ن  تشغيل حسا ات و تشغيل حسا ات هذه الجهات التي تم الترخيص لها  استثناء املفوض إال للمقيمين في اململكة  أنه ال يسمح

 لى أن يحصل البنك على صور هويات م الستكمال فتح الحساب.(، ع1-5-1-300الحج والعمرة حسب الفقرة )

 الشريف:الحج والعمرة وزيارة املسجد النبوي  / 300-1-5-1

 :مكاتب شئون الحجاج 

 متطلبات فتح الحسابات: .أ

 أن تفتح الحسا ات  الريال السعودي فقط. .1

 والعمرة وزارة الحج من استيفاء كتاب  .2
ً
 معلومات املكتب على النحو اآلتي:يسمح  فتح حساب  نكي ملكتب شئون الحج متضمنا

 .املسمى الرسمي ملكتب شئون الحجاج 

 مسئولي  ا من أعضاء مكتب شئون الحج أو منن  التوقيع على الحساب )توقيع مشترك( على أن يكونو فوضو أسماء امل

 سفارة دول املكتب.

 منصب كل من املفوضون  التوقيع على الحساب، ومعلومات م حسب جواز السفر. 

 ون الغرض من الحساب مقصور أن يك 
ً
 على أغراض الحج فقط. ا

 .تحديد رقم الحساب الخاص  املكتب في  لده، واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املكتب في  لده 

 لبنك.إلى ااملوجه  والعمرة ن املحددين في كتاب وزارة الحجفوضو حساب من امل البنك اتفاقية فتحأن يستوفي  .3

 ن على الحساب إجمالي املبلغ التقريبي  الريال السعودي الذي سوت يقوم املكتب  تحويله ألغراض الحج.فوضو أن يحدد امل .4

مرافق  ه كافة البنك املركزي بعد استيفاء البنك الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك  طلب إلى  .5

 على فتح الحساب. البنك املركزي  افقةندات والوثائق للحصول على مو تاملس

 أن تخضع هذه الحسا ات في البنك للرقا ة الثنائية. .6

 يبان لحساب املكتب. رقم اآل  والعمرة يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج .7

ات الالزمة لذلك إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب  املتطلب فعلى ،كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاةما إذا في حال  .8

وتوثيق العملية في ملف خاص  ذلك في الفرع وإ الغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس للبنك )اإلدارة العامة( في اليوم نفسه  اإلجراء 

 املتخذ.

يس، ويتوجب إدارة االلتزام في املركز الرئ على ذاته، فيتوجب عرضها في اليوم مستوفاةكانت متطلبات فتح الحساب ما إذا في حال  .9

 أو في  داية عمل اليوم التالي كحد اقص ى. ذاتهفي اليوم  البنك املركزي  علىعلى إدارة االلتزام عرضها 
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فتح حسا ات أخرى في  نوك أخرى وفي حال  فتح أكثر من حساب على أن تكون في  نك واحد فقط وال يسمح له  يسمح للمكتب  .10

 عليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبا ف ،خرآلى إطلب املكتب نقل حسا اته من  نك ما إذا 
ً
جوهرية ال تتعلق  تطبيق املتطلبات  ا

 على ذلك. البنك املركزي و والعمرة وزارة الحج  موافقةو 

 :الحساب ةدار إمتطلبات تشغيل و  .ب

 إلى البنك  تشغيل الحساب محدد فيه  داية فترة والعمرة يشغل الحساب  موجب موافقة جديدة  كتاب من وزارة الحج .1

 محرم من العام الالحق ويكون مرافق ن اية شهرربيع اآلخر وتنتهي في   داية شهرالتشغيل من 
ً
 موافقة الوزارة القائمة املقدمة  ا

السعوديين والشركات واملؤسسات التي سوت يتعامل معها املكتب في مجال  األشخاص الطبيعيينمن مكتب شئون الحج  أسماء 

 السكن واإلعاشة والنقل مصادق
ً
 علي ا من الوزارة. ا

سم املكتب ايكون اإليداع في حسا ات مكتب شئون الحج  موجب حواالت من البنك في  لد املكتب، على أن تتضمن الحوالة  .2

 الرسمي املحول وأن الغرض من التحويل ألغراض مصاريف املكتب ألغراض الحج فقط.

 ن مسحوبة  اسم املكتب من  نك في  لد املكتب فقط.يسمح  اإليداع في الحساب  موجب شيكات تحت التحصيل التي تكو  .3

 ال في الحاالت اآلتية:إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إاستقبال حواالت أو شيكات أو  ال يسمح  .4

  
ً
من مكتب شئون الحج املرافقة  كتاب الوزارة للبنك والعمرة وزارة الحج إلى من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

ل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة مع كل قالخدمات ملكتب خدمات الحجاج على أن تكون املبالغ أ للمستفيدين مقدمي

 مستفيد )حسب تقدير البنك(.

 ن في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية )وفق تقدير البنك(.فوضو من امل 

 والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو مندوب البنك  ةعملة أجنبية( في املنافذ البرية والبحري/تسلم املبالغ املف ح عن ا )ريال

سم مكتب شئون الحج ورقم حسا ه الجمارك يتضمن ل الهيئة العامةفي املنفذ  موجب مستند من  املكتب املوسميفي 

ظف البنك للمودع قسيمة اإليداع أو حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم مو  )آيبان( في اململكة واسم املسؤول

 علي ا من التحويل 
ً
 البنك.مصادقا

 ؤ سماأيسمح ملكتب شئون الحجاج  الصرت من الحساب  موجب شيكات للجهات املوضحة  .5
ً
إلى ها في القائمة املقدمة مسبقا

التي تعاقد املكتب معها والجهات  من مكتب شئون الحج املرافقة  كتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء الجهاتوالعمرة وزارة الحج 

 األخرى التي يقدم املكتب نسخ
ً
 لكتروني لوزارة الحجمن عقودها ويقبلها البنك، كما يسمح للمكتب  التحويل عبر املسار اإل ا

 .والعمرة

 ن  التوقيع ألغراض النفقات النثرية.فوضو يسمح للمكتب  الصرت  موجب شيكات لألشخاص امل .6

 م في البنك على السماح  تشغيل حساب املكتب.موافقة إدارة االلتزا .7

 رصدة حسا ات ا.أاستثمار  عدم السماح للمكاتب  .8

 :التعامل في نهاية فترة الحج  .ج

ية موسم الحج )ن اية محرم( إلى  نك في  لد املكتب فقط  ناًء على طلب اتعاد املبالغ الزائدة في حساب مكتب شئون الحجاج في ن  .1

 لى أن يكون املتطلب محددمن املخولين في املكتب ع
ً
 فتح حساب املكتب. اتفاقيةفي  ا

الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في ن اية شهر محرم إلى  ذاتهذا رغب املكتب في استمرار الرصيد في الحساب إ .2

 في شأن تحديد فترات الحج.والعمرة من وزارة الحج  دما ير حين  داية موسم الحج الالحق حسب 

الت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسا ات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة الحفي ا .3

 
ً
  ذلك. البنك املركزي كتا يا

 عادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:ت .د

املحددة  ذات ايتضمن املعلومات  والعمرة الحج لتشغيل حساب املكتب في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة

ن ومعلومات م ومرافق  املوافقة القائمة فوضو في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت  فتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء امل

وت تسحب الشيكات وتصرت لوزارة  أسماء الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سإلى ااملقدمة من مكتب شئون الحج 

 لهم فقط مصادق
ً
 علي ا من الوزارة. ا
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 قدوم الحجاج من خارج اململكة ةالشركات والوكاالت السياحية منظم: 

 متطلبات فتح الحساب: .أ

 أن تفتح الحسا ات  الريال السعودي فقط. .1

 موالعمرة وزارة الحج من كتاب  استيفاء .2
ً
 علومات املكتب على النحو اآلتي:يسمح  فتح حساب  نكي ملكتب شئون الحج متضمنا

 لقدوم الحجاج(  اللغتين  ةاالسم الرسمي للمنظم )الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية املعتمدة منظم

 العربية واالنجليزية.

 والعمرة رقم الحاسب اآللي املمنوح للمنظم من وزارة الحج. 

 وا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو ن  إدارة الحساب شريطة أن يكونفوضو أو امل فوضأسماء امل

 
ً
 الجمعية املعتمدة نظاما

  لقدوم الحجاج وتكون األسماء  اللغتين العربية واالنجليزية حسب االسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى

 رقام جوازات سفرهم.أ

  منظم حج. صفة املخول  كون تأن 

  أن يكون الغرض من الحساب مقصور 
ً
 الحج فقط. على أغراض ا

 .تحديد رقم حساب املنظم في  لده، واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املنظم في  لده 

 صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من  لده مصادق .3
ً
 عليه من سفارة اململكة و/أو من وزارة الخارجية. ا

 لرقا ة الثنائية.ن  تشغيل الحساب في البنك لفوضو صورة جوازات امل .4

 ن.فوضو حساب من امل اتفاقية فتحنك بيستوفي ال .5

 ألغراض الحج. هأن يحدد املنظم إجمالي املبلغ التقريبي  الريال السعودي الذي سوت يقوم  تحويل .6

مرافق  ه البنك املركزي بعد استيفاء البنك لكافة الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك  طلب إلى  .7

 على فتح الحساب. البنك املركزي كافة املستندات والوثائق للحصول على موافقة 

 يجب أن تخضع هذه الحسا ات في البنك للرقا ة الثنائية. .8

  رقم اآليبان لحساب املنظم على نموذج خاص  ذلك.والعمرة تزويد املنظم ووزارة الحج  .9

توفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب  املتطلبات الالزمة كانت متطلبات فتح الحساب غير مسما إذا في حال  .10

 ذاتهلذلك وتوثيق العملية في ملف خاص  ذلك في الفرع وإ الغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس للبنك )اإلدارة العامة( في اليوم 

  اإلجراء املتخذ.

ى إدارة االلتزام في املركز الرئيس، ويتوجب عل ذاتهتوجب عرضها في اليوم ، فيمستوفاةكانت متطلبات فتح الحساب ما إذا في حال  .11

 أو في  داية عمل اليوم التالي كحد اقص ى. ذاتهفي اليوم  البنك املركزي  علىعلى إدارة االلتزام عرضها 

 ينبغي أال تتجاوز مدة فتح الحساب املستوفى الطلبات يومي عمل كحد اقص ى. .12

فتح حسا ات أخرى في  نوك أخرى وفي حال  ن حساب على أن تكون في  نك واحد فقط وال يسمح له فتح أكثر م يسمح للمنظم  .13

 عليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبا فخر آلى إطلب املنظم نقل حسا اته من  نك ما إذا 
ً
جوهرية ال تتعلق  تطبيق املتطلبات  ا

 على ذلك. البنك املركزي و  والعمرة وتوافق وزارة الحج

 

 

 :ات تشغيل وإدارة الحسابمتطلب .ب

إلى البنك  تشغيل الحساب محدد فيه  داية فترة  والعمرة يشغل الحساب  موجب موافقة جديدة  كتاب من وزارة الحج .1

 التشغيل من اليوم األول من ربيع اآلخر وتنتهي في اليوم األخير من محرم من العام الالحق ويكون مرافق
ً
 موافقة الوزارة القائمة  ا

السعوديين والشركات واملؤسسات التي سوت يتعامل معها املكتب  األشخاص الطبيعيينمن مكتب شئون الحج  أسماء  املقدمة

 في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادق
ً
 علي ا من الوزارة. ا
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مي وأن الغرض سم املنظم الرسايكون اإليداع في حساب املنظم  موجب حواالت من  نك في  لد املنظم، على أن تتضمن الحوالة  .2

 .الحج فقط الخاصة  أغراض املنظممصاريف لسداد من التحويل 

 يسمح  اإليداع في الحساب  موجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة  اسم املنظم من  نك في  لد املنظم فقط. .3

 اآلتية: ال في الحاالتإيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إاستقبال حواالت أو شيكات أو  ال يسمح  .4

  
ً
من مكتب شئون الحج املرافقة  كتاب الوزارة  والعمرة وزارة الحجإلى من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

ل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة مع كل قللبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون املبالغ أ

 مستفيد )حسب تقدير البنك(.

 حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية )وفق تقدير البنك(. ن فيفوضو من امل 

  تسلم املبالغ املف ح عن ا )ريال/عملة أجنبية( في املنافذ البرية والبحري والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو مندوب

يبان( اآل سم املنظم ورقم )الجمارك يتضمن ل الهيئة العامةالبنك في املكتب املوسمي في املنفذ  موجب مستند من 

في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة اإليداع أو التحويل 

 البنك.من  مصادق علي ا

 ها في القائمة املقدمة ؤ يسمح ملنظم قدوم الحجاج  الصرت من الحساب  موجب شيكات للجهات املوضحة اسما .5
ً
إلى مسبقا

من مكتب شئون الحج املرافقة  كتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء الجهات التي تعاقد املنظم معها والجهات والعمرة وزارة الحج 

 األخرى التي يقدم املنظم نسخ
ً
 لكتروني لوزارة الحجمن عقودها ويقبلها البنك، كما يسمح للمنظم  التحويل عبر املسار اإل ا

 .والعمرة

 ن  التوقيع ألغراض النفقات النثرية.فوضو للمكتب  الصرت  موجب شيكات لألشخاص امل يسمح .6

 موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح  تشغيل حساب املنظم. .7

 رصدة حسا اته.أاستثمار  عدم السماح للمنظم  .8

 :التعامل في نهاية فترة الحج     -ج

محرم( إلى  نك في  لد املنظم فقط  ناًء على  )ن ايةية موسم الحج االحجاج في ن  في حساب املنظم شئون الفائضة تعاد املبالغ  .1

 ن، على أن يكون املتطلب محددفوضو طلب من امل
ً
 في اتفاقية فتح حساب املنظم. ا

إلى  الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في ن اية شهر محرم ذاتهذا رغب املنظم في استمرار الرصيد في الحساب إ .2

 في شأن تحديد فترات الحج. والعمرة حين  داية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج

الت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسا ات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة افي الح .3

  ذلك.البنك املركزي 
ً
 كتا يا

 سنة الحج الالحقة وتشغيله: تعادة تنشيط الحساب في      -د

 ذات ايتضمن املعلومات  والعمرة لتشغيل حساب املنظم في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج

ن ومعلومات م ومرافق فوضو املحددة في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت  فتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء امل

القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة  أسماء الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سوت تسحب   املوافقة

 الشيكات وتصرت لهم فقط مصادق
ً
 علي ا من الوزارة. ا

  املعتمرين وزائري املسجد النبوي: ماملؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدو 

 أعاله. (1-1-300املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ) يستوفى من املؤسسات املستندات -

 أعاله. (3-1-300املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ) شركاتمن ال يستوفى -

فصل جميع الحسا ات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية املرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن  اقي الحسا ات البنكية  -

الخاصة  نشاط العمرة مستقلة عن بنكية املؤسسات والشركات.  حيث تكون جميع التعامالت ال لألنشطة األخرى لتلك

 .التعامالت لألنشطة األخرى التي قد تزاولها تلك املؤسسات والشركات
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 األهلية:جمعيات ال / 300-1-5-2

ختلف نشاطات ا وفروعها  م وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةتشمل هذه الفقرة الجمعيات األهلية املرخصة من 

 وذلك على النحو التالي:،  الريال السعودي فقطكما تشمل املكاتب الدعوية وما في حكمها، على أن تفتح الحسا ات البنكية 

 فتح وإدارة الحساب الرئيس:لبات وضوابط متط .أ

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: -

النشاط املطلوب فتح الحساب  ة مزاول“الوزارة " االجتماعيةوزارة املوارد البشرية والتنمية صورة الترخيص الصادر من  .1

 .موافقة املقام السامي في الحاالت املرخصة  أمر منهأو صورة من  ،له

 علي ما من من الالئحة األساسية صورة  .2
ً
 أو فروعها.  الوزارةمصادقا

  الوزارة.من  الصادردارة وتعيين املسئولين اإل صورة قرار تشكيل مجلس  .3

 حيث يكون  البنكي،ن فتح وإدارة الحساب فوضو يحدد األشخاص السعوديين املتفويض مجلس اإلدارة  صورة من .4

 
ً
ويكون توقيع  الثنين من املسؤولين )رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه واملسؤول املالي/ أمين الصندوق  التوقيع مشتركا

( أماملسئول املالي 
ً
ض لغير املذكورين أعاله، فيجب استيفاء موافقة في حال رغبة مجلس اإلدارة في التفوي اأساسيا

 .  الوزارة

 علي ا ولألشخاص السعوديين املفّوضين  فتح وإدارة الحساب صور الهويات الوطنية ألعضاء مجلس اإلدارة  .5
ً
مصادقا

 .الجمعيةمن 

 إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.  مديرموافقة  .6

 ضوابط تدارة الحساب الرئيس: -

 لكل جمعية  االسم الوارد في الترخيص.  في البنك الواحد حساب رئيس واحد فقط فتحأن يتم  .1

2.  
ً
حواالت داخلية بعد التأكد من  وأبشيكات  وأتقبل اإليداعات في الحساب الرئيس من داخل اململكة فقط نقدا

املودع أو املحول وعنوانه  استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج املطلوب تنفيذ محتواها، والتحقق من  يانات

 وتأكي
ً
في أو التبرعات عن طريق الخدمات البنكية ها من موظف البنك. ويسمح  استقبال التبرعات النقدية دكامال

الحسا ات البنكية للجمعيات طاملا أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل اململكة فقط تمكن من معرفة 

 معلومات الشخص املتبرع. 

