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الباب األول :التع ــريفات
يقتض السياق خالا ذلك:
يقصد األلفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه القواعد  -املعاني املبينة أمام كل مننا ،مالم
ِ
 .1البنك املركزي:
البنك املركزي السعودي.
 .2القواعد:
قواعد الحسا ات البنكية.
 .3الحساب البنكي:
ُ
ُ
سجل محاسبي لدى نك مرخص في اململكة ،ينشأ موجب عقد يسمى "اتفاقية فتح حساب" ين البنك وصاحب الحساب (العميل)
ً
أو من يفوضه .وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكال الطرفين .وتشمل هذه الحقوق وااللتزامات قيودا محاسبية يقوم بنا البنك
ً
طبقا لألنظمة واألعراا البنكية املتبعة ،واإلجراءات التي يتم االتفاق علينا في العقد واالتفاقيات األخرى التي يتم توقيعها ين الطرفين
وغير ذلك من األوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
 .4تجميد الحساب:
وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات املدينة من الحساب البنكي/العالقة البنكية بسبب انمناء مدة
سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو املفوض على الحساب البيانات الخاصة مبدأ اعرا عميلك أو إخالله
أحكام اتفاقية فتح الحساب.
 .5مصادقة البنك:
وضع ختم البنك الرسمي املعتمد أو ما يقوم مقامه ،وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد أننا مطا قة
لألصول.
 .6املنشآت ذات األغراض الخاصة:
منش ت مؤسسة ومرخص لها موجب القواعد املنظمة للمنش ت ذات األغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
 .7الجهات الحكومية:
ٌ
األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها ،سواء كانت ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة أو لم تكن
ملحقة.
 .8املدارس األجنبية:
املدارس املرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير املناهج السعودية وتخضع ألحكام الئحة املدارس األجنبية في اململكة،
وتختلف عن املؤسسات التعليمية التابعة للسفارات األجنبية في اململكة.
 .9املنظمات الدولية متعددة األطراف:
املنظمات والهيئات الدولية املتواجدة في اململكة موجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة اململكة مثل را طة العالم اإلسالمي
والندوة العاملية للشباب اإلسالمي وما في حكمها.
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 .10الغرف التجارية والصناعية:
هيئات ال تسمندا الربح وتمثل املصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة ،وتعمل على حمايمنا وتطويرها ،ولها مجلس إدارة
خاص بنا.
 .11حامل رخصة العمل الحر:
ً
شخص يقدم خدماته لحسا ه الشخص ي ( الساعة أو اليوم أو العمل) دال من العمل على أساس الراتب املنتظم لدى صاحب العمل.
 .12القاصر:
كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.
 .13الوص ي:
شخص محدد موجب صك وصاية صادر من املحاكم املختصة الوصاية على القاصر.
 .14الولي:
والد القاصر أو من تقيمه املحكمة موجب صك والية.
 .15الحاضن:
شخص محدد موجب صك حضانة يخوله استالم املبالغ التي تصرا للمحضون من إعانات أو مكاف ت من الجهات الحكومية
واألهلية.
 .16املحجور عليه:
املمنوع موجب صك شرعي يثبت الحالة املانعة من التصرا في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.
 .17الجمعيات واملؤسسات األهلية:
ً
الجمعيات واملؤسسات املعرفة وفقا لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 .18لجان النفع العام:
لجان مرخصة من الجهات الحكومية املحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء املرض ى ،واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها.
 .19الجمعيات واللجان الوطنية:
ُ
جمعيات ولجان تنشأ موجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام أدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.
 .20الجمعيات والصناديق التعاونية:
 الجمعيات التعاونية:ً
ٌ
جمعية يكوننا أفراد طبقا ألحكام نظام الجمعيات التعاونية ،بندا تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية ألعضائنا سواء في نواحي
اإلنتاج ،أو االسمنالك ،أو التسويق ،أو الخدمات ،اشتراك جهود األعضاء متبعة في ذلك املبادئ التعاونية.
 الصناديق التعاونية:ً
الصناديق التي يكوننا موظفو جهة حكومية أو شركة طبقا ألحكام الصناديق التعاونية ،وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات
املشتركين في الصندوق وتصرا هذه األموال لتغطية النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية ملشتركي الصندوق.
 .21الوقف األجنبي:
وقف داخل اململكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل اململكة ،موقوا من شخص غير سعودي
ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
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 .22حساب الضمان للتطويرالعقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة:
حساب نكي خاص مشروع يع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة ،تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيدين واملمولين
للمشروع.
 .23الجمعيات العلمية:
ُ
جمعيات تنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتنا وإشرافها املباشر وفق القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات
السعودية.
 .24الهيئات املهنية:
ّ
خول لها ذلك.
هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تندا إلى الننوض مهنة محددة وتعمل تحت إشراا جهة حكومية ِ
 .25مقدمي خدمات املدفوعات:
ً
أي كيان مؤهل ومرخص من البنك املركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات في اململكة وفقا لتعليمات البنك
ّ
املركزي ذات الصلة.
 .26منشأة التمويل الجماعي بالدين:
الشركة املساهمة الحاصلة على ترخيص ملمارسة نشاط التمويل الجماعي الدين من خالل منصة رقمية ،أو املنشأة التي تمارس
نشاط التمويل الجمالي الديم ضمن البيئة التجريبية في البنك املركزي.
 .27قيمة التمويل:
األموال التي يتم توفيرها من قبل املشاركين للمنشأة املستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي الدين.
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الباب الثاني :القواعد اإلشرافية والرقابية
 -1السجل اإللكتروني (اآللي):

ً
لغرض إنشاء قاعدة يانات آلية موحدة للحسا ات البنكية .على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقا للتصنيف املوضح في
ً
امللحق (ج) وتحديثاته استنادا إلى املعلومات الواردة في الهويات املعتمدة ،وأن يشتمل كذلك على املتطلبات الواردة في الفقرات أدناه
واملتطلبات التفصيلية في البا ين الثالث والرابع من هذه القواعد ،وذلك كأساس لفتح الحسا ات البنكية وتشغيلها ومتابعمنا.

 .1 -1األشخاص الطبيعيون السعوديون:
-

-

ً
ً
ً
ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا املواطنين السعوديين يتضمن  -حد أدنى -البيانات اآلتية:
ً
أ .االسم الرباعي وفقا لوثيقة الهوية.
ب .رقم السجل املدني.
ج .تاريخ انمناء صالحية وثيقة الهوية.
د .العنوان الوطني وبيانات التواصل.
ه .جهة العمل (إن وجد).
ً
ّ
يكون الحصول على املعلومات استنادا إلى املعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة للقصر أو شهادة امليالد
لذوي الظروا الخاصة النزالء لدى الفروع اإليوائية التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،ومن مصادر موثوقة.

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

-

ً
ً
ً
ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا مواطني دول مجلس التعاون يتضمن  -حد أدنى -البيانات اآلتية:
ً
أ .االسم كامال املدون في وثيقة الهوية الوطنية.
ب .رقم وثيقة الهوية الوطنية.
ج .تاريخ انمناء صالحية وثيقة الهوية الوطنية.
د .الجنسية.
ه .العنوان وبيانات التواصل.
و .جهة العمل (إن وجد).
ً
يكون الحصول على املعلومات استنادا إلى املعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية ،ومن مصادر موثوقة.

 .3-1األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين:
-

-

ً
ً
ً
ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا األشخاص الطبيعيين املقيمين غير السعوديين يتضمن  -حد أدنى -البيانات اآلتية:
ً
أ .االسم كامال املدون في جواز السفر أو وثيقة اإلقامة ،وبنفس اللغة املكتوب بنا االسم في جواز السفر أو وثيقة اإلقامة
حسب أولوية اللغة (العربية – اإلنجليزية – األحرا الالتينية) وإذا كانت لغة أو أحرا خالا ما ذكر فيدون االسم حسب
ما ورد في التأشيرة املمنوحة من السفارات والقنصليات السعودية املانحة لتأشيرة الدخول.
ب .الجنسية.
ج .رقم هوية اإلقامة وتاريخ سرياننا.
د .العنوان الوطني وبيانات التواصل.
ه .جهة العمل (إن وجد).
ً
النسبة ملن يحملون طاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل ،يدون االسم الوارد فينا كامال ورقمها
وتاريخ سريان مفعولها.
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-

الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية ال يسمح فتح حسا ات نكية لهم موجب تلك الجوازات إال موافقة وزارة الداخلية
عن طريق البنك املركزي.

 .4-1األشخاص االعتباريون:
-

-

ً
ً
ً
ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا األشخاص االعتباريين يتضمن  -حد أدنى -البيانات اآلتية:
ً
أ .االسم الرسمي الكامل للشخص االعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
ً
ً
ب .رقم السجل التجاري ،أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجال تجاريا (في حال ما إذا كان الحساب لغرض
السجل التجاري الرئيس ي فيسجل السجل التجاري الرئيس ي ،أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل
رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل اإللكتروني لحسا ات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري
الرئيس ي).
ج .أرقام هويات املالك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديالته -املفوضون إدارة الحسا ات (يستثنى املالك في
الشركات املساهمة املدرجة من تدوين أرقام هوياتنم).
د .نموذج التوقيع للمفوض إدارة الحساب.
ه .العنوان الوطني للشخص االعتباري.
و .الرقم الضريبي (إن وجد).
ز .رقم معرا الكيانات القانونية (إن وجد).
النسبة للحسا ات التي تفتح موجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم املرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك
املوافقة أو الطلب.

 - 2متطلبات أغراض التفتيش:
على البنوك توفير نظام حث آلي إلجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب املعلومات املطلوبة في السجل االلكتروني في كل فئة ،على
أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعالقات وجميع املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء إضافة إلى الحواالت العاجلة والودائع
االستثمارية.

 - 3تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صالحية الوثائق:
 .1-3تجميد الحسابات البنكية:

كقاعدة للتعامل ين البنوك وعمالئنا يجب أن تبدأ العالقة وتستمر في كافة التعامالت موجب وثائق وهويات سارية املفعول ٌ
سواء
في ذلك التعامالت التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب االول أو خالفه من العالقات التعاقدية أو الخدمات ذات
العالقة الحسا ات.

 .1-1-3األشخاص الطبيعيون السعوديون:
على البنوك تجميد كافة الحسا ات الخاصة األشخاص الطبيعيين السعوديين عند انمناء صالحية الوثائق املوضحة أدناه ،ما لم
ً
ً
يقدم العميل تجديدا لها ،أو وثيقة هوية وطنية سارية املفعول ديال عن أي مننا ،ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل
دون حضوره ملقر البنك استخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك .وفيما يلي حصر للوثائق املسموح لهذه الفئة فتح حسا ات
نكية أو استمرار حسا اتنم القائمة موجبنا:
ً
 وثيقة الهوية الوطنية :يجمد الحساب املفتوح موجبنا عند انقضاء ( )90يوما من تاريخ نناية صالحيمنا ،وال يعاد تشغيل الحسابإال تجديدها.
 سجل األسرة للقصر :يجمد الحساب املفتوح للقصر موجب سجل األسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ داية فتحالحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب ،وال يشترط حضور القاصر ويكتفى حضور وليه أو وصيه ،وعلى
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-

ً
ً
البنك قبل لوغ القاصر ( )15سنة هجرية مدة ( )90يوما تقويميا ،أن يقوم إ الغ الولي أو الوص ي ضرورة تحديث يانات
حساب العميل والحصول على يانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة القاصر.
شهادة امليالد الخاصة ذوي الظروا الخاصة :يجمد الحساب عند لوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية ،ويجدد تشغيل
الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية املفعول ،أو خطاب من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية تطلب فيه
استمرار الحساب إلى حين لوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

 .2-1-3األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين:

ً
على البنوك تجميد كافة الحسا ات والتعامالت لألفراد غير السعوديين عند انقضاء ( )90يوما من تاريخ نناية صالحية الوثائق
ً
املوضحة أدناه .وبعد مرور ( )180يوما من انقضاء صالحية وثيقة الهوية ،يتم نقل األرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص
تلك الفئة من الحسا ات ،وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب ،يتم نقل
الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص الحسا ات غير املطالب بنا ،ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد

هذه املدة .كما يجب إقفال حسا ات الوافدين عند خروجهم الننائي ،وتلك الوثائق هي:
 الهوية الوطنية ملواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثيقة اإلقامة للوافدين األجانب. -البطاقة الد لوماسية للد لوماسيين.

 .3-1-3األشخاص االعتباريون:
على البنوك االلتزام اآلتي:
ً
 تجميد كافة الحسا ات والتعامالت لألشخاص االعتباريين عند انقضاء ( )90يوما من نناية صالحية الوثيقة الالزمة ملزاولةً
ً
ً
النشاط (الترخيص أو السجل التجاري ...الخ) ،ما لم يقدم العميل تجديدا لتلك الوثيقة ملزاولة النشاط ،أو مستندا رسميا -
ً
مدة صالحيته ( )90يوما من الجهة املسؤولة عن إصدار الوثيقة الالزمة ملزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري ..الخ)
يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.
 تجميد كافة الحسا ات لألشخاص االعتباريين التي ال تتضمن وثائق فتح حسا اتنم تاريخ سريان مفعول (مثل :حسا اتالجمعيات واملؤسسات األهلية والحسا ات الحكومية واملدارس املرخصة ومثيالتنا) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح
الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسا ات وذلك لحين تحديث يانات الحساب.
 االمتناع عن استمرار العالقة مع حسا ات البنوك املراسلة عند انقضاء املدة املحددة املذكورة في القاعدة رقم ( )4من هذهالقواعد ،إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرا عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 مراقبة سريان مفعول هويات املديرين واملفوضون التوقيع على حسا ات األشخاص االعتباريين ،وتجميد وحجب صالحياتنمفقط تشغيل الحساب حسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون ،إلى حين تجديد صالحية وثيقة الهوية ،اإلضافة إلى مالكي
املؤسسات الفردية.

 .2-3تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية:
-

على البنوك أن ّ
تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعالقات التعاقدية والخدمات ،حق البنك في تجميد الحساب عند انمناء سريان
مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث ياناته ومعلوماته املالية والشخصية والعناوين.
ً
على البنوك أن تشعر عمالءها تاريخ تجميد الحساب قبل مدة ( )30يوما على األقل من تاريخ التجميد ،وأن تضع اإلجراءات
املحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسا ات العميل ،وذلك صفة مستقلة لكل عميل ،وأن يتم توثيق هذه اإلجراءات.
يتم تجميد الحساب املشترك توقيع مشترك أو منفرد في حال انمناء سريان وثيقة هوية أحد املشتركين في الحساب.
يسمح رفع إجراءات التجميد عن الحسا ات املجمدة بسبب انمناء سريان مفعول الهويات خالا وثيقة الهوية الوطنية وذلك
إذا قدمت طاقة هوية وطنية سارية املفعول ،وال يسمح رفع إجراءات التجميد عن الحسا ات املجمدة املفتوحة بطاقة هوية
وطنية إذا قدمت هوية خالفها.
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-

-

-

يسمح لجميع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين قفل حسا اتنم أو الحسا ات املفوضون علينا املجمدة (عملية واحدة فقط)
ً
ً
بسبب انمناء سريان هوياتنم أو عدم تحديث ياناتنم ،بشرط تقديم العميل طلبا كتا يا ذلك وفق نموذج يعده البنك ،وأن يتم
تطبيق اإلجراءات التي تنص علينا تعليمات قفل الحسا ات الخاصة البنك.
ً
في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه ننائيا من اململكة ،ورصيد حسا ه يقل عن ( )50,000ريال ،فيسمح للبنوك
تحويلها ألصحابنا موافقة إدارة االلتزام البنك ،وذلك وفق إجراءات يضعها البنك حسب عمالئه وبلداننم ومطا قة تواقيعهم.
أما إذا كان رصيد حسا ه يزيد عن مبلغ ( )50,000ريال ،فال يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إال موجب طلب منه مصادق عليه
من البنك املراسل للبنك املحلي أو لفرع البنك األجنبي املقيم ،وال يسمح للبنوك تحويل جزء من الرصيد وإ قاء جزء ،على أن
يتم تحويل الرصيد للخارج اسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته موافقة إدارة االلتزام.
ً
في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه الننائي سا قا وقدم تأشيرة خالا تأشيرة العمل؛ فال يصرا له الرصيد الذي
يزيد عن ( )50,000ريال إال موافقة إدارة االلتزام بعد تقييم الحساب .وفي حال تقدمه للبنك إقامة جديدة نفس جواز السفر
ً
أو جواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب املجمد إذا كان ال يزال في فترة التجميد (أي قبل  180يوما) ويفتح له حساب جديد
ويحول املبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك التعامل عليه.

 .3-3االستثناءات من التجميد:

ً
يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصيا العمليات البنكية على الحساب بعد انمناء سريان مفعول هويته
إال بعد تجديدها أو تحديث يانات (اعرا عميلك) ،ويستثنى من التجميد الحاالت اآلتية:
 اإليداعات أنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق املقاصة ،والحواالت املحلية والدولية الواردة ،ومدفوعات  /تحصيالت نظامسريع ورواتب املوظفين.
 االلتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيا ة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غيررسمية) قبل انمناء سريان هوية صاحب الحساب أو املفوض ،ومن تلك االلتزامات على سبيل املثال ال الحصر :التزام سداد
طاقات االئتمان والقروض ومدفوعات الخصم املباشر وتنفيذ التعليمات املستديمة/املنتظمة كتسديد فواتير الخدمات
العامة واالعتمادات املستندية وخطا ات الضمان ،وكذلك العمليات االستثمارية ذات املخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو
انخفاض األسعار فينا ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية ال تتجاوز
ً
( )60يوما من تاريخ تنفيذ العملية.
 يسمح استمرار التعليمات املستديمة الخاصة حسا ات السعوديين لغير االلتزامات القائمة بعد تجميد الحساب موجبً
موافقة مدير إدارة العمليات املركز الرئيس ي ،وذلك ملرات محدودة وملدة ال تتجاوز ( )180يوما من تاريخ نناية صالحية وثيقة
الهوية .وعلى البنك أن يضع اإلجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحاالت من حيث الحدود وعدد املرات.
 حسا ات األشخاص الطبيعيون السعوديون الد لوماسيون ،واملبتعثين للدراسة في الخارج ،وذوي األمراض املستعصية املقيمينفي املستشفيات أو خارجها ،واملرافقين لهذه الفئات في الخارج ،والسجناء وما شا ه هذه الحاالت ،وذلك في حال علم البنك
ً
أوضاعهم حيث يمنحون مهلة ( )180يوما من تاريخ نناية صالحية هوياتنم ،ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة
االلتزام في البنك ،وما زاد عن هذه املدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام وإدارة االلتزام في البنك.
ويجب على البنوك مخاطبة عمالئنا من هذه الفئات والتواصل معهم الطرق املناسبة حسب ملف كل عميل أو حسب
اإلجراءات واملراجع التي تراها مناسبة لحثنم على تجديد هوياتنم.
 حسا ات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبنم عن طريق البنوك وجمدت حسا اتنم ولم يتمكنوا من تقديم طاقات هوية وطنيةً
لوجود إشكال نظامي بشأننا ،فإنه يسمح لهم مهلة ( )180يوما من تاريخ نناية صالحية هوياتنم أو تاريخ استحقاق التحديث،
ً
ً
وبعد تقديمه صورة من طاقة العمل الرسمية أو تعريفا رسميا.
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 - 4تحديث بيانات الحسابات البنكية:
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في داية التعامل ،وكعملية رقا ية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عمالئنا تحديث معلومات
الحساب املحتفظ ه في البنك حسب الحاالت واملدد املحددة في هذه القواعد .وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل
ً
ً
واملعلومات الشخصية والعنوان الوطني واملعلومات املالية ما في ذلك املعلومات الشخصية ملن يعمل نيا ة  /وكيال عن العميل،
ومعلومات املستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريين .وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك ،وتكون عملية
تحديث الحسا ات وفق اآلتي:

 .1-4تحديث هوية العميل:
أ .تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع /املدة.
ُ
 الهويات والوثائق التي تكون مدد سرياننا أقل من خمس سنوات؛ تحدث مع نناية املدة املحددة لسرياننا مثل السجل التجاري أوالترخيص.
ُ
ُ
 الهويات والوثائق التي تكون مدد سرياننا أكثر من خمس سنوات؛ تحدث كل خمس سنوات أو عند انمناء سريان الهوية أو الوثائقالرسمية (أينما أسبق).
 الحسا ات املفتوحة موجب موافقات أو خطا ات رسمية ،مثل حسا ات األجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها واملنظماتالدولية ومثيلها أو موجب تراخيص وسجالت مفتوحة املدة مثل الجمعيات واملؤسسات األهلية واملدارس األهلية؛ فإنه يتوجب
أال تتجاوز مدد تحديثنا خمس سنوات كحد أقص ى.
ب .تحديث بيانات الهوية عن ُبعد:
 للبنوك تحديث يانات الهوية عبر هذه الخدمة لعمالئنا -وفق تقديرها.- يحظر تمكين األشخاص غير مكتملي األهلية أو من في حكمهم من االستفادة من هذه الخدمة. -على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

 .2-4تحديث بيانات العميل:
أ.
-

ب.
ج.
د.

أي من الحاالت اآلتية:
للبنك تحديث يانات العميل في ٍ
عند تقادم معلومات العميل (مرور املدة املحددة) ،أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل املثال تغيير
مجلس إدارة املنشأة التجارية.
عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات املالية على الحساب.
عند قيام البنك إجراء العناية الواجبة املبنية على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
على البنك مراعاة أن وثائق الهويات واملوافقات الرسمية هي وسائل إلجراء تحديث موافقات الحسا ات وال يكتفى بنذه الوثائق
فقط على أننا عملية تحديث لبيانات العميل.
يتم تحديث حسا ات البنوك املراسلة كل ثالث سنوات كحد أقص ى.
للبنك قبول تحديث يانات العميل من خالل الخدمات البنكية اإللكترونية (االنترنت أو الهاتف املصرفي) وذلك للعمالء
املشتركين في هذه الخدمات ،على أن يتم التحقق من صحة يانات هوية العميل استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من
مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

 - 5التعامالت املصرفية غيراملتحركة:

هي الحسا ات والعالقات والتعامالت التي أكملت سنتين ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية أجراها العميل أو ا ّ
ملفوض عنه أو ورثته،
ً
وتنقسم إلى ثالث مراحل وفق ما هو ّ
موضح في هذه القاعدة .و تندا هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إ قاء التعامل نشطا ،وحفظ
ُ
جر علينا العمالء عملية مالية مدينة مسجلة أو مراسلة موثقة خالل املدد الزمنية املوضحة في البند
أصول (أموال) العمالء التي لم ي ِ
ً
رقم ( ،)2-5وتندا أيضا إلى التواصل مع العمالء ،وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابنا عند طلبنم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق
واملستندات واإلجراءات الالزمة ،وإلى تعديل تصنيفها إلى حسا ات متروكة منقطع أصحابنا في حال تعذر إمكانية االستدالل على وجود
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أصحابنا واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم ،ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسا ات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة
الحسا ات املتروكة فقط املوضحة في الفقرة (  ، )4-2-5كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسا ات االحتياطي النظامي املودع
من قبل املؤسسات املالية الخاضعة إلشراا ورقا ة البنك املركزي والتي ال يسمح التصرا أرصدتنا إال بعد الحصول على تصريح
كتابي مسبق من البنك املركزي.

 .1-5التعامالت التي تسري عليها القاعدة:
تسري هذه القاعدة على جميع األصول (الحسا ات ،والعالقات البنكية ،والعمليات ،وما في حكمها) النقدية والعينية لألشخاص
الطبيعيين واالعتباريين املودعة في البنوك العاملة في اململكة ،وتشمل اآلتي:
ً
أوال :الحسا ات الجارية الدائنة ،وحسا ات التوفير غير املتحركة التي لم ينفذ علينا العمالء حركة سحب أو أي حركة مالية مدينة
أخرى.
ً
ثانيا :الودائع االستثمارية التي لم يراجع أصحابنا بعد انمناء املدة املتفق علينا ،والتي تجدد تلقائيا ولم يتوصل البنك إلى أصحابنا.
ً
ثالثا :الحواالت املصرفية (سريع ،وسويفت ،وعضوية الحواالت وما في حكمها) التي لم تجر تسويمنا ،ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ
إنشائنا.
ً
رابعا :األسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيالت املصرفية ،التي سدد أصحابنا مديونياتنم ولم
يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكيمنا.
ً
خامسا :صناديق األمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعمالء ولم تجدد العقود الخاصة بنا من تاريخ آخر زيارة للعميل ،ولم يستدل
البنك على وجود أصحابنا ٌ
سواء من خالل االتصال املباشر أو من خالل مراسلمنم أو عن طريق وجود حسا ات ومعلومات أخرى لهم
لدى البنك ،على أن ُيراعى في شأننا تعليمات البنك املركزي املتعلقة صناديق األمانات.
ً
سادسا :املبالغ واألرباح املستحقة للعمالء عن استثماراتنم في مختلف أنواع األوعاية االستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو
يحتفظ بنا البنك لصالح العمالء التي انمنت مدة االستثمار الخاصة بنا ولم تدفع ألصحابنا بسبب عدم مراجعمنم البنك الستالمها أو
عدم وجود حسا ات متحركة لهم إلضافمنا إلينا ،وعدم إمكانية االستدالل علينم أو وجود أي معلومات عننم بعد مراسلمنم وإشعارهم
ً
كتا يا.
ً
سابعا :حسا ات خدمات الدفع املسبق ما ال يتعارض مع قواعد خدمات الدفع املسبق.
ً
ً
ثامنا :املبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية التي أودعها العمالء زيادة عن املستغل ولم يطالبوا بنا.
ً
تاسعا :حسا ات تسوية التأجير التمويلي.
ً
عاشرا :املبالغ املحجوزة لقاء خطا ات الضمانات واالعتمادات املستندية من تاريخ انمناء صالحيمنا.
الحادي عشر :املبالغ األخرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات علينا خالا ما سبق ذكره ولم تدفع ألصحابنا بسبب عدم االستدالل
علينم.

 .2-5تصنيف الفترات واملدد الزمنية ومتطلبات املعالجة للتعامالت املصرفية غيراملتحركة:
 .1-2-5الحسابات النشطة (:)active
يمض على آخر عملية مالية مدينة نفذها العميل أو وكيله املفوض مدة (أربعة وعشرين)
تعتبر التعامالت نشطة ( )activeإذا لم ِ
ً ً
ً
شهرا ميالديا دءا من تاريخ آخر عملية أجراها العميل.

 .2-2-5الحسابات الراكدة (:)Dormant

ً ً
ً
تعتبر التعامالت راكدة ( )Dormantإذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهرا ميالديا دءا من تاريخ آخر عملية مالية مدينة أجراها
العميل أو وكيله املفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (:)Dormant
-

يخضع تنشيط الحسا ات الراكدة للرقا ة الثنائية صالحية أعلى ،على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.
ً
ال يسمح قبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ( )Dormantإال حضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصيا أو
الوكيل الشرعي املنصوص في وكالته على التعامل على الحسا ات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو املفوض على الحساب إذا كان
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ً
استثناء يسمح قبول الفاكس أو البريد اإللكتروني املوثقين واملعتمدين في سجالت البنك أو
حساب منشأة (شخص اعتباري) .و
ن ً
تنفيذ عمليات مالية على الحساب استخدام إحدى القنوات اإللكترونية مثل االنترنت والهاتف املصرفي لتكو ديال عن حضور
العميل ،وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل حالة الحساب وطبيعة العملية املنفذة.
يسمح خالل فترة الحسا ات الراكدة قبول اإليداعات أنواعها والحواالت املحلية والدولية وأرباح األسهم وغيرها التي تتم من
شخص غير صاحب الحساب ،وال يسمح تغيير حالة الحساب إلى حسا ات نشطة بسبب تلك العمليات.
ُ
تطبق هذه املرحلة على كافة العمالء والتعامالت ،ما في ذلك العمالء الذين لدينم حسا ات أخرى نشطة ،حيث يتطلب من البنك
التواصل مع العميل وإ الغه اإلجراء الذي سوا يتم على حسا ه قبل لوغ حسا ه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسا ات
نشطة أخرى ،والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب ،وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خالل املدة املحددة
فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسا ات غير املطالب بنا.

-

 .3-2-5الحسابات غيراملطالب بها (:)Unclaimed

ً
تعتبر التعامالت غير مطالب بنا ( )Unclaimedإذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميالدية (ستين شهرا) شاملة مرحلة الحسا ات
الراكدة دون تنفيذ أي عملية مالية مدينة مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة ،ولم يتمكن البنك من االستدالل على العميل واستنفد
جميع وسائل االتصال ه.

متطلبات معالجة الحسابات غيراملطالب بها (:)Unclaimed
-

-

-

على البنك أن يحول الرصيد خالل الشهر الالحق ملض ي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع ( )Suspense Accountعلى
مسااتوى البنااك خاص بنذه التعامالت فقط يسمى (الحسا ات غير املطالب بنا).
يجب أن تصنف هذه الحسا ات في حساب مجمع ،يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل
املختلفة وحسب جوانب الرقا ة.
يسمح خالل مدة الحسا ات غير املطالب بنا قبول اإليداعات والحواالت املحلية والدولية ،وأرباح األسهم ،التي تتم من غير
صاحب الحساب.
ً
على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع ننائيا خالل هذه املرحلة ،وحصر الرقا ة على هذه الحسا ات في
اإلدارة العامة (املركز الرئيس ي).
في حال مراجعة العميل للبنك إلعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد ،فيخير ين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم
في سجالت البنك إليه ،أو أن يصرا له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل
الشرعي له أو وكيل ورثته أو املفوض إدارة وتشغيل الحساب (حسب األحوال).
على البنك أن يضع السياسات واإلجراءات التي تكفل الرقا ة املزدوجة على ملفات هذه الحسا ات ،وبمستوى رقابي أعلى من
املستوى املطبق على قية امللفات ،وأن تحفظ بشكل مستقل عن قية امللفات ،كما يتعين أن يتم توفير أدوات السالمة األمنية
الالزمة لحمايمنا من مخاطر الحفظ.
ً
يتم إ قاء أرصدة هذه الحسا ات كالتزام في املركز املالي ،ويحظر إجراء أي تصرا كان من البنك على رصيد الحسا ات أيا كان
حد الرصيد األدنى واملدة الالحقة ونوع الحساب.
ُ
يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسا ات ،وفي هذه الحالة تخصم االلتزامات القائمة قبل
تحويلها إلى الحساب املجمع.
للبنك أن يقفل حسا ات العمالء التي تعادل أرصدتنا ( )1,000ريال وأقل ،على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله،
وإشعاره عند اإلقفال ،وتوثيق اإلشعارات وحفظها في ملفه ،وعلى البنك أن يحتفظ جميع يانات هؤالء العمالء ومبالغ أرصدتنم
في الحساب املجمع؛ لتسليمها إلينم عند مراجعمنم للبنك.

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

ً
ً
تعتبر التعامالت متروكة وصاحبنا منقطعا عن البنك إذا أكملت املدد واملراحل الزمنية املوضحة في هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ
تصنيفها أننا حسا ات غير مطالب بنا ( ،) Unclaimedوتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية االستدالل على وجود صاحب
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الحساب من خالل حركة حسا اته أو تعامالته األخرى مع البنك ،واستنفد وسائل االتصال ه كافة وفق سياسة وإجراءات
التواصل املحددة في القواعد ،وفيما يلي إيضاح املدد واملراحل الزمنية لهذه الحسا ات:
مدة عشر سنوات ميالدية غير مطالب بنا (أي مجموع خمس عشرة سنة ميالدية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري
الدائن ،وحساب التوفير ،والودائع االستثمارية ،وأرصدة األشخاص املتوفين ،واملبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية.
مدة خمس سنوات غير مطالب بنا (أي مجموع عشر سنوات ميالدية من تاريخ آخر عملية) في شاأن الحوالة املصرفية ،وصناديق
األمانات ،وأرباح املساهمين املحتفظ بنا ،واملبالغ واألرباح غير املدفوعة املستحقة للعمالء عن استثماراتنم ،واألسهم والسندات
وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنك لقاء التسهيالت املصرفية التي سددت مديونيات أصحابنا ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك
الستعادة ملكيمنا ،واملبالغ املحجوزة مقا ل خطا ات الضمانات واالعتمادات املستندية من تاريخ انمناء صالحيمنا ،وحساب تسوية
اإليجار التمويلي وحساب خدمات الدفع املسبق ،واملبالغ األخرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات عليه.

-

متطلبات معالجة الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك ):(Abandoned
-

على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خالل الشهر الالحق للمدد ّ
املوضحة لهذه الحسا ات إلى حساب متروك
منقطع صاحبه عن البنك ).(Abandoned
تكون هذه الحسا ات تحت اإلشراا املباشر ألحد املسئولين املخولين في اإلدارة العليا للبنك.

 .3-5متطلبات عامة:
يتعين في شأن التعامالت املصرفية غير املتحركة االلتزام اآلتي:
أ .االستمرار في احتساب العموالت وأرباح الحسا ات حسب املتفق عليه أو حسب األسعار السائدة في السوق.
ً
ب .مراجعة وتصنيف الحسا ات واتخاذ اإلجراءات املنصوص علينا في القواعد بشأننا وفقا للفترات الزمنية املحددة لكل مننا.
ج .االحتفاظ نسخ املستندات والسجالت الخاصة جميع املبالغ واملستحقات .حسب املدة النظامية الالزمة لالحتفاظ السجالت.
د .االحتفاظ بسجالت تفصيلية للحسا ات تحتوي  -حد أدنى -على البيانات اآلتية:
 اسم العميل الكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية. رقم هوية العميل حسب املتوافر في سجالت البنك. مقدار األصول املستحقة والفترات الزمنية التي تعود إلينا. طبيعة األصول املستحقة للعمالء (حسا ات جارية ،ودائع استثمارية ،حواالت ،الخ). 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). أي يانات أخرى تتعلق العميل متى وجدت أو كانت ضرورية.ً
ه .االحتفاظ في البنك البيانات الشخصية واملالية في سجالت إلكترونية وفقا للمواصفات الفنية التي يحددها البنك املركزي ما
ً
يسهل مستقبال الرجوع إلينا .وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك املركزي.
و .إضافة نصوص في العقود واالتفاقيات ونماذج فتح الحساب املوقعة من العمالء ،وكشوا الحسا ات املرسلة إلى العمالء تذكر
فينا فترات وإجراءات تجميد الحسا ات واملبالغ األخرى املذكورة في هذه القواعد.
ً
ً
ز .يكون دور إدارة االلتزام في جميع املراحل واملدد املذكورة دورا إشرافيا لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسا ات ،وتتم إعادة
الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.

 .4-5سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب التعامالت املصرفية غيراملتحركة:
 .1-4-5تطبيق س ــياس ــة إجراءات التواص ــل مع العمالء من خالل توافرتص ــنيف للعمالء حس ــب الطبيعة القانونية -بحد
أدنى -وفق اآلتي:
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-

-

تعامالت األشخاص الطبيعيون املقيمون ،وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ً
املقيمين في اململكة والوافدون املقيمون واملعرفون سياسيا.
تعامالت األشخاص الطبيعيون غير املقيمين ،وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية غير املقيمين في اململكة واألجانب غير املقيمين في اململكة (ويشمل ذلك من غادر اململكة وترك أرصدة في
الحسا ات).
تعامالت األشخاص االعتباريين املقيمين.
تعامالت األشخاص االعتباريين غير املقيمين.
البنوك التجارية ،ما في ذلك الحسا ات الدولية.
البنوك املراسلة.
حسا ات الجهات الحكومية.

 .2-4-5وسائل التواصل واالستدالل:
على البنوك التواصل مع العمالء ومحاولة االستدالل علينم (دون االفصاح عن البيانات املالية) في جميع املدد الزمنية املذكورة
جميع الوسائل النظامية املمكنة ومننا على سبيل املثال ال الحصر اآلتي:
 رسائل الجوال (.)SMS رسائل البريد اإللكتروني. االتصال الهاتفي أرقام التواصل املتاحة. كتاب رسمي من البنك البريد للعمالء داخل وخارج اململكة. زيارات ميدانية للعمالء من مسئولي العالقة في البنوك. رسائل في كشوا الحسا ات البنكية توضح حالة الحساب واملطلوب من العميل. أدوات البحث العامة ومراكز املعلومات الرسمية املتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصلّ
الجديدة غير املتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العمالء على قيد الحياة أو مغادرتنم إلى الخارج أو انمناء النشاط
التجاري واملالي.
 نشر إعالنات توعوية في وسائل اإلعالم توضح التنظيمات ذات العالقة واملطلوب من العمالء أصحاب الحسا ات غيراملتحركة وتوضح إجراءات البحث عن األرصدة.
 الكتا ة الى الجهات الرسمية املختصة لالستفسار. يكون تواصل البنك مع العمالء واستخدامه للوسائل املذكورة أعاله خالل املراحل املختلفة للتعامالت املصرفية غيراملتحركة على فترات زمنية متقطعة ،حيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة ،وللبنك في حال عدم االستجا ة من
العمالء أو عدم االستدالل علينم أو تعذر التواصل معهم ،إيقاا التواصل مع العمالء بعد سنة من كل مرحلة .على أن توثق
وسائل التواصل مع العمالء.

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

ً
على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسميا) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقص ى سبل الفاعلية،
على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل واملسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود املبذولة.

 .4-4-5مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب التعامالت املصرفية غيراملتحركة:
أ.
-

على البنوك االلتزام اآلتي عند التواصل مع العمالء حسب كل مرحلة:
الحسابات الراكدة:
يتم التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة إل الغهم حالة الحسا ات واملطلوب مننم القيام ه ،واإلجراء الذي
سوا يتخذه البنك في حال عدم قيام العمالء املطلوب مننم ،ما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب ه.
ً
الكتا ة رسميا إلى الجهات الحكومية والجمعيات األهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب ه (دون
إخالل ما ورد في الفقرة ( )2-4إل الغ الجهة ما سوا يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
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ً
 الكتا ة رسميا إلى السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها والد لوماسيون املقيمين قبل سنة من تحويلتصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب ه إل الغ الجهة ما سوا يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
ب .الحسابات غيراملطالب بها:
 يتم إصدار شيك مصرفي رصيد حساب الجهات الحكومية غير املطالب بنا ألمر حساب وزارة املالية لدى البنك املركزي ،علىأن يتم إرسال الشيك إلى البنك املركزي موجب كتاب رسمي ،ونسخة منه إلى الجهة الحكومية ،ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة
املالية للشؤون املالية والحسا ات.
 يستمر التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املرحلة السا قة إل الغهم حالة الحسا اتغير املطالب بنا ،والتوضيح للعمالء أن املطلوب مننم التواصل مع البنك الستالم املبالغ وفتح حسا ات جديدة ديلة.
 إصدار شيك مصرفي رصيد حساب السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.ج .الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك:
 استمرار التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املراحل السا قة إل الغهم حالة الحسا اتاملتروكة واملنقطع أصحابنا.

 .5-5رقابة وتقاريراملراجعة الداخلية:
تخضع الحسا ات في مرحلة الحسا ات غير املطالب بنا ومرحلة الحسا ات املتروكة املنقطع أصحابنا عن البنك لبرنامج املراجعة
الداخلية مرة كل سنتين حد أقص ى ،ويتم رفع التقرير إلى لجنة املراجعة على أال يربط رنامج املراجعة السنوي أي رامج دورية
أخرى ذات صلة الحسا ات.

 .6-5التقاريراإلحصائية السنوية املطلوبة من البنك املركزي:

ّ
ً
يجب رفع يان في نناية شهر مارس من كل سنة إلى البنك املركزي وفق الجدول املبلغ للبنك من البنك املركزي يتضمن حصرا
للحسا ات غير املطالب بنا والحسا ات املتروكة املنقطع أصحابنا عن البنك ،حسب طبيعة وفئة الحسا ات وأرقام الحسا ات ،دون
ذكر املعلومات الشخصية ،وذلك كما هي في نناية شهر ديسمبر من السنة السا قة.

 - 6تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
-

-

يتعين على البنوك االلتزام التام تطبيق مبدأ (اعرا عميلك) ،على أن يكون الهدا والغرض األساس ي من تطبيق هذا املبدأ؛ أن
يكون البنك وقبل دء عالقة العمل أو فتح الحساب ،أو خاللهما ،أو قبل تنفيذ عملية لعميل ال تربطه ه عالقة عمل ،على إملام
تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعامالته ،من خالل تقييم مدى ما قد ُيشكله العميل من مخاطر على البنك
ومستوى تلك املخاطر ،على أن يتزامن ناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع املتطلبات النظامية املتعلقة فتح الحساب
أو دء العالقة
ً
تضع البنوك وتحدد اإلجراءات الالزمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرا عميلك) وفقا لألهمية النسبية ودرجة تقييم املخاطر من
قبل البنك وكذلك مراجعمنا وتحديثنا.
ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف املصقولة الخبرة والتدريب والتي من شأننا املساعدة في تحديد
وتقييم مستوى املخاطر للعميل.
ً
ُ
تقرأ هذه القواعد جنبا إلى جنب مع املتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم
اإلرهاب وتمويله ،واألدلة اإلرشادية الصادرة موجبنم.
يتعين أن يكون إلدارة االلتزام الصالحية والحق في الوصول في الوقت املناسب إلى يانات تعريف العمالء وغيرها من معلومات
العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت العمليات والبيانات األخرى ذات الصلة.

 -7األوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون (طبيعيون أو اعتباريون):
على البنوك التأكد من طبيعة العالقة لألوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون (األشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسا ات،
والتحقق من صحة املستندات املقدمة.
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-8املراقبة املستمرة للحسابات البنكية والعمليات:
-

-

-

دون إخالل ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية،
ُ
واألدلة اإلرشادية الصادرة موجبنم ،ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل
ً
وتحديد أي سلوك مشبوه أو ال يتناسب مع النهج املتوقع أو املعتاد للعميل ،على أال يتم االكتفاء متابعة العمليات يدويا ،وأن
يستثمر البنك في األنظمة اإللكترونية  -وفق أفضل املعايير في املتابعة وأمن املعلومات والحماية  -ملتابعة عمليات العمالء صفة
مستمرة.
على البنك أن يقوم تقييم الضوا ط الداخلية القائمة على أساس املخاطر وبشكل مستمر ،وذلك بغرض االستفادة من
األنشطة غير املعتادة التي تم اكتشافها.
ينبغي أن تتناسب األنظمة اإل لكترونية املستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك ،كما ينبغي دمج نظام املتابعة مع األنظمة
ً
األساسية للبنك ،وفي حال نشوء عدم توافق ين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعدا ولديه االحتياطات الالزمة
واإلجراءات اليدوية ملعالجة وتطوير عدم التوافق.
عند اشتباه البنك استخدام الحسا ات البنكية طريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن أعمال غير
مشروعة ،فيجب عليه إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.

 - 9التدريب كمبدأ أساس ي لهذه القواعد:
-

على البنوك عدم تكليف أي صراا أو موظف خدمات عمالء إال بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرا عميلك) ومكافحة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكذلك سياسة السلوك املنهي واألخالقي ملوظفي البنك.
على البنوك وضع رامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في املوضوعات ذاتنا ،كما يتعين أن تضمن البنوك في رامجها
التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتنا.

 - 10الكشف عن الحسابات واألرصدة والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها:
-

-

مع مراعاة تعليمات البنك املركزي الخاصة تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية املستندات واملعلومات والبيانات ذات
الصلة الحسا ات البنكية للعمالء ،يكون الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية والتنفيذ علينا (كالحجز
ً
واالستقطاع الجبري) أمر من البنك املركزي ً
ناء على طلب من الجهات املخولة نظاما ذلك.
ُيقصد التنفيذ على العالقات املصرفية الحجز ،واالستقطاع الجبري ،وإصدار الشيكات وتحويل املبالغ من حسا ات عميل
البنك.
ُ
تحاط إجراءات الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية والتنفيذ علينا في كافة مراحلها السرية التامة ،ويقتصر
استقبال هذه الطلبات من البنك املركزي إال ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.
على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية والتنفيذ علينا وفق الشكل والطريقة واملدد
التي يحددها البنك املركزي.

 .1-10الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية:

ألغراض الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية ً
ناء على طلب البنك املركزي وفق التعليمات املنظمة لذلك،
يتوجب على البنوك أن تشمل في حثنا عند الكشف جميع العالقات ين البنك والعميل ومننا الحسا ات النشطة والحسا ات
املقفلة والحسا ات املعلقة والتعامالت املصرفية غير املتحركة والودائع وصناديق األمانات وبطاقات االئتمان وحسا ات التحويل
(عضوية الحواالت) وأي عالقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك ،وأن يكون البحث كأساس اسم عميل البنك ومستند إثبات
الهوية أو املستند املفتوح موجبه الحساب ،مع االلتزام اآلتي:
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-

-

-

أن يشمل البحث املؤسسات الفردية اململوكة للمستعلم عنه ،ومشاركاته في الشركات ،وأن تنص البنوك في إفادتنا للبنك
املركزي على شمول البحث لهذه الحسا ات والتعامالت ،إال في حال نص طلب الكشف على عالقة/عملية محددة فيجاب
على الطلب املحدد فقط.
ً
ضمان سالمة وصحة املعلومات املرسلة إلى البنك املركزي تنفيذا ملتطلبات هذه القاعدة.
ً
ً
في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا طبيعيا؛ فيجب أن يشمل الكشف
ً
ً
ً
جميع ما تم ذكره مسبقا في هذه القاعدة ،إضافة إلى املؤسسات واملحالت التجارية التي تعود ملكيمنا له تطبيقا ملبدأ وحدة
ً
ً
محال تجاريا بعينه فيقتصر الكشف عن العالقات العائدة لها دون
الذمة املالية ،وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو
صاحبنا.
ً
ً
في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسا ات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا طبيعيا؛ يتم االكتفاء اإلفصاح عن
ً
ً
اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص ،وال يتم اإلفصاح عن حسا ات وأرصدة الشركات التي يملك حصصا أو أسهما
ُ
فينا ،أو املشارك في ملكيمنا  ،وينطبق ذلك على الحسا ات املشتركة حيث يكتفى رقم الحساب املشترك ونسبة مشاركة
العميل املطلوب اإلفصاح عن عالقاته مالم ينص طلب البنك املركزي على خالا ذلك.

 .1-1-10الحجزعلى األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية:

على البنوك االلتزام اآلتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسا ات واألرصدة والعالقات املصرفية ً
ناء على طلب البنك املركزي
وفق التعليمات املنظمة لذلك:
 إذا كان املطلوب حجز مبلغ محدد من حسا ات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب إجراء الحجز على املبلغ املحددفقط من الرصيد القائم في حالة توافر املبلغ ،وفي حالة عدم توافره يقوم البنك منع إجراء عمليات مدينة على الرصيد
القائم في حسا ات العميل (سحب ،تحويل… ،إلخ) والسماح العمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال املبلغ املحدد وعدم
فتح حسا ات جديدة.
 أن يشمل الحجز كافة األرصدة الدائنة في الحسا ات والعالقات املصرفية استثناء حسا ات الشركات التي يشترك العميلفي ملكيمنا بشكل مباشر أو غير مباشر ،والحسا ات املشتركة ما لم ينص طلب البنك املركزي على خالا ذلك.
ً
ً
ً
 إذا تضمن الطلب حجزا تحفظيا أو تنفيذيا على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على املبلغ املطلوب فقط ،وحال توافر املبلغاملطلوب حجزه يتم إ الغ البنك املركزي ذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسا ات واملبالغ األخرى.
ً
 إذا كان طلب الحجز محدد املدة ،فيتم الحجز إلى حين انمناء املدة املحددة ورفع الحجز تلقائيا مجرد انمناء املدة. يجب على البنوك عند إجراء الحجز االلتزام التعليمات املتعلقة الخصم من رواتب املوظفين (أال يتجاوز املحجوز منالراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك املركزي) واملتقاعدين (أال يتجاوز
املحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك املركزي) وتعليمات
رامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين املحولة أو املفتوحة البنك ،وأي تعليمات متعلقة املبالغ املستثناة من الحجز،
كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه املبالغ املستثناة عن طريق أجهزة الصرا اآللي.

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

-

على البنوك عند تلقينا طلب منع التعامل أن تقوم منع العميل الصادر حقه أمر منع التعامل من إدارة عالقاته املصرفية
القائمة وعدم
السماح له إنشاء عالقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة ،وأن يكون املنع فيما يتعلق أمواله وصفته الشخصية
ً
ً
ً
ً
دون غيرها ،وأال يشمل ذلك كون الشخص وليا أو وصيا أو وكيال أو مفوضا إدارة الحسا ات غير املفتوحة اسمه ،ما لم ينص
طلب البنك املركزي على خالا ذلك.
ً
في حال كان طلب منع التعامل محدد املدة؛ فيتم املنع إلى حين انمناء املدة املحددة فقط ،ويرفع منع التعامل تلقائيا مجرد انمناء
املدة.
ً
في حال كان طلب منع التعامل مقترنا طلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك رفع إجراءات الحجز.
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 .3-1-10االستقطاع الجبري من الحسابات:
-

ً
يقصد االستقطاع الجبري من الحسا ات أمر يبلغ للبنك عبر البنك املركزي ً
ناء على طلب من الجهات املخولة نظاما ،يقوم
البنك موجبه خصم مبلغ محدد صفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.
تمثل االستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسا ات أولوية وتنفذ قبل الديون األخرى ،ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من البنوك
لضمان تنفيذه.
يكون تنفيذ طلب البنك املركزي االستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خالل الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل ،وأن
ً
يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة ،ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذه ،ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك
املركزي على االستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خالله.

 .2-10التجميد بسبب الوفاة أو اإلفالس أو فقد األهلية:
 .1-2-10اإلخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد األهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية
بموجب نظام اإلفالس أو التصفية بموجب نظام الشركات:

ً
ً
أوال :على البنك – استنادا إلى األنظمة املرعية – وقف املعامالت الخاصة الحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استالمه
ً
ً
أي من اآلتي:
إخطارا رسميا من الجهة املختصة ٍ
أ .وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
ب .تقييد أهلية صاحب الحساب /أو أحد أصحاب الحساب.
ج .صدور قرار قضائي أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء تصفية الشركة صاحبة الحساب.
د .افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية موجب نظام اإلفالس لصاحب الحساب.
ً
ثانياُ :يراعى في شأن ما ورد أعاله ما يلي:
 عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) منً
البند (أوال) الوارد أعاله.
ً
 تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أوال) الوارد أعاله من قبل املصفي املعين موجب قرار التصفية القضائيً
أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء ،على أن يراعى أن يكون القرار شامال لتعيين املصفي والقيود املفروضة على سلطاته،
واملدة الالزمة للتصفية (على أال تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء) ،ويستثنى
ً
من حكم هذه الفقرة ،والفقرة (ج) من البند (أوال) الوارد أعاله ،في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها
األساس أو اتفاق ين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو االتفاق – حسب
األحوال–.
ً
 يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أوال) الوارد أعاله أمين التصفية أو لجنة اإلفالس حسب ما يحدد في قراراملحكمة املختصة.
ً
 -الشيكات املحررة قبل وقوع أي من الحاالت الواردة في البند (أوال) أعاله ما لم يرد بشأننا أمر قضائي.

 .2-2-10طلب الورثة واألولياء واألوصياء من البنوك الكشف عن تعامالت وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي األهلية ومن في
حكمهم.
 .1-2-2-10كشف وإدارة حسابات املتوفى:
 في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن تعامالت أو أرصدة حسا ات أو عالقات مصرفية تخص مورثيه ،علىً
البنك االستجا ة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات والوثائق الالزمة التي تخوله ذلك ،ومننا حدا أدنى شهادة الوفاة ،وصك
ً
حصر اإلرث (أو صورة طبق األصل) املتضمن أسماء الورثة ومننم املتقدم لالستعالم ،وفي حال ما إذا كان املتقدم للبنك وكيال
ً
ً
شرعيا عن الورثة جميعا أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق االستعالم أو الكشف عن
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-

-

ً
أرصدة املورث .ويتم تزويد املتقدم النتيجة كتا ة ،مع مراعاة الدقة في النتيجة ،وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص
ً
املتوفى ويحتفظ البنك صورة من اإلفادة موقعا علينا من املستلم االستالم.
إلدارة حسا ات املتوفى بعد تجميد األرصدة ووقف التعامالت بسبب الوفاة ،يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في
ً
الحساب ،والصرا لهم ً
ناء على املستندات النظامية والشرعية ومننا حدا أدنى صك (أو صورة طبق األصل) حصر اإلرث،
وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين وكالة شرعية ّ
ً
رضاء أو من
تخوله ذلك ،وقرار الصرا أو التوزيع إما
املحكمة املختصة .وإذا تعذر توافر أي من املستندات املطلوبة فيما يتعلق الوافد املتوفى؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة
موثقة إصدار شيك مصرفي مبلغ الرصيد اسم سفارة لد املتوفى ومناولة ورثته ،ويجب على البنك التقيد متطلبات وإجراءات
حسا ات الورثة املنصوص علينا في القاعدة رقم (.)1-1-200
ُ ّ
يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم كشوا الحسا ات أو حركمنا للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إال أمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق
البنك املركزي.

 .2-2-2-10كشف حسابات فاقد األهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن وجود تعامالت أو أرصدة حسا ات أو عالقات مصرفية تخص فاقد
ً
األهلية ،على البنك االستجا ة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات الالزمة التي تخوله ذلك ،ومننا حدا أدنى الصك الشرعي
ً
(أو صورة طبق األصل) الذي يثبت الوالية أو الوصاية على فاقد األهلية ،ويتم تزويد املتقدم النتيجة كتا ة مع مراعاة الدقة في
ً
النتيجة وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص الشخص فاقد األهلية ،ويحتفظ البنك صورة من اإلفادة موقعا علينا
من املستلم االستالم ،على أنه يحظر تزويد األوصياء أو األولياء كشوا الحسا ات أو حركمنا للفترة التي تسبق صدور صك
الوصاية أو الوالية .ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد حسب كل حالة (املحجور عليه واملعاق ...الخ).

 -11خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وإعطاؤهم األولوية في تقديم الخدمات:
على البنوك إعطاء األولوية والعناية القصوى للعمالء من ذوي االعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات
تقديم الخدمات البنكية لهم.
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الباب الثالث :القواعد اإلجرائية
 /100التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية:
 -1إثبات الشخصية للعميل:
-

على البنك الحصول على نسخ الوثائق واملستندات املطلوبة والتأكد من مطا قمنا لألصول .ومصادقة هذه النسخ.
على البنك أن يسااتوفي إقرار العميل على صااورة هويته ةااحة األصاال والصااورة .والتأكد من عدم إجراء أي عملية ألي عميل إال
بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات املحددة للعمالء املذكورة في هذه القواعد.
يتعين على البنك التعرا والتحقق من املفوضون التوقيع على الحسا ات البنكية.

 -2املستندات املطلوبة لفتح حساب بنكي:
أ .نسخة طبق األصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو االعتباري.
ُ
ب .اتفاقية فتح الحساب تعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على اآلتي كحد أدنى:
 املعلومات الشخصية :االسم ،والجنسية ،ورقم الهوية ،وتاريخ سريان الهوية ،والعنوان الوطني ،واملهنة ،ووسائل االتصال. املعلومات املالية :مصدر الدخل (األساس ي/اإلضافي) ،وحجم الحركة املالية املتوقعة على الحساب (إيداع/سحب) ،والغرض منفتح الحساب.
 شروط وأحكام االتفاقية ين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.. نموذج الت وقيع (التوقيع الشخص ي ،صمة اإلبنام ،الختم الشخص ي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك. معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم. إقرار من العميل التالي:ً
 أنه غير ممنوع نظاما من التعامل معه ،وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط
ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
ً
 أنه مسئول أمام الجهات املختصة عن األموال التي يودعها شخصيا أو التي يودعها الغير في حسا ه بعلمه أو دون علمه
إذا ما تصرا بنا هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرا بنا ولكنه لم يبلغ عننا رسميا عند علمه وجودها في حسا ه .كما يقر
أن األموال املودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سالممنا ،وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) ّ
أي أموال
غير مشروعة أو مزيفة فإنه ال يحق له استردادها أو التعويض عننا.
 التزامه القيام تحديث ياناته حال طلب البنك ذلك ،أو كل فترة (يحددها البنك) على أال تزيد عن خمس سنوات ،وكذلك
تقديم تجديد للهوية قبل نناية سريان مفعولها ،وأنه يعلم ان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم ذلك.
 حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى املبالغ ّ
املقيدة فيه في حال اشتباه البنك استخدام الحساب أو أن املبالغ ناتجة
عن عمليات احتيال مالي.
 أنه املستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
 على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (لألشخاص االعتباريين) املعلومات التالية -كحد أدنى:- معلومات أعضاء مجلس اإلدارة.
 معلومات مديري الشخص االعتباري حسب حالته.
 معلومات املفوضون التوقيع ونماذج تواقيعهم.
ً
 التحقق من امللكية وصوال إلى املستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة وامللكية.

 -3ضوابط فتح الحسابات البنكية لألشخاص الطبيعيين عن بعد:
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عدم السماح فتح الحساب البنكي عن ُبعد للعمالء الذين لدينم حسا ات نكية قائمة لدى البنك نفسه.
تقدم الخد مة لألفراد املواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) واملقيمين (حاملو وثيقة اإلقامة).
ّ
يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل ،وتقع مسئولية
التحقق على عاتق البنك نفسه.
ّ
يتعين تقييم املخاطر املرتبطة بنذه الحسا ات ووضع السياسات واإلجراءات لتخفيف املخاطر املرتبطة بنا بشكل دوري ،وتطوير
وتنفيذ تدا ير وقائية للتخفيف عن املخاطر تتناسب مع نتائج تقييم املخاطر.
وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل طاقة الصرا اآللي للحساب البنكي.
يستوفى من العميل املستندات واملتطلبات املشار إلينا في الفقرة ( )2أعاله ،استثناء اآلتي:
 نسخة طبق األصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو االعتباري.
 نموذج التوقيع (التوقيع الشخص ي ،صمة اإلبنام ،الختم الشخص ي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.

 -4ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:

ّ
يتعين التحقق والتعرا على املؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع
.1
مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
ّ
يتعين تقييم املخاطر املرتبطة بنذه الحسا ات ووضع السياسات واإلجراءات لتخفيف املخاطر املرتبطة بنا بشكل دوري ،وتطوير
.2
وتنفيذ تدا ير وقائية للتخفيف عن املخاطر تتناسب مع نتائج تقييم املخاطر.
 .3وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل طاقة الصراا اآللي للحساب البنكي.

 -5ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات املقيمة عن بعد:

ّ
يتعين التحقق والتعرا على الشركة استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل ما في ذلك كحد أدنى:
.1
ً
اسم الشركة وشكلها القانوني ،الصالحيات التي تنظم وتحكم عملها ،رأس مال الشركة ،مالك الشركة ونسبة ملكية كال مننم -
فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة ،-أعضاء مجلس اإلدارة -إن وجد ،-املدراء ،ا ّ
ملفوضون فتح الحسا ات وتشغيلها.
ً
ّ
يتعين وضع معايير إلدارة املخاطر املرتبطة بنذه الحسا ات قبل املوافقة على فتح الحساب تجنبا لفتح الحسا ات للشركات أو
.2
التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي األهلية أو من في حكمهم.
 .3وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل طاقة الصراا اآللي للحساب البنكي.

-6ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات األجنبية وفق نظام االستثماراألجنبي:

ً
 .1التعرا على هوية الشركة ،والتحقق مننا استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل ،وفقا ملا يلي :السجل
التجاري والترخيص الصادر عن وزارة االستثمار ،اسم الشركة وشكلها القانوني ،والصالحيات التي تنظم وتحكم عملها ،رأس
ً
مالها ،املالك ونسبة ملكية كال مننم ،أعضاء مجلس اإلدارة/املديرين.
 .2قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة املوضح اسمه وصالحياته في عقد تأسيس الشركة ما فينا فتح وإدارة الحسا ات
البنكية ،والتعرا على هويته والتحقق مننا استخدام وثائق أو يانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
استثناء من متطلبات الباب (الرابع) الخاص تشغيل الحسا ات البنكيةُ ،يسمح تشغيل الحساب من قبل املدير العام ّ
ً
املفوض
.3
ً
وفقا لجواز السفر ،على أن تستوفى اإلقامة بعد مرور ( )90يوم من فتح الحساب.
ّ
بشكل
يتعين تقييم املخاطر املرتبطة بنذه الحسا ات ووضع السياسات واإلجراءات لتخفيف املخاطر املرتبطة بنا ،ومراجعمنا
.4
ٍ
دوري ،وتطوير وتنفيذ تدا ير وقائية لتخفيف املخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.

 -7بطاقة التعريف بالحساب:
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ّ ً
موضحا فينا اسم العميل ورقم حسا ه ورقم اآليبان ما
على البنك أن يزود العميل ( أي وسيلة مالئمة) بيانات تعريف الحساب
يؤكد فتح الحساب.

 -8فتح الحساب من دون إيداع:
على البنك قبول طلب فتح حساب ألي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال املستندات والشروط املطلوبة لعملية فتح الحساب ،كما يجب
ً
عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه ،وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خالل مدة ( )90يوما فيجب على البنك قفل
الحساب ،ويستثنى ذلك من حسا ات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة املالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها
ً
الوزارة أيا كانت.

 -9خدمة وتعامل الكفيف واألمي:
-

-

-

-

على البنك فتح حساب ألي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك ،ومنحه طاقة صرا آلي ودفتر شيكات عند طلبه ،وللعميل الكفيف أو
األمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف املصرفي واالنترنت) ،وذلك بعد اطالعه على الشروط والضوا ط
املتعلقة بنذه الخدمات ،وبعد استيفاء توقيعه أنه تم منحه هذه الخدمات ً
ناء على رغبته واختياره وإدراكه ملخاطر استخدامها
ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خالل هذه النوعية من الخدمات.
ً
ُي ّ
قدم كل من الكفيف واألمي قارئا لهما لإلجراءات البنكية املتخذة واملستندات واألوراق التي يستوفينا البنك ،حيث يكون القارئ
ً
ً
ً
ً
حاصال على وثيقة إثبات الهوية وبالغا لسن الخامسة عشرة قادرا على القراءة على سمع املقروء له وشاهدا على ذلك ،وعلى البنك
أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية اإلضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
في حال طلب العميل (الكفيف أو األمي) االستغناء عن القارئ املطلوب إحضاره؛ فيتم تعريفه اإلجراءات البنكية من قبل أحد
موظفي خدمة العمالء ،ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب التوقيعات املعتمدة (مدير الفرع أو
مدير العمليات) ما ّيوضح إطالع العميل على كافة يانات فتح الحساب والشروط وضوا ط إدارة الحساب وقراءتنا عليه.
ً
ً
شخصيا كنموذج لتوقيعه ،وفي حال ما إذا رغب ُ
أي مننما في
على كل من العميل (األمي والكفيف) أن يقدم صمة إلبنامه وختما
استخدام التوقيع الشخص ي (اليدوي) كنموذج للتوقيع؛ فإنه يسمح له ذلك على أن يتم التوثيق أن ذلك تم ً
ناء على رغبته
واختياره وعلى مسئوليته.

 -10الحسابات البنكية بالعملة األجنبية:
يمكن للعمالء فتح حسا ات العمالت األجنبية املتاحة ،وللعميل اإليداع والسحب العملة األجنبية ،وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛
فيكون للعميل طلب الصرا الريال السعودي مع تحمله الرسوم واملصاريف االعتيادية املترتبة على مثل تلك املعامالت.

 -11تعدد الحسابات البنكية:
يسمح أن يكون للعميل عدة حسا ات لدى البنك ،على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ( )CIFلكافة الحسا ات ،على أنه يحظر
استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.

 -12مقابلة العميل:
مع مراعاة أحكام هذه القواعد ،فإنه كقاعدة أساسية ال يسمح فتح حسا ات لعمالء جدد إال بعد مقا لمنم من قبل البنك ،ما عدا ما
كان وكالة شرعية منصوص فينا على فتح الحسا ات البنكية ومشتملة على املعلومات الشخصية للطرفين ،كما تطبق هذه القاعدة
أيضا عند تحديث يانات (اعرا عميلك) للحسا ات.

 -13زيارة العمالء في مقارهم للظروف االستثنائية:
يمكن للبنوك في الحاالت الخاصة واالستثنائية التي يتعذر أو يصعب فينا حضور العميل للبنك (لظروا العميل القهرية) تكليف
اثنين من املوظفين أو اثنتين من املوظفات أو أكثر من البنك (صالحيات مختلفة) ملقا لة العمالء في مقارهم واستيفاء البيانات
واملستندات أنفسهم وفق هذه القواعد ،وعلى البنك وضع اإلجراءات والسياسات املناسبة لسالمة التطبيق.
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 -14خدمة الحواالت والشيكات:
 1-14الحواالت الصادرة والشيكات املباعة:
يحظر على البنوك تقديم خدمة الحواالت الصادرة والشيكات املباعة إال للعمالء الذين لدينم حسا ات معها فقط .ويكفي رقم
العميل في نظام الحواالت العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بنذه الخدمة فقط ،شريطة أن يستوفي
البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعمالء على نموذج خاص بنذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية
سارية املفعول ومصادق علينا من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد ،وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن
يراعى تطبيق الجوانب الرقا ية للحسا ات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان الهوية ومطا قة االسم وحدود التعامل للعمالء
الذين ينطبق علينم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.

 2-14الحواالت الواردة والشيكات املشتراة:
يسمح قبول الحواالت الواردة والشيكات املشتراة في الحاالت التالية:
 إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب البنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه؛ فيسمح صرا الحوالة أوالشيك نقدا إلى املستفيد أو وكيله الشرعي.
 إذا كانت الحوالة أو الشيك من نك محلي إلى نك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب املحول إلى حساب املحول إليه. -إذا كانت الحوالة واردة من خارج اململكة اسم املستفيد الشخص ي؛ فال يسمح صرفها إال من خالل حساب نكي.

 -15الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية:
على البنوك فتح الحسا ات البنكية لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين التي ال تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من
اإلدارات املعنية البنك خالل يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب ،وخالل يومي عمل لتلك الحسا ات التي يستوجب لفتحها
موافقات خاصة .مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب أي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم طلب فتح الحساب وتوثيق ذلك
ً
كتا يا.

 / 200القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص الطبيعيين:
 / 1-200األشخاص الطبيعيون املقيمون في اململكة:

ً
يسمح لهؤالء األشخاص فتح الحسا ات البنكية واالستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في اململكة وفقا للشروط
املنظمة لتلك الخدمات ،وذلك على النحو اآلتي:

 / 1-1-200األشخاص الطبيعيون السعوديون:
 املواطنون واملواطنات:

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

 األشخاص الطبيعيون السعوديون املعفيون من الصورة الشخصية:
ال يسمح فتح حسا ات موجب وثيقة الهوية الوطنية املدون فينا أن حاملها معفى من الصورة إال موجب خطاب رسمي من وزارة
الداخلية ّيبلغ عن طريق البنك املركزي.

 القاصرون:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة على النحو اآلتي:
 .1واسطة الولي أو الوص ي أو الحاضن.
 .2يكون الحساب اسم القاصر ينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوص ي أو الحاضن.
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.3
.4
.5
.6

استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من املحكمة املختصة النسبة للوص ي ،أو صك الوالية في حال كان الولي خالا األب،
أو صورة من صك الحضانة النسبة للحاضن.
الحصول على يانات سجل األسرة املضاا فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوص ي أو الحاضن والتحقق من صحمنا.
ً
في حال لغ القاصر سن ( )18سنة هجرية وكان فاقدا لألهلية ،يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت
حالة القاصر ،وصورة من صك استمرار الوالية للولي أو صورة من صك الوصاية للوص ي.
ً
استثناء من الفقرة ( )1و(ُ ،)2يمكن للقاصر البالغ سن ( )15سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب واسطته وتشغيله
نفسه ،على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوص ي على فتح الحساب ،وال ُيمنح دفتر شيكات إال بعد لوغه سن ( )18سنة
هجرية.

 حسابات األشخاص ذوي االعاقة  -معاقو/فاقدو األطراف العلوية :-
تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء األشخاص الذين ال يمكننم الكتا ة والتوقيع وفق الشروط واملتطلبات التالية:
 .1الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة اإلقامة.
ً
 .2اعتماد ختم العميل ديال عن التوقيع الشخص ي على جميع املستندات والتعامالت البنكية.
ً
 .3يتم السحب من الحساب حضور العميل شخصيا إلى فروع البنك ،وفي حالة طلب العميل إعطاءه طاقة صرا آلي أو خدمات
مصرفية إ لكترونية أو خدمات الهاتف املصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفى منه في هذه
الحالة إقرار وتعهد مختوم موجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت
مسئوليته.
 .4يتم تعريف العميل اإلجراءات إن تطلب األمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفى توقيعهما
على كل معاملة أو عالقة تعاقد أو مستند صرا أو إيداع.

 املحجور عليه:
تفتح الحسا ات البنكية اسم املحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا األخير .ويجب
أن يقدم املمثل الشرعي أصل املستندات املؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.

 األطفال من ذوي الظروف الخاصة:
-

-

يقصد بنم األطفال مجهولو األ وين ممن يولدون في اململكة من أ وين مجهولين ،واألطفال الذين يولدون ألب غير شرعي،
واألطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو األقارب بسبب الوفاة أو االنفصال ين الزوجين أو سجن األم أو
معد أو أي سبب آخر مشا ه يحول دون رعايمنا لطفلها رعاية سليمة .وهم يقيمون
إصا منا مرض عقلي أو جسدي مستعص أو ٍ
لدى الفروع اإليوائية التابعة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية مثل الحضانة ،والتر ية االجتماعية ،ومؤسسة التر ية
النموذجية ،والجمعيات الخيرية املعنية رعاية األيتام أو لدى األسر البديلة موجب شهادة تعريف من وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية ،وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميالد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند لوغهم سن
الخامسة عشرة من العمر.
تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء األطفال موجب خطاب من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعية الوزارة
مرفق ه صورة من شهادة امليالد للطفل مصادق على مطا قمنا لألصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه،
وعلى أال يتم الصرا (السحب) من الحساب إال موجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية أو وكيل
الوزارة املساعد لشئون الرعاية .أما النسبة لألطفال املقيمين لدى األسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك األسر لفتح
حساب للطفل فإنه يسمح فتح الحساب اسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية األيتام
أو من مدير عام الشئون االجتماعية في مختلف مناطق اململكة تحدد اسم الطفل واألسرة الراعية (الكافلة) له واسم املواطن
وزوجته وصورة مصادق علينا املطا قة لألصل لشهادة امليالد وصورة وثيقة الهوية لألسرة واملعلومات الشخصية لهم ،على أن
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ً
ً
يدار الحساب من قبل األسرة سحبا وإيداعا إلى حين لوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة) .وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند لوغ
ً
الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت ديال لشهادة امليالد.

 نزالء السجون:
تفتح الحسا ات البنكية لنزالء السجون عند تقدمهم للبنوك رفقة خفراء أمنيين تابعين لإلدارة العامة للسجون ،وعلى البنك
الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في املدينة التي يقع فينا السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم
هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب ،وعلى البنك تكليف الصراا األول الفرع أو مسئول خدمات العمالء أو أي مسئول أعلى
الشخوص للسيارة األمنية خارج مقر الفرع ومقا لة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة ( )100وتمكين
العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك .كما يسمح للسجين إدارة وتشغيل حسا ه نفس اآللية واإلجراءات ،وفي
ً
حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.

 الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزالء السجون:
تفتح الحسا ات البنكية الخاصة إيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوا ط اآلتية:
 .1يفتح الحساب موجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك املراد فتح الحساب لديه ،مع تحديد
الغرض من فتح الحساب.
 .2يكون مسمى الحساب (املديرية العامة للسجون  /سجون منطقة  / ....سجن  – .....حفظ أمانات نزالء السجن) ،ويطبق على
الحساب إجراءات تحديث الحسا ات.
 .3يدار الحساب توقيع مشترك من اثنين على األقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع املكلف أمانات السجناء في السجن
أو نائبه مع استيفاء صور هوياتنم ونماذج تواقيعهم.
 .4يكون السحب من الحساب موجب شيكات موقعة من املفوضين ،أو موجب تحويل من حساب أمانات نزالء السجون إلى
حساب السجين نفسه ،أو إلى قضاء التنفيذ موجب حكم قضائي.
ً
 .5يتم اإليداع من الحساب نقدا عن طريق فرع البنك ،أو شيك في حال كانت األمانة شيك مسحوب ألمر السجين ،ويكون اإليداع
من قبل املفوضين على الحساب أو املخولين من قبلهم ،ويمكن تقديم خدمة اإليداع النقدي في جهاز الصراا اآللي في حال
توافره في إدارة السجن ،وإصدار طاقة إيداع نقدي تصدر اسم  /السجن – أمانات نزالء السجن ،ويسلم رقمها السري إلى
مدير السجن ،وال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمان على الحساب.
 .6يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة اإلنترنت والهاتف املصرفي لالطالع على األرصدة واالستفسار عن العمليات
فقطً ،
ناء على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.

 الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
ً
ً
ً
في حال ما إذا استلم البنك إخطارا رسميا وفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استنادا إلى األنظمة ذات العالقة
يتوجب على البنك تطبيق الضوا ط التالية:
 .1العمل ما تضمنته القاعدة اإلشرافية (.)2-10
 .2تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة  )............أو فتح حساب جديد بنذا االسم.
ً
 .3اعتماد صك (أو صورة طبق األصل) حصر اإلرث إثباتا للهوية الستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد لألرصدة.
ً
 .4اعتماد رقم صك حصر اإلرث رقما لهوية الحساب ،وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي املحكمة التي أصدرت الصك.
 .5يكون صاحب الصالحية التوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكالءهم مجتمعين أو منفردين ،ويتطلب من البنك أن يوثق يانات
الورثة الشخصية وكذلك الوكالء املفوضون وكذلك الوكالة/الوكاالت الشرعية في ملف الحساب البنك واستيفاء صور هوياتنم.
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 .6يحدد تاريخ سريان الحساب مدة سنة من تاريخ تحديد املفوضون في الفقرات أعاله ،حيث يحدث الحساب صفة سنوية وإذا
لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه األحكام الواردة في الفقرة ( )5من القواعد اإلشرافية
والرقا ية.
 .7يسمح إصدار شيكات لهذه الحسا ات وال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو طاقة ائتمان.

تفتح الحسا ات البنكية الخاصة الحارس القضائي بعد استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:
 .1صورة من قرار الجهة القضائية القاض ي تعيين الحارس القضائي وتحديد صالحياته.
 .2صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي.
 .3صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن.
 .4صورة من املستندات الخاصة محل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر حقه قرار الجهة القضائية (مثل صك
ً
ً
حصر اإلرث إذا كان محل النزاع قائما على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائما على شركة) ويقاس على ذلك
في جميع األحوال.
ُ .5يوضح اسم الحساب الغرض منه اإلضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية).
ً
ُ .6يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتا للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.
ً
ُ .7يعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقما لهوية الحساب ،وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي الجهة القضائية التي
أصدرت القرار.
 .8يكون صاحب الصالحية التوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.
 .9مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية ،ويجدد صفة سنوية من صاحب الصالحية
ً
التوقيع وفقا للفقرة ( )8وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه األحكام الواردة في الفقرة
رقم ( )5من القواعد اإلشرافية والرقا ية.
 .10يسمح إصدار دفتر شيكات لهذه الحسا ات وال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمانية.

الحارس القضائي:

 / 2-1-200األشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من طاقة الهوية الوطنية اإلضافة إلى العنوان في اململكة ( موجب
فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق األصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد إقامته
في املكان املحدد) وعنوانه في لده ،كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) أن يقوم توكيل سعودي أو خليجي آخر فتح
وإدارة حسا اته البنكية.

 /3-1-200األشخاص الطبيعيون الوافدون واملقيمون في اململكة:
 الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:

تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية اإلقامة ٌ
سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات رسوم
مالية أو دون رسوم كاإلقامات املمنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية واملعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات
تدريبية أو اإلقامات الصادرة عن إدارة شعبة املراسم وزارة الخارجية أو غيرها .وعنوانه الوطني في اململكة وعنوانه في لده.

 الوافد املرافق (املدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غيرمصرح له بالعمل"):
تفتح الحسا ات البنكية لهم ،وعلى البنك أن يتقيد التعليمات الواردة في شأن حسا ات الوافدين ،وعند االشتباه استخدام تلك
الحسا ات طريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسا ات (غير املصرح لهم
العمل) وليست من عائلينم فيجب على البنك إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.
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-

-

ً
في حال ما إذا كان الوافد املدون في طاقة إقامته تابع "غير مصرح له العمل" ا نا ملواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له
فتح حساب راتب على أن يقدم املستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية ،مع تطبيق املتطلبات املشار إلينا أعاله.
في حال ما إذا كان الوافد املرافق املدون في طاقة إقامته تابع "غير مصرح له العمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم طلب
فتح حساب راتب لدى البنك ،فيسمح له فتح الحساب بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1صورة من وثيقة هوية اإلقامة.
 .2طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة املتعاقد معها.
 .3تعهد مكتوب من العميل إشعار البنك عند انمناء التعاقد.
 .4خطاب من اإلدارة العامة للجهة التعليمية املتعاقدة مع طالب فتح الحساب ،يتضمن التعريف الوافد وأنه يعمل لدينا
موجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب واملكاف ت .وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب .ويرفق ه اآلتي:
ً
أ .نسخة من اإلشعار (التصريح) الصادر اسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصالحية ومصادقا علينا من الجهة
املتعاقدة.
ب .نسخة من الترخيص الصادر للجهة املتعاقدة من الجهة املشرفة.
ً
ج .نسخة من شهادة الصالحية الصادرة اسم الوافد من الجهة املشرفة مصادقا علينا من الجهة املتعاقدة.
ً
د .تعهدا إشعار البنك حال إنناء/انمناء التعاقد مع صاحب الحساب.
 .5يربط سريان التعامل على الحساب تاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أينما أسبق.
 .6موافقة إدارة االلتزام على فتح الحساب.
ً
إذا كان الوافد املدون في طاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له العمل" قاصرا (دون سن  15سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل
الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في اإلقامة في اململكة) ،إال إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر
في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي .وفي حال ما إذا لغ القاصر سن ( )15سنة وحصل على طاقة إقامة مستقلة ورغب
في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوص ي على فتح الحساب ،وأال يصرا له دفتر
شيكات إال بعد لوغه سن ( )18سنة.
تصنف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر.
ً
 الوافد املقيم بموجب اإلقامة املؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوما) في جوازالسفر:
تفتح الحسا ات البنكية لألشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات ،لهم
لغرض تحويل أو إيداع مرتباتنم ومستحقاتنم املالية خالل فترة اإلقامة املؤقتة ،وفق الضوا ط اآلتية:
 .1يفتح الحساب موجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب ،ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/
ً
الحسا ات يعمل/يعملون لحسا ه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية اإلقامة لعدم إكمالهم تسعين يوما من تاريخ القدوم ،ويحدد في
الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر األموال ومقدار أجره .وعلى البنك االطالع على أصل/أصول
جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل.
 .2تعهد من صاحب العمل إ الغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج ننائي) خالل هذه الفترة (الثالثة أشهر من قدومه).
وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه الغ املغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب ،وفي حال تعذر
ً
ذلك يستمر تجميد الحساب ،وبعد مض ي تسعين يوما على نناية الثالثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسا ه
املترتب على مغادرته الننائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم ( )3الخاصة قواعد تجميد الحسا ات.
ً
ً
 .3مقا لة الوافد (صاحب الحساب) شخصيا واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب ،ويستوفي البنك أيضا املستندات
والبيانات املطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية اإلقامة) ويوقع العميل على تعهد تقديم وثيقة هوية اإلقامة فور صدورها
(خالل الثالثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبمنا في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب ،والتأكيد
على أن حسا ه سوا يجمد إذا لم يقدم وثيقة اإلقامة فور انمناء الثالثة أشهر من تاريخ دخول اململكة.
 .4موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك.
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 .5يصنف الحساب في هذه املرحلة ضمن الحسا ات عالية املخاطرة.
 .6يربط سريان الحساب مدة التأشيرة ،وال يسمح خالل هذه الفترة إصدار دفتر شيكات على الحساب وال طاقات االئتمان وال
أي من الخدمات األخرى ،ويكتفى إصدار طاقة الصرا اآللي وعمليات التحويل.
 .7ال يسمح استمرار التعامل مع الحساب بعد الثالثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) اململكة إال بعد مقا لة
صاحب الحساب ،وتحقق البنك من وثيقة هوية اإلقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك اإلجراءات ذاتنا املطبقة على الحسا ات
البنكية األخرى.
 األشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة ألداء مهام لجهات في اململكة:
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي للوافد تأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات
حكومية أو شبه حكومية ألداء مهام محددة ،أو تأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابنها ،بعد
استيفاء املتطلبات التالية:
 .1صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة.
 .2خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة املذكور
وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في اململكة وحاجته إلى فتح حساب نكي ومدة الحساب ومصادر األموال التي ستودع
وحجمها.
 .3تحدد مدة الحساب مدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة حيث يتم إيقاا الحساب فور انمناء مدة التأشيرة،
وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب ( )6أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى اململكة ،ويجدد ملدة مماثلة أو أقل
مع مراعاة صالحية التأشيرة ،وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي إحاطة البنك حال مغادرة الوافد
ً
اململكة ننائيا إلقفال الحساب.
 .4يسمح إعطاء الوافد طاقة صراا مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط ،وال يسمح تزويده دفتر
شيكات.
 .5يصنف الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر ويجب أن يخضع لرقا ة مسئولي االلتزام.
 .6موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
ً
َ
 .7في حال خروج الوافد ننائيا ومن ثم ق ِدم للمملكة مرة أخرى تأشيرة جديدة ألي من املهام أعاله للجهة ذاتنا أو لجهة أخرى فعلى
البنك تطبيق املتطلبات الواردة في الفقرات أعاله كافة .ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم ( )2-3من القسم
ً
ثانيا :القواعد اإلشرافية والرقا ية حسب رصيد الحساب.

 الشخص الطبيعي الحاج األجنبي:
ال يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) األجنبي املمنوح له طاقة تعريف خاصة الحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات
الطوافة وغيرها فتح حسا ات نكية.

 التحويل من خالل حساب بنكي أو بموجب عضوية حواالت:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى من قدوم الوافد إلى اململكة أو حصوله على وثيقة اإلقامة خالل تلك
املدة تنفيذ أي تحويالت لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إال من خالل حساب نكي اسمه .ويكفي رقم العميل في نظام الحواالت
العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بنذه الخدمة فقط ،شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية
للعمالء ووثيقة هوية اإلقامة وأن يبني رقم العميل على رقم اإلقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقا ية للحسا ات على نظام الحواالت
كالتجميد وسريان الهوية ومطا قة االسم في الجواز النسبة للوافد حامل اإلقامة غير املمغنطة وحدود التعامل وغيرها.

 حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل  3شهور:
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الحد األعلى ملبلغ التحويل أو الشيكات املسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خالل الثالثة أشهر األولى من قدومه للعمل وقبل
حصوله على وثيقة هوية اإلقامة وفتح حساب اسمه هو مبلغ ( )10.000عشرة آالا ريال كحد أعلى للمرة الواحدة .وهذا الحد
ينطبق على املهن الفنية كاألطباء واملهندسين والوظائف اإلدارية العليا التي تتناسب مرتباتنا مع هذا الحد أو أعلى منه أما املهن
العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد األعلى للحوالة الواحدة مع نوع املهنة املحددة في التأشيرة في جواز السفر .وعلى البنك
أن يؤسس رقم الجواز خالل هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات املنفذة.

 املقيم املعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد املقيم موجب وثيقة هوية اإلقامة املدون فينا النص لحاملها أنه معفى من العمل لدى رب عمله ،فتح حسا ات
نكية موجب وثيقة هوية اإلقامة ،وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لدينا.

 الوافدون العاملون لدى أشخاص في اململكة بدون إقامة:
ال يسمح فتح حسا ات نكية للوافد الذي يعمل مع شركات في اململكة أو جهات أخرى موجب عقود (شهرية أو سنوية) دون وثيقة
إقامة ،حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة ،وتبلغ للبنك عن طريق البنك املركزي ويبلغ عن
اإلجراءات الالزم استيفاؤها.

 حاملو اإلقامات سارية املفعول بدون جوازسفر:
النسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة " دون" فإنه يسمح فتح أو استمرار حسا اتنم البنكية
موجب اإلقامة فقط وعدم مطالبمنم تقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

 الوافدون حاملو جوازالسفرالسعودي:
ال يسمح فتح حسا ات نكية موجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض األشخاص الطبيعيين الوافدين إال بعد إحضار
وثيقة اإلقامة ،وال يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل اإلقامة ساري املفعول .وفي الحاالت التي ال يوجد مع
الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك املركزي لفتح الحساب املشار فينا إلى
موافقة وزارة الداخلية ،حيث يزود البنك املركزي رقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب ،ويتطلب من البنك أن يصنف
الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر ليخضع للرقا ة املستمرة.

 توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
ال يسمح للوافد توكيل غيره فتح حسا ات نكية اسمه أو حسا ات مشتركة مع غيره ما عدا الحاالت التالية:
 الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس العكس ،واألقارب لهما من الدرجة األولى.ً
 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم ،على أن يكون منصوصا في إقامته أو أي مستند رسمي آخر أنه مرافق لها. الوافدة املقيمة وزوجها السعودي. الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتنا أو ا ننا أو ا نمنا السعوديون. الوافد املقيم وزوجته السعودية. الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ا نه أو ا نته السعوديون.يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهما املذكورون يحملون إقامة /إقامات ،وأن يسجل البنك رقم اإلقامة املستقل الخاص
كل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

 التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
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يسمح للوافد املقيم إصدار وتجديد األوامر املستديمة ملدة عام واحد فقط وذلك من خالل الخدمات اإللكترونية ،على أن يتم التحقق
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
محدودا مرة واحدة
في الشهر وملبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.

 / 4-1-200أفراد القبائل :القبائل النازحة  /قبائل الربع الخالي:
تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء األشخاص املقيمين في اململكة ملدة إقاممنم ،وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية اإلقامة
واملدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي) .ويطبق على هذه الفئة من العمالء املتطلبات
اإلشرافية والرقا ية الخاصة الوافدين األفراد املقيمين في اململكة الواردة في هذه القواعد.

 / 5-1-200البلوشيون والتركستانيون:
تفتح الحسا ات البنكية للعمالء من هاتين الفئتين من الوافدين موجب اإلقامة ،دون مطالبمنم أصل جواز السفر أو صورة
منه .ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعامالت نكية أخرى مطالبة العميل إيضاح مكان
اإلقامة داخل اململكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لدينا حيث يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية
املشرفة التي يعمل تحت إشرافها .وإذا لم يكن يعمل وخلت اإلقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لدينا فيتطلب تقديم تعريف
من عمدة الجهة املقيم فينا (الحي ،املحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة ،وأن تكون العناوين
ً
واضحة حيث تمكن من الوصول إليه/إلينا وقت الطلب .ويتطلب تحديث هذه املتطلبات سنويا.

 / 6-1-200مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة موجب التأشيرة سارية املفعول املسجلة على جوازات السفر بعد مطا قة التأشيرة مع
البطاقة التعريفية املمنوحة من جهة العمل .وتحدد مدة الحساب مدة التأشيرة أو مدة تجديدها.

 / 7-1-200الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى املنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خالل سجالت
إلكترونية مسبقة الدفع:
يسمح للبنوك تمكين عمالئنا من صرا رواتب العاملين لدينا من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع ،مع االلتزام تطبيق
أحكام قواعد خدمات الدفع املسبق في اململكة.

 / 8-1-200البطاقات االئتمانية للوافدين غيراملقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة:
يسمح للبنك أن يصدر طاقات ائتمانية ( طاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير املقيمين العاملين لدى
فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران
الخاص) التنقل من مكان أو لد آلخر دون أن يحملوا طاقات إقامة في أي لد من أماكن تنقالتنم ما في ذلك اململكة وتقوم
ً
ً
الشركة السعودية تأمين وتغطية مصاريف تنقالتنم محليا ودوليا موجب طاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك استيفاء
الشروط التالية:
 .1إصدار طاقات ائتمانية من الشركة السعودية املقيمة التي يعمل لدينا أولئك العاملون.
 .2أن تتمتع تلك الشركة السعودية السمعة االئتمانية الجيدة والوضع املالي الجيد.
 .3أن يكون جميع األشخاص املطلوب إصدار البطاقات االئتمانية أو الخصم يعملون لدينا ،واستيفاء املستندات التي
تثبت ذلك.
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.4
.5
.6
.7
.8

أن تضمن الشركة خطيا االستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لدينا
املمنوحة لهم.
أن تكون الشركة هي امللتزمة تسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين املسلمة لهم.
أال يتجاوز الحد االئتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العمالء كل حسب فئة البطاقة.
أن يتم التعامل موجب اتفاقية رسمية ين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
أن تزود الشركة البنك االتفاقية املوقعة يننا وبين موظفينا التي تحدد املسؤولية إلصدار هذه البطاقات والتعامل بنا.

 / 9-1-200الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلح:

ّ
يتعين على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسا ات التقيد التالي:
ً
أوال :أن أي عملية لجمع املبالغ املالية للصلح يجب أال تتم إال موجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عننا إمارة
املنطقة.
ً
ً
ثانيا :إذا صدرت موافقة وزير الداخلية ،تقوم إمارة املنطقة مخاطبة البنك املركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محددا
فيه اسم البنك بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فينا مدته).
 .2صورة من الصك (أو صورة طبق األصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقمنم على مقدار
املبلغ املالي املطلوب مقا ل الصلح ،على أن ُيوضح في الصك املدة الزمنية املتفق علينا لتقديم املبلغ.
 .3أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراا إمارة املنطقة وال يكون ألي طرا من أطراا القضية أي صالحية على
ً
الحساب ننائيا.
ُ .4تحدد إمارة املنطقة أسماء املفوضون إدارة الحساب (اإلشراا على الحساب ومتابعة اإليداعات) مع إرفاق صور
هوياتنم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة االتصال بنم.
 .5عدم إصدار دفاتر شيكات أو طاقات صرا آلي خاصة الحساب وعدم التحويل منه.
ً
 .6أن يكون اسم الحساب الشكل التالي (إمارة منطقة  .....تبرعات دية " يكتب اسم املجني عليه كامال ").
ً
ُ
وقف البنك الحساب تلقائيا في حال اكتمال املبلغ املطلوب ،حيث ال يقبل أي مبلغ إضافي.
 .7ي ِ
 .8أن تكون صالحية الحساب ملدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقص ى ،وبعد انمناء هذه املدة يوقف الحساب ،على أن يستمر
التعامل ه موجب خطاب من البنك املركزي ً
ناء على طلب من إمارة املنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
 .9إذا اكتمل املبلغ املطلوب تصرفه إمارة املنطقة موجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق املحكمة.
 .10في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من املبلغ األصلي املقرر في صك التنازل الشرعي ،فيجب أن يتم ذلك موجب صك
ً
شرعي مماثل أو المنميش ه صراحة على صك التنازل املتضمن املبلغ املتفق عليه.
ُ
 .11إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم ه ،أو تنازل أولياء الدم عن املبلغ تعاد املبالغ املودعة املعروا أصحابنا
من واقع نماذج اإليداع ،أما املبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير ،فتعرض إمارة املنطقة أمرها على سماحة
املفتي ليتم التصرا فينا ً
ناء على فتوى شرعية( .وهذا املتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك موجب توجيه من إمارة
املنطقة يسلم للبنك من قبل املخولين).
ُ .12يفتح حساب واحد فقط لكل دية ،وال يسمح فتح حسا ات أخرى في نوك أخرى.
 .13يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال املبلغ املقرر وإصدار الشيك املصرفي.
 .14تطبق هذه القاعدة على الحسا ات الخاصة جمع التبرعات ألغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا املتعلقة أرش
اإلصا ات.

 / 2-200األشخاص الطبيعيون غيراملقيمين في اململكة:
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 / 1-2-200املواطنون السعوديون املقيمون خارج اململكة:
تفتح الحسا ات البنكية لألفراد السعوديين املقيمين خارج اململكة للدراسة أو العالج أو العمل الرسمي (سفارات ،قنصليات،
منظمات متعددة األطراا) وفق الشروط التالية:
 .1الحصول على صورة جواز السفر.
 .2الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
 .3نموذج التوقيع.
 .4تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي فتح الحساب.
 .5مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد األجنبي على تلك املستندات.
 يمكن لألشخاص الطبيعيون السعوديون املقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنكالخليجي املراسل للبنك املقيم اململكة.

 / 2-2-200مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غيراملقيمين في اململكة:

ً
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصيا أو موجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط.
وعلى البنوك أن تحصل على اآلتي:
 .1صورة الهوية الوطنية.
 .2صورة جواز السفر (إن وجد).
 .3تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخص ي.
 .4طلب فتح الحساب.
 .5نموذج توقيع.
 يشترط استيفاء املستندات من قبل موظفي البنك املحلي مباشرة أو من خالل نك مراسل خليجي مقيم في الدولةالخليجية التي يقيم بنا .على أن يقوم البنك الخليجي املصادقة على كافة املستندات املستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم
اإليداع والسحب والتحويل عن طريق البنك املراسل .كما يسمح استيفاء املستندات واإليداع والسحب والتحويل من
خالل نك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي ،وال يسمح قبول اإليداعات
النقدية للحساب من قبل طرا ثالث.
 ال يسمح إعطاء دفتر شيكات أو طاقة صرا آلي أو طاقات ائتمانية إال إذا حضر إلى اململكة وقدم يانات تثبت إقامتهفي اململكة ،وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (ُ )2-1-200ويعدل وضع حسا ه.

 / 3-2-200األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين وغيرالخليجيين غيراملقيمين في اململكة:

ً
يحظر على البنوك أن تفتح حسا ا الريال السعودي أو العمالت األجنبية أو أي حساب آخر لهم إال موافقة خطية من وزارة
الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك املركزي ،ويكون ذلك موجب جواز السفر.

 / 300القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين:
 / 1-300األشخاص االعتباريون املقيمون (بما فيها السفارات واملنظمات الدولية متعددة األطراف):
 /1-1-300املؤسسات واملنشآت واملحالت املرخص لها:
تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد الحصول على املستندات املطلوبة من كل مننا وهي كاآلتي:
ً
 .1صورة السجل التجاري للمؤسسة أو املحل ،أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا لنشاط املنشأة لوحده دون
الحاجة لسجل تجاري.
 .2التعرا والتحقق من هوية مالكي املنشأة حسب االسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص ،والتأكد من يانات الهوية
وسريان مفعولها.
 .3صور هويات األشخاص املفوضون إدارة الحسا ات وتشغيلها.
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ً
 في حال كان مالك املؤسسة أو املحل وقفا أو جمعيات/مؤسسات أهلية ،أو جمعيات تعاونية ،فيجب على البنك استيفاء
ً
اآلتي إضافة إلى املتطلبات أعاله:
 .1صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاا سارية املفعول متضمنة حد أدنى على اآلتي :اسم
الوقف ،رقم صك الوقف وتاريخه ،أسماء ُّ
النظار وأرقام هوياتنم ( ،النسبة لألوقاا) ،أو صورة من الترخيص الصادر عن
وزارة املوارد البشرية والتنمية لالجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو املؤسسة (محضر االجتماع) املوافقة على انشاء
املؤسسة أو املنشأة أو املحل واعتماد املفوضون التوقيع على الحسا ات البنكية ( النسبة للجمعيات/املؤسسات األهلية أو
الجمعيات التعاونية).
هويات ُّ
 .2صور من ّ
النظار الواردة أسمائنم في شهادة التسجيل ( النسبة لألوقاا).
 .3تصنف الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر.

 / 1-1-1-300املنشآت ذات األغراض الخاصة:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه املنش ت بعد استيفاء صور املستندات اآلتية:
 .1ترخيص املنشأة ذات األغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق املالية.
 .2الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة املختصة.
 .3النظام األساس ي للمنشأة.
 .4التعرا والتحقق من الهويات الشخصية (األشخاص الطبيعيون)  /التراخيص أو السجالت التجارية (األشخاص
االعتباريون) ألعضاء مجلس اإلدارة املسجلين.
 .5قرار صاحب الصالحية في املنشأة تفويض األشخاص املعنيين إدارة الحسا ات وتشغيلها.
 .6هويات األشخاص املفوضون إدارة الحسا ات وتشغيلها.
 .7التعرا والتحقق من الهويات الشخصية (األشخاص الطبيعيون)  /التراخيص أو السجالت التجارية (األشخاص
االعتباريين) ملالك املنشأة ذات األغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام األساس وتعديالته.

 / 2-1-1-300املدارس األجنبية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه املدارس بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

خطاب من رئيس مجلس اإلدارة أو من مدير املدرسة طلب فتح الحساب ،مع تحديد أسماء املفوضون التوقيع على
الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتنم.
موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد املفوضون التوقيع عليه.
صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم فتح املدرسة.
صورة قرار تشكيل مجلس إدارة املدرسة املعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات األعضاء.
ً
يربط سريان الحساب تاريخ سريان الترخيص ،وتاريخ املدة املحددة ملجلس اإلدارة وفقا لقرار التشكيل املعتمد من
الوزارة.
يكون املفوضون التوقيع مدير املدرسة مع املسئول املالي فينا (على أن يكونا تابعين للمدرسة) ،أو أحدهما مع أحد
ً
ً
أعضاء مجلس اإلدارة (على أال يكون العضو د لوماسيا أو موظفا في سفارة الجالية ،وال يشترط أن يكون العضو على
ً
ً
استثناء من الفقرة ( )3من القاعدة ( )4من القسم رابعا من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل
تابع املدرسة،
الحسا ات البنكية الخاصة ضوا ط توكيل غير السعودي).
يكون السحب من هذه الحسا ات موجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب موجب شيكات فتصرا للمستفيد األول.
ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمان.

 / 3-1-1-300املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكترونية وليس لها مقررسمي:
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تفتح الحسا ات البنكية لهذه املؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم ( )1-1-300الخاصة املؤسسات واملنش ت واملحالت
املرخص لها ،مع االلتزام اآلتي:
 .1يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ،ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة اإللكترونية).
 .2التحقق من صحة املنصة اإللكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو ّ
مدون في السجل التجاري استيفاء العنوان
الوطني للمؤسسة أو مالكها.
 .3تصنف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر وتحدث كل سنتين.

 / 4-1-1-300حاملو رخص العمل الحر:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 .2صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
 .3استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
 .4يكون مسمى الحساب اسم حامل رخصة العمل الحر ،ويضاا له مسمى العمل الحر املدون في الرخصة.
ً
 .5ال يسمح أن يكون الحساب مشتركا أو يكون عليه مفوضون.
 .6يتم تصنيف الحساب ضمن الحسا ات عالية املخاطر ،ويحدد الغرض من فتح الحساب.
 .7تكون صالحية سريان الحساب مرتبطة تاريخ صالحية رخصة العمل الحر.

 / 2-1-300مزاولو أعمال الصرافة املرخص لهم:
تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات التالية:
 .1صورة من التراخيص الصادرة عن البنك املركزي .على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن
البنك املركزي.
 .2صورة من السجل التجاري.
 .3يجب على البنوك التأكد من أن املعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك املركزي تطا ق
املعلومات الواردة في وثيقة هوية املالك.
 .4صورة من وثيقة هوية املالك.
 .5صورة من هويات األشخاص املفوضون إدارة الحسا ات وتشغيلها.

 /3-1-300الشركات املقيمة:
تفتح الحسا ات البنكية للشركات املقيمة في اململكة بعد استيفاء املستندات اآلتية:
 .1صورة من السجل التجاري.
 .2صورة من عقد التأسيس ومالحقه.
 .3صورة من هوية املدير املسئول.
 .4التعرا والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5توكيل موجب وكالة ص ااادرة عن كاتب عدل أو ّ
موثق معتمد أو تفويض ُمعد داخل البنك من الش ااخص (أو األش ااخاص)
الذي لديه موجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس اإلدارة صالحية تفويض األشخاص
الطبيعيون التوقيع على الحسا ات وتشغيلها.
 .6صورة من هويات األشخاص املفوضون التوقيع على الحسا ات وتشغيلها.
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 .7التعرا والتحقق من هويات مالكي الش ااركة الواردة أسا اماؤهم في عقد التأس اايس وفق آخر تعديالته فيما عدا الش ااركات
املساهمة املدرجة.
ً
 في حال كان كافة مالك الشركة أو أحدهم أوقافا أو جمعيات/مؤسسات أهلية ،أو جمعيات تعاونية ،وفق ما هو موضح
ً
في عقد التأسيس ،فيجب على البنك استيفاء املتطلبات اآلتية إضافة إلى املتطلبات أعاله:
 .1صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاا سارية املفعول متضمنة حد أدنى على اآلتي :اسم
الوقف ،رقم صك الوقف وتاريخه ،أسماء النظار وأرقام هوياتنم ( النسبة لألوقاا) ،أو صورة من الترخيص الصادر
عن وزارة املوارد البشرية والتنمية لالجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو املؤسسة (محضر االجتماع) املوافقة على
تأسيس الشركة ( النسبة للجمعيات/املؤسسات األهلية أو الجمعيات التعاونية).
 .2صور من هويات ُّ
النظار الواردة أسمائنم في شهادة تسجيل كل وقف ( النسبة لألوقاا).
 .3تصنف الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر إذا تجاوزت ملكية األوقاا أو الجمعيات/املؤسسات األهلية أو
الجمعيات التعاونية  %50من رأس مال الشركة.

 / 1-3-1-300الشركات املساهمة:
 الشركات تحت التأسيس:
إذا كانت الشركة تحت التأسيس ،فيجب تقديم نسخة من عقد التأسيس اال تدائي لكي يستطيع البنك قبول الودائع
من املكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط (حساب "الشركة" تحت التأسيس  ).....وال يسمح الصرا
من الحساب تحت التأسيس إال بعد إعالن تأسيس الشركة وإذا رغب املؤسسون في فتح حساب خاص مصروفات
التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب ذلك من األشخاص املفوضون موجب عقد التأسيس اال تدائي
ويحدد في الطلب الغرض من الحساب واملبالغ املحددة واملفوضون وكيفية التصرا في املبالغ بعد التأسيس وموافقة
وزارة التجارة على حساب املصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب مصاريف تأسيس شركة.".....
 الشركات املساهمة املرخصة:
املستندات املطلوبة حسب ما ورد في ( )3-1-300أعاله.

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

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

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

 / 5-3-1-300الشركات الخليجية التجارية غيراملصرفية املقيمة في اململكة:
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجالت تجارية في اململكة ( دون ترخيص استثمار من وزارة االستثمار)
فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق علينا ما ينطبق على الشركات السعودية املقيمة ويتطلب مننا تقديم
املستندات املطلوبة حسب ما ورد في القاعدة  3-1-300أعاله.

 / 6-3-1-300حساب ضمان التطويرالعقاري – مشروع بيع وتأجيرالوحدات العقارية على الخارطة:
تفتح الحسا ات البنكية (حساب ضمان) الريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفاء اآلتي:
أ .املستندات الخاصة بكل من (املطور العقاري – املكتب االستشاري – املحاسب القانوني):
ً
 .1السجل التجاري والترخيص من الجهة املختصة مزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصا ذلك.
 .2عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت.
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 .3التعرا والتحقق من هويات مالكي املنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديالته (عدا الشركات املساهمة
املدرجة).
 .4قرار تشكيل مجلس إدارة املنشأة والتعرا والتحقق من هويات أعضائه.
ب .الضوابط الخاصة بفتح كل حساب على حده:
 .1على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إال بعد تقديم الترخيص الخاص املشروع الصادر عن لجنة البيع
أو التأجير على الخارطة وزارة اإلسكان.
 .2االتفاقيات املوقعة ين املطور العقاري وكل من البنك واملكتب االستشاري واملحاسب القانوني املتضمنة شروط
الصرا وإدارة الحساب وحقوق والتزامات األطراا املتعاقدة ،واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب
الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناعية علينا.
 .3يتم فتح حساب واحد فقط اسم كل مشروع على حده ،ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم املشروع " – حساب
الضمان لا “اسم املطور العقاري “) ،ويسمح فتح حسا ات فرعية مرتبطة الحساب الرئيس الخاص املشروع،
كاآلتي :حساب املصاريف اإلدارية والتسويقية ،حساب الحفظ ،حساب التكاليف اإلنشائية ،حساب الحوافز،
حساب التمويل.
 .4على البنك االحتفاظ نسبة ( )%5من القيمة اإلجمالية لتكلفة اإلنشاءات ،من خالل االستقطاع من كل مبلغ يرد
ً
ً
إلى الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته ( ،)%5أو تقديم املطور ضمانا نكيا النسبة ذاتنا للبنك وذلك بعد
حصول املطور على شهادة اإلنجاز الصادرة عن املكتب االستشاري الهندس ي.
 .5تعهد خطي من املطور العقاري بعدم الصرا من الحساب إال لألغراض الخاصة املشروع املحدد فقط.
 .6تعهد خطي من املطور العقاري املوافقة على تعديل االتفاقية املوقعة ينه وبين البنك في حال صدور أو تعديل أي
أنظمة ذات عالقة.
ج .ضوابط إدارة الحساب:
ً
 .1يتم الصرا من الحساب موجب وثيقة الدفع املقدمة من املطور العقاري إلى البنك مصادقا علينا من املكتب
ً
االستشاري واملحاسب القانوني ،متضمنة املبالغ املطلوبة وأوجه صرفها.
 .2قائمة األشخاص املفوضون ذوي العالقة الحساب ،وفق املحدد في االتفاقية وصور هوياتنم (الهوية الوطنية
للسعوديين  /إقامة لألجانب) ونماذج تواقيعهم.
 .3يقتصر الصرا من الحساب من خالل شيكات أو حواالت فقط ،وتصرا في حدود ما ورد في املتطلب (ج )1-أعاله.
 .4قصر استخدام الحسا ات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت من الحساب الرئيس وإليه.
 .5يكون اإليداع في الحساب من املشترين واملمولين أي وسيلة دفع يقبلها البنك عدا النقد.
 .6على املطور العقاري تزويد البنك تفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات.
د .ضوابط أخرى:
 .1ال يسمح للبنك الحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني املطور العقاري.
 .2ال يسمح نقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسا ات أخرى ،ما عدا الحسا ات الفرعية لحساب
الضمان املحدد الغرض مننا.
 .3ال يتم صرا وتسليم مبلغ الضمان املذكور في الفقرة (ب )4-للمطور العقاري إال بعد موافقة لجنة البيع أو التأجير
على الخارطة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم املطور للمشروع واإلفراغ للمشترين ،وتسوية جميع شروط حسن
التنفيذ خالل تلك السنة.
 .4في حال حصول املطور العقاري على تمويل لصالح املشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص
املشروع.
ً
 .5يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب ناء على طلب املطور العقاري ،وال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو
طاقات ائتمان على الحساب.
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ً
 .6ال يسمح استخدام األموال املوجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربه أيا كان نوعها.

 /7-3-1-300الحسابات التجميعية إليداع وحفظ أموال عمالء ّ
مقدمي خدمات املدفوعات:

ُتفتح ُوتدار الحسا ات التجميعية ألغراض إيداع وحفظ أموال عمالء ّ
مقدمي خدمات املدفوعات وفق
املتطلبات اآلتية:
ً
 .1خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات املدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحا فيه
ال غرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عمالء (اسم مقدم خدمات املدفوعات)" ،وتحديد
املفوضون إدارته.
 .2نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك املركزي على فتح مقدم خدمات املدفوعات الحساب
التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عمالء مقدم خدمات املدفوعات".
 .3نسخة من كافة الوثائق التأ سيسية ملقدم خدمات املدفوعات ما في ذلك عقد التأسيس والنظام
األساس ي وقرار تشكيل املجلس.
 .4نسخة من هويات املفوضون إدارة الحساب.
ّ
 .5يكون مسمى الحساب "إيداع وحفظ أموال عمالء (اسم مقدم خدمات املدفوعات)".
ً
ً
 .6يكون الحساب منفصال ومستقال عن الحسا ات الخاصة إدارة أعمال الشركة ،ما في ذلك ما
تتقاضاه الشركة من رسوم وعموالت ،وال ُيربط أي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
 .7ال يسمح إجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال ألي حساب آخر من غير أوامر املدفوعات
الصادرة من العمالء ،إال بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك املركزي على ذلك.
ً
 .8ال يسمح قبول اإليداعات/السحب نقدا من الحساب.

/8-3-1-300الحسابات التجميعية إلدارة قيمة التمويل في منشـآت التمويل الجماعي بالدين:

ُ
ُ
تفتح وتدار الحسا ات التجميعية لغرض جمع األموال من املشاركين بندا منح االئتمان للمنش ت املستفيدة
وفق املتطلبات اآلتية:
 .1خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي الدين أو من يفوضه موجه إلى البنك
ً
موضحا في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجمالي
الدين)" وتحديد املفوضون إدارته.
 .2نسخة من كافة الوثائق التأسيسية ملنشأة التمويل الجماعي الدين ما في ذلك عقد التأسيس
والنظام األساس ي وقرار تشكيل املجلس.
 .3نسخة من هويات املفوضون إدارة الحساب.
 .4يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجمالي الدين".
ً
ً
 .5يكون الحساب منفصال ومستقال عن الحسا ات الخاصة إدارة أعمال املنشأة ،ما في ذلك ما
تتقاضاه املنشأة من رسوم وعموالت ،وال ُيربط أي التزامات مالية على املنشأة أو حقوق.
 .6ال يسمح تحويل أموال الحساب التجميعي ألي حساب آخر من غير املوافقة الصادرة من
املشاركين ،إال بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك املركزي على ذلك.
ً
 .7ال يسمح قبول اإليداعات/السحب نقدا من الحساب.

 /9-3-1-300الشركات في املنطقة الخاصة اللوجستية:

ُ
تفتح الحسا ات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في املنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة
الطيران املدني -وفق الئحة الشركات في املنطقة الخاصة اللوجستية ،-بعد استيفاء املستندات اآلتية:
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.1
.2
.3
.4

.5

صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران املدني.
صورة من عقد تأسيس الشركة ومالحقه.
التعرا والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة/املديرين.
توكيل موجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو ّ
ُ
موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من
الشخص (أو األشخاص) الذي لديه موجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن
مجلس اإلدارة/املديرين صالحية تفويض األشخاص الطبيعيون التوقيع على الحسا ات وتشغيلها.
صورة من هويات األشخاص املفوضون التوقيع على الحسا ات وتشغيلها.

 /4-1-300املقيمين املستثمرين وفق نظام االستثماراألجنبي:

ً
تفتح الحسا ات البنكية للمنش ت اململوكة ملستثمر أجنبي الكامل أو الشراكة مع مستثمر وطني وفقا لآلتي:

 / 1-4-1-300املنشآت املختلطة اململوكة ملستثمروطني ومستثمرأجنبي:
 منشأة بالشراكة بين مستثمرأجنبي (طبيعي/اعتباري) ومستثمروطني (طبيعي/اعتباري):
 .1صورة من الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار.
 .2صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط ،أو صورة من الترخيص املنهي
للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة.
 .3صورة من عقد التأسيس للمنشأة ومالحقه.
 .4صورة من هوية املدير املسؤول في املنشأة ،ويمكن االكتفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية
ً
اإلقامة بعد ( )90يوما من فتح الحساب.
 .5صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي ،وكذلك عقد التأسيس للشريك الوطني االعتباري والتحقق
والتعرا من هويات الشركاء الواردة أسمائنم في عقد التأسيس ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة
املدرجة.
 .6صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي ،وكذلك عقد التأسيس للشريك األجنبي االعتباري في لد املنشأ
مصادق علينما من السفارة السعودية والتحقق والتعرا من هويات الشركاء الواردة أسمائنم في عقد التأسيس
ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة.
 .7صورة من الوكالة مصادق علينا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت
صادرة خارج اململكة ،أو تفويض معد داخل البنك يحدد األشخاص املفوضون تشغيل وإدارة الحساب وذلك
من خالل املفوض لهم ذلك موجب عقد التأسيس.
 .8صورة من هويات األشخاص املفوضون تشغيل وإدارة الحساب.
 التعرا والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائنم في عقد الاتأسيس فيما عدا الشركاء في الشركاتاملساهمة املدرجة ،ويمكن التعرا على هوية الشريك األجنبي الطبيعي من خالل استيفاء صورة من جواز السفر
ً
على أن يتم استيفاء هوية اإلقامة بعد ( )90يوما من فتح الحساب.

/ 2-4-1-300املنشآت اململوكة بالكامل ملستثمرأجنبي:
 فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:
 .1صورة من الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار.
 .2صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط ،أو صورة من الترخيص املنهي
للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة.
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 .3صورة من هوية املدير املسؤول في املنشأة ،ويمكن االكتفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية
ً
اإلقامة بعد ( )90يوما من فتح الحساب.
 .4صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي ،وكذلك عقد التأسيس للمنشأة في لد املنشأ مصادق علينما من
السفارة السعودية والتحقق والتعرا من هويات الشركاء الواردة أسمائنم في عقد التأسيس ومالحقه فيما عدا
الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة.
 .5صورة مصدقة من السفارة السعودية لتفويض املكتب الرئيس للشركة أو املؤسسة في لد املنشأ الذي يسمي
األشخاص املفوضون التوقيع نيا ة عن الشركة في اململكة فيما يتعلق جميع الصفقات املالية ما في ذلك
الشيكات وإدارة الحسا ات.
 .6صورة من هويات األشخاص املفوضون تشغيل وإدارة الحساب.

 منشأة مملوكة ملستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي :
 .1صورة من الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار.
 .2صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط ،أو صورة من الترخيص املنهي
للمنشأة في حال كانت املنشأة ملمارسة املهن الحرة.
 .3صورة من عقد التأسيس للمنشأة ومالحقه.
 .4صورة من هوية املدير املسؤول في املنشأة ،ويمكن االكتفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية
ً
اإلقامة بعد ( )90يوما من فتح الحساب.
 .5صورة من السجل التجاري أو الترخيص املنهي ،وكذلك عقد التأسيس للشريك األجنبي االعتباري في لد املنشأ
مصادق علينما من السفارة السعودية والتحقق والتعرا من هويات الشركاء الواردة أسمائنم في عقد التأسيس
ومالحقه فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة.
 .6صورة من الوكالة مصادق علينا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت
صادرة خارج اململكة ،أو تفويض معد داخل البنك تمنح األشخاص املفوضون تشغيل وإدارة الحساب هذا الحق
من قبل املفوض لهم ذلك موجب عقد التأسيس.
 .7صورة من هويات األشخاص املفوضون تشغيل وإدارة الحساب.
 التعرا والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائنم في عقد الاتأسيس فيما عدا الشركاء في الشركاتاملساهمة املدرجة ،ويمكن التعرا على هوية الشريك األجنبي الطبيعي من خالل استيفاء صورة من جواز السفر
ً
على أن يتم استيفاء هوية اإلقامة بعد ( )90يوما من فتح الحساب.

 املستثمر األجنبي الفرد:
 .1صورة من الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار.
 .2صورة من السجل التجاري على أن يتطا ق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ،ويتفق مع اسم
التاجر وكذلك رقم هويته.
 .3صورة من هوية اإلقامة ويمكن االكتفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية اإلقامة بعد
(ً )90
يوما من فتح الحساب.
 .4عنوان واضح في لد املنشأ.
 .5صورة من الوكالة مصادق علينا من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل اململكة ومن السفارة السعودية إذا كانت
صادرة خارج اململكة ،أو تفويض معد داخل البنك في حال وجود وكيل أو مفوض عنه إدارة وتشغيل الحساب.
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 / 5-1-300القواعد الخاصة بالقطاع غيرالربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة:

ً
تفتح الحسا ات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه ،علما
أنه ال يسمح إال للمقيمين في اململكة تشغيل حسا ات هذه الجهات التي تم الترخيص لها استثناء املفوضون تشغيل حسا ات
الحج والعمرة حسب الفقرة ( ،)1-5-1-300على أن يحصل البنك على صور هوياتنم الستكمال فتح الحساب.

 / 1-5-1-300الحج والعمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف:
 مكاتب شئون الحجاج:
أ.
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10

متطلبات فتح الحسابات:
أن تفتح الحسا ات الريال السعودي فقط.
ً
استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح فتح حساب نكي ملكتب شئون الحج متضمنا معلومات املكتب على النحو اآلتي:
 املسمى الرسمي ملكتب شئون الحجاج.
 أسماء املفوضون التوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شئون الحج أو من مسئولي
سفارة دول املكتب.
 منصب كل من املفوضون التوقيع على الحساب ،ومعلوماتنم حسب جواز السفر.
ً
 أن يكون الغرض من الحساب مقصورا على أغراض الحج فقط.
 تحديد رقم الحساب الخاص املكتب في لده ،واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املكتب في لده.
أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من املفوضون املحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة املوجه إلى البنك.
أن يحدد املفوضون على الحساب إجمالي املبلغ التقريبي الريال السعودي الذي سوا يقوم املكتب تحويله ألغراض الحج.
بعد استيفاء البنك الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك طلب إلى البنك املركزي مرافق ه كافة
املستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك املركزي على فتح الحساب.
أن تخضع هذه الحسا ات في البنك للرقا ة الثنائية.
يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج والعمرة رقم اآليبان لحساب املكتب.
في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة ،فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب املتطلبات الالزمة لذلك
وتوثيق العملية في ملف خاص ذلك في الفرع وإ الغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس للبنك (اإلدارة العامة) في اليوم نفسه اإلجراء
املتخذ.
في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة ،فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة االلتزام في املركز الرئيس ،ويتوجب
على إدارة االلتزام عرضها على البنك املركزي في اليوم ذاته أو في داية عمل اليوم التالي كحد اقص ى.
يسمح للمكتب فتح أكثر من حساب على أن تكون في نك واحد فقط وال يسمح له فتح حسا ات أخرى في نوك أخرى وفي حال
ً
ما إذا طلب املكتب نقل حسا اته من نك إلى آخر ،فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبا ا جوهرية ال تتعلق تطبيق املتطلبات
وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك املركزي على ذلك.

ب .متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
 .1يشغل الحساب موجب موافقة جديدة كتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك تشغيل الحساب محدد فيه داية فترة
ً
التشغيل من داية شهر ربيع اآلخر وتنتهي في نناية شهر محرم من العام الالحق ويكون مرافقا موافقة الوزارة القائمة املقدمة
من مكتب شئون الحج أسماء األشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات واملؤسسات التي سوا يتعامل معها املكتب في مجال
ً
السكن واإلعاشة والنقل مصادقا علينا من الوزارة.
 .2يكون اإليداع في حسا ات مكتب شئون الحج موجب حواالت من البنك في لد املكتب ،على أن تتضمن الحوالة اسم املكتب
الرسمي املحول وأن الغرض من التحويل ألغراض مصاريف املكتب ألغراض الحج فقط.
 .3يسمح اإليداع في الحساب موجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة اسم املكتب من نك في لد املكتب فقط.
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 .4ال يسمح استقبال حواالت أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إال في الحاالت اآلتية:
ً
 من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة كتاب الوزارة للبنك
للمستفيدين مقدمي الخدمات ملكتب خدمات الحجاج على أن تكون املبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة مع كل
مستفيد (حسب تقدير البنك).
 من املفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
 تسلم املبالغ املفةح عننا (ريال/عملة أجنبية) في املنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو مندوب البنك
في املكتب املوسمي في املنفذ موجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم مكتب شئون الحج ورقم حسا ه
(آيبان) في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة اإليداع أو
ً
التحويل مصادقا علينا من البنك.
ً
 .5يسمح ملكتب شئون الحجاج الصرا من الحساب موجب شيكات للجهات املوضحة أسماؤها في القائمة املقدمة مسبقا إلى
وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة كتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء الجهات التي تعاقد املكتب معها والجهات
ً
األخرى التي يقدم املكتب نسخا من عقودها ويقبلها البنك ،كما يسمح للمكتب التحويل عبر املسار اإللكتروني لوزارة الحج
والعمرة.
 .6يسمح للمكتب الصرا موجب شيكات لألشخاص املفوضون التوقيع ألغراض النفقات النثرية.
 .7موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح تشغيل حساب املكتب.
 .8عدم السماح للمكاتب استثمار أرصدة حسا اتنا.
ج .التعامل في نهاية فترة الحج:
 .1تعاد املبالغ الزائدة في حساب مكتب شئون الحجاج في نناية موسم الحج (نناية محرم) إلى نك في لد املكتب فقط ً
ناء على طلب
ً
من املخولين في املكتب على أن يكون املتطلب محددا في اتفاقية فتح حساب املكتب.
 .2إذا رغب املكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في نناية شهر محرم إلى
حين داية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
 .3في الحاالت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسا ات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة
ً
البنك املركزي كتا يا ذلك.
د .إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب املكتب في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن املعلومات ذاتنا املحددة
في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت فتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء املفوضون ومعلوماتنم ومرافق املوافقة القائمة
املقدمة من مكتب شئون الحج إلى الوزارة أسماء الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سوا تسحب الشيكات وتصرا
ً
لهم فقط مصادقا علينا من الوزارة.
 الشركات والوكاالت السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج اململكة:
أ .متطلبات فتح الحساب:
 .1أن تفتح الحسا ات الريال السعودي فقط.
ً
 .2استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح فتح حساب نكي ملكتب شئون الحج متضمنا معلومات املكتب على النحو اآلتي:
 االسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية املعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) اللغتين
العربية واالنجليزية.
 رقم الحاسب اآللي املمنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
 أسماء املفوض أو املفوضون إدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو
ً
الجمعية املعتمدة نظاما
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 لقدوم الحجاج وتكون األسماء اللغتين العربية واالنجليزية حسب االسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى
أرقام جوازات سفرهم.
 أن تكون صفة املخول منظم حج.
ً
 أن يكون الغرض من الحساب مقصورا على أغراض الحج فقط.
 تحديد رقم حساب املنظم في لده ،واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املنظم في لده.
ً
 .3صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من لده مصادقا عليه من سفارة اململكة و/أو من وزارة الخارجية.
 .4صورة جوازات املفوضون تشغيل الحساب في البنك للرقا ة الثنائية.
 .5يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من املفوضون.
 .6أن يحدد املنظم إجمالي املبلغ التقريبي الريال السعودي الذي سوا يقوم تحويله ألغراض الحج.
 .7بعد استيفاء البنك لكافة الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك طلب إلى البنك املركزي مرافق ه
كافة املستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك املركزي على فتح الحساب.
 .8يجب أن تخضع هذه الحسا ات في البنك للرقا ة الثنائية.
 .9تزويد املنظم ووزارة الحج والعمرة رقم اآليبان لحساب املنظم على نموذج خاص ذلك.
 .10في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب املتطلبات الالزمة
لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص ذلك في الفرع وإ الغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس للبنك (اإلدارة العامة) في اليوم ذاته
اإلجراء املتخذ.
 .11في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة ،فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة االلتزام في املركز الرئيس ،ويتوجب
على إدارة االلتزام عرضها على البنك املركزي في اليوم ذاته أو في داية عمل اليوم التالي كحد اقص ى.
 .12ينبغي أال تتجاوز مدة فتح الحساب املستوفى الطلبات يومي عمل كحد اقص ى.
 .13يسمح للمنظم فتح أكثر من حساب على أن تكون في نك واحد فقط وال يسمح له فتح حسا ات أخرى في نوك أخرى وفي حال
ً
ما إذا طلب املنظم نقل حسا اته من نك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبا ا جوهرية ال تتعلق تطبيق املتطلبات
وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك املركزي على ذلك.
ب .متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
 .1يشغل الحساب موجب موافقة جديدة كتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك تشغيل الحساب محدد فيه داية فترة
ً
التشغيل من اليوم األول من ربيع اآلخر وتنتهي في اليوم األخير من محرم من العام الالحق ويكون مرافقا موافقة الوزارة القائمة
املقدمة من مكتب شئون الحج أسماء األشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات واملؤسسات التي سوا يتعامل معها املكتب
ً
في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادقا علينا من الوزارة.
 .2يكون اإليداع في حساب املنظم موجب حواالت من نك في لد املنظم ،على أن تتضمن الحوالة اسم املنظم الرسمي وأن الغرض
من التحويل لسداد مصاريف املنظم الخاصة أغراض الحج فقط.
 .3يسمح اإليداع في الحساب موجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة اسم املنظم من نك في لد املنظم فقط.
 .4ال يسمح استقبال حواالت أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إال في الحاالت اآلتية:
ً
 من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة كتاب الوزارة
للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون املبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة مع كل
مستفيد (حسب تقدير البنك).
 من املفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
 تسلم املبالغ املفةح عننا (ريال/عملة أجنبية) في املنافذ البرية والبحري والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو مندوب
البنك في املكتب املوسمي في املنفذ موجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم املنظم ورقم (اآليبان)
في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة اإليداع أو التحويل
مصادق علينا من البنك.
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.5

.6
.7
.8

ً
يسمح ملنظم قدوم الحجاج الصرا من الحساب موجب شيكات للجهات املوضحة اسماؤها في القائمة املقدمة مسبقا إلى
وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة كتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء الجهات التي تعاقد املنظم معها والجهات
ً
األخرى التي يقدم املنظم نسخا من عقودها ويقبلها البنك ،كما يسمح للمنظم التحويل عبر املسار اإللكتروني لوزارة الحج
والعمرة.
يسمح للمكتب الصرا موجب شيكات لألشخاص املفوضون التوقيع ألغراض النفقات النثرية.
موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح تشغيل حساب املنظم.
عدم السماح للمنظم استثمار أرصدة حسا اته.

ج -التعامل في نهاية فترة الحج:
 .1تعاد املبالغ الفائضة في حساب املنظم شئون الحجاج في نناية موسم الحج (نناية محرم) إلى نك في لد املنظم فقط ً
ناء على
ً
طلب من املفوضون ،على أن يكون املتطلب محددا في اتفاقية فتح حساب املنظم.
 .2إذا رغب املنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في نناية شهر محرم إلى
حين داية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
 .3في الحاالت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسا ات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة
ً
البنك املركزي كتا يا ذلك.
د -إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب املنظم في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن املعلومات ذاتنا
املحددة في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت فتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء املفوضون ومعلوماتنم ومرافق
املوافقة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة أسم اء الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سوا تسحب
ً
الشيكات وتصرا لهم فقط مصادقا علينا من الوزارة.
 املؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم املعتمرين وزائري املسجد النبوي:
 يستوفى من املؤسسات املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ( )1-1-300أعاله. يستوفى من الشركات املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ( )3-1-300أعاله. فصل جميع الحسا ات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية املرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن اقي الحسا ات البنكيةلألنشطة األخرى لتلك املؤسسات والشركات .حيث تكون جميع التعامالت البنكية الخاصة نشاط العمرة مستقلة عن
التعامالت لألنشطة األخرى التي قد تزاولها تلك املؤسسات والشركات.

 / 2-5-1-300الجمعيات األهلية:
تشمل هذه الفقرة الجمعيات األهلية املرخصة من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية مختلف نشاطاتنا وفروعها
كما تشمل املكاتب الدعوية وما في حكمها ،على أن تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي فقط ،وذلك على النحو التالي:
أ .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
 متطلبات فتح الحساب الرئيس: .1صورة الترخيص الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية "الوزارة “ مزاولة النشاط املطلوب فتح
الحساب له ،أو صورة من موافقة املقام السامي في الحاالت املرخصة أمر منه.
ً
 .2صورة من الالئحة األساسية مصادقا علينما من الوزارة أو فروعها.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة وتعيين املسئولين الصادر من الوزارة.
 .4صورة من تفويض مجلس اإلدارة يحدد األشخاص السعوديين املفوضون فتح وإدارة الحساب البنكي ،حيث يكون
ً
التوقيع مشتركا الثنين من املسؤولين (رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه واملسؤول املالي /أمين الصندوق ويكون توقيع
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ً
املسئول املالي أساسيا) أما في حال رغبة مجلس اإلدارة في التفويض لغير املذكورين أعاله ،فيجب استيفاء موافقة
الوزارة.
ً
 .5صور الهويات الوطنية ألعضاء مجلس اإلدارة ولألشخاص السعوديين ّ
املفوضين فتح وإدارة الحساب مصادقا علينا
من الجمعية.
 .6موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.
-

ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

 .1أن يتم فتح حساب رئيس واحد فقط في البنك الواحد لكل جمعية االسم الوارد في الترخيص.
ً
 .2تقبل اإليداعات في الحساب الرئيس من داخل اململكة فقط نقدا أو بشيكات أو حواالت داخلية بعد التأكد من
استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج املطلوب تنفيذ محتواها ،والتحقق من يانات املودع أو املحول وعنوانه
ً
كامال وتأكيدها من موظف البنك .ويسمح استقبال التبرعات النقدية أو التبرعات عن طريق الخدمات البنكية في
الحسا ات البنكية للجمعيات طاملا أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل اململكة فقط تمكن من معرفة
معلومات الشخص املتبرع.
 .3أن يتم الصرا من الحساب الرئيس فقط موجب صالحية ثنائية من املفوضون إدارة الحساب.
 .4إذا كان الصرا موجب شيكات ،فتصرا للمستفيد األول فقط.
 .5تتم عمليات التحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة
التحويل من قبل األشخاص املفوضون إدارة الحساب وعلى أن تتم مراقبة هذه الحواالت من قبل البنك والتأكد من
موافقمنا لطبيعة نشاط الجمعية.
ً
 .6عدم إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ننائيا.
 .7يسمح تحصيل الشيكات املسحوبة للمستفيد األول فقط عبر نظام املقاصة من خالل البنوك العاملة داخل اململكة
فقط.
 .8ال يسمح تنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه) من حسا ات الجمعيات إلى خارج اململكة ،استثناء
التحويل ألغراض إدارة أعمال الجمعية 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.
 .9ال يسمح قبول الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك إلى البنوك
األخرى العاملة في اململكة إال موافقة خطية من الوزارة والجهة املشرفة.
 .10يسمح فتح حسا ات فرعية الستثمار األموال التي تزيد عن احتياجات الجهة األهلية في أنشطة يكون لها عائد مالي
يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية املعتمدة من
جمعيمنا العمومية والوزارة.
ب .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية لألنشطة الفرعية والفروع:
 .1في حالة وجود أنشطة أو فروع متعددة للجمعية وترغب في فتح أكثر من حساب لتلك األنشطة أو الفروع فيسمح لها
فتح حسا ات فرعية تكون تابعة للحساب الرئيس بعد استيفاء موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع دون
الحاجة إلى ترخيص النشاط.
 .2قصر استخدام الحسا ات الفرعية لألنشطة وللفروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت والتبرعات فقط،
ويمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل مننا لغير الحساب الرئيس استثناء السحب أو التحويل لألغراض الخاصة
النشاط ،كما يمنع إصدار شيكات علينا.
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 .3تكون مستندات ووثائق فتح وإدارة الحساب الرئيس كافية عنه وعن الحسا ات الفرعية لألنشطة املتعددة والفروع
التي تستخدم أموالها عن طريق الحساب الرئيس.
ج .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
ً
ً
ً
يسمح أن يفتح حسا ا فرعيا واحدا الريال السعودي لكل فرع من فروع الجمعية التي تزاول نشاطها في مدينة مقر
ً
الجمعية الرئيس أو خارجها ،على أن يكون هذا الحساب خاصا ا “املصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس وفق
اآلتي:
-

متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات:

 .1موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
 .2صورة موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع املطلوب فتح الحساب له.
 .3صورة من الالئحة األساسية للجمعية الرئيس.
 .4صورة قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية الرئيسة وتعيين مسئولينا.
 .5موافقة الوزارة على تعيين اللجنة املشرفة على فرع الجمعية من األعضاء العاملين.
 .6موافقة الوزارة على األشخاص السعوديين املفوضون إدارة الحساب توقيع مشترك وال يتم تغيير املفوضون إدارة
الحساب إال موافقة الوزارة.
 .7صور هويات أعضاء اللجنة املشرفة على أعمال الفرع من فينم األشخاص املفوضون فتح وإدارة حساب الفرع
ً
مصادقا علينا من الجمعية الرئيسة.
-

ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:

 .1يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع الجمعية مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما
تعددت حسا ات الفرع في البنوك األخرى.
ً
ً
 .2يعتبر حساب املصروفات للفرع حسا ا متفرعا من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية.
 .3يكون مسمى حساب املصروفات للفرع (فرع جمعية أو مكتب  ......مدينة /......الحساب الفرعي للسلفة الدورية).
 .4يفتح حساب املصروفات لدى البنك نفسه املفتوح فيه الحساب الرئيس.
 .5قصر اإليداع في حساب املصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية موجب (شيك
–حوالة مصرفية  ،)...وال يسمح قبول إيداع أي مبالغ في حساب املصروفات خالا مبالغ املصروفات الدورية الواردة
من الحساب الرئيس.
 .6قصر الصرا من حساب املصروفات موجب اآلتي:
 شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول.
 تحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة
التحويل من قبل األشخاص املفوضون التوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويالت من
قبل البنك والتأكد من موافقمنا لطبيعة نشاط الفرع.
 صرا رواتب العاملين في فروع الجمعية األهلية.
 عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
ً
 .7عدم إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمانية لحساب املصروفات ننائيا.
 .8موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.

 / 3-5-1-300املؤسسات األهلية:
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تفتح الحسا ات البنكية لهذه املؤسسات املرخصة من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية الريال السعودي فقط
على النحو اآلتي:
أ .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
 متطلبات فتح الحساب الرئيس: .1صورة من الترخيص الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،أو صورة من موافقة املقام السامي في
الحاالت املرخصة أمر منه.
 .2صور من هويات أعضاء مجلس األمناء.
 .3صورة من الالئحة األساسية للمؤسسة.
 .4صورة من تفويض مجلس األمناء يحدد األشخاص السعوديين املفوضين فتح وإدارة الحساب البنكي حيث يكون
ً
التوقيع مشتركا ين اثنين من املسؤولين (رئيس مجلس األمناء أو نائبه واملشرا املالي) أما في حال رغبة مجلس األمناء
في التفويض لغير املذكورين أعاله فيجب استيفاء موافقة الوزارة.
 .5موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
-

ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

 .1ال يسمح لهذه املؤسسات التعامل النقدي ،ويكون السحب من الحساب الرئيس موجب صالحية ثنائية.
 .2إذا كان الصرا موجب شيكات ،فتصرا للمستفيد األول فقط.
 .3تتم عمليات التحويل للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة التحويل من قبل
األشخاص املفوضون التوقيع على الحساب الرئيس وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك والتأكد من
موافقمنا لطبيعة نشاط املؤسسة الخيرية.
.4
.5
.6

.7

ال يسمح إعطاء طاقات صراا آلي أو طاقة ائتمان.
يسمح لهذه املؤسسات قبول الهبات والوصايا وال يسمح لها استقبال التبرعات إال موافقة الوزارة ،وعلى البنك ذل
العناية الالزمة للتحقق من مصادر األموال.
ال يسمح لهذه املؤسسات التحويل أو إصدار شيكات إلى خارج اململكة استثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال
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.
يسمح للمؤسسة األهلية استثمار أموالها.

ب .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
ً
ً
ً
يسمح للبنك أن يفتح حسا ا فرعيا واحدا الريال السعودي لكل فرع من فروع املؤسسة األهلية في مدينة مقر املؤسسة
ً
أو خارجها ،على أن يكون هذا الحساب خاصا ا “املصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس بعد استيفاء املتطلبات
اآلتية:
 متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات: .1موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
 .2صورة موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع املطلوب فتح الحساب له.
 .3موافقة الوزارة على األشخاص السعوديين املفوضون إلدارة الحساب توقيع مشترك وال يتم تغيير املفوضون إدارة
الحساب إال موافقة الوزارة.
ً
 .4صور هويات األشخاص املفوضون إدارة الحساب مصادقا علينا من املؤسسة األهلية الرئيسية.
 .5موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
-

ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
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 .1يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع املؤسسة مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما
تعددت حسا ات الفرع في البنوك األخرى.
ً
ً
 .2يعتبر حساب املصروفات للفرع حسا ا متفرعا من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية.
 .3يكون مسمى حساب املصروفات للفرع (فرع مؤسسة  ......مدينة /......الحساب الفرعي للمصروفات).
 .4يفتح حساب املصروفات لدى البنك ذاته املفتوح فيه الحساب الرئيس.
 .5قصر اإليداع في حساب املصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية موجب (شيك
–حوالة مصرفية  ،)...وال يسمح قبول إيداع أي مبالغ في حساب املصروفات خالا مبالغ السلفة الدورية الواردة من
الحساب الرئيس.
 .6قصر الصرا من حساب املصروفات موجب اآلتي:
 شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول.
 تحويل للحسا ات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة
التحويل من قبل األشخاص املفوضون إدارة حساب املصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل
البنك والتأكد من موافقمنا لطبيعة نشاط الفرع.
 صرا رواتب العاملين في فروع املؤسسة األهلية.
 عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
ً
 .7عدم إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمانية لحساب املصروفات ننائيا.

 الصناديق العائلية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه املؤسسات (الصناديق العائلية) الريال السعودي فقط على النحو اآلتي:
 .1كتاب من رئيس مجلس األمناء أو من يفوضه إلى البنك املراد فتح الحساب لديهُ ،يحدد فيه الغرض من فتح الحساب
بشكل واضح.
 .2صورة من الترخيص الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 .3صورة من الالئحة األساسية للصندوق.
 .4صورة من قرار تشكيل مجلس األمناء ،وصور هويات أعضائه.
ُ .5يدار الحساب توقيع مشترك من اثنين على األقل يكون أحدهما رئيس مجلس األمناء أو نائب الرئيس ،واملشرا املالي
(توقيع أساس ي) ،ويسمح قرار من مجلس األمناء تفويض اثنين من أعضائه أو من قيادي اإلدارة التنفيذية سعوديي
الجنسية إدارة الحساب وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
 .6يتم الصرا من الصندوق وفق اآلليات واالشتراطات املنصوص علينا في الالئحة األساسية للصندوق.
 .7يسمح قبول األموال والهبات والوصايا والزكوات واالشتراكات (إن وجدت) من املؤسسين وأفراد العائلة فقط ،على أن
يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس األمناء االلتزام بنذا املتطلب.
 .8يسمح للصندوق استثمار أمواله وفق ما تنص عليه الالئحة األساسية للصندوق.
ً
 .9ال يسمح لهذه الصناديق التحويل تاتا أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إلى خارج اململكة.
 .10موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.

 األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسا ات البنكية ألغراض األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات املدنية والعسكرية الريال السعودي فقط على
النحو اآلتي:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

استيفاء موافقة وزارة املالية عن طريق البنك املركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم – حال كون موارد
الحساب أو جزء مننا من أموال الدولة –.
طلب من صاحب الصالحية األول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد
الحساب ليست من الدولة.
كتاب أسماء املفوضون إدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصالحية األول أو من يفوضه ،على أن يكونوا من
منسوبي الجهة السعوديين.
ال يسمح للجهة جمع التبرعات وال تلقي األموال واملساعدات والهبات من غير منسوبينا.
ً
تقبل اإليداعات نقدا أو بشيكات وحواالت داخلية مباشرة أو عن طريق الصراا اآللي أو اإلنترنت أو البطاقات االئتمانية،
على أن تتضمن جميع اإليداعات يانات املودع.
ال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو عضوية حواالت على الحساب.
ً
تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون املستفيد دائما من منسوبي الجهة وأسرهم.
يكون الصرا من الحساب موجب شيكات للمستفيد األول ،أو التحويل اإللكتروني من الحساب الرئيس لحساب
املستفيد األول.
يسمح فتح حسا ات فرعية من الحساب الرئيس ،ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي االيداعات فقط
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.

 / 4-5-1-300لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء املرض ى ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملكفوفين وجوائز التفوق العلمي
واملستودعات الخيرية املرخصة من أمراء املناطق وما يماثلها):
-

تفتح الحسا ات البنكية لهذه اللجان الريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة
الرسمية حسب االختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة املنطقة وغيرها حيث يتم فتح الحساب وإدارته توقيع مشترك من
قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول املالي ،واستيفاء صور هوياتنما وكذلك صور هويات أعضاء املجلس أو األمناء ونظام اللجنة
أو املؤسسة .يتطلب موافقة مدير إدارة االلتزام لفتح الحساب ،وإحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.

-

وفي حال ما إذا كانت الحسا ات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو املوسمية كاملهرجانات واالحتفاالت وما يماثلها التي تكون
مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح فتح حسا ات لها بعد تزويد البنك طلب رسمي من الجهة الرسمية
املنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته توقيع مشترك من قبل املخول إدارة النشاط واملسئول املالي واستيفاء صور
هوياتنما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة الستخدام الحساب ومن ثم قفله عند
انمناء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة البنك املركزي عند فتح
الحساب.

-

ال يسمح لهذا النوع من الحسا ات التحويل إلى خارج اململكة.

 / 5-5-1-300الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية:
 .1أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على املنش ت التجارية الحاصلة على سجالت تجارية.
 .2أن تقتصر االستفادة من هذا التبرع االختياري على الجهات الخيرية املرخصة داخل اململكة املنصوص في نظامها األساس ي
أو الئحمنا على جواز جمع التبرعات.
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ال يسمح ألي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع االختياري بواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو
لجان أو غيرها " التي ترغب االستفادة من هذا التبرع إال بعد أخذ املوافقة الرسمية من وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية أو جهات اإلشراا التي تتبع لها الجهات الخيرية األخرى.
أن تتضمن موافقة املنشأة املشرفة (أو يرفق بنا) رقم الترخيص جمع التبرع االختياري ومدته واسم املنشأة التجارية ورقم
سجلها التجاري.
أن تتم عملية جمع التبرع بواقي الهلل عند الشراء موجب عقد ين الطرفين " املنشأة التجارية املقدمة لخدمة التبرع
الهلل والجهة الخيرية " يحدد فيه التزامات الطرفين على أال تتقاض ى املنشاة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.
ُ
أن تحدد فترة العقد ين الطرفين مدة ال تزيد عن سنة ويسمح تجديدها ألكثر من فترة موافقة الجهة اإلشرافية على
الجهة الخيرية شريطة أن ت تم تصفية تراخيص جمع التبرعات السا قة والحسا ات ذات العالقة قبل إعطاء موافقة
التجديد في نناية السنة املالية.
أن يتم صرا مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نناية كل ربع التاريخ امليالدي موجب شيك مسطر
أو تحويل نكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة املشرفة صورة من الشيكات املنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.
أن تلتزم املنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك املسطر أو أمر التحويل
على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابنا وأن املبلغ هو التبرع االختياري بواقي الهلل من العمالء املتسوقين.
أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها اآللي وضوا طها خصوص التبرع الهلل املتطلبات واملميزات التالية:
 يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد – شبكة نقاط البيع) تكون خاصة التبرع الهلل.
ً
ُ
 يخصص حساب نكي مستقل اسم (املنشأة التجارية مضافا إليه عبارة واقي الهلل) تجمع فيه املبالغ املتبرع بنا من
العمالء ويتكون هذا الحساب من حسا ات فرعية يخصص كل واحد مننا لكل جهة خيرية مستفيدة موجب العقود
واملوافقات.

 / 6-5-1-300الجمعيات والصناديق التعاونية:
 الجمعيات التعاونية

أ .الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:
يفتح حساب أمانة الريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس املال وفق الشروط اآلتية:
 .1خطاب من الجهة املختصة في وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية
ً
التعاونية تحت التأسيس ،وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس املال موضحا فيه ،اسم الجمعية
تحت التأسيس ،واسم رئيس اللجنة التأسيسية املسئول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته
الوطنية وصورة من عقد التأسيس اال تدائي للجمعية.
 .2يفتح حساب األمانة ملدة ستة أشهر فقط ،ويسمح التمديد ستة أشهر أخرى موجب طلب موجه للبنك من الجهة
املختصة في وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 .3في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خالل املدة املطلوبة املوضحة في الفقرة رقم ( )2أعاله تعاد املبالغ املودعة في
حساب األمانة موافقة من الجهة املختصة في وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتنا
وملن تسلم.
 .4في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) الالحقة وتحويل حساب األمانة إلى
حساب جا ٍر.

ب .الجمعيات التعاونية املرخصة:

ً
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقا للشروط واملتطلبات اآلتية:
 .1يفتح الحساب طلب من رئيس مجلس اإلدارة للجمعية ويدار توقيع مشترك من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع
أمين الصندوق (توقيع أساس ي).
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صورة من قرار التسجيل واإلشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية أو املوافق أو املصادق
عليه مننا.
صورة من عقد التأسيس.
صورة من الالئحة األساسية للجمعية.
استيفاء صور الهويات الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة.

 الصناديق التعاونية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:
 .1صورة قرار السماح أو املوافقة إنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
 .2تسمية الصندوق اسم الجهة التابع لها.
 .3يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
 .4استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين فتح وإدارة الحساب ومجلس اإلدارة إذا كان له مجلس إدارة.
 .5صورة الالئحة املنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

 / 7-5-1-300جمعيات املالك/جمعيات املجمع املرخصة من الهيئة العامة للعقار:
تفتح الحسا ات البنكية لجمعيات املالك/جمعيات املجمع بعد استيفاء اآلتي:
ً
 .1خطاب من مدير العقار طلب فتح الحساب متضمنا أسماء املفوضون إدارة الحساب وتشغيله ،مصادق عليه من
رئيس الجمعية العامة.
 .2صورة من النظام األساس ي للجمعية.
 .3صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
 .4صور من هويات املفوضون إدارة الحساب وتشغيله.

 /8-5-1-300األوقاف والوصايا:
مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم ( )1-1-300ورقم ( )3-1-300تفتح الحسا ات البنكية لألوقاا والوصايا الريال السعودي
على النحو اآلتي:
 .1األوقاف:
أ .أوقاا تتولى الهيئة العامة لألوقاا النظارة علينا:
 .1خطاب من محافظ الهيئة العامة لألوقاا ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات" .ويجب أن
يحدد املفوضون صالحية تشغيل الحساب حيث يكون موجب صالحية ثنائية مع يان صالحياتنم املالية أو
تفويضهم لغيرهم.
 .2صور هويات األشخاص املفوضون على تشغيل الحساب.
ب .أوقاا ال تتولى الهيئة العامة لألوقاا النظارة علينا:
 .1صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاا سارية املفعول متضمنة حد أدنى على
اآلتي :اسم الوقف ،رقم صك الوقف وتاريخه ،أسماء ُّ
النظار وأرقام هوياتنم.
 .2صورة من الصك الشرعي للوقف.
 .3خطاب من صاحب الصالحية موجب صك الوقف يحدد من خالله املفوضون على تشغيل الحساب.
 .4صورة من هوية األشخاص املفوضون على تشغيل الحساب.
ّ
 .5صور من هويات النظار الواردة أسمائنم في شهادة تسجيل الوقف.
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 .6ال يسمح تن فيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه) من حسا ات الوقف إلى خارج اململكة،
استثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل املثال :مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات
في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها ،وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة
لألوقاا.
ج .األوقاا أجنبية:
 .1صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاا سارية املفعول متضمنة حد أدنى على
اآلتي :اسم الوقف ،رقم صك الوقف وتاريخه ،أسماء ُّ
النظار وأرقام هوياتنم.
ً
 .2خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) طلب فتح الحساب على أن يكون معززا طلب من الجهة
املسئولة عن األوقاا في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة ،وموافقة الهيئة العامة لألوقاا.
 .3صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاا العين وتسجيلها لدى الجهة املختصة في اململكة.
 .4صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة املختصة في اململكة التي تنص على حق
التصرا في الوقف وتنفيذ شروط الواقف ،وال حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسا ات
البنكية كون ذلك من مقتض ى الوالية.
ُّ ّ
النظار/الناظر أو وكيل الوقف.
 .5صورة من طاقة الهوية الوطنية
 .6يكون الحساب اسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
 .7إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.
 .8يكون السحب من هذه الحسا ات موجب شيكات.
 .9ال يسمح تحويل األموال من هذه الحسا ات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية علينا إلى خارج اململكة.
 .10ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات.
 .11ال يسمح استقبال الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة اال بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة
العامة لألوقاا.
.2الوصايا:
 .1صورة صك الوالية (أو صورة طبق األصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
 .2صورة الهوية الوص ي/األوصياء.
 .3يكون الحساب اسم الوصية (وصية .)......

 / 9-5-1-300النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب:
 األندية املرخصة من الهيئة العامة للرياضة:
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي لهذه األندية عند تقديم املستندات التالية:
 .1موافقة وزارة املالية على فتح الحساب.
 .2صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .4تفويض من مجلس اإلدارة لألشخاص املفوضون (توقيع مشترك) فتح الحساب وإدارته.
 .5صور هويات املفوضون وأعضاء مجلس اإلدارة.
 يسمح فتح الحسا ات البنكية الريال السعودي والعمالت األجنبية مشاركة ودعم أعضاء الشرا النادي وجماهيرهدون الحاجة إلى موافقة من وزارة املالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
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 بيوت الشباب:
يطبق علينا متطلبات األندية املرخصة من الهيئة العامة للرياضة.
 األندية الثقافية واألدبية الخاضعة إلشراف وزارة الثقافة:
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي لهذه األندية عند تقديم املستندات التالية:
 .1موافقة وزارة املالية على فتح الحساب.
 .2صورة الترخيص الصادر من الجهة املشرفة.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .4تفويض من مجلس اإلدارة يحدد األشخاص املفوضون (توقيع مشترك) فتح الحساب وإدارته.
 .5صور هويات املفوضون وأعضاء مجلس اإلدارة.
 نادي اإلبل والفروع واملكاتب التابعة له:
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي للنادي والفروع واملكاتب التابعة له بعد تقديم املستندات التالية:
 .1صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
 .2تفويض مجلس اإلدارة لألشخاص املفوضون فتح الحساب وإدارته.
 .3صور هويات املفوضون التوقيع.
 .4صور هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5أن يتم الصرا من الحساب لألغراض التي أنش ئ من أجلها.

 / 10-5-1-300الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام:
تفتح الحس ااا ات البنكية لهذه الجهات (ملزيد من االس ااترش اااد عن تلك الجهات وأس اامائنا راجع امللحق "ب“) ،بعد اس ااتيفاء
املستندات التالية:
 .1صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
 .2تفويض من مجلس اإلدارة للشخص املفوض أو األشخاص املفوضون تشغيل هذه الحسا ات ،إلى جانب وثائق
تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

 / 11-5-1-300الغرف التجارية والصناعية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الغرا بعد الحصول على املستندات التالية:
 .1صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .2تفويض من مجلس اإلدارة للشخص املفوض أو األشخاص املفوضون فتح وتشغيل هذه الحسا ات ،إلى جانب وثائق
تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

 / 12-5-1-300بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع:
تفتح الحسا ات البنكية الخاصة بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط واملستندات
واإلجراءات اآلتية:
 .1خطاب من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية طلب فتح الحساب وتحديد
الغرض منه.
 .2صورة من موافقة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية على ناء أو ترميم أو
توسعة املسجد أو الجامع.
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استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية الخاص
َ
تكوين لجنة ملتابعة ناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو املسجد ،رئاسة مدير فرع الوزارة شخصيا وعضوية اثنين من
مسئولي فرع الوزارة في املنطقة املعنية.
يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد منطقة  – .......حساب .....
" ناء أو ترميم أو توسعة" " ......اسم الجامع أو املسجد").
ً
تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في املنطقة املعنية شخصيا (توقيع أساس ي) االشتراك مع أحد عضوي
اللجنة املشار إلينا أعاله أو كلينما.
استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة املفوضون التوقيع.
تحديد مصادر األموال ،وإذا كان مصدر األموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة املختصة.
ال يتم الصرا من الحساب إال موجب شيكات وبتوقيع مشترك ،وال يتم إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية
لهذا الحساب.
تحديد مدة لسريان الحساب وربطها املدة املحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة املسجد أو الجامع ،وفي
حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك موجب خطاب من قبل وزارة الشؤون
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
والدعوة واإلرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك املركزي.
موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.

 / 13-5-1-300الجمعيات واللجان الوطنية:
تفتح الحسا ات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة
العمى بعد استيفاء املستندات واملتطلبات اآلتية:
 .1طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.
 .2صورة من املوافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء املتضمن املوافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.
 .3صورة من النظام األساس ي للجمعية أو اللجنة.
 .4صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجمعية أو اللجنة.
 .5صور الهويات الشخصية ألعضاء املجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.
ً
 .6تحديد أسماء املفوضون التوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتنم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحمنا
من الجمعية ومن البنك ،ويكون تغيير املفوضون التوقيع ً
ناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى
البنك املفتوح الحساب فيه.
 .7يكون السحب من هذه الحسا ات موجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب موجب شيكات فتصرا للمستفيد
األول.

 / 14-5-1-300محاكم املوضوع والتنفيذ:
تفتح الحسا ات البنكية ملحاكم املوضوع كاملحاكم التجارية أو محاكم األحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا
املنظورة لدينا ،وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ ،على النحو اآلتي:
 .1كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه ( النسبة لحسا ات محاكم التنفيذ) ،أو كتاب من سعادة
وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه ( النسبة لحسا ات محاكم املوضوع) ،موجه إلى البنك طلب فتح
ً
الحسابُ ،يحدد فيه أسماء األشخاص املفوضون إدارة وتشغيل الحساب ،على أن يكون التوقيع مشتركا ين أثنين
من املسؤولين.
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 .2استيفاء صور هويات املفوضون ونماذج تواقيعهم.
ً
 .3يكون الحساب منفصال عن الحسا ات الخاصة كل محكمة.
 .4يكون الصرا من الحساب إما موجب شيكات تصرا للمستفيد األولُ ،ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب
الشيك ،ورقم القضية وتاريخها ،أو موجب حواالت إلى الحسا ات التجميعية كالحساب املفتوح اسم (وزارة
العدل/وكالة التنفيذ) املخصص للمبالغ املحصلة عبر نظام سداد ،أو حسا ات املستفيدين.
ً
 .5ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات ننائيا.

ً
ً
 .6ال يسمح التحويل من هذه الحسا ات إلى خارج اململكة ،ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصا (طبيعيا أو
ً
ً
اعتباريا) أجنبيا مقره خارج اململكة شريطة أن يكون السماح التحويل موجب موافقة وكيل الوزارة املختص أو رئيس
املحكمة.

 / 15-5-1-300عمليات اإلفراغ العقاري:
تفتح الحسا ات البنكية التجميعية الوسيطة ألغراض عمليات اإلفراغ العقاري والقرارات املشمولة اختصاصها بعد
استيفاء املتطلبات والضوا ط اآلتية:
ُ
 .1يفتح الحساب موجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء املفوضون
(شخصين على األقل) توقيع مشترك.
 .2يكون مسمى الحساب (عمليات اإلفراغ العقاري لا  .).....ويكون منفصال ومستقال عن الحسا ات الخاصة وزارة العدل.
 .3استيفاء صور هويات املفوضون التوقيع ونماذج تواقيعهم.
ً
سواء العمليات التي تتم إلى
 .4يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق خدمة االفراغ العقاري االلكتروني
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
تصرا للمستفيد األول ،ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية املستفيد.
ً
 .5ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية على هذه الحسا ات ننائيا.
 .6ال يسمح التحويل من هذه الحسا ات إلى خارج اململكة.

 / 16-5-1-300الحقوق املدنية – حساب تسوية املديونيات الخاصة:
تفتح الحس ا ا ا ااا ات البنكية الريال الس ا ا ا ااعودي فقط ألي من إدارات وش ا ا ا ااعب وأقس ا ا ا ااام تنفيذ األحكام الحقوقية ووحدات
الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط واملتطلبات اآلتية:
 .1خطاب من مدير (إدارة أو شاعبة أو قسام تنفيذ األحكام الحقوقية أو مدير مركز الشارطة الخارجية) موجه إلى البنك
طلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد املفوضون التوقيع.
 .2يكون مس ا ا ا اامى الحس ا ا ا اااب (وزارة الداخلية -األمن العام – إدارة تنفيذ األحكام الحقوقية في منطقة  /مدينة /محافظة
 – ......حساب تسوية املديونيات الخاصة).
ُ .3يدار الحسااب توقيع مشاترك ين شاخصاين على األقل هما مدير (إدارة أو شاعبة أو قسام تنفيذ األحكام الحقوقية أو
ً
ً
مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعا أساسيا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون التوقيع ونماذج تواقيعهم.
 .5تودع املبالغ في الحساب من املدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق اآلتي:
 شا اايكات مصا اارفية وذلك وفق الصا اايغة التالية (ألمر إدارة الحقوق املدنية في منطقة  /مدينة  /محافظة ....
– حساااب تسااوية املديونيات الخاصااة) ويذكر في متن الشاايك أن الغرض من إيداع الشاايك (سااداد مديونية
 " .....اسم املدين /رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
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.6

.7
.8
.9

 الحواالت املستوفية لجميع البيانات الخاصة املحول والغرض من التحويل.
 نقاط البيع (.)Point of Sale
 أجهزة اإليداع النقدي اآللي.
يكون السااحب من الحساااب من املفوضااون املذكورين في ( )3أعاله موجب شاايكات فقط وفق الصاايغة اآلتية (ألمر ...
ويذكر اس ا اام الدائن) ويذكر في متن الش ا اايك أن الغرض من ص ا اارا الش ا اايك (س ا ااداد مديونية  " .....اس ا اام املدين  /رقم
الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
ً ً
يمنع إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات منعا اتا ،وال يسمح التحويل مننا.
على مسئول االلتزام في البنك التأكد من استيفاء وسالمة كافة املتطلبات الواردة أعاله.
على البنك إرس ااال كش ااف تفص اايلي ش ااهري عن الحس اااب إلى إدارة الحقوق املدنية املعنية أو حال طلبنا دون أن يترتب
على ذلك أي رسوم مالية.

 /17-5-1-300الجمعيات العلمية:
تفتح الحسا ات البنكية للجمعيات العلمية على النحو اآلتي:
 .1خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك طلب فتح الحساب محدد ه األشخاص املفوضون إدارة
ً
وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركا ين أثنين من املسؤولين (الرئيس أو نائبه واملدير املالي).
 .2صورة من قرار مجلس الجامعة تأسيس الجمعية.
 .3صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة املعتمد من قبل مجلس الجامعة.
 .4صورة من الالئحة األساسية املنظمة ألعمال الجمعية.
 .5صور من هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضون إدارة وتشغيل الحساب.
 .6يحدد قبول اإليداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه الالئحة األساسية (أو الالئحة املالية) للجمعية.
 .7ال يسمح قبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج اململكة ،استثناء الحواالت ألغراض إدارة أعمال الجمعية (على
سبيل املثال :مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركة في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها) بعد
الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
ً
 .8ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ننائيا.

/18-5-1-300الهيئات املهنية:
تفتح الحسا ات البنكية للهيئات املهنية على النحو اآلتي:
 .1خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك طلب فتح الحساب محدد ه األشخاص املفوضون إدارة وتشغيل
ً
الحساب على أن يكون التوقيع مشتركا ين اثنين من املسؤولين (رئيس املجلس أو من يفوضه واألمين العام).
 .2صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة املعتمد من قبل الجهة الحكومية املناط بنا اإلشراا على عمل الهيئة "جهة
االختصاص".
 .3صورة من الالئحة األساسية املنظمة ألعمال الهيئة.
 .4صور من هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضون إدارة وتشغيل الحساب.
 .5يحدد قبول اإليداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه الالئحة األساسية (أو الالئحة املالية) للهيئة.
 .6ال يسمح قبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج اململكة ،استثناء الحواالت ألغراض إدارة أعمال الهيئة (على
سبيل املثال :مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركة في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها) بعد
الحصول على موافقة جهة االختصاص.
ً
 .7ال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمانية لهذه الحسا ات ننائيا.
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 / 6-1-300القواعد الخاصة بالسفارات األجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران واملنظمات املتعددة
األطراف وموظفيها:
 / 1-6-1-300السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
-

-

يسمح للسفارات األجنبية والقنصليات واملؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايمنا فتح حسا ات .ولكن ال يسمح
لها أن تفتح حسا ات لصالح أو نيا ة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية
وغيرها.
على البنك الحصول من تلك الجهات الد لوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته
ً
واملقيمين املفوضون إدارته وصور طاقاتنم الد لوماسية مرفقا ه صورة البطاقة الد لوماسية للسفير أو القنصل
ً
ديل عن صورة البطاقة الد لوماسية مصادقة وزارة الخارجية
مصادقا علينا ختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق ٍ
على الخطاب بشخصية املسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب .أما في حالة
كون السفارة تحت التأسيس في اململكة فيمكن للبنوك فتح حسا ات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية
يحدد اسم السفارة واملسئول عن فتح الحسا ات ونوع هويته ورقمها ،وعلى البنك تحديث البيانات لها وملوظفينا بعد
اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.

 / 2-6-1-300الدبلوماسيون املقيمون:

ً
أخذا في االعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته
التنفيذية واألدلة اإلرشادية الصادرة موجبنم بشأن األشخاص السياسيون املعرضون للمخاطر ،تفتح الحسا ات البنكية
للد لوماسيين املقيمين العاملين في السفارات األجنبية والقنصليات .موجب طاقاتنم الد لوماسية الصادرة عن وزارة
الخارجية وصورة من جواز السفر الد لوماس ي للمطا قة وتحفظ ملف العميل .أما النسبة للد لوماسيين الذين يعملون
على تأسيس سفارات حديثة لبلداننم في اململكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم
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.

 / 3-6-1-300الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة:
تفتح الحسا ات البنكية لهؤالء الد لوماسيون .ويجب على البنك اإلضافة إلى املستندات املطلوبة موجب متطلبات
القاعدة رقم ( )2-6-1-300أعاله ،الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت املهمة.
وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب .ويجب
ً
إقفال هذه الحسا ات انمناء مدة الزيارة (املهمة) .وفي حال انمناء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا لها ولم يتم تصفية الرصيد
فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد املغادرة ويحدد طريقة تسليمه
رصيد حسا ه ،أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام ملدة قصيرة لعدة أيام فال يسمح للبنك فتح حسا ات لهم.

 / 4-6-1-300شركات الطيران األجنبية وموظفوها:
يسمح لشركات الطيران األجنبية أن تفتح حسا ات ألغراضها األساسية .ولكن ال يسمح لها أن تفتح حسا ات لصالح أو
نيا ة عن املؤسسات والكيانات االعتبارية األخرى مثل الشركات والهيئات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية وسواها.
ويمكن فتح الحسا ات بعد استيفاء اآلتي:
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.3
.4
.5
-

ً
يجب أن يكون الشخص املفوض فتح الحساب لشركة الطيران مقيما في اململكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن
يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكالء).
صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران املدني.
صورة الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر دون وجود وكيل،
ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
ً
صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط موجبه أو استنادا إليه.
قصر أغراض الحساب على استالم عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكالء واملوردين اآلخرين.
الحسا ات الخاصة موظفي تلك الشركات ينطبق علينا ما تضمنته القاعدة رقم (.)1-200

 / 5-6-1-300القواعد الخاصة باملنظمات الدولية املتعددة األطراف:
 رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات والهيئات التابعة لها:
 رابطة العالم اإلسالمي:
تفتح الحسا ات البنكية لرا طة العالم اإلسالمي على النحو اآلتي:
ً
أوال :الحساب الرئيس:
أ .متطلبات فتح الحساب الرئيس:
ٌ
 .1كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرا طة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحس ا ا ا اااب ،محدد فيه الغرض من
ً
ً
الحساب ،على أن يكون املفوضين إدارته توقيع مشترك هما رئيس الرا طة أو نائبه واملدير املالي توقيعا أساسيا.
 .2صورة من اتفاقية املقر في اململكة والبروتوكول امللحق بنا.
 .3صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرا طة وتعيين مسئولينا وصالحياتنم.
ٌ
 .4صورة هوية رئيس الرا طة ونائبه واملسئول املالي ،وأعضاء مجلس اإلدارة مصادق علينا من الرا طة.
 .5يفتح حساب رئيس واحد فقط للرا طة اسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
 .6موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.
 .7قصاار خدمة الهاتف املصاارفي واإلنترنت على االسااتعالم عن األرصاادة والتحويل من الحسااا ات الفرعية إلى الحساااب
الرئيس فقط.
 .8إحاطة البنك املركزي حال فتح الحساب.
ب .ضوابط اإليداعات:
ُ .1يسا اامح قبول املبالغ النقدية املودعة من منسا ااوبي الرا طة املعتمدين (الرسا ااميين) في حسا ااابنا الرئيس والحسا ااا ات
الفرعية.
ُ .2يس اامح قبول اإليداعات (النقدية والش اايكات والحواالت ونحوها) في الحس اااب الرئيس والحس ااا ات الفرعية الواردة
للبنك من داخل اململكة من غير منس ا ا ااوبي الرا طة نفس ا ا ااها ومن غير منس ا ا ااوبي فروعها املعتمدين (الرس ا ا ااميين) التي
يكون الغرض مننا هبة أو إعانة أو وقف فقط وال يسمح قبولها إذا كانت تبرعات.
ُ .3يس اامح قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حس اااب الرا طة الرئيس والحس ااا ات الفرعية مباش اارة لدى البنك
املنص ااوص في غرض ااها أننا هبة أو إعانة أو تبرع وال يس اامح إيداعها في حس ااا ات الرا طة لدى البنك إال بعد أن تقدم
ً ً
الرا طة للبنك موافقة الجهة الرس ا ا اامية املختص ا ا ااة في اململكة على دخول املبلغ س ا ا ااواء كان تحويال واردا أو ش ا ا اايكات
تحت التحصيل أو نحوه.
ج .ضوابط السحوبات:
ُيقصا اار الصا اارا من الحسا اااب الرئيس واسا ااطة شا اايكات أو التحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجها على أن يتم
ُ
التحقق من أن العمليات (تحويل أو إص ا ا ا اادار ش ا ا ا اايكات أو غيرها) املراد تنفيذها إلى خارج اململكة خاص ا ا ا ااة أغراض إدارة
الرا طة أو تنفيذ رامجها أو مشاريعها.
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د .استثمار األرصدة:
يس ا اامح للرا طة فتح حس ا ااا ات الس ا ااتثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتنا في أنش ا ااطة يكون لها عائد مالي يس ا اااعدها على
تحقيق أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع الرابطة وألنشطتها املختلفة:
 تفتح حسا ات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرا طة أو مرتبطة ه ألغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرا طةاملختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
 .1كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرا طة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض واملفوضين إدارة
الحساب.
 .2صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة افتتاح فرع الرا طة أو ممارسة النشاط الفرعي.
ً
 .3صور هويات املفوضين التوقيع مصادقا علينا من الرا طة.
 .4يسمح تفويض مخولين إلدارة الحساب من منسوبي الرا طة موجب طلب من رئيس الرا طة أو نائبه حيث يقتصر
تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
ُ
 تعد مس ااتندات فتح وتحديث الحس اااب الرئيس مكملة ومحققة للحس ااا ات الفرعية حيث أن الغرض من الحس ااا اتالفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
 املؤسسات والهيئات املنبثقة عن رابطة العالم اإلسالمي ومنها الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الجهات على النحو اآلتي:
ً
أوال :الحساب الرئيس:
أ .متطلبات فتح الحساب الرئيس ي:
 .1كتاب من رئيس الجهة التابعة لرا طة العالم اإلسالمي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو
ٌ
محدد فيه الغرض من الحساب ،على أن يكون املفوضين إدارته توقيع
استمرار الحساب الحالي وتحديثه،
ً
ً
مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه واملدير املالي توقيعا أساسيا.
 .2صورة اتفاقية املقر في اململكة الخاصة را طة العالم اإلسالمي والبروتوكول امللحق بنا.
 .3صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسئولينا وصالحياتنم.
 .4صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.
ً
 .5صورة هوية رئيس الجهة ونائبه واملسئول املالي ،وأعضاء مجلس اإلدارة مصادقا علينا من الجهة.
 .6يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة اسمها الوارد في الترخيص لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
 .7موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.
 .8قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب
الرئيس فقط.
 .9إحاطة البنك املركزي حال فتح الحساب.
ب .ضوابط االيداعات:
ُ .1يسمح قبول املبالغ النقدية املودعة من منسوبي الجهة املعتمدين (الرسميين) في حسابنا الرئيس والحسا ات
الفرعية.
ُ .2يسمح قبول اإليداعات (النقدية والشيكات والحواالت ونحوها) في الحساب الرئيس والحسا ات الفرعية الواردة
للبنك من داخل اململكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين (الرسميين) التي يكون
الغرض مننا هبة أو إعانة أو وقف فقط وال يسمح قبولها إذا كانت تبرعات.
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ُ .3يسمح قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسا ات الفرعية مباشرة لدى البنك
املنصوص في غرضها أننا هبة أو إعانة أو تبرع وال يسمح إيداعها في حسا ات الجهة لدى البنك إال بعد أن تقدم
ً ً
الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء كان تحويال واردا أو شيكات تحت
التحصيل أو نحوه.
ج .ضوابط السحوبات:
ُيقصر الصرا من الحساب الرئيس واسطة شيكات أو التحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجها على أن يتم
ُ
التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) املراد تنفيذها إلى خارج اململكة خاصة أغراض إدارة الرا طة
أو تنفيذ رامجها أو مشاريعها.

-

-

د .استثماراألرصدة:
يسمح للجهة فتح حسا ات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتنا في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق
أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع املؤسسة أو الهيئة وألنشطتها املختلفة:
تفتح حسا ات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة ه ألغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة املختلفة
بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
 .1كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض واملفوضين إدارة
الحساب.
 .2صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة افتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.
 .3يكون تفويض املخولين إلدارة الحساب من منسوبي الجهة موجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه حيث يقتصر
تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
ً
 .4صور هويات املفوضين التوقيع مصادقا علينا من الجهة.
ُ
تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسا ات الفرعية حيث أن الغرض من الحسا ات الفرعية
تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي:
تفتح الحسا ات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية:
أوال :الحساب الرئيس
أ .متطلبات فتح الحساب:
 .1كتاب من األمين العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار
ٌ
محدد فيه الغرض من الحساب وأن املفوضون إدارته توقيع مشترك هما الرئيس أو األمين
الحساب الحالي وتحديثه،
العام مع املسئول املالي (توقيع أساس ي).
 .2صورة اتفاقية املقر التواجد في اململكة.
 .3صورة البروتوكول امللحق اتفاقية املقر.
 .4صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسئولينا وصالحياتنم.
 .5صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.
 .6اتفاقية (عقد) فتح الحساب من املفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل واملستفيدين الحقيقين.
ً
 .7صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة واملسئول املالي وأعضاء مجلس األمناء مصادقا علينا من الندوة.
 .8يفتح حساب واحد فقط للندوة اسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل .يفتح الحساب لدى اإلدارة
العامة (املركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في املنطقة.
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 .9موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم
ً
حاليا وتحديثه.
 .10قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس
فقط.
 .11إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.
ب .ضوابط اإليداعات في الحساب:
 .1يسمح قبول املبالغ النقدية امل ودعة من منسوبي الندوة املعتمدين (الرسميين) في حسابنا الرئيس والحسا ات الفرعية.
 .2يسمح قبول اإليداعات (النقدية والشيكات والحواالت ونحوها) في الحساب الرئيس والحسا ات الفرعية الواردة للبنك
من داخل اململكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض مننا هبة
أو إعانة فقط.
 .3ال يسمح قبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا كانت تبرعات.
 .4يسمح قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسا ات الفرعية مباشرة لدى البنك
ً
املنصوص في غرضها أننا هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضا قبول املبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك األخرى
العاملة في اململكة أو خارج اململكة .وال يسمح إيداعها في حسا ات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك األخرى إال
ً
ً
بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء كان تحويال واردا أو
شيكات تحت التحصيل أو نحوها.
ج .ضوابط السحوبات من الحساب:
يقصر الصرا من الحساب الرئيس واسطة شيكات أو التحويل فقط إلى جهات داخل اململكة أو خارجها من خالل الحساب
الرئيس أو موجب عضوية حواالت مرتبطة الحساب الرئيس ( النسبة للحواالت).
د .استثماراألرصدة:
يسمح للندوة فتح حسا ات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتنا في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق
أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع الندوة وألنشطتها املختلفة:
تفتح حس ااا ات فرعية مش ااتقة من الحس اااب الرئيس للندوة أو مرتبطة ه ألغراض الفروع نفس ااها أو أنش ااطة الندوة املختلفة بعد
استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
 .1صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة افتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.
 .2كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحس اااب الفرعي محدد فيه الغرض منه واملفوض ااون إدارة
الحساب.
 .3يكون تفويض املخولين إلدارة الحساب من منسوبي الندوة موجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة حيث يقتصر
تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا ات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
ً
 .4صور هويات املفوضون التوقