ضوابط اإلصداروالتحقق اإللكتروني للوثائق البنكية
(اإلصداراألول – جمادى اآلخرة 1443ه  /يناير 2022م)
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الفصل األول
املقدمة والتعريفات
ا
أوًل /املقدمة:
ّ
وفاعليتها وفق أفضل
تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات اإللكترونية املقدمة لعمالء القطاع البنكي ،وتحسين جودتها
املمارسات؛ بما يضمن تيسير التعامالت املالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية،
ً
إلكترونيا.
واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة

ا
ثانيا /التعريفات:
يقتض السياق خالف ذلك:
يقصد باملصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذه الضوابط ،-املعاني املبينة أمام كل منها؛ ما لم
ِ
البنك املركزي :البنك املركزي السعودي.
الضوابط :ضوابط اإلصدار والتحقق اإللكتروني للوثائق البنكية.

البنك :البنوك واملصارف املرخص لها بمزاولة األعمال املصرفية ً
وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك.
الوثائق البنكية :املستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك ً
بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.

الفصل الثاني
اإلصداروالتحقق
ا
أوًل /اصدارالوثائق البنكية:
 .1ينبغي على البنك االستعانة بالنظم التقنية ملعالجة طلبات العمالء إصدار الوثائق البنكية كافة.
ً
إلكترونيا باللغة العربية ،وباللغة اإلنجليزية عند رغبة العميل.
 .2على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية
 .3يجب أن ُت ّ
ً
إلكترونيا ما يأتي:
حقق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية
 3.1التوافق مع املتطلبات التقنية واألحكام الواردة في األنظمة والتعليمات ذات الصلة –ومنها على سبيل املثال ال
الحصر– :نظام حماية البيانات الشخصية ،ونظام التعامالت اإللكترونية ،والدليل التنظيمي ألمن املعلومات،
والدليل التنظيمي الستمرارية األعمال ،وما يصدر عن البنك املركزي أو الجهات ذات العالقة.
 3.2تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية و ّ
سرية املعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في املحافظة عليها.
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 3.3مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما ّ
يوضح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كاألختام ،والتواقيع،
وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة اإللكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
 .4على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
 .5على البنك تضمين تاريخ اإلصدار في الوثائق البنكية كافة.
ثانيا /التحقق اإللكتروني من ّ
ا
صحة الوثائق البنكية:
(إلكترونيا أو ً
ً
ورقيا).
 .6على البنك إتاحة خدمة التحقق اإللكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة
ً
إيضاحا للوسيلة التي يتم التحقق اإللكتروني من خاللها.
 .7على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه

الفصل الثالث
الوثائق البنكية
ُ ّ
شكل الوثائق الواردة في هذا الفصل ّ
الحد األدنى من الوثائق الالزم على البنك اتاحة إصدارها ،على أن يؤخذ
 .8ت
بالغرض ّ
املبين أمام كل منها حال اختالف مسمياتها ،وذلك كاآلتي:
الوثيقة
الشهادة البنكية:
اثبات مديونية:
كشف الحساب:
اخالء طرف:
شهادة برقم الحساب
الدولي (اآليبان):

الوصف
اثبات وجود عالقة قائمة بين البنك و العميل ،وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده
بحسب طلب العميل.
وثيقة ّ
تبين وجود دين قائم على العميل لصالح البنك ،ومبلغه ،واملتبقي منه.

ُ
بيان برصيد الحساب والحركات املجرية عليه خالل فترة زمنية يحددها العميل.
وثيقة ُي ّ
قر البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
اثبات رقم الحساب الدولي (اآليبان) الخاص بالعميل.
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الفصل الرابع
أحكام ختامية
 .9ال ُت ّ
خل هذه الضوابط باألحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات الحقة لها.
 .10على البنك االلتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق املدد املحددة بموجب تعليمات البنك املركزي ذات العالقة ،مع
اإليضاح للعميل املدة املستغرقة إلصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
 .11على البنك وضع اإلجراءات والتدابير التي تضمن االلتزام بهذه الضوابط.
 .12على البنك توعية العمالء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من ّ
ً
إلكترونيا.
صحتها
ً
احتياجا من قبل العمالء بشكل دوري؛ إليالئها األولوية في إتاحة خدمة
 .13على البنك مراجعة الوثائق البنكية األكثر
اإلصدار اإللكتروني لها.
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