 صالحية ثنائية من املفوضون  إدارة الحساب. الصرت من الحساب الرئيس فقط  موجب تمأن ي .3

 إذا كان الصرت  موجب شيكات، فتصرت للمستفيد األول فقط.  .4

عمليات التحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة تتم  .5

من قبل البنك والتأكد من  الحواالتوعلى أن تتم مراقبة هذه   إدارة الحسابن فوضو اص امل التحويل من قبل األشخ

 موافقن ا لطبيعة نشاط الجمعية.

6.  
ً
 .عدم إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ن ائيا

نوك العاملة داخل اململكة يسمح  تحصيل الشيكات املسحوبة للمستفيد األول فقط عبر نظام املقاصة من خالل الب .7

 فقط.

،  استثناء ال يسمح  تنفيذ أي عمليات )تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه( من حسا ات الجمعيات إلى خارج اململكة .8

التحويل ألغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات 

 في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة املشرفة.الخارجية واملؤتمرات وما 

ال يسمح  قبول الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك إلى البنوك  .9

 .الوزارة والجهة املشرفةاألخرى العاملة في اململكة إال  موافقة خطية من 
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في أنشطة يكون لها عائد مالي  األهليةفتح حسا ات فرعية الستثمار األموال التي تزيد عن احتياجات الجهة يسمح   .10

قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية املعتمدة من  يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على

 . جمعين ا العمومية والوزارة

 الفرعية لألنشطة الفرعية والفروع:فتح وإدارة الحسابات وضوابط متطلبات  .ب

الفروع فيسمح لها  وأفروع متعددة للجمعية وترغب في فتح أكثر من حساب لتلك األنشطة  وأفي حالة وجود أنشطة  .1

 دون لفرع استيفاء موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء ا فتح حسا ات فرعية تكون تابعة للحساب الرئيس بعد 

 النشاط.ترخيص  إلى حاجةال

قصر استخدام الحسا ات الفرعية لألنشطة وللفروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت والتبرعات فقط،  .2

 استثناء السحب أو التحويل لألغراض الخاصة  ويمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل من ا لغير الحساب الرئيس

 ، كما يمنع إصدار شيكات علي ا. النشاط

وثائق فتح وإدارة الحساب الرئيس كافية عنه وعن الحسا ات الفرعية لألنشطة املتعددة والفروع تكون مستندات و  .3

 التي تستخدم أموالها عن طريق الحساب الرئيس.

 : للمصروفاتفتح وإدارة الحسابات الفرعية  وضوابط متطلباتج. 

  الريال السعودي لكل فرع من فروع ا
ً
 واحدا

ً
 فرعيا

ً
لجمعية التي تزاول نشاطها في مدينة مقر يسمح  أن يفتح حسا ا

 
ً
وفق " التي تحول له من الحساب الرئيس صروفاتامل“ ا الجمعية الرئيس أو خارجها، على أن يكون هذا الحساب خاصا

 اآلتي:

 متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات: -

 . للمصروفاتعلى فتح الحساب الفرعي  الوزارةموافقة  .1

 املطلوب فتح الحساب له. ة والجهة املشرفة على إنشاء الفرعموافقة الوزار  صورة .2

 الرئيس.  الالئحة األساسية للجمعيةصورة من  .3

 صورة قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية الرئيسة وتعيين مسئولي ا.  .4

 على تعيين اللجنة املشرفة على فرع الجمعية من األعضاء العاملين.  الوزارةموافقة  .5

إدارة  ن فوضو ن إدارة الحساب  توقيع مشترك وال يتم تغيير املفوضو األشخاص السعوديين املعلى  الوزارةموافقة  .6

 .الوزارةالحساب إال  موافقة 

ن فتح وإدارة حساب الفرع فوضو صور هويات أعضاء اللجنة املشرفة على أعمال الفرع  من في م األشخاص امل .7

 علي ا من الجمعية الرئيسة. 
ً
 مصادقا

 سابات الفرعية للمصروفات:ضوابط تدارة الح -

واحد فقط لكل فرع من فروع الجمعية مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما  مصروفاتيفتح حساب  .1

 تعددت حسا ات الفرع في البنوك األخرى. 

 من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية. املصروفاتيعتبر حساب  .2
ً
 متفرعا

ً
 للفرع حسا ا

 للفرع )فرع جمعية أو مكتب ...... مدينة....../ الحساب الفرعي للسلفة الدورية(. وفاتاملصر يكون مسمى حساب  .3

 لدى البنك نفسه املفتوح فيه الحساب الرئيس.  املصروفاتيفتح حساب  .4

على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية  موجب )شيك  املصروفاتقصر اإليداع في حساب  .5

الدورية الواردة  املصروفاتخالت مبالغ  املصروفاتة ...(، وال يسمح  قبول إيداع أي مبالغ في حساب حوالة مصرفي–

 من الحساب الرئيس.

  موجب اآلتي:  املصروفاتقصر الصرت من حساب  .6
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  .شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول 

  الخاصة فقط، على أن تعبأ النماذج تحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة

من التوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويالت  ن فوضو من قبل األشخاص امل  التحويل

 البنك والتأكد من موافقن ا لطبيعة نشاط الفرع.  قبل

  األهلية.صرت رواتب العاملين في فروع الجمعية 

  والفواتير الحكومية.عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة 

  املصروفاتعدم إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمانية لحساب  .7
ً
 . ن ائيا

 موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.   .8

 هلية:املؤسسات األ  / 300-1-5-3

 الريال السعودي فقط  التنمية االجتماعيةوزارة املوارد البشرية و تفتح الحسا ات البنكية لهذه املؤسسات املرخصة من 

 على النحو اآلتي:

 يس:وإدارة الحساب الرئ وضوابط فتح متطلبات .أ

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: -

موافقة املقام السامي في أو صورة من  االجتماعية،وزارة املوارد البشرية والتنمية صورة من الترخيص الصادر من  .1

 الحاالت املرخصة  أمر منه.

 من هويات أعضاء مجلس األمناء.ر صو  .2

 .من الالئحة األساسية للمؤسسةصورة  .3

فتح وإدارة الحساب البنكي  حيث يكون  فوضينصورة من تفويض مجلس األمناء يحدد األشخاص السعوديين امل .4

  ين اثنين من املسؤولين )رئيس مجلس األمناء أو نائب
ً
ة مجلس األمناء ما في حال رغبأاملالي(  واملشرت هالتوقيع مشتركا

 الوزارة.في التفويض لغير املذكورين أعاله فيجب استيفاء موافقة 

 .فتح الحساب موافقة مدير إدارة االلتزام على .5

 ضوابط تدارة الحساب الرئيس:   -

 صالحية ثنائية. يكون السحب من الحساب الرئيس  موجبال يسمح لهذه املؤسسات  التعامل النقدي، و  .1

 شيكات، فتصرت للمستفيد األول فقط.  إذا كان الصرت  موجب .2

عمليات التحويل للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة  التحويل من قبل تتم  .3

ن  التوقيع على الحساب الرئيس وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك والتأكد من فوضو األشخاص امل

 شاط املؤسسة الخيرية.موافقن ا لطبيعة ن

 ال يسمح  إعطاء  طاقات صرات آلي أو  طاقة ائتمان. .4

على البنك  ذل و ، وال يسمح لها  استقبال التبرعات إال  موافقة الوزارة قبول الهبات والوصايااملؤسسات   ذهله يسمح .5

 مصادر األموال. للتحقق منالعناية الالزمة 

 استثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال  ر شيكات إلى خارج اململكةال يسمح لهذه املؤسسات  التحويل أو إصدا .6

املؤسسة على سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في 

 حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة املشرفة.

 ستثمار أموالها. ا األهليةيسمح للمؤسسة  .7
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 : للمصروفاتفتح وإدارة الحسابات الفرعية وضوابط متطلبات  .ب

  الريال السعودي لكل فرع من فروع املؤسسة 
ً
 واحدا

ً
 فرعيا

ً
في مدينة مقر املؤسسة  األهليةيسمح للبنك  أن يفتح حسا ا

 
ً
بعد استيفاء املتطلبات  حساب الرئيس" التي تحول له من الصروفاتامل“ ا أو خارجها، على أن يكون هذا الحساب خاصا

 اآلتية: 

 متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات: -

 . للمصروفاتعلى فتح الحساب الفرعي  الوزارةموافقة  .1

 املطلوب فتح الحساب له.موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع صورة  .2

إدارة  ن فوضو رة الحساب  توقيع مشترك وال يتم تغيير املداإل ن فوضو على األشخاص السعوديين امل الوزارةموافقة  .3

 .الوزارةالحساب إال  موافقة 

 علي ا   إدارة الحسابن فوضو صور هويات األشخاص امل .4
ً
 الرئيسية.األهلية املؤسسة من مصادقا

 مصروفات.البنك على فتح الحساب الفرعي لل يموافقة مدير االلتزام ف .5

 للمصروفات: ضوابط تدارة الحسابات الفرعية -

واحد فقط لكل فرع من فروع املؤسسة مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما  مصروفاتيفتح حساب  .1

 تعددت حسا ات الفرع في البنوك األخرى. 

 من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية. املصروفاتيعتبر حساب  .2
ً
 متفرعا

ً
 للفرع حسا ا

 (.للمصروفاترع مؤسسة ...... مدينة....../ الحساب الفرعي للفرع )ف املصروفاتيكون مسمى حساب  .3

 املفتوح فيه الحساب الرئيس.  ذاتهلدى البنك  املصروفاتيفتح حساب  .4

على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية  موجب )شيك  املصروفاتقصر اإليداع في حساب  .5

خالت مبالغ السلفة الدورية الواردة من  املصروفاتاع أي مبالغ في حساب حوالة مصرفية ...(، وال يسمح  قبول إيد–

 الحساب الرئيس.

  موجب اآلتي:  املصروفاتقصر الصرت من حساب  .6

  .شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول 

 صة تحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخا

تم مراقبة هذه التحويالت من قبل توعلى أن   إدارة حساب املصروفاتن فوضو التحويل من قبل األشخاص امل 

 البنك والتأكد من موافقن ا لطبيعة نشاط الفرع. 

  األهلية.صرت رواتب العاملين في فروع املؤسسة 

 .عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية 

.   املصروفاتاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمانية لحساب عدم إصدار  ط .7
ً
 ن ائيا

 :الصناديق العائلية 

 لهذه املؤسسات )الصناديق العائلية(  الريال السعودي فقط على النحو اآلتي: تفتح الحسا ات البنكية

غرض من فتح الحساب كتاب من رئيس مجلس األمناء أو من يفوضه إلى البنك املراد فتح الحساب لديه، ُيحدد فيه ال .1

 بشكل واضح.

 .وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةصورة من الترخيص الصادر من  .2

 صورة من الالئحة األساسية للصندوق. .3

 صورة من هويات املؤسس/املؤسسين. .4

 ه.ئصورة من قرار تشكيل مجلس األمناء، وصور هويات أعضا .5
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قل يكون أحدهما رئيس مجلس األمناء أو نائب الرئيس، واملشرت املالي ثنين على األاُيدار الحساب  توقيع مشترك من  .6

 يه أو من قيادي اإلدارة التنفيذية سعوديئثنين من أعضاا قرار من مجلس األمناء تفويض  يسمح)توقيع أساس ي(، و 

 الجنسية  إدارة الحساب وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

 ت واالشتراطات املنصوص علي ا في الالئحة األساسية للصندوق.يتم الصرت من الصندوق وفق اآلليا .7

، على أن يسمح  قبول األموال والهبات والوصايا والزكوات واالشتراكات )إن وجدت( من املؤسسين وأفراد العائلة فقط .8

 . يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس األمناء  االلتزام ب ذا املتطلب

 له وفق ما تنص عليه الالئحة األساسية للصندوق.يسمح للصندوق  استثمار أموا .9

 أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إلى خارج اململكة. .10
ً
 ال يسمح لهذه الصناديق  التحويل  تاتا

 موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .11
 

  :)األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية )مدنية وعسكرية 

ال السعودي فقط على  الري كية ألغراض األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات املدنية والعسكريةتفتح الحسا ات البن

 النحو اآلتي:

حال كون موارد  –على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم  البنك املركزي استيفاء موافقة وزارة املالية عن طريق  .1

 .–الحساب أو جزء من ا من أموال الدولة 

ن صاحب الصالحية األول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد طلب م .2

 .الحساب ليست من الدولة

كتاب  أسماء املفوضون  إدارة الحساب )توقيع مشترك( من صاحب الصالحية األول أو من يفوضه، على أن يكونوا من  .3

 .منسوبي الجهة السعوديين

 .ة  جمع التبرعات وال تلقي األموال واملساعدات والهبات من غير منسوبي اال يسمح للجه .4

 أو بشيكات وحواالت داخلية مباشرة أو عن طريق الصرات اآللي أو اإلنترنت أو .5
ً
البطاقات االئتمانية،  تقبل اإليداعات نقدا

 .على أن تتضمن جميع اإليداعات  يانات املودع

 .أو عضوية حواالت على الحسابال يسمح  إصدار  طاقات صرات آلي  .6

 من منسوبي الجهة وأسرهم. .7
ً
 تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون املستفيد دائما

يكون الصرت من الحساب  موجب شيكات للمستفيد األول، أو التحويل اإللكتروني من الحساب الرئيس لحساب  .8

 .املستفيد األول 

ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي االيداعات فقط يسمح  فتح حسا ات فرعية من الحساب الرئيس،  .9

والتحويل إلى الحساب الرئيس، وال يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير 

 الحساب الرئيس.

 موافقة مدير االلتزام على فتح الحساب. .10

واملكفوفين وجوائز التفوق العلمي  واألشخاص ذوي اإلعاقة، رض ى،امللجان النفع العام )مثل لجنة أصدقاء  / 300-1-5-4

 واملستودعات الخيرية املرخصة من أمراء املناطق وما يماثلها(:

الجهة  عن اللجنة الصادر خيصتر  بعد استيفاء البنك صورة منلهذه اللجان  الريال السعودي فقط  تفتح الحسا ات البنكية -

رة التعليم أو إمارة املنطقة وغيرها  حيث يتم فتح الحساب وإدارته  توقيع مشترك من الرسمية  حسب االختصاص مثل وزا

قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول املالي، واستيفاء صور هويات ما وكذلك صور هويات أعضاء املجلس أو األمناء ونظام اللجنة 

 عند فتح الحساب. البنك املركزي اطة إدارة االلتزام لفتح الحساب، وإح مديرأو املؤسسة. يتطلب موافقة 
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كانت الحسا ات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو املوسمية كاملهرجانات واالحتفاالت وما يماثلها التي تكون ما إذا وفي حال  -

مية طلب رسمي من الجهة الرس  تزويد البنك  مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح  فتح حسا ات لها بعد 

املنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته  توقيع مشترك من قبل املخول  إدارة النشاط واملسئول املالي واستيفاء صور 

هويات ما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة الستخدام الحساب ومن ثم قفله عند 

عند فتح  البنك املركزي موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب, وإحاطة أجله ويتطلب  فتح من انن اء الغرض الذي 

 الحساب.

 لهذا النوع من الحسا ات التحويل إلى خارج اململكة. يسمحال  -

 :لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيريةالبنكية الحسابات  / 300-1-5-5

 .التجارية الحاصلة على سجالت تجارية أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على املنش ت .1

 نظامها األساس ي اململكة املنصوص فيأن تقتصر االستفادة من هذا التبرع االختياري على الجهات الخيرية املرخصة داخل  .2

 على جواز جمع التبرعات. أو الئحن ا

ت الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو ال يسمح ألي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع االختياري  بواقي الهلل لصالح الجها .3

وزارة املوارد البشرية والتنمية لجان أو غيرها " التي ترغب االستفادة من هذا التبرع إال بعد أخذ املوافقة الرسمية من 

 أو جهات اإلشرات التي تتبع لها الجهات الخيرية األخرى. االجتماعية

م الترخيص  جمع التبرع االختياري ومدته واسم املنشأة التجارية ورقم أن تتضمن موافقة املنشأة املشرفة )أو يرفق ب ا( رق .4

 سجلها التجاري.

اقي الهلل عند الشراء  موجب عقد  ين الطرفين " املنشأة التجارية املقدمة لخدمة التبرع و أن تتم عملية جمع التبرع  ب .5

 ملنشاة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة. الهلل والجهة الخيرية " يحدد فيه التزامات الطرفين على أال تتقاض ى ا

حدد فترة العقد  ين الطرفين  مدة ال تزيد عن سن .6
ُ
تجديدها ألكثر من فترة  موافقة الجهة اإلشرافية على   يسمحو  ةأن ت

تم تصفية تراخيص جمع التبرعات السا قة والحسا ات ذات العالقة قبل إعطاء موافقة تالجهة الخيرية شريطة أن 

 لتجديد في ن اية السنة املالية.ا

أن يتم صرت مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في ن اية كل ربع  التاريخ امليالدي  موجب شيك مسطر  .7

 أو تحويل  نكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة املشرفة  صورة من الشيكات املنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.

نشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك املسطر أو أمر التحويل أن تلتزم امل .8

 سم الجهة الخيرية أو رقم حساب ا وأن املبلغ هو التبرع االختياري  بواقي الهلل من العمالء املتسوقين.اعلى 

 التالية: ا  خصوص التبرع  الهلل املتطلبات واملميزات فر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها اآللي وضوا طهاأن يتو  .9

 شبكة نقاط البيع( تكون خاصة  التبرع  الهلل. –استخدام فئات دفع منفصلة مثل )النقد  يتم 

  جمع فيه املبالغ املتبرع ب ا من
ُ
 إليه عبارة  واقي الهلل( ت

ً
يخصص حساب  نكي مستقل  اسم )املنشأة التجارية مضافا

ون هذا الحساب من حسا ات فرعية يخصص كل واحد من ا لكل جهة خيرية مستفيدة  موجب العقود العمالء ويتك

 واملوافقات.
 

 الجمعيات والصناديق التعاونية: / 300-1-5-6

 الجمعيات التعاونية 

 الجمعيات التعاونية تحت التأسيس: .أ

 ال وفق الشروط اآلتية:حساب أمانة  الريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس امل فتحي

لبنك ينص فيه على أن الجمعية إلى اموجه  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةخطاب من الجهة املختصة في  .1

 فيه، اسم الجمعية 
ً
التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس املال موضحا
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هويته الوطنية  نة التأسيسية املسئول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقمتحت التأسيس، واسم رئيس اللج

 وصورة من عقد التأسيس اال تدائي للجمعية.

يفتح حساب األمانة ملدة ستة أشهر فقط، ويسمح  التمديد ستة أشهر أخرى  موجب طلب موجه للبنك من الجهة  .2

 .اعيةوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماملختصة في 

( أعاله تعاد املبالغ املودعة في 2في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خالل املدة املطلوبة املوضحة في الفقرة رقم ) .3

مع إيضاح كيفية إعادت ا  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةحساب األمانة  موافقة من الجهة املختصة في 

 وملن تسلم.

عية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة )ب( الالحقة وتحويل حساب األمانة إلى في حال تسجيل وإشهار الجم .4

 .حساب جارٍ 

 الجمعيات التعاونية املرخصة: .ب

 للشروط واملتطلبات اآلتية: تفتح الحسا ات البنكية  الريال السعودي
ً
 للجمعيات التعاونية وفقا

نائبه مع  مجلس اإلدارة أوقيع مشترك من رئيس ويدار  تو مجلس اإلدارة للجمعية  يفتح الحساب  طلب من رئيس .1

 أمين الصندوق )توقيع أساس ي(.

 .وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةصورة من قرار التسجيل واإلشهار )شهادة تسجيل الجمعية( الصادر من  .2

أو املوافق أو املصادق  عيةوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماصورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر من  .3

 عليه من ا.

 صورة من عقد التأسيس. .4

 صورة من الالئحة األساسية للجمعية. .5

 استيفاء صور الهويات الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة. .6
 

 :الصناديق التعاونية 

 لصناديق وفق الشروط التالية:هذه ال تفتح الحسا ات البنكية

 صندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.صورة قرار السماح أو املوافقة  إنشاء ال .1

 تسمية الصندوق  اسم الجهة التابع لها. .2

 يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق. .3

 إدارة. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين  فتح وإدارة الحساب ومجلس اإلدارة إذا كان له مجلس .4

 ة الالئحة املنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.صور  .5

 :الهيئة العامة للعقاراملرخصة من  جمعيات املجمع/املالك/ جمعيات  300-1-5-7

 تفتح الحسا ات البنكية لجمعيات املالك/جمعيات املجمع بعد استيفاء اآلتي:

 أسماء املفوضون   .1
ً
إدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من خطاب من مدير العقار  طلب فتح الحساب متضمنا

 رئيس الجمعية العامة.

 صورة من النظام األساس ي للجمعية. .2

 صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. .3

 صور من هويات املفوضون  إدارة الحساب وتشغيله. .4
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      األوقاف والوصايا: /300-1-5-8

 والوصايا  الريال السعودي لألوقات ( تفتح الحسا ات البنكية3-1-300( ورقم )1-1-300اعدة رقم )مع مراعاة ما ورد في الق

 على النحو اآلتي:

 األوقاف: .1

 أوقات تتولى الهيئة العامة لألوقات النظارة علي ا: .أ

خطاب من محافظ الهيئة العامة لألوقات ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات".  ويجب أن  .1

يحدد املفوضون  صالحية تشغيل الحساب  حيث يكون  موجب صالحية ثنائية مع  يان صالحيات م املالية أو 

 تفويضهم لغيرهم.

 صور هويات األشخاص املفوضون على تشغيل الحساب. .2

 أوقات ال تتولى الهيئة العامة لألوقات النظارة علي ا: .ب

لألوقات سارية املفعول متضمنة  حد أدنى على  صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة .1

ظار وأرقام هويات م.   اآلتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّ

 صورة من الصك الشرعي للوقف. .2

 خطاب من صاحب الصالحية  موجب صك الوقف يحدد من خالله املفوضون على تشغيل الحساب.  .3

 شغيل الحساب.صورة من هوية األشخاص املفوضون على ت .4

ار الواردة أسمائ م في شهادة تسجيل الوقف. .5
ّ
 صور من هويات النظ

، إلى خارج اململكة وقفال يسمح  تنفيذ أي عمليات )تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه( من حسا ات ال .6

ت  استثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركا

في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة 

 لألوقات.

 األوقات أجنبية:    ج.

صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقات سارية املفعول متضمنة  حد أدنى على  .1

ظار وأرقام هويات م. اآلتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف و   تاريخه، أسماء النُّ

  طلب من الجهة الوقف وكيل  الناظر أوخطاب من  .2
ً
)سعودي الجنسية(  طلب فتح الحساب على أن يكون معززا

 وموافقة الهيئة العامة لألوقات.املسئولة عن األوقات في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، 

 الذي ينص على إيقات العين وتسجيلها لدى الجهة املختصة في اململكة. لوقفالشرعي لمن الصك صورة  .3

صورة من الوكالة الشرعية )صك النظارة/الوكالة( الصادرة من الجهة املختصة في اململكة التي تنص على حق  .4

 أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسا اتإلى التصرت في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، وال حاجة 

 .ةواليالمن مقتض ى  كون ذلكالبنكية 

ار/الناظر أوصورة من  طاقة الهوية  .5
ّ
ظ  .وكيل الوقف الوطنية النُّ

 عن الهيئة.التسجيل الصادر  وشهادةيكون الحساب  اسم الوقف الوارد في صك الوقفية  .6

 .د فتح الحسابنع البنك املركزي  إحاطة .7

 يكون السحب من هذه الحسا ات  موجب شيكات. .8

 . تحويل األموال من هذه الحسا ات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية علي ا إلى خارج اململكة ال يسمح .9

 ال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات. .10
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الهيئة من رسمية موافقة عد استيفاء  يسمح  استقبال الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة اال بال .11

 مة لألوقات.العا

 الوصايا:.2

 صورة صك الوالية )أو صورة طبق األصل( الذي ينص على مضمون الوصية. .1

 صورة الهوية الوص ي/األوصياء. .2

 يكون الحساب  اسم الوصية )وصية ......(. .3

 النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب: / 300-1-5-9

 ضة:املرخصة من الهيئة العامة للريا األندية 

 عند تقديم املستندات التالية: لهذه األندية الريال السعودي  تفتح الحسا ات البنكية

 موافقة وزارة املالية على فتح الحساب. .1

 الهيئة العامة للرياضة. منصورة الترخيص الصادر  .2

 صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة. .3

 لحساب وإدارته.ن )توقيع مشترك(  فتح افوضو تفويض من مجلس اإلدارة لألشخاص امل .4

 ن وأعضاء مجلس اإلدارة.فوضو صور هويات امل .5

 مشاركة ودعم أعضاء الشرت  النادي وجماهيره يسمح  فتح الحسا ات البنكية  الريال السعودي والعمالت األجنبية  -

 تمييزها عن حساب الدعم الحكومي. على أن يتمموافقة من وزارة املالية دون الحاجة إلى 

 :بيوت الشباب 

 املرخصة من الهيئة العامة للرياضة. متطلبات األندية علي ا يطبق

 الثقافة:الثقافية واألدبية الخاضعة إلشراف وزارة  األندية 

 عند تقديم املستندات التالية: لهذه األندية الريال السعودي  تفتح الحسا ات البنكية

 .موافقة وزارة املالية على فتح الحساب .1

 .هة املشرفةالصادر من الج صورة الترخيص .2

 .صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة .3

 ن )توقيع مشترك(  فتح الحساب وإدارته.فوضو تفويض من مجلس اإلدارة يحدد األشخاص امل .4

 .ن وأعضاء مجلس اإلدارةفوضو صور هويات امل .5

 :نادي اإلبل والفروع واملكاتب التابعة له 

 ملكاتب التابعة له بعد تقديم املستندات التالية: الريال السعودي للنادي والفروع وا تفتح الحسا ات البنكية

 مجلس الوزراء. عنصورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر  .1

 ن  فتح الحساب وإدارته.فوضو تفويض مجلس اإلدارة لألشخاص امل .2

 ن  التوقيع.فوضو صور هويات امل .3

 صور هويات أعضاء مجلس اإلدارة. .4

 من أجلها. أن يتم الصرت من الحساب لألغراض التي أنش ئ .5

 العام: الشركات العامة ومؤسسات القطاع / 300-1-5-10

 ، بعد اسااااتيفاء(“)ملزيد من االسااااترشاااااد عن تلك الجهات وأساااامائ ا راجع امللحق "بتفتح الحسااااا ات البنكية لهذه الجهات 

 املستندات التالية:

 صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء. .1
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 وثائقن  تشغيل هذه الحسا ات، إلى جانب فوضو أو األشخاص املفوض اإلدارة للشخص امل تفويض من مجلس .2

 تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

 الغرف التجارية والصناعية: / 300-1-5-11

 على املستندات التالية: بعد الحصول لهذه الغرت  تفتح الحسا ات البنكية

 صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة. .1

 وثائقن  فتح وتشغيل هذه الحسا ات، إلى جانب فوضو أو األشخاص امل فوضمجلس اإلدارة للشخص امل تفويض من .2

 تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

 بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع: / 300-1-5-12

لشروط واملستندات  بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع بعد استيفاء ا تفتح الحسا ات البنكية الخاصة

 واإلجراءات اآلتية:

خطاب من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية  طلب فتح الحساب وتحديد  .1

 الغرض منه.

أو  صورة من موافقة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية على  ناء أو ترميم .2

 توسعة املسجد أو الجامع.

استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية الخاص  .3

 وعضوية اثنين من 
َ
 تكوين لجنة ملتابعة  ناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو املسجد،  رئاسة مدير فرع الوزارة شخصيا

 رة في املنطقة املعنية.مسئولي فرع الوزا

حساب .....  –يكون مسمى الحساب على النحو التالي )فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  منطقة .......  .4

 " ناء أو ترميم أو توسعة" ...... "اسم الجامع أو املسجد"(.

5. ( 
ً
توقيع أساس ي(  االشتراك مع أحد عضوي تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في املنطقة املعنية شخصيا

  ما.ياللجنة املشار إلي ا أعاله أو كل

 ن  التوقيع.فوضو استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة امل .6

 تحديد مصادر األموال، وإذا كان مصدر األموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة املختصة. .7

مشترك، وال يتم إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية ال يتم الصرت من الحساب إال  موجب شيكات وبتوقيع  .8

 لهذا الحساب.

تحديد مدة لسريان الحساب وربطها  املدة املحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة املسجد أو الجامع، وفي  .9

وزارة الشؤون  يتم ذلك  موجب خطاب من قبلفدعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب ما إذا حال 

 اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو الفرع املعني في املنطقة.

موافقة وزارة املالية إذا كان مصدر األموال من امليزانية العامة للدولة  موجب طلب من وزارة الشؤون اإلسالمية  .10

 .البنك املركزي والدعوة واإلرشاد تبلغ للبنك من قبل 

 تح الحساب.موافقة مدير إدارة االلتزام على ف .11

 الجمعيات واللجان الوطنية: / 300-1-5-13

للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة  تفتح الحسا ات البنكية

 العمى بعد استيفاء املستندات واملتطلبات اآلتية:

 لى فتح الحساب.لبنك ينص فيه عإلى اطلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه  .1

 ممارسة أعمالها.على املتضمن املوافقة للجمعية أو اللجنة  من املوافقة السامية أو قرار مجلس الوزراءصورة  .2

 .صورة من النظام األساس ي للجمعية أو اللجنة .3
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 صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجمعية أو اللجنة. .4

 نفيذي للجمعية أو اللجنة.صور الهويات الشخصية ألعضاء املجلس الت .5

 ن  التوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هويات م ونماذج تواقيعهم مصادقفوضو تحديد أسماء امل .6
ً
على صحن ا  ا

إلى ن  التوقيع  ناًء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه فوضو من الجمعية ومن البنك، ويكون تغيير امل

 لبنك املفتوح الحساب فيه.ا

تصرت للمستفيد فشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب  موجب يكون السحب من هذه الحسا ات  موجب  .7

 األول.

 :املوضوع والتنفيذمحاكم  / 300-1-5-14

تفتح الحسا ات البنكية ملحاكم املوضوع كاملحاكم التجارية أو محاكم األحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا 

 ذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو اآلتي:املنظورة لدي ا، وك

كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه ) النسبة لحسا ات محاكم التنفيذ(، أو كتاب من سعادة  .1

فتح وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه ) النسبة لحسا ات محاكم املوضوع(، موجه إلى البنك  طلب 

  ين أثنين 
ً
الحساب، ُيحدد فيه أسماء األشخاص املفوضون  إدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركا

 من املسؤولين.

 استيفاء صور هويات املفوضون ونماذج تواقيعهم.  .2

 عن الحسا ات الخاصة  كل محكمة. .3
ً
 يكون الحساب منفصال

للمستفيد األول، وُيحدد في متن الشيك الغرض من سحب يكون الصرت من الحساب إما  موجب شيكات تصرت  .4

الحساب املفتوح  اسم )وزارة الشيك، ورقم القضية وتاريخها، أو  موجب حواالت إلى الحسا ات التجميعية ك 

 أو حسا ات املستفيدين. العدل/وكالة التنفيذ( املخصص للمبالغ املحصلة عبر نظام سداد،

.ال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي  .5
ً
 أو  طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات ن ائيا

 أو  .6
ً
 )طبيعيا

ً
ال يسمح  التحويل من هذه الحسا ات إلى خارج اململكة، ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصا

 مقره خارج اململكة شريطة أن يكون السماح  التحويل  موجب موافقة وكيل الوزارة املختص أو رئيس 
ً
( أجنبيا

ً
اعتباريا

 ملحكمة.ا

 :عمليات اإلفراغ العقاري  / 300-1-5-15

ولة  اختصاصها بعد شموالقرارات املعمليات اإلفراغ العقاري ألغراض  التجميعية الوسيطةتفتح الحسا ات البنكية 

 تيفاء املتطلبات والضوا ط اآلتية: سا

 املفوضون ماء سحدد فيه أالبنك يُ  ىموجه إلمن معالي وزير العدل أو من يفوضه  بكتا ب موج بيفتح الحسا .1

 ترك.ش توقيع م (األقلعلى شخصين )

 .ومستقال عن الحسا ات الخاصة  وزارة العدل ويكون منفصال. .(مسمى الحساب )عمليات اإلفراغ العقاري لا ....يكون  .2

 .ونماذج تواقيعهمن  التوقيع فوضو استيفاء صور هويات امل .3

 خدمة االفراغ العقاري االلكتروني سواًء العمليات التي تتم إلى  يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق .4

الحسا ات التجميعية املفتوحة  اسم )عمليات اإلفراغ العقاري(، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسا ات 

املستفيدين من خالل الخدمات البنكية اإللكترونية، إضافة إلى إمكانية السحب من الحسا ات  موجب شيكات 

 .صرت للمستفيد األول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية املستفيدت

5.  
ً
 .ال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات ن ائيا
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 ال يسمح  التحويل من هذه الحسا ات إلى خارج اململكة. .6
 

 حساب تسوية املديونيات الخاصة: –الحقوق املدنية  / 300-1-5-16

ووحدات  تنفيذ األحكام الحقوقية الريال الساااااااااااااعودي فقط ألي من إدارات وشاااااااااااااعب وأقساااااااااااااام  تح الحساااااااااااااا ات البنكيةتف

 الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط واملتطلبات اآلتية:

لبنك إلى اه أو مدير مركز الشارطة الخارجية( موج تنفيذ األحكام الحقوقيةخطاب من مدير )إدارة أو شاعبة أو قسام  .1

 ن  التوقيع.فوضو  طلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد امل

في منطقة / مدينة /محافظة ......  تنفيذ األحكام الحقوقيةإدارة  –األمن العام -يكون مسمى الحساب )وزارة الداخلية  .2

 حساب تسوية املديونيات الخاصة(. –

أو  تنفيذ األحكام الحقوقيةقل هما مدير )إدارة أو شاعبة أو قسام ُيدار الحسااب  توقيع مشاترك  ين شاخصاين على األ .3

 توقيع همدير مركز الشرطة الخارجية( أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعد
ً
 أساسي ا

ً
 .ا

 ن  التوقيع ونماذج تواقيعهم.فوضو استيفاء صور هويات امل .4

 تي:تودع املبالغ في الحساب من املدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق اآل .5

  ألمر إدارة الحقوق املدنية في منطقة / مدينة / محافظة التالية شاااااايكات مصاااااارفية وذلك وفق الصاااااايغة( ....

حساااب تسااوية املديونيات الخاصااة( ويذكر في متن الشاايك أن الغرض من إيداع الشاايك )سااداد مديونية  –

 رار وتاريخه(.سم املدين /رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القا..... " 

 .الحواالت املستوفية لجميع البيانات الخاصة  املحول والغرض من التحويل 

 ( نقاط البيعPoint of Sale.) 

 .أجهزة اإليداع النقدي اآللي 

( أعاله  موجب شااايكات فقط وفق الصااايغة اآلتية )ألمر ... 3ن املذكورين في )فوضاااو يكون الساااحب من الحسااااب من امل .6

سااااااام املدين / رقم اويذكر في متن الشااااااايك أن الغرض من صااااااارت الشااااااايك )ساااااااداد مديونية ..... " ويذكر اسااااااام الدائن( 

 تاريخه(.و الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار 

، وال يسمح  التحويل من ا. .7
ً
  اتا
ً
 يمنع إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات منعا

 البنك التأكد من استيفاء وسالمة كافة املتطلبات الواردة أعاله.على مسئول االلتزام في  .8

دون أن يترتب  حال طلب اعلى البنك إرساااااال كشاااااف تفصااااايلي شاااااهري عن الحسااااااب إلى إدارة الحقوق املدنية املعنية أو  .9

 على ذلك أي رسوم مالية.
 

 الجمعيات العلمية: /300-1-5-17

 لى النحو اآلتي:تفتح الحسا ات البنكية للجمعيات العلمية ع

خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك  طلب فتح الحساب محدد  ه األشخاص املفوضون  إدارة  .1

  ين أثنين من املسؤولين )الرئيس أو نائبه واملدير املالي(.
ً
 وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركا

 صورة من قرار مجلس الجامعة  تأسيس الجمعية. .2

 من قرار تشكيل مجلس اإلدارة املعتمد من قبل مجلس الجامعة. صورة .3

 صورة من الالئحة األساسية املنظمة ألعمال الجمعية. .4

 صور من هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضون  إدارة وتشغيل الحساب. .5

 الية( للجمعية.يحدد قبول اإليداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه الالئحة األساسية )أو الالئحة امل .6
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ال يسمح  قبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج اململكة،  استثناء الحواالت ألغراض إدارة أعمال الجمعية )على  .7

سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركة في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها( بعد 

 الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

. ال .8
ً
 يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ن ائيا

 

 الهيئات املهنية:/300-1-5-18

 تفتح الحسا ات البنكية للهيئات املهنية على النحو اآلتي:

خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك  طلب فتح الحساب محدد  ه األشخاص املفوضون  إدارة وتشغيل  .1

  ين اثنين من املسؤولين )رئيس املجلس أو من يفوضه واألمين العام(.الحساب ع
ً
 لى أن يكون التوقيع مشتركا

صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة املعتمد من قبل الجهة الحكومية املناط ب ا اإلشرات على عمل الهيئة "جهة  .2

 االختصاص".

 صورة من الالئحة األساسية املنظمة ألعمال الهيئة. .3

 ن هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضون  إدارة وتشغيل الحساب.صور م .4

 يحدد قبول اإليداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه الالئحة األساسية )أو الالئحة املالية( للهيئة. .5

هيئة )على ال يسمح  قبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج اململكة،  استثناء الحواالت ألغراض إدارة أعمال ال .6

سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركة في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها( بعد 

 الحصول على موافقة جهة االختصاص.

7. .
ً
 ال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ن ائيا

ن وشركات الطيران واملنظمات املتعددة يوالقنصليات والدبلوماسي القواعد الخاصة بالسفارات األجنبية / 300-1-6

 األطراف وموظفيها:

 السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها: / 300-1-6-1

 يسمحيسمح للسفارات األجنبية والقنصليات واملؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعاين ا  فتح حسا ات. ولكن ال  -

أن تفتح حسا ات لصالح أو نيا ة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية  ا له

 وغيرها.

على البنك الحصول من تلك الجهات الد لوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته  -

 ن  إدارته وصور  طاقات م الد لوماسية مرفقفوضو واملقيمين امل
ً
صورة البطاقة الد لوماسية للسفير أو القنصل  ه  ا

 مصادق
ً
عن صورة البطاقة الد لوماسية مصادقة وزارة الخارجية على  علي ا  ختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق  ديٍل  ا

الخطاب بشخصية املسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون 

فارة تحت التأسيس في اململكة فيمكن للبنوك فتح حسا ات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية الس

يحدد اسم السفارة واملسئول عن فتح الحسا ات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها وملوظفي ا بعد 

 اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.

 ن املقيمون:الدبلوماسيو  / 300-1-6-2

 في االعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته 
ً
أخذا

التنفيذية واألدلة اإلرشادية الصادرة  موجب م بشأن األشخاص السياسيون املعرضون للمخاطر، تفتح الحسا ات البنكية 

وزارة  عن طاقات م الد لوماسية الصادرة   موجب والقنصليات.لعاملين في السفارات األجنبية للد لوماسيين املقيمين ا

 ملف العميل. أما  النسبة للد لوماسيين الذين يعملون  وتحفظالخارجية وصورة من جواز السفر الد لوماس ي للمطا قة 
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على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم  على تأسيس سفارات حديثة لبلدان م في اململكة فيتطلب من البنك الحصول 

سفارة البلد واسم املسئول الد لوماس ي والهوية املعرفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الد لوماس ي، ويحدث 

 ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

 

 الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة: / 300-1-6-3

متطلبات  على البنك  اإلضافة إلى املستندات املطلوبة  موجبيجب ن. و و ء الد لوماسيلهؤال تفتح الحسا ات البنكية

خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت املهمة. على أعاله، الحصول من السفارة أو عن طريقها  (2-6-1-300) القاعدة رقم

عند فتح الحساب. ويجب البنك املركزي وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب، وإحاطة 

 
ً
لها ولم يتم تصفية الرصيد  إقفال هذه الحسا ات  انن اء مدة الزيارة )املهمة(. وفي حال انن اء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا

لبنك مصادق عليه من السفارة يفيد  املغادرة ويحدد طريقة تسليمه إلى افيجب الحصول من العميل على خطاب موجه 

 أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام ملدة قصيرة لعدة أيام فال يسمح للبنك  فتح حسا ات لهم.، صيد حسا هر 

 شركات الطيران األجنبية وموظفوها: / 300-1-6-4

أن تفتح حسا ات لصالح أو  لها  يسمحلشركات الطيران األجنبية أن تفتح حسا ات ألغراضها األساسية. ولكن ال  يسمح

ا ة عن املؤسسات والكيانات االعتبارية األخرى مثل الشركات والهيئات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية وسواها. ني

 :بعد استيفاء اآلتيويمكن فتح الحسا ات 

 في اململكة وإذا كان غير سعودي  .1
ً
يجب أن فيجب أن يكون الشخص املفوض  فتح الحساب لشركة الطيران مقيما

 الشركة أو ترخيص الوكالة )للوكالء(. رب عملهيكون 

 صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران املدني. .2

، إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر  دون وجود وكيل وزارة االستثمار عنصورة الترخيص الصادر  .3

 ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.

 صورة السجل التجاري الذي يتم مزاول .4
ً
 إليه. ة النشاط  موجبه أو استنادا

 قصر أغراض الحساب على استالم عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكالء واملوردين اآلخرين. .5

 .(1-200) تضمنته القاعدة رقمالحسا ات الخاصة  موظفي تلك الشركات ينطبق علي ا ما  -

 :األطراف القواعد الخاصة باملنظمات الدولية املتعددة / 300-1-6-5

 :رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات والهيئات التابعة لها 

 :رابطة العالم اإلسالمي 

 :على النحو اآلتيلرا طة العالم اإلسالمي  تفتح الحسا ات البنكية

: الحساب الرئيس:
ً
 أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: .أ

فيه الغرض من  حسااااااااااااااب، محددٌ اللى طلب فتح الرا طة موجه إلى البنك ينص ع أمينأو نائب أمين عام  كتاب من .1

.فوضيامليكون ن ، على أالحساب
ً
 أساسيا

ً
 ن  إدارته  توقيع مشترك هما رئيس الرا طة أو نائبه واملدير املالي توقيعا

 .والبروتوكول امللحق ب ا اتفاقية املقر في اململكةمن صورة  .2

 وصالحيات م. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرا طة وتعيين مسئولي ا .3

 علي ا من الرا طة. صورة هوية رئيس الرا طة ونائبه واملسئول املالي، وأعضاء مجلس اإلدارة مصادٌق  .4

 يفتح حساب رئيس واحد فقط للرا طة  اسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك. .5

  .إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب مديرموافقة  .6
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نترنت على االسااتعالم عن األرصاادة والتحويل من الحسااا ات الفرعية إلى الحساااب صاار خدمة الهاتف املصاارفي واإل ق .7

 الرئيس فقط.

 حال فتح الحساب. البنك املركزي إحاطة  .8

 

 

 يداعات:ضوابط اإل  .ب

والحسااااااا ات  قبول املبالغ النقدية املودعة من منسااااااوبي الرا طة املعتمدين )الرسااااااميين( في حساااااااب ا الرئيس ُيساااااامح  .1

 الفرعية.

قبول اإليداعات )النقدية والشاااايكات والحواالت ونحوها( في الحساااااب الرئيس والحسااااا ات الفرعية الواردة  ُيساااامح  .2

للبنك من داخل اململكة من غير منسوبي الرا طة نفسها ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين )الرسميين( التي يكون 

 .وال يسمح  قبولها إذا كانت تبرعات قطالغرض من ا هبة أو إعانة أو وقف ف

قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساااااب الرا طة الرئيس والحسااااا ات الفرعية مباشاااارة لدى البنك  ُيساااامح  .3

وال يساااامح  إيداعها في حسااااا ات الرا طة لدى البنك إال بعد أن تقدم ع تبر املنصااااوص في غرضااااها أن ا هبة أو إعانة أو 

 أو شاااااااااايكات الرا طة للب
ً
 واردا
ً
نك موافقة الجهة الرساااااااااامية املختصااااااااااة في اململكة على دخول املبلغ سااااااااااواء كان تحويال

 تحت التحصيل أو نحوه. 

 ج. ضوابط السحوبات:

ُيقصاااااار الصاااااارت من الحساااااااب الرئيس  واسااااااطة شاااااايكات أو  التحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجها على أن يتم 

راد تنفيذها إلى خارج اململكة خاصاااااااااااااة  أغراض إدارة التحقق من أن العمليات )ت
ُ
حويل أو إصااااااااااااادار شااااااااااااايكات أو غيرها( امل

 .الرا طة أو تنفيذ  رامجها أو مشاريعها

 . استثمار األرصدة:د

فتح حسااااااااا ات السااااااااتثمار أموالها التي تزيد عن احتياجات ا في أنشااااااااطة يكون لها عائد مالي يساااااااااعدها على  يساااااااامح للرا طة 

 ها.تحقيق أهداف
 

: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة وألنشطتها املختلفة:
ً
 ثانيا

نشطة الرا طة أحسا ات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرا طة أو مرتبطة  ه ألغراض الفروع نفسها أو  تفتح -

 املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:

ن  إدارة فوضيفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض وامللبنك لل هكتاب من رئيس أو نائب رئيس الرا طة موج .1

 الحساب.

 صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة  افتتاح فرع الرا طة أو ممارسة النشاط الفرعي. .2

 علي ا من الرا طة.فوضيصور هويات امل .3
ً
 ن  التوقيع مصادقا

ا طة  موجب طلب من رئيس الرا طة أو نائبه  حيث يقتصر تفويض مخولين إلدارة الحساب من منسوبي الر  يسمح  .4

 تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

عد مساااااتندات فتح وتحديث الحسااااااب الرئيس مكملة ومحققة للحساااااا ات الفرعية حيث أن الغرض من الحساااااا ات  -
ُ
ت

 الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
 

 الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنميةرابطة العالم اإلسالمي ومنها عن  املنبثقةملؤسسات والهيئات ا: 

 :لهذه الجهات على النحو اآلتي تفتح الحسا ات البنكية

: الحساب الرئيس
ً
 :أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس ي: .أ
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إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو التابعة لرا طة العالم اإلسالمي موجه  الجهةكتاب من رئيس  .1

ن  إدارته  توقيع فوضيامليكون  ، على أنفيه الغرض من الحساب استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ 

. الجهةمشترك هما رئيس 
ً
 أساسيا

ً
 أو نائبه واملدير املالي توقيعا

 .البروتوكول امللحق ب او  صورة اتفاقية املقر في اململكة الخاصة  را طة العالم اإلسالمي .2

 وتعيين مسئولي ا وصالحيات م. الجهةصورة من قرار تشكيل مجلس إدارة  .3

 .للجهةصورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية  .4

 علي ا من  الجهةصورة هوية رئيس  .5
ً
 .الجهةونائبه واملسئول املالي، وأعضاء مجلس اإلدارة مصادقا

 .ا الوارد في الترخيص لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك اسمه للجهةيفتح حساب رئيس واحد فقط  .6

  .إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب موافقة مدير .7

نترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .8

 الرئيس فقط.

 حال فتح الحساب.البنك املركزي إحاطة  .9
 

 وابط االيداعات:ض .ب

املعتمدين )الرسميين( في حساب ا الرئيس والحسا ات  الجهةقبول املبالغ النقدية املودعة من منسوبي  ُيسمح  .1

 الفرعية.

قبول اإليداعات )النقدية والشيكات والحواالت ونحوها( في الحساب الرئيس والحسا ات الفرعية الواردة  ُيسمح  .2

نفسها ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين )الرسميين( التي يكون  الجهةنسوبي للبنك من داخل اململكة من غير م

 .وال يسمح  قبولها إذا كانت تبرعات الغرض من ا هبة أو إعانة أو وقف فقط

الرئيس والحسا ات الفرعية مباشرة لدى البنك  الجهةقبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب  ُيسمح  .3

أن تقدم  تال بعدلدى البنك  الجهةا أن ا هبة أو إعانة أو تبرع وال يسمح  إيداعها في حسا ات املنصوص في غرضه

 أو شيكات تحت  الجهة
ً
 واردا
ً
للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء كان تحويال

 التحصيل أو نحوه.
 

 ضوابط السحوبات: .ج

على أن يتم   واسطة شيكات أو  التحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجهاُيقصر الصرت من الحساب الرئيس 

راد تنفيذها إلى خارج اململكة خاصة  أغراض إدارة الرا طة 
ُ
التحقق من أن العمليات )تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها( امل

 .أو تنفيذ  رامجها أو مشاريعها
 

 استثمار األرصدة: .د

ستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجات ا في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق فتح حسا ات ال   للجهةيسمح 

 .أهدافها
 

 

: الحسابات الفرعية لفروع املؤسسة أو الهيئة وألنشطتها املختلفة:
ً
 ثانيا

املختلفة  جهةالنشطة أأو مرتبطة  ه ألغراض الفروع نفسها أو  للجهةحسا ات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس  تفتح -

 بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:

ن  إدارة يفوضإلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض وامل هموج الجهةكتاب من رئيس أو نائب رئيس  .1

 الحساب.

 أو ممارسة النشاط الفرعي. الجهةصورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة  افتتاح فرع  .2

أو نائبه  حيث يقتصر  الجهة موجب طلب من رئيس  الجهةخولين إلدارة الحساب من منسوبي املتفويض  ن يكو  .3

 تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

 علي ا من يفوضصور هويات امل .4
ً
 .الجهةن  التوقيع مصادقا
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عد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس -
ُ
مكملة ومحققة للحسا ات الفرعية حيث أن الغرض من الحسا ات الفرعية  ت

 تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

 :للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية تفتح الحسا ات البنكية

 أوال: الحساب الرئيس

 متطلبات فتح الحساب: .أ

للندوة العاملية للشباب اإلسالمي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار كتاب من األمين العام  .1

ن  إدارته  توقيع مشترك هما الرئيس أو األمين فوضو فيه الغرض من الحساب وأن امل الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ 

 العام مع املسئول املالي )توقيع أساس ي(.

 ي اململكة.صورة اتفاقية املقر  التواجد ف .2

 توكول امللحق  اتفاقية املقر.و صورة البر .3

 صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسئولي ا وصالحيات م. .4

 صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة. .5

 قين.ن تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل واملستفيدين الحقيو )عقد( فتح الحساب من املفوض اتفاقية .6

 علي ا من الندوة. .7
ً
 صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة واملسئول املالي وأعضاء مجلس األمناء مصادقا

يفتح الحساب لدى اإلدارة . يفتح حساب واحد فقط للندوة  اسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل .8

 نطقة.العامة )املركز الرئيس( للبنك أو الفرع الرئيس في امل

موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم  .9

 وتحديثه
ً
 .حاليا

نترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 فقط.

 فتح الحساب. ملركزي عندالبنك اإحاطة  .11

 يداعات في الحساب:ضوابط اإل  .ب

 يسمح  قبول املبالغ النقدية املودعة من منسوبي الندوة املعتمدين )الرسميين( في حساب ا الرئيس والحسا ات الفرعية. .1

دة للبنك يداعات )النقدية والشيكات والحواالت ونحوها( في الحساب الرئيس والحسا ات الفرعية الوار يسمح  قبول اإل  .2

من داخل اململكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين )الرسميين( التي يكون الغرض من ا هبة 

 أو إعانة فقط.

 ذا كانت تبرعات.إال يسمح  قبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة  .3

لدى البنك  ةحساب الندوة الرئيس والحسا ات الفرعية مباشر  يسمح  قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى .4

 إاملنصوص في غرضها أن ا هبة أو 
ً
قبول املبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك األخرى  عانة أو تبرع ويسمح ايضا

ال إلها إلى البنوك األخرى حويتالعاملة في اململكة أو خارج اململكة. وال يسمح  إيداعها في حسا ات الندوة لدى البنك أو 

 أو 
ً
 واردا
ً
بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء كان تحويال

 التحصيل أو نحوها. تشيكات تح

 ضوابط السحوبات من الحساب: .ج

خل اململكة أو خارجها من خالل الحساب يقصر الصرت من الحساب الرئيس  واسطة شيكات أو  التحويل فقط إلى جهات دا

 الرئيس أو  موجب عضوية حواالت مرتبطة  الحساب الرئيس ) النسبة للحواالت(.

 استثمار األرصدة: د.     

فتح حسا ات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجات ا في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق  يسمح للندوة 

 أهدافها.



 

 

 

63 

: الحسابات الفرعية لفروع الندوة وألنشطتها املختلفةثاني
ً
 :ا

نشاااااطة الندوة املختلفة بعد أمشاااااتقة من الحسااااااب الرئيس للندوة أو مرتبطة  ه ألغراض الفروع نفساااااها أو  ةحساااااا ات فرعي تفتح

 استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:

 اح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة  افتت .1

ن  إدارة فوضاااااو وامل هكتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحسااااااب الفرعي محدد فيه الغرض من .2

 الحساب.

خولين إلدارة الحساب من منسوبي الندوة  موجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة  حيث يقتصر املتفويض  يكون  .3

 ضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.تفوي

 علي ا من الندوة.فوضو صور هويات امل .4
ً
 ن  التوقيع مصادقا

الغرض من الحساااااا ات الفرعية و  ،ح وتحديث الحسااااااب الرئيس مكملة ومحققة للحساااااا ات الفرعيةتتعد مساااااتندات ف .5

 تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 المي للتنمية:البنك اإلس 

 :لهذا البنك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التاليةالبنكية الجارية  حسا اتالفتح ت

 .من رئيس أو نائب رئيس البنك موجب كتاب طلب فتح الحساب  .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح(  تواجد البنك في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع مشترك  .3
ً
 .ا

 املقدم. ئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلبن ور فوضو استيفاء صور هويات امل .4

 .يسمح  إعطاء دفاتر شيكات للمصروفات اإلدارية للبنك وموظفيه وال يشترط أن تكون حسا اته حسا ات مراسلة .5

 صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب املطبقة في البنك. .6
 

  ابعة لها:الت واألجهزةاإلسالمي  التعاون منظمة 

 :لهذه املنظمة بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية البنكية حسا اتالفتح ت

ن فوضو املنظمة محدد فيه أسماء ووظائف األشخاص املأمين عام أو نائب أمين الحصول على طلب  فتح الحساب من  .1

 التابع. الجهاز فتح وإدارة الحساب للمنظمة أو 

 ه املنظمة في اململكة )أو ما يقوم مقام هذا املتطلب(.صورة اتفاقية املقر  تواجد هذ .2

3.  
ً
 .أن يكون التوقيع مشتركا

 ن ورئيس املنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب املقدم.فوضو استيفاء صور هويات امل .4

 يسمح لهذه املنظمة  تنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة  برامجها أو مشاريعها إلى الخارج. .5
 

 لدى منظمة التعاون اإلسالمي جمهورية روسيا االتحاديةالبعثة الدائمة ل: 

 لبعثة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:لهذه ا تفتح الحسا ات البنكية

 الريال أو العمالت األجنبية موجه للبنك املراد فتح الحساب فيه  حيث يكون  استيفاء طلب  فتح الحساب سواءٌ  .1

 مصادق
ً
 إلسالمي.ا التعاون عليه من منظمة  ا

صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في اململكة املوضح فيه أن غرض التواجد  صفة دائمة لجمهورية روسيا  .2

 اإلسالمي. التعاون  ةاالتحادية لدى منظم

ن  إدارة فوضو اإلسالمي يحدد فيه الشخص أو األشخاص امل التعاون خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة  .3

 الحساب.

ن  فتح وإدارة الحساب  حسب ما يصدر لهم في اململكة من هويات إما  طاقات م الد لوماسية أو فوضو صور هوية امل .4

 إقامن م.

 يسمح للبعثة  استقبال وتحويل األموال املتعلقة  أغراضها وبرامجها فقط. .5
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 :املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب الدولي 

 :نظمة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التاليةلهذه امل تفتح الحسا ات البنكية

 املنظمة أو املكتب أو البرنامج في اململكة. أمينأو نائب  أمينالحصول على طلب  فتح الحساب من  .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح(  تواجده في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع مشترك  .3
ً
 .ا

هوية رئيس املنظمة أو البرنامج أو املكتب أو نائب الرئيس حسب ن  إدارة الحساب و فوضو استيفاء صور هويات امل .4

 الطلب املقدم.

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .5

 .عند فتح الحساب البنك املركزي إحاطة  .6

 ا إلى الخارج.يسمح لهذه املنظمة  تنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة  برامجها أو مشاريعه .7
 

 :املنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف األخرى 

للمنظمات والصناديق الدولية متعددة األطرات ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات  تفتح الحسا ات البنكية

الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون وغيرها مثل األمم املتحدة ومؤتمر العالم اإلسالمي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد 

 الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات اإلرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:

 الحصول على طلب  فتح الحساب من رئيس أو أحد وكالء أو نواب الرئيس. .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح(  تواجده في اململكة. .2

 مشترك أن يكون التوقيع  .3
ً
 .ا

 ن ورئيس املنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب املقدم.فوضو استيفاء صور هويات امل .4
 

 :الحسابات الشخصية ملوظفي هذه املنظمات 

على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق علي م البنك املركزي موافقة على البنك  يتطلب حصول ال 

 .(6-1-300) القاعدة رقمن تنطبق علي م الشروط الواردة في و والد لوماسي (1-200) القاعدة رقمة في نفس الشروط الوارد

  :غاثيةاللجان والحمالت اإل / الحسابات البنكية الخاصة ب 300-1-6-6

سانية ، وكذلك مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلناملخصصة اإلغاثيةتفتح الحسا ات البنكية للحمالت واللجان 

 "املركز" ألغراض إدارة أعماله وحمالته اإلغاثية في الخارج على النحو اآلتي: 

، واستيفاء موافقة البنك املخصصة لجمع التبرعات الحملة/صورة من موافقة املقام السامي الكريم  إنشاء اللجنة .1

يع مشترك( واستيفاء صور املركزي على فتح حساب رئيس ي واحد  اسمها، بعد تحديد املفوضون على الحساب )توق

وفي حال كان طالب فتح الحساب املركز فيجب الحصول على كتاب من  .ونماذج تواقيعهماملفوضون  التوقيع  هويات

املشرت العام على املركز موّجه إلى البنك ُيحدد فيه املفوضون  إدارته )شخصين على األقل(  توقيع مشترك، واستيفاء 

ومحدد  الطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمن ا ما يرد من  يع ونماذج تواقيعهمصور هويات املفوضون  التوق

 .امليزانية العامة للدولة أو ميزانية املركز

اللجان والحمالت اإلغاثية  فتح حسا ات فرعية مرتبطة  الحساب  املركز أو خولين  ملصحاب الصالحية اُيسمح أل .2

 .اإلغاثية ألغراض جمع التبرعات واألعمال الرئيس

فصل الحسا ات البنكية للمركز ألغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه  مهامه االغاثية التي  .3

تكون مصادر أموالها من امليزانية العامة للدولة أو ميزانية املركز عن حسا ات املركز التي تكون مصادر أموالها خالت 

( الخاصة  فتح 1-1-500ة املركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم )امليزانية العامة للدولة او ميزاني

وإدارة حسا ات الجهات الحكومية على حسا ات املركز التي تكون مصادر أموالها من امليزانية العامة للدولة أو ميزانية 

 املركز.
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 أو  .4
ً
، وللمركز قبول التبرعات شيكات أو حواالت داخليةُيسمح  قبول اإليداعات في هذه الحسا ات  كافة الوسائل نقدا

.)
ً
 وخارجيا

ً
 االلكترونية من خالل  وا ات الدفع اإللكترونية  الوسائل املختلفة  ما في ذلك البطاقات االئتمانية )داخليا

 .عدم إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمانية .5

الت من هناك إال بعد الحصول على موافقة البنك املركزي، عدم قبول التحويل إلى خارج اململكة أو استقبال الحوا .6

   استثناء حسا ات املركز ال تنطبق علي ا هذه الفقرة.
 

 الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة: البنكية الحسابات/  300-1-6-7

 لهذه اللجان وفق الضوا ط التالية: تفتح الحسا ات البنكية

 رسمي من وزير الخارجية  املوافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.صدور توجيه  .1

 ن  إدارته.فوضو البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء امل املركزي إلىالبنك توجيه من  .2

 صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية  بيانات م الشخصية. .3

 ية في اململكة:مكاتب االتصال االقتصادية والفن / 300-1-6-8

وزارة  ملكاتب االتصال االقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول األجنبية املرخصة من تفتح الحسا ات البنكية

 -في اململكة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:  االستثمار

 .الحساب طلب من مدير املكتب موضح فيه الغرض من .1

 .وزارة االستثمارن عصورة الترخيص الصادر للمكتب  .2

 ن  إدارة الحساب وصور هويات م.فوضو تواقيع امل .3

يكون مسمى الحساب )مكتب االتصال االقتصادي / الفني الا ........(، ويربط سريانه  مدة سريان الترخيص، وُيجدد  .4

 .وزارة االستثمار عن موجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين 

ن يقيموفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا ُم  لون لدى املكتبيعمسعوديين ُيدار الحساب من أشخاص  .5

 .إقامات نظاميةفي اململكة  موجب 

أن تفتح حسا ات لصالح أو نيا ة  الحساب لألغراض املحددة في الترخيص، وال يسمح لهذه املكاتب  يقصر استخدام .6

 وغيرها. عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية

، وموافقة ن  إدارة الحساب  موجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها املكتبفوضو يكون تغيير امل .7

 .وزارة االستثمار

 .موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .8

 .عند فتح الحساب البنك املركزي إحاطة  .9
 

 :ة التنظيم املاليالحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعاد /300-1-7

إجراء إعادة التنظيم  تفتح الحسا ات البنكية الخاصة  التصفية، أو حصيلة  يع أصول التفليسة الضامنة لدين املدين عند

املالي  موجب نظام اإلفالس، وكذلك الحسا ات البنكية الخاصة  التصفية  موجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط 

 :تيةواملستندات واإلجراءات اآل

:
ً
 اإلفالس افتتاح أي من تجراءات التصفية بموجب أحكام نظام أوال

 قرار املحكمة املشتمل على اآلتي: .1

 .افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية -

نة اإلفالس للقيام  مهمات إدارة ، وتحديد أسمائ م وصالحيات م، أو تعيين لجواحد أو أكثر إفالستعيين أمين  -

 .إجراء التصفية اإلدارية

 فيه الغرض منه. -حسب األحوال-التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس  ينطلب فتح الحساب من أم .2
ً
 موضحا
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حساب  -تحت التصفية .....  الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتباريةيكون مسمى الحساب على النحو اآلتي )اسم  .3

 تصفية(.

، والهوية الوطنية أو اإلقامة تحت التصفية للشخص االعتباري السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته  صورة .4

 .للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية

التصفية، وفي حال إجراء التصفية اإلدارية، صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة  أمين  .5

 س يتضمن  يانات املفوض  إدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.يستوفى خطاب من لجنة اإلفال 

وفًقا لحكم املحكمة  افتتاح أي من إجراءات  -حسب األحوال-أو ممثل لجنة اإلفالس التصفيةُيدار الحساب من أمين  .6

 .التصفية

حسب -فالس التصفية أو ممثل لجنة اإل يسمح  إصدار دفاتر شيكات لهذه الحسا ات  ناًء على طلب من أمين  .7

على  حكم املحكمة  افتتاح االجراء، وال يسمح  إصدار  طاقات صرات آلي أو  طاقات ائتمان، إال إذا نص -األحوال

 خالت ذلك.

على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق   -حسب األحوال-وأمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس مصادقة البنك  .8

 مع األصول.

 مدة صالحية الحساب: .9

راء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم  إن اء اإلجراء، على أن يقفل الحساب  موجب خطاب من أمين إج .أ

 التصفية مبني على قرار املحكمة  إن اء اجراء التصفية.

املدة املنصوص علي ا في نظام اإلفالس، ويتم التجديد بعد انن اء هذه إجراء التصفية اإلدارية: يستمر الحساب وفق  .ب

على قرار من املحكمة يوضح فيه عدم االنن اء من مدة اإلجراء، واملدة  مبنية  موجب خطاب من لجنة اإلفالس املد

، على أن يقفل الحساب عند االنن اء من إجراء التصفية اإلدارية  موجب خطاب من لجنة اإلفالس الالزمة لذلك

 يفيد  إصدار قرار اللجنة  إن اء االجراء.

: التصفية أل 
ً
 الشركات( من نظام 16حد أسباب االنقضاء الواردة في املادة رقم )ثانيا

الشركاء أو الجمعية يستوفى قرار ؛ قرار املحكمة  تصفية الشركة، وفي حال التصفية االختيارية من قبل الشركاء .1

 على التصفية. املتضمن املوافقةشركة العامة لل

 طلب من املصفي  فتح الحساب. .2

 امةأو الجمعية الع الشركاء(  موجب قرار املحكمة أو قرار قيود املفروضة على سلطاتهوالتعيين املصفي )اسمه  .3

 للشركة.

 صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية. .4

 هم في عقد التأسيس وملحقاته )عدا الشركات املساهمةؤ صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسما .5

 (.املدرجة

 ورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.ص .6

 حساب تصفية(. -يكون مسمى الحساب على النحو التالي )اسم الشركة تحت التصفية .....  .7

 املصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة. قبل ُيدار الحساب من .8

إصدار  طاقات صرت آلي أو  وال يسمح  يسمح  إصدار دفاتر شيكات لهذه الحسا ات  ناًء على طلب من املصفي، .9

  طاقات ائتمان، إال إذا نص قرار تصفية الشركة على خالت ذلك.

 مصادقة البنك واملصفي على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول. .10

يتوجب ية تكون صالحية الحساب للمدة املنصوص علي ا في قرار املحكمة  تصفية الشركة، وفي حال التصفية االختيار  .11

يوضح  أمر قضائي على مبنيخطاب من املصفي   هذه املدة ويكون تجديدخمس سنوات كحد أقص ى،  أال تتجاوز مدة

 فيه عدم االنن اء من التصفية، واملدة الالزمة لذلك.
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مرفق  ه ما يفيد تصديق الجهة التي عّينت  يُيقفل الحساب عند االنن اء من التصفية  موجب خطاب من املصف .12

 .صفي على تقرير انن اء أعمال التصفيةامل
 

: حسابات
ً
 حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين املدين وفق تجراء تعادة التنظيم املالي ثالثا

 قرار املحكمة املشتمل على اآلتي: .1

 افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي "اإلجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية "املدين". -

 أمين إجراء إعادة التنظيم املالي "األمين". تعيين -

 فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة  يع أصول التفليسة الضامنة  طلب فتح الحساب .2
ً
من قبل األمين موضحا

حكم املحكمة  إن اء  تاريخ صدور لدين املدين الذي تم افتتاح اإلجراء له"، ومدة صالحية الحساب على أال تتجاوز 

 اإلجراء.

 لحصول على  يانات الهوية الوطنية لألمين والتحقق من صحن ا.ا .3

يكون مسمى الحساب على النحو اآلتي: "حساب  يع أصول التفليسة الضامنة لدين )اسم املدين( الخاضع إلجراء إعادة  .4

 التنظيم املالي".

حدد في قرار املحكمة .5
ُ
ُيسمح  الثمانين( من نظام اإلفالس.وفق أحكام املادة )الثانية و  ُيدار الحساب من قبل األمين امل

  إصدار دفتر شيكات لهذه الحسا ات  ناًء على طلب األمين، وال يسمح  إصدار  طاقات صرت آلي أو  طاقات ائتمان.

، وعلى البنك تمكين األمين بعزله أو قبول طلب اعتزالهاستيفاء إقرار من األمين  إشعار البنك فور صدور قرار املحكمة  .6

استيفاء قرار املحكمة القاض ي  تعيينه، وبيانات الهوية الوطنية  دإدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعالجديد من 

 الخاصة  ه والتحقق من صحن ا.

 ن:ياألشخاص االعتباريون غير املقيم / 300-2

 الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية غير املقيمة في اململكة: / 300-2-1

 ابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية:الحس / 300-2-1-1

 للشركات الخليجية لألغراض التجارية واالئتمانية وفق الشروط واملتطلبات التالية: تفتح الحسا ات البنكية

لدول  الجهة الحكومية في دولة املنشأ )اإلقامة( في دول مجلس التعاون  عنصورة الترخيص/السجل التجاري الصادر  .1

 .الخليج العربية

طلب فتح حساب  نكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب  حيث يتطا ق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد  .2

 التأسيس والترخيص  النشاط.

 .(املدرجةمن الهوية الوطنية ملالك / مالكي املنشأة الخليجية ) استثناء شركات املساهمة التحقق والتعرت  .3

اته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية املواطنين الخليجيين عقد التأسيس وملحق .4

 من رأسمال الشركة. %50في ا )طبيعيين أو اعتباريين( تزيد عن 

دول  يأن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطن ويشترط هويات أعضاء مجلس اإلدارة التعرت والتحقق من .5

  .نش ت ا الخليجيةاملجلس أو م

 ن وجنسيات م.و املفوض ينر ياملدصور من هويات  .6

ذلك  ما لم يكنصورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة املنشأة الذي يخول األشخاص  إدارة الحساب البنكي  .7

 في عقد التأسيس.
ً
 محددا

كان غرض الحساب  ما إذا حال  إدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي فوضأن يكون امل .8

من غير الخليجين العاملين في الشركة  فوضأن يكون امل الحصول على تسهيالت من  نك عامل في اململكة فيسمح 

 املقيمين في دولة الشركة.

 مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة املتطلبات املوضحة أعاله. .9
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 )املفوضيجب استيفاء امل .10
ً
ن( أو من و ستندات أعاله من قبل موظفي البنك مباشرة من خالل مقا لة العمالء شخصيا

خالل استيفائ ا من خالل  نك مراسل خليجي وطني مقيم في  لد الشركة على أن يقوم  املصادقة على مطا قة الصور 

لسفارة السعودية، وعلى أن يتم اإليداع لألصول لكافة املستندات املستوفاة عن طريقه، واملصادق علي ا كذلك من ا

والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك املراسل. كما يسمح كذلك  استيفائ ا من خالل  نك مراسل مقيم في البلد 

الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس املال واإلدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة 

  أن املسئولية الن ائية عن  يانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في اململكةالخليجية عل
ً
 .ما

 .(عرت عميلك)ا مبدأأن يقوم البنك بعد توفر املستندات واملتطلبات أعاله  استيفاء وتطبيق  .11

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .12

تلك التي تمارس النشاطات التجارية،  الخليجية، وكذلكالحسا ات كافة أنواع الشركات  يشمل السماح  فتح .13

 الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.

لبنوك والصيارفة )خالت حسا ات املراسلة( وشركات االستثمار املالي واملؤسسات املالية ل يحظر فتح حسا ات .14

 ركات التأمين، واملؤسسات الفردية واملحالت املرخصة.وصناديق االستثمار املستقلة أو التابعة وش
 

األوراق الحسابات البنكية لألشخاص االعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول /  300-2-1-2

 املدرجة في السوق املالية السعودية: املالية

 ط والضوا ط واملتطلبات التالية:بعد استيفاء املستندات والشرو تفتح الحسا ات البنكية لهم 

طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو االستثمار في أسهم الشركات املساهمة السعودية أو األوراق املالية، ويجب  -

على البنك التأكد من أن الغرض االستثماري للشركة يتطا ق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص 

 .مها األساس ي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتالكها أسهم شركات مساهمة النشاط وأنه ال يوجد في نظا

 الشركات الخليجية: .أ

( في دول مجلس )اإلقامةصورة من الترخيص / السجل التجاري الصادر عن جهة االختصاص الحكومية في دولة املنشأ  .1

 التعاون مصدق علي ا  مطا قة األصل.

س، أو قرار صادر من جمعية املساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار يجب أن ينص نظام الشركة األسا .2

 .الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة االستثمار في األوراق املالية

هويات م )وكحد أدنى املالك  والتعرت علىتحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية الن ائية والتحقق  .3

 حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة(. %25ة الطبيعي الذي له ملكي

صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين  وضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية  .4

 ( من رأس املال.%50تزيد عن ) اعتباريين(أو  )طبيعييناملواطنين الخليجيين في ا 

 .عضاء مجلس اإلدارةهويات أ التعرت والتحقق من .5

 وجنسيات م.ن و املفوض ينر ياملدصور من هويات  .6

صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول األشخاص  إدارة الحساب النقدي واملحفظة  .7

 عليه في عقد التأسيس.
ً
 االستثمارية إال إذا كان التفويض منصوصا

 االستثمارية الخليجية: ةب. املؤسس

لخاصة  إنشاء املؤسسة االستثمارية التي تثبت ملكين ا للحكومة ومن ا عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس اإلدارة الوثائق ا

 ن  إدارة الحسا ات وصور هويات م.فوضو وأسماء امل

 مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية: .ج 

 ن  إدارة الحسا ات وقرار تخويلهم وصور هويات م.فوضو الوثائق الخاصة  إنشائ ا وقرار تشكيل مجلس اإلدارة وأسماء امل

 صناديق االستثمار التابعة:د. 

 .صورة من النظام األساس للصندوق أو ملدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديالت علي ما .1
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 ة.الوثائق الخاصة  الترخيص  إنشاء الصندوق من هيئة سوق املال أو البنك املركزي )مؤسسة النقد( الخليجي .2

 سياسته.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املعنيين  إدارة الصندوق وتوجيه  .3

 القرار الصادر  تسمية املخولين  إدارة الصندوق وصور هويات م. .4

الذي يبين  وضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق أو مدير الصندوق صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته  .5

 (.%50/ اعتباريين( تزيد عن ) )طبيعيينين فيه يوإدارته وأن ملكية املواطنين الخليج

 و أعاله مباشرة من خالل مقا لة العمالء )املفوض (د -ج –ب  –أ )املستندات املذكورة في الفقرات تستوفى  -
ً
ن( شخصيا

 .أو من خالل الوسيط الخليجي

أما إذا كان التعامل  ،ليجياستيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الوسيط الخيتم  -

 فيتم استيفاء االستبيان في حالتي الشركة و سيتم مباشرة من خالل مقا لة موظفي البنك للعمالء )املفوض
ً
ن( شخصيا

 الخليجية والصندوق االستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق علي ما في االستبيان.

 والعناية الواجبة. (رت عميلكعمبدأ )اتطبيق يتعين على البنك  -

إقرار من الوسيط الخليجي  تزويده أو تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة  أي معلومات  على البنك الحصول على -

كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط ما إذا وذلك في حال  .عن العمالء املستثمرين عند طلب ا في أي وقت

 خليجي.

 ركات واملؤسسات التجارية )غير الخليجية( غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في اململكة:الش / 300-2-2

 في القاعدة رقميحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات واملؤسسات  استثناء الحسا ات الوسيطة املسموح ب ا 

على حصولها على تسهيالت أو  البنك املركزي وافق يالشركات واملؤسسات التي  وكذلك ما عدا (،2-400) والقاعدة رقم، (400-1)

 تمويل أو قروض من البنوك العاملة في اململكة وفق الشروط والضوا ط اآلتية:

 الحصول على صور املستندات اآلتية: .1

 الجهة الحكومية في دولة املنشأ )اإلقامة(. عنالترخيص/السجل التجاري الصادر  .أ

 يس وملحقاته الذي يبين  وضوح تركيبة رأس املال وإدارة الشركة.عقد التأس .ب

ذلك  ما لم يكنل األشخاص  العملية االئتمانية وإدارة الحساب البنكي يخو  تلتفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة ا .ج

 في عقد التأسيس فيكتفى  ه.
ً
 محددا

 ن وجنسيات م.و وضاملف ينر يقائمة  أسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملد .2

 تحديد املستفيد الطبيعي الحقيقي من امللكية. .3

 إن وجد والتحقق من مصدر أمواله. عرضالتحقق من ملكية أي شخص م .4
ً
 سياسيا

 يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض  مسمى )حساب قرض شركة .........(. .5

 ُيدار الحساب الوسيط من مستوى مسئول تنفيذي في البنك. .6

 (.آلي وغيره لحساب أي نوع من الخدمات )شيكات  طاقات صرتال يمنح ا .7

 تصدر تعليمات العميل )املقترض( الحاصل على التمويل  السحب من الحساب  موجب أي من اآلتي: .8

 سالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في  لده.ر  -

 اصلة على التمويل مع النص على أسمائ م في طلب التمويل.تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الح -

يكون السداد  موجب حواالت من  لد املقترض في الخارج أو  نوك في اململكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض وال يسمح  .9

  اإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسا ات داخلية لدى البنك نفسه.

 التجارية غير املقيمة وغير املصرفية التي لها عقود أو مشاريع في اململكة: الشركات واملؤسسات / 300-2-3

 ما إذا في حال 
ً
 لدى أحد البنوك كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير املقيمة عقد أو مشروع في اململكة يمكن ا أن تفتح حسا ا

 للشروط التالية:
ً
 في اململكة ملدة املشروع أو العقد وفقا
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وموافقة املكتب الرئيس ي للشركة ومصادقة  ،وزارة االستثمارموافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الحصول على  .1

 السفارة السعودية في  لد املنشأ على هذه املوافقة.

 صورة من عقد تأسيس الشركة مصادق .2
ً
 عليه من السفارة السعودية في  لد الشركة. ا

 معتمدة تتعامل معه في  لد املنشأ.توصية من  نك مصنف من قبل هيئة تصنيف  .3

 التفويض الصادر عن املكتب الرئيس ي للشركة مصادق منصورة  .4
ً
عليه من السفارة السعودية والذي يحدد األشخاص  ا

ن في اململكة  التوقيع نيا ة عن الشركة فيما يتعلق  جميع العمليات املالية  ما في ا فتح الحسا ات البنكية وتشغيلها فوضو امل

 ن.فوضو كات مع الحصول على صورة من إقامة املوالشي

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .5

مثل تحصيل 0تصريف بعض األعمال  ويسمح ب دتعلى البنوك أن تقفل كل هذه الحسا ات عند انقضاء مدة العقد،  -

بعد انن اء املشروع االحتفاظ  حسا ات خاصة لهذا الغرض  -ة وضريبة الدخلاملستحقات وتسديد املدفوعات،  ما في ذلك الزكا

 
ً
 لإلجراءات التالية: حتى انن ائه ومن ثم يقفل الحساب وفقا

 رئيس العمليات  املركز الرئيس ي  البنك فقط. صالحيةاعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت  .1

ن فوضو يه من سفارة اململكة في  لد املكتب يحدد األشخاص املالحصول على خطاب من املكتب الرئيس ي للشركة مصادق عل .2

 . التوقيع على حساب األمانة بعد انن اء أعمال الشركة وطريقة تحويل املستحقات املتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل

كومية( من وزارة أن تقصر اإليداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة املتعاقد معها )شيكات ح .3

 املالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.

 جب أن يصنف الحساب من ضمن الحسا ات عالية املخاطر.ي .4

 الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع باململكة: / 300-2-4

لشركات واملؤسسات املصرح لها  البيع وإعادة التصدير في مناطق اإليداع في املوانئ املحلية  اململكة لبنكية لتفتح الحسا ات ا

وذلك ملدة عقد  سواء كان االستئجار  صفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خالل أصحاب عقود االمتياز  التأجير

 ية:اإليجار بعد استيفاء املستندات والشروط التال

 ومن إدارة امليناء.الصناعية صورة من عقد إيجار في منطقة اإليداع مصادق علي ا من الغرفة التجارية  .1

صورة من السجل التجاري للمنشأة املستأجرة الصادر لها في  لد املنشأ ومصادق علي ا من السفارة السعودية مع عنوان  .2

 .للمنشأةواضح 

 .املؤسسة املستأجرةتعريف من  نك في  لد املنشأ للشركة أو  .3

الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على  سعودييناملستأجرة  نشأةن  إدارة حسا ات املفوضو أن يكون األشخاص امل .4

 إقامات.

 لبنك.ى الإأن يحدد الغرض من فتح الحساب  موجب خطاب من املستأجر موجه  .5

 د تجديده.أن يتم قفل الحساب فور انن اء مدة اإليجار وعدم تلقي البنك ما يفي .6

 البنوك التجارية غير املقيمة )بما فيها البنوك الخليجية(: / 300-2-5

، للبنوك املركزية ةحسا ات مراسل ذلك يشملو حسا ات مراسلة للبنوك التجارية غير املقيمة ) ما في ا البنوك الخليجية( تفتح 

 للشروط اآلتية:
ً
 وذلك وفقا

 ير إدارة االلتزام على فتح الحساب.موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومد .1

 عند فتح الحساب. البنك املركزي إحاطة  .2

الحصول على مستندات الترخيص ) استثناء الحاالت التي يكون في ا املراسل هو البنك املركزي ذاته( الصادرة عن سلطات  .3

 ا ة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.الترخيص األجنبية املسئولة عن البنك املراسل األجنبي كالبنك املركزي أو هيئة الرق
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 في عالقة  نكية مع  نك مراسل مؤسس في  لد ال وجود مادي االستمرارعلى البنوك الدخول أو يحظر  .4
ً
له فيه وغير منتسب  ا

 (.Shell Banksإلى أي مجموعة مالية منظمة )مثل البنوك الصورية )

راسلة التي تطبق  لدان ا معايير قوية نحو تحديد هوية العميل يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك امل .5

ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل األموال وتخضع لرقا ة من السلطات املختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة 

 تلك البنوك ونشاط عملها الرئيس ي ومواقع وجودها، وسمعن ا ومستوى الرقا ة التي تخضع لها.

البنوك من البنوك املراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على التزام البنك أن تحصل  .6

اإلرهاب  النسبة للعالقات )البنوك( الجديدة وكذلك  تمويل املراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومكافحة

أن ا كافية  من افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتأكدالعالقات القائمة وتقييم ضوا ط البنك املراسل نحو مك

 وفعالة،  ما في ذلك التأكد من أن البنك املراسل ال يسمح  استخدام حسا اته من قبل  نوك صورية.

 )وسائل اإلعالم وغيرها( أن البنوك املراسلة التي تزمع و على البنوك أن تتأكد من خالل البحث  .7
ً
املعلومات املتاحة علنا

قضايا في  مرفوع علي التحقيق بشأن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو  ال تخضعلتعامل معها أو تستمر في التعامل معها ا

 إلجراء رقابي. تخضعهذا الخصوص أو 

 ال يسمح  فتح حساب مراسلة أو  دء عالقة عمل مع  نك مراسل إال  موافقة اإلدارة العليا للبنك. .8

من أن تشغيل هذه الحسا ات يقتصر على التعامالت ما  ين املراسلين فقط. وأن ا ال تستخدم  على البنوك كذلك أن تتأكد .9

عامل كحسا ات جارية أو ُيصدر لها دفتر شيكات، وال تقبل اإليداع النقدي وأن ا ال تستخدم من قبل طرت ثالث للقيام 
ُ
أو ت

  أعمال على حسا ه الخاص.

 ستثمار الدولية واملؤسسات املالية األخرى غير املقيمة )بما فيها الخليجية(:شركات االستثمار وصناديق اال  / 300-2-6

أن تفتح أي حساب مصرفي لشركات االستثمار وصناديق االستثمار واملؤسسات املالية األجنبية،  ما في ا  ال يسمح للبنوك 

ير نظامية في اململكة ويجمعون األموال  الريال شركات االستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجات م  طريقة غ

تسهيل تلك األعمال لهذه املؤسسات  أي صورة كانت. ويستثنى من  للبنوك السعودية  يسمحالسعودي والعمالت األجنبية. وال 

املساهمة  هذا املنع الحاالت والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق املالية في اململكة  االستثمار في أسهم الشركات

 السعودية.

 شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين: /300-2-7

فتح أي حساب لهذه الشخصيات االعتبارية إال في الحاالت التالية وبعد موافقة الرئيس  للبنوك السعودية  يسمحال 

 اب وهي:عند فتح الحس البنك املركزي اطة التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب، وإح

 :شركة التأمين غير املقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين 

لتسهيل أعمالها (  الرياال السعودي وبالعمالت األجنبية مع البنك الشريك escrowأن يفتح لها حساب وسيط )أمانة/  يسمح

 . موجب االتفاقية

 :الصيارفة غير املقيمين 

نشاط  اب مراسلة فقط بعد استيفاء املستندات املتعلقة  الترخيص  مزاولة )النشاط املصرفي(أن يفتح لهم حس  يسمح

 .(5-2-300) في القاعدة رقمالصرافة الواردة 

 شركات بطاقات الدفع غير املقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج: / 300-2-8

لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام  يسمحلكن لهذه الشركات. و   نكية أن تحتفظ  حسا ات للبنوك  ال يسمح

أن تحتفظ  حسا ات وسيطة  الريال  عند فتح الحساب البنك املركزي ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب، وإحاطة 

من هذه  السعودي لهذه الشركات لتمكين ا من تسديد قيمة مشتريات العمالء للتجار في اململكة. وعلى البنوك أن تحصل

 .الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص املوثقة لتتمكن من التعرت علي ا
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لألشخاص األجانب املستثمرين املقيمين وغير املقيمين غير املشمولين بنظام  بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات / 400

 االستثمار األجنبي:

فقط أو ألغراض ربط الودائع  الودائع االستثماريةربط راض بنكية ألغال حساباتبفتح الالقواعد الخاصة /  400-1

 : غير املقيمين االعتباريون  لألشخاص االستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان

)على سبيل املثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو غير املقيمين  االعتباريون  ألشخاصليسمح للبنوك  إنشاء عالقة 

فقط أو ألغراض ربط ودائع استثمارية مقا ل  ألغراض ربط ودائع استثماريةاستثمارية وما في حكمها(  صناديق أموال أو شركات

 ،( من نظام مكافحة غسل األموالالحادية عشرةاملادة ) مراعاة أحكاملدى البنوك في اململكة، وعلى البنوك  اصدار خطا ات ضمان

غير املقيم من خالل األجنبي تستوفى مستندات املستثمر و إلرهاب وتمويله، ( من نظام مكافحة جرائم االسادسة والستون واملادة )

وفق الشروط  ويتطلب مصادقة البنك املراسل على جميع املستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. ،مراسلي البنك في الخارج

 :والضوا ط اآلتية

 استيفاء صور املستندات اآلتية: .1

 من الجهة الرسمية في دولة املنشأ. الترخيص / السجل التجاري الصادر .أ

عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين  وضوح تركيبة رأس  .ب

 املال واإلدارة.

 في عقد  .ج
ً
تفويض صادر عن مجلس اإلدارة يخول األشخاص  فتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محددا

 .التأسيس

 ائمة  أسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء املفوضين وجنسيات م.ق .2

تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق التدا ير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة الالزمة على هذا  .3

 .النوع من الحسا ات

 (.......... استثماريةوديعة يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض  مسمى )حساب  .4

 .غيره( وأ طاقات صرت أو ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات )شيكات  .5

 : موجب أي من اآلتي لكسر الوديعة أو إصدار ضمان  نكيتصدر تعليمات العميل  .6

 رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في  لده .أ

 لين في الشركة األجنبية غير املقيمة مع النص على أسمائ م في طلب الوديعة.تعليمات خطية موقعة من شخصين مخو  .ب

 أن يكون املستفيد ذات الشخص االعتباري. .ج

 ال يسمح  اإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسا ات داخلية لدى البنك نفسه. .7

اململكة درة من خارج مصادقة الوثائق الصا مصادقة البنك على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول، كما يجب .8

 من الجهات املعنية ومن سفارة اململكة في البلد املعني ومن وزارة الخارجية في اململكة.

 موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .9

 عند فتح الحساب البنك املركزي إحاطة  .10

  يسمح  أي تمرير لعمليات أخرى.ال يستخدم الحساب إال ألغراض الوديعة وال .11
 

 

 القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة: / 400-2

دار من قبل وسطاء مهنيPooledعلى البنوك التي تقدم ضمن خدمات ا ومنتجات ا االستثمارية الحسا ات املجمعة ) -
ُ
ن أو ي( التي ت

من الوسيط هويات املستفيدين من  تستوفيالودائع وغيرها أن  ن مثل الصناديق املشتركة وصناديق األموال وصناديقيمحام

الحساب عند وجود حسا ات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد )املستفيد الحقيقي(، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط 

 .(رت عميلكع)امكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومبدأ إلى جراءات البنوك التنظيمية والتشريعية  النسبة إل خاضع 

 يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك املراسل أو السفارة السعودية. -

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب -
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 عند فتح الحساب.البنك املركزي إحاطة  -

رخصة( اململوكة املحالت املؤسسات و املشركات و اللألشخاص االعتباريين ) بنكية اتالقواعد الخاصة بفتح حساب / 400-3

 لألجانب املقيمين املصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام االستثمار األجنبي:

 :استيفاء اآلتيبعد م له تفتح الحسا ات البنكية

 وزارة التجارة. عنصورة السجل التجاري الصادر  .1

 رة الترخيص إذا كان املتطلب للنشاط ترخيصصو  .2
ً
 فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري. ا

 .-ن وجدإ-عقد التأسيس وملحقاته صورة  .3

 النسبة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب املنشأة التجارية، ويجب بطاقة الهوية الوطنية صورة اإلقامة و  .4

 رد في السجل التجاري و/أو الترخيص  أنه مطا ق السمه ورقم هويته وسريان مفعولها.التأكد من اسم التاجر الوافد الوا

 وصورة هوية كل من م. -ن وجدإ-هم في عقد التأسيس وتعديالته ؤ قائمة  األشخاص مالكي املنشأة الواردة أسما .5

 املنشأة.ال يسمح ملالك املنشأة الوافد  توكيل غيره )سعوديين أو غير سعوديين(  إدارة حسا ات  .6

املدرجة في  األوراق املاليةالقواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار في  /400-4

 السوق املالية السعودية:

 بعد استيفاء املستندات والضوا ط اآلتية: لهم  تفتح الحسا ات البنكية

 للقواعد املنظمة الستثمار طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق ا .1
ً
ملالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقا

املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، محدد فيه الغرض من هذا 

 دية.الحساب  أن يكون لالستثمار في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعو 

 حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر األجنبي الصادر عن جهة االختصاص في دولة املنشأ. .2

الجهة املشرفة النظيرة  عنحيثما ينطبق، صورة من الترخيص املنهي للمستثمر األجنبي ملزاولة النشاط في دولة املنشأ الصادر  .3

 ؤسسة. املأو  يةسوق املالاللهيئة 

 يثما ينطبق، صورة من النظام األساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.ح .4

من هويات م )وكحد أدنى املالك الطبيعي  والتعرت تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية الن ائية والتحقق .5

 ة(. حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاح (%25)الذي له ملكية 

 تحديد هيكل امللكية والسيطرة.  .6

 عن املستثمر األجنبي فيما يتعلق  الحساب.فوضو قائمة  أسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني وامل .7
ً
 ن  التوقيع نيا ة

 ن  التوقيع نيا ة عنه فيما يتعلق  الحساب.فوضو حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة املستثمر األجنبي يحدد أسماء امل .8

 (.البنك املركزي ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )النموذج املعد من  (عرت عميلك)ا مبدأاستيفاء استبيان )نموذج(  .9

إقرار من املستثمر األجنبي و/ أو الشخص املرخص له  تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة  أي معلومات فور طلب ا وفي أي  .10

 لألنظمة واللوائح ذات 
ً
 العالقة. وقت، وفقا

  الشخص املرخص له املقّيم يثبت قبوله للمستثمر األجنبي كعميٍل مؤهٍل لديه. عنصورة من اإلشعار الصادر  .11

 موافقة اإلدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر األجنبي.  .12

 ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات )شيكات،  طاقات(. .13

 قدي. عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب ن .14

يسمح  فتح الحساب فقط للمستثمرين األجانب املرخص لهم أو املؤسسين )حيثما ينطبق( في دول تطبق معايير قوية نحو  .15

تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن تحول األموال للبنوك في اململكة من حساب 

عاد عمليات تحويل املبالغ ت( و -إن أمكن –ق تلك املعايير )تحدد في اتفاقية فتح الحساب للمستثمر األجنبي في البلدان التي تطب
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 أو بشكل غير كات  إلى الحسا ات نفسها. وال يسمح 
ً
قبول الطلبات املقدمة من املستثمرين األجانب من دول ال تطبق كليا

 توصيات مجموعة العمل املالي أو صدر بشأن ا قرارات من مجلس األمن. 

 

 لجهات الحكومية:ل البنكية حساباتالقواعد فتح  / 500

 الحكومية السعودية:جهات وال وزاراتلبنكية لالقواعد املنظمة لفتح حسابات  / 500-1

 ومثيلها:     )أ(الحـكومية املدرجة في امللحق  جهاتالوزارات وال / 500-1-1

 ملا يلي: الريال السعودي للجهات الحكومية و  تفتح الحسا ات البنكية
ً
 فقا

( والستكمال طلب وكالة الوزارة للشؤون املالية والحسا اتأن تقوم الجهة الحكومية  توجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة املالية ) .1

ملعرفة  والبنوك وذلك البنك املركزي لدى فروع فتح الحساب أو تنشيطه ال  د من إرفاق قائمة  الحسا ات البنكية املفتوحة 

 فتح  البنك املركزي تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب  إ الغ  الغرض، حيثنب تكرار الحسا ات التي تؤدي ذات الحسا ات وتج

 ن وصور هويات م.فوضو الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية  تزويد البنك  أسماء ونماذج تواقيع امل

 حساب )ألمر البنك، حساب رقم...(.يكون اسم املستفيد في أمر الدفع الخاص  اإليداع في هذا ال .2

الغرض من الحكومية وليس  اسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد  الجهة أو االدارةيكون الحساب في البنك  اسم  .3

 له عن الحسا ات األخرى.  الحساب
ً
 تمييزا

 ط فتّوجه الجهة الحكومية ،رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحسابما إذا في حال  .4
ً
وكالة الوزارة  ذلك إلى وزارة املالية ) لبا

  قرارها لتبليغه للبنك.البنك املركزي ( للموافقة من عدمه وإ الغ للشؤون املالية والحسا ات

 ن  السحب.فوضو يتم طلب دفتر الشيكات  موجب خطاب رسمي موقع من امل .5

تفويض  للمخولين  السحب أو اإليداع  محيسيصدر التفويض  صالحية السحب واإليداع من قبل صاحب الصالحية. وال  .6

ن إلى البنك فوضو غيرهم إال إذا كانوا قد خولوا  ذلك من صاحب الصالحية. ويسمح  قبول الخطا ات الرسمية املوجهة من امل

طة  إصدار الشيكات املصرفية أو الحواالت الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك املعتمدة شري

 ن فقط.فوضو أن يكون  توقيع مشترك من امل

وقيع مشترك من ، فتكون  موجب تشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب  موجب يتم السحب من الحساب  موجب .7

 ن.فوضو امل

و أن تشمل الخدمات االلكترونية التي تقدم للجهات الحكومية اآلتي: االطالع واستخراج كشوت الحسا ات، التحويل الداخلي ا .8

 الخارجي، سداد الفواتير.

البنك ال يسمح  فتح حسا ات للجهات الحكومية  العمالت األجنبية إال إذا نصت موافقة وزارة املالية املبلغة للبنوك عن طريق  .9

 على ذلك.املركزي 

الغ املسحوبة ال يسمح للبنوك  تقديم أي قروض أو تسهيالت أو السماح  السحب على املكشوت ألي جهة حكومية تزيد عن املب .10

 أو غيرها إال  موجب موافقة من مجلس الوزراء.يتعلق  الرواتب فيما   موجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة املالية سواءٌ 

، البنك املركزي ال يسمح  نقل حسا ات حكومية من  نك إلى  نك آخر إال  موجب موافقة من وزارة املالية تبلغ للبنك عن طريق  .11

ررات النقل جوهرية وفي حال انن اء الغرض من الحساب يجب إ الغ وزارة املالية )وكالة الوزارة للشؤون املالية على أن تكون مب

 . إقفال الحساب البنك املركزي والحسا ات(  ذلك ليتم مخاطبة 

 السعوديين.قصر التوقيع على حسا ات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير  .12

 للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها: بنكية القواعد املنظمة لفتح حسابات/  500-1-2

 ملا يلي:ألغراض تلقي ا هبات وتبرعات  الريال السعودي للجهات الحكومية  تفتح الحسا ات البنكية
ً
 وفقا

أن يّوضح في الطلب أن غرض الحساب تلقي التبرعات  قبل الوزير املعني أو من يفّوضه، علىمن فتح الحساب طلب  يتم تقديم .1

  لصالح الجهة الحكومية.
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الوزير املعني على أن يضات إلي م املراقب املالي في الجهة املستفيدة،  التوقيع من قبل  شخصين مفوضينتحديد أسماء  .2

 صور هويات م ونماذج تواقيعهم مصادقوالحصول على 
ً
 ن فوضو البنك، وفي حالة تغيير امل على صحن ا من قبل الجهة ومن قبل ا

 لبنك املفتوح الحساب فيه.إلى اموجه  الوزير املعنيفيتم ذلك  ناًء على خطاب من  أو املراقب املالي؛  التوقيع

 يقتصر اإليداع في الحساب عبر شيكات  اسم الجهة املستفيدة ويقّدم لإليداع عن طريق املفّوضون على الحساب. .3

 ن  السحب.فوضو  موجب خطاب رسمي موقع من امل يتم طلب دفتر الشيكات .4

  توقيع مشترك من قبل املفوضون واملراقب املالي. بموجبعبر شيكات فقط، و يتم السحب من الحساب  .5

 :لجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج امليزانية العامة للدولةل البنكية ت/ الحسابا 500-1-2-1

وما شاب ها(  –مراكز أ حاث  –معاهد  –مستقلة للجهات الحكومية األكاديمية واملتخصصة )جامعات ية  نكحسا ات  تفتح

وذلك ألغراض األ حاث والدراسات واالستشارات والخدمات املتخصصة وما في حكمها املمولة من املستفيدين من خدمات 

 للضوا  الجهة الحكومية
ً
 ط التالية:خارج امليزانية العامة للدولة وذلك وفقا

وما شاب ها(  فتح حساب موضح فيه أن الحساب ملزاولة  –املركز العلمي -املعهد  –طلب من رئيس/مدير الجهة )الجامعة  .1

 نشاط ممول من خارج امليزانية.

 تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام )استشارية أو فنية( إن أمكن. .2

 .الذي فتح من أجلهحيث يتوافق مع الغرض تحديد مسمى الحساب   .3

 ن  التوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هويات م ونماذج تواقيعهم مصادقفوضو تحديد أسماء امل .4
ً
 على صحن ا ا

ن  التوقيع فيتم ذلك  ناًء على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه فوضو من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير امل .5

 املفتوح الحساب فيه. لبنكإلى ا

 صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجهة الحكومية للنشاط املمول )الجامعة، املعهد ...(. .6

يتم فتح الحساب ملدة سريان املشروع أو ملدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان املشروع محددة  حيث يتم استمرار التعامل  .7

 خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه. عليه لفترة / فترات أخرى  موجب

ومن في  الحسابات البنكية الخاصة باستثمار أموال املشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين / 500-1-3

 :حكمهم

 التالية: املتطلباتبعد استيفاء  تفتح الحسا ات البنكية لهذه الجهات

مشار فيه إلى خطاب وزارة املالية املبني على طلب الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين البنك املركزي طاب من ورود خ .1

 . الخ(.ومعتوهين.فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه )مجاهيل أو قصر  ومن في حكمهم

ن  إدارة فوضو  تزويد البنك  أسماء امل  الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهمتقوم الجهة املختصة  .2

 الحساب ونماذج تواقيعهم  توقيع مشترك وصور هويات م والتوقيع على نماذج فتح الحسا ات.

 لدول والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة:البنكية لحسابات / ال 500-2

 :لدول الخليج العربية الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون /  500-2-1

 لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق اإلجراءات التالية: تفتح الحسا ات البنكية

فتح حسا ات  يشير إلى طلبالذي  ةيالعرب الخليجلدول مجلس التعاون إحدى دول  عنصورة القرار الوزاري الصادر  .1

  نكية.

 لجهة السعودية املماثلة أو وزارة املالية أو وزارة الخارجية.إلى اة الخليجية طلب موجه من الجه .2

 ن  التوقيع )توقيع مشترك(.فوضو صورة هويات امل .3

 نماذج توقيع. .4

 على فتح الحساب.البنك املركزي موافقة  .5
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 ج:الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالف بعثات الح/  500-2-2

ال يسمح للبنوك العاملة في اململكة  فتح حسا ات مصرفية لهذه الجهات إال  موجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ 

ن  التوقيع وكيفية تغيير فوضو تتضمن مسمى الحساب ومصادر األموال واألشخاص امل البنك املركزي للبنوك من قبل 

وقيع إال  موافقة من وزارة الخارجية إال إذا كانت املوافقة  فتح الحساب ن  التفوضو ن، حيث ال يسمح  تغيير املو املفوض

ن من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة و قد نصت على السماح  حق تغيير املفوض البنك املركزي املبلغة من قبل 

 محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر.

 براء الذمم:إل  نكيةالب حسابات/ ال 600

 لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء املتطلبات التالية: تفتح الحسا ات البنكية

 أن يكون مسمى الحساب  اسم الجهة املعنية )حساب إ راء الذمم لا .....(. .1

 أن يفتح الحساب ملادة سنة واحدة. .2

 أن تصنف من ضمن الحسا ات عالية املخاطر. أن تتم الرقا ة على تلك الحسا ات من قبل مسئول االلتزام لدى البنك على .3

 أن يقدم البنك عرض .4
ً
 تفصيلي ا

ً
 .البنك املركزي لتلك الحسا ات ن اية السنة إلى  ا

   لية اإلعالن عن الحساب قبل التعامل  ه. البنك املركزي أن يقوم البنك  التنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد  .5

 . إلى البنكب يكون أحد املوقعين عليه رئيس الجهة املعنية طالبة فتح الحساب موجٍه أال يتم سحب املبالغ إال  موجب طل .6

 لتصنيف هذه الجهة  .7
ً
أن يتم استيفاء املستندات الالزمة لفتح هذه الحسا ات حسب متطلبات قواعد فتح الحسا ات طبقا

 في القواعد.

 للحصول على املوافقة. لبنك املركزي بعد استيفاء املستندات املذكورة أعاله يتم رفعها ل .8
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 البنكيةتشغيل الحسابات ل العامة قواعدالالباب الرابع / 

تقع مسؤولية تشغيل الحساب في األساس على صاحب الحساب أو على األشخاص اآلخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق  .1

 حتى يبلغ صاحب الحساب البنك
ً
أو أو انن اء املدة النظامية للتفويض )خمس سنوات(  إلغائه  علي م البنك، ويظل التفويض صالحا

 
ً
 وكالة شرعية  حيث ينشأ التفويض  تشغيل الحساب وإلغائه عن طريق لها. عند انن اء سريان مفعول هوية املفوض ولم يقدم تجديدا

 وكالة.، ويمكن استخدام الخدمات اإللكترونية للتحقق من صحة الأو  موجب توكيل ُمعد داخل البنك

 تشغيل الحسا ات البنكية وصرت الشيكات الشخصية  السعوديين )سواٌء أصحاب الحساب أو املفوضين( ال يسمح لألفراد .2

، املفعول في النظام اآللي في البنك ةهوية وطنية ساري وثيقةوالحواالت والعمليات الدائنة األخرى ألمرهم أو ألمر الغير إال  موجب 

روع البنوك في املطارات املسافرين إلى خارج اململكة فقط، حيث يكتفى  طلب تقديم جواز السفر وتذكرة ويستثنى من ذلك عمالء ف

 .صعود الطائرة، ومطا قن ا مع اسم العميل

للشخصيات االعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صالحية بنكية يجب أن يكون األشخاص املفوضون  تشغيل الحسا ات ال .3

عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس اإلدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو  موافقة رسمية من الجهة سواءٌ ومخولين  ذلك  موجب 

 االختصاص.أي شخص يحدده صاحب أو مسئول املنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في االتفاقية  ين البنك والجهة أو حسب 

 الخليجي  تشغيل حسا اته للشروط التالية: يخضع توكيل املواطن السعودي )طبيعي/اعتباري( لغير السعودي أو .4

 :األشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية 

  ال يسمح للبنك 
ً
من املواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي  تشغيل حسا اته الشخصية  استثناء  أن يقبل تفويضا

سعودية تفوض زوجها  مواطنةنته غير السعوديين أو سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ا نه أو ا  مواطن

 املفعول. ةإقامة ساري وثيقة غير السعودي أو والدها أو والدت ا أو ا ن ا أو ا نن ا غير السعوديين، شريطة أن يكون املفوض يحمل

 املنشآت املماثلة في الطبيعة: الشركات واملصانع والشركات املختلطة )املشتركة( ووكاالت العالمات التجارية العاملية وغيرها من 

قيم في اململكة على إدارة حسا ات ا البنكية، وال يسمح وم الذي تكون الشركة رب عملهتفويض العامل  يسمح للشركات  :الشركات*

 أكانت تابعة أو شقيقة. سواءٌ  قبول تفويض العامل الوافد إلدارة حسا ات شركة أخرى  

حسب وضعها النظامي الوارد في  الذي تكون الشركة رب عملهية: تعامل بشأن تفويض العامل املصانع ووكاالت العالمات التجار *

الجهة املختصة  حيث تعامل الشخصيات املرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة  عنالترخيص / السجل التجاري الصادر لها 

سعودي واحد، وتعامل الشخصيات  شخص طبيعيها ( نفسها الخاصة  املؤسسات واألعمال التجارية التي يملك4( من القاعدة )2)

 ( أعاله الخاص  الشركات.3املرخصة شركات وفق نص الفقرة )

 تخضع إدارة حسا ات املستثمرين وفق نظام االستثمار األجنبي للشروط التالية: .5

ول أو أحد العاملين غير أن يفوض الشريك األجنبي املستثمر الحاصل على إقامة سارية املفع للشريك الوطني املستثمر  يسمح -

 .السعوديين املقيمين العاملين في املنشأة  إدارة وتشغيل الحسا ات البنكية للمنشأة

 و/أو غير سعودي ُمقيم للمستثمر األجنبي  يسمح -
ً
 سعوديا

ً
 أن يفوض شخصا

ً
 إدارة حسا ات املنشأة شريطة أن يكون غير  ا

 
ً
 سارية املفعول.على إقامة  السعودي يعمل في تلك املنشأة وحاصال

 لكل من املستثمر الوطني والشريك األجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة  إدارة حسا ات املنشأة. يسمح -

توكيل أو تفويض الغير  إدارة وتشغيل حسا ه/حساب ا  أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو لالستثمار من تمنع جميع البنوك  .6

 الشخص ي،  استثناء:

 الوافدة املقيمة والعكس  العكس، واألقارب لهما من الدرجة األولى. الوافد املقيم وزوجته -

 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم، على أن يكون منصوص -
ً
 أنه مرافق لها.على في إقامته أو أي مستند رسمي آخر  ا

 الوافدة املقيمة وزوجها السعودي. -

 ن.و ن ا أو ا نن ا السعوديالوافدة املقيمة ووالدها أو والدت ا أو ا  -

 الوافد املقيم وزوجته السعودية. -
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 ن.و الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ا نه أو ا نته السعودي -

ن يسجل البنك رقم أن يحملون إقامة /إقامات سارية املفعول. و و رط أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهما املذكور تشوي -

 فد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.اإلقامة املستقل الخاص  كل وا

7. .
ً
 يبدأ تشغيل الحساب  النسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونيا

 - الشيكات: الخاصة  بنكية اآلتيةيجب مراعاة القواعد ال .8

 ملا هو موضح في هويتهاأن يكون  -
ً
 .سم املستفيد على الشيك مطا قا

  ما في ذلك ما يتعلق  مدد الوفاء.االلتزام  أحكام نظام األوراق التجارية  -

 الكشط أو املسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك. يسمحال  -

 ن  التوقيع على الشيك.فوضو عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب املراد تعديله ويوقع على الت حيح من امل -

 قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي:    -9

 البنك: اإليداع لدى صرافي 9-1

للسحوبات املماثلة من ا. وكحد أدنى  ذات ا يجب على البنوك إيالء اإليداعات النقدية والشيكات في الحسا ات أهمية تتناسب مع األهمية

لضوا ط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل املودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار املعلومات األخرى وطبيعن ا التي 

ها من املودعين  حسب نوع وطبيعة كل من املبالغ املودعة وحجمها وتكرارها في مختلف األحوال وعالقة ؤ جب على البنك استيفايتو 

 املودع  العميل املودع له أو  أعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثاال لذلك الحاالت اآلتية:

  شخص طبيعيعند تقدم  -
ً
آخر خالفه في حساب  نكي له شخصيا أو  شخص طبيعيسم  اسمه أو  ا للقيام  اإليداع شخصيا

املودع املتقدم  الشخص الطبيعينه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك إلشخص طبيعي أو اعتباري آخر ف

 هذه القواعدمن  (2-1-3)وفقرة  (1-1-3)للبنك وهي رقم هويته الشخصية املوضحة في ثانيا فقرة 
ً
والعنوان ورقم  ، واالسم كامال

 الهاتف وتوقيعه.

الخ( ال يملكها هو أو غير …شخص اعتباري )مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما  لإليداع نيا ة عن شخص طبيعي في حالة تقدم -

 :-إضافة إلى املتطلبات املذكورة في الحالة السا قة– نه يتوجب على البنك استيفاء ما يليإف ،مفوض  إدارة حسا ات ا

 اإليداع في قسيمة اإليداع. الغرض من 

  اسم املودع األساس )الشخص االعتباري( واسم املندوب وبياناته كما هو موضح أعاله وتسجيلها على نموذج اإليداع وعدم

 االكتفاء  اسم الشركة واملندوب فقط.

  الشخص الطبيعي(أن يقدم املودع(  
ً
 تفيد ( وليس املسالشخص االعتباري املودع األساس )له من  تفويضا

ً
من  مصدقا

 معد التجارية أوالغرفة 
ً
 على نماذج البنك ومصادق ا

ً
كاتب  عنالتوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة  على صحة ا

سواٌء اإليداع في الحساب /الحسا ات البنكية آلخرين ) الشخص الطبيعييخول /تخول لذلك أو مّوثق معتمد عدل 

. وعلى البنك أن يحتفظ  صورة من ذلك لديه (الشخص االعتباري ) ودع األساسامل طبيعيين أو اعتباريين( نيا ة عن

 في ملف خاص ب ا أو  إرفاقها  قسيمة اإليداع في يومية العمل. مصادق علي ا من قبله  املطا قة لألصل وذلك سواءٌ 

كان املودع هو صاحب الحساب  ما إذا ال يسمح للبنوك  استمرار العمل  العبارة املدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال -

حيث يتطلب تدوين اسم املودع كامال وكافة البيانات الواردة في قسيمة اإليداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع املودع في 

 القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع املودع  أنه صاحب الحساب.

 :ATM))الـصرف اآللي أجهزة ( و CAMيداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد )اإل  9-2

 اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة الصرف اآللي وبالرقم السري فقط: 9-2-1

 يجب على جميع البنوك التقيد  ضوا ط قبول اإليداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرت اآللي التالية:

ع النقدي عن طريق أجهزة الصرت اآللي إال  استخدام  طاقة الصرت اآللي ورقمها السري أو من ال يسمح  قبول اإليدا .1

خالل  طاقة االئتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة )سواء من عمالء البنك نفسه أو 

 .البنك املركزي من غير عمالئه(، أو ما يصدر  ه موافقة رسمية من 
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املسموح قبولها في املرة الواحدة أو خالل اليوم ومدى والعمالت املعدنية  حدود املبالغ وعدد األوراق النقدية  االلتزام .2

 مة العمليات مع  يانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوا ط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرت اآللي.ءموا

علومات عن مصادر األموال املودعة والغرض من اإليداع الحصول على م اآللي يداع عن طريق جهاز الصرتن يتيح اإل أ .3

إذا كان اإليداع النقدي هو ألوراق نقدية وليس  موجب مظروت فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرت اآللي 

 القدرة على كشف األوراق النقدية املزيفة حسب العالمات األمنية.

 قة اإليداع الخاصة )بطاقة اإليداع النقدي الخاصة(:اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطا 9-2-2

يسمح للبنوك  إصدار  طاقات ذكية تستخدم لإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرت اآللي للبنك املصدر فقط وبالرقم السري 

 للضوا ط التالية:
ً
 وفقا

 تحديد الغرض من اإليداع. .1

 .البنك حسب تقييمه للمخاطر يحددهم)الشركات واملؤسسات( لفئة من العمالء أن تصدر  .2

أو تحصيل  موجب مستندات إثبات ليتحقق من ا البنك العمالء مندوبو مبيعات أن يكون من ضمن نشاطات أولئك  .3

 مع نشاط املنشأة من حيث العدد والحجم.املندوبين وعلى مسئوليته،  حيث يتفق عدد 

مة ءفي البنك حسب تقييم املخاطر، للتأكد من مال تخضع هذه الحسا ات للرقا ة املستمرة من قبل مسئول االلتزام .4

عمليات اإليداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات املالية املشبوهة من خالل نظام مراقبة العمليات تقارير فرق 

 املراجعة الداخلية.

وبناًء على  قصر استخدام  طاقة/ طاقات اإليداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسا ات الشركة يمكن للبنك .5

 طلب العميل أن يصدر لكل حساب  طاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة لإليداع في أكثر من حساب.

 املنشأة.صاحب الصالحية في ب أو من اأن تقدم الخدمة  موجب طلب رسمي من املفوض  إدارة الحس .6

جب هويات سارية املفعول، وأن يحضر مندوب املنشأة للبنك أال تصدر البطاقات إال ملندوبي املنشأة العاملين لدي ا وبمو  .7

 ف
ً
 فيقدم تطبق  حقه األحكام الخاصة  تفويض الوافدينويقدم هويته سارية املفعول فإذا كان وافدا

ً
، وإذا كان سعوديا

  طاقة العمل أو تعريف
ً
 من املنشأة. ا

صدر البطاقة  اسم املنشأة وكذلك اسم املندوب مستخدم البطاقة  .8
ُ
 اسم املندوب( والعمل قدر اإلمكان/.... )شركة ت

 أن توضع صورة املندوب على وجه  طاقة اإليداع. على

أن يربط تاريخ سريان البطاقة  تاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجالت املنشأة أي ما أسبق، على أن تكون  .9

 مدة سريان البطاقة ال تتجاوز سنتين.

10.  
ً
 على املنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إال من قبل األشخاص املصدرة لهم، أن يستوفي البنك تعهدا

ً
 خطيا

 وأال يتم استخدام هذه البطاقة إال في عمليات اإليداع النقدي فقط دون العمليات البنكية األخرى.

 أن تستخدم  موجب رقم سري لكل مندوب ) طاقة(. .11

 لي للبنك نفسه وللحساب الجاري املحدد فقط.أال تستخدم إال من خالل أجهزة الصرت اآل .12

املطبقة على البطاقات األخرى من حيث املواصفات الفنية )فيما يتعلق  ذات ا يجب أن تخضع هذه البطاقات لإلجراءات .13

 بعمليات اإليداع فقط( واألمنية.

 ال يسمح  استخدامها لإليداع لدى صرافي البنك. .14

 باشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.تستخدم في عمليات اإليداع النقدي امل .15

 تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل املنشأة. .16

 لكل  طاقة حسب املنشأة واملخاطر ووفق مرئيات إدارة االلتزام وإدارة  .17
ً
أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دوريا

 املخاطر  البنك.

حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل  البنك وضع حد أعلى لإليداعات اليومية للحساب الواحدعلى  .18

 ، والشريحة التابع لها
ً
 .املخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة مراعيا

 املبدئية على تقديم املنتج )الخدمة(. البنك املركزي موافقة  .19
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 تقفال الحساب: -10

الشيكات وبطاقة الصرت دفتر في إن اء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب  قفل حسا ه وإعادة  عند رغبة العميل .1

ويقوم البنك  ، )في حال تعذر على العميل إعادت ا، يقوم البنك  أخذ إقرار عليه  تحمل املسئولية(،اآللي وبطاقة الحساب

وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب  ه،ود في حسا مام العميل ويسلم العميل كامل املبلغ املوجأ إتالفها 

وخصم  مستنديةكإصدار خطا ات ضمان وفتح اعتمادات  ، خدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده هاملطلوب قفل

الوقت املسموح  ، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالةأوراق تجارية لها خطورت ا املالية وآثار تتطلب استمرار الحساب

 .له  طلب قفل الحساب

 ت العالقة مع البنكفي حالة تعرض الحساب بعد فتحه ملشاكل التحقق من العالقة البنكية وتعذر حل االشكال أو استخدم .2

أما في حال كانت مشاكل التحقق  ه،وإعادة املال/الرصيد إلى مصدر  العالقةفإنه يتوجب على البنك قفل  من الغير الغرض 

ذات صلة  اشتباه في تعامالت العميل )غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو نحوها(  من افي غير الغرض  العالقة دامواستخ

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ما في ذلك التبليغ. فيطبق البنك التعليمات الخاصة 

 ةستمر دون رصيد أو تعامل ملداه صفر و في حال فتح الحساب وقام العميل  اإليداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيد .3

قفل الحساب بعد  -على الحساب أو التزامات بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات  –فيجب على البنك  ؛سنوات 4

على البنك إضافة و  شعارات وحفظها في ملف العميل.قفال وتوثيق اإل شعاره عند اإلإشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله و إ

كان يصعب على البنك  إذاملتعلقة  إقفال الحساب ضمن  نود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة  االتفاقية البنود ا

 .تعديل اتفاقيات فتح الحساب
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 الباب الخامس: أحكام ختامية

1.  
ُ
 ت

ُ
 كتروني.اإلل البنك املركزي عدل هذه القواعد بشكٍل فوري من خالل النسخة املنشورة على موقع حدث وت

والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة  تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسا ات البنكية .2

 في اململكة العربية السعودية، وأية تعاميم إلحاقية.

 تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام. .3

جرى علي .4
ُ
 من تاريخ نشرها على موقع يعمل ب ذه القواعد وأي تعديالت ت

ً
 اإللكتروني. البنك املركزي  ا اعتبارا
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 الباب السادس: املالحق

 

 (أ) امللحق     

 الحكومية:الجهات 

 النيا ة العامة  هيئة الرقا ة والتحقيق  ديوان املراقبة العامة  ةصندوق التنمية العقاري 

 لزكاة ل الهيئة العامة

 والدخل

 مللك فيصل مستشفى ا

 التخصص ي ومركز األ حاث

  املجالس واللجان

 املركزية املتخصصة

  الجامعات والكليات

 الحكومية

  مدينة امللك عبد العزيز

 للعلوم والتقنية

  الهيئة الوطنية لألمن

 السيبراني

  للتدريب املؤسسة العامة

 التقني واملنهي

  ومثيلهم من الجهات

 الحكومية األخرى.

 امللحق )ب(

 ت االعتبارية في القطاع العام:الشخصيا

  املؤسسة العامة للتأمينات

 االجتماعية

  الهيئة العامة للوالية على أموال

 القاصرين ومن في حكمهم

  الجامعات واملعاهد العلمية غير

 الحكومية املسجلة لدى وزارة التعليم 

 صندوق االستثمارات العامة   شركة الخطوط الجوية العربية

 السعودية

 السعودي ةتنمية الصناعيصندوق ال 

 املؤسسة العامة للتقاعد  و(شركة الزيت العربية السعودية )أرامك  أي شخصيات اعتبارية أخرى مشاب ة 

 امللحق )ج(
 وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية: تركيبة رقم الحاسب اآللي املستخدم في     شرح  -

 الخانة

 العاشرة

الخانة  

 التاسعة

انة الخ 

 الثـامنة

الخـــــانــــة  

 السابعة

الخــانــة  

 السادسة

الخــــــانــــــة  

 الخامسة

الخانة  

 الرابعة

الخانة  

 الثالثـة

الخانة  

 الثانيـة

 الخانة 

 األولـى

 نوع رقم الحاسب اآللي وتكون قيمن ا كالتالي:إلى من اليسار  الخانة األولىترمز  -1

  الشخصية(نفسه رقم  طاقته  )هوحيث يمنح املواطن منذ والدته رقم حاسب آلي في حالة رقم الحاسب اآللي للمواطن،  (1)تكون القيمة  -
ً
أن  علما

 السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك. األشخاص الطبيعيينرقم الحاسب اآللي ملؤسسات 

 في حالة رقم الحاسب اآللي لألجانب املقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم  (2)تكون القيمة  -
ً
 أن كل أجنبي مقيم له رقم خاص  اإلقامة، علما

  ه بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابع
ً
األجانب املصرح لهم  امتالك مؤسسات هو نفس  األشخاص الطبيعيين. كما أن رقم الحاسب اآللي ملؤسسات ا

 رقم إقامة األجنبي.

القادمين للعمرة أو لزيارة  )مثلن إلى اململكة لغرض الزيارة املؤقتة وليس اإلقامة في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمو  (5)أو  (3)تكون القيمة  -

، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح املواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم الخ(خاصة أو زيارة عمل.. 

 استخدامه في كل مرة يزور في ا اململكة.

 في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه ألداء فريضة الحج. (6)مة تكون القي -

شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو  في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواءٌ  (7)تكون القيمة  -

 .خالد لوماسية. الو األندية الرياضية أو الهيئات الجمعيات الخيرية أو املدارس العاملية أ

 رقم الثانية تلى التاسعةالخانات من تكون قيمة  -2
ً
 تسلسلي ا

ً
 .99999999إلى  00000000تتراوح قيمته من  ا

كد من صحة رقم األخرى، وتستخدم للتأ الخانات التسعوتستنتج قيمن ا من قيم  (9)إلى  (0)خانة فحص تكون قيمن ا من  الخانة العاشرة تعتبر -3

معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض  رمجن ا في الحاسب اآللي مخاطبة مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة إلى الحاسب اآللي. وبإمكان أي جهة تحتاج 

 .الداخلية للحصول على تلك املعادلة
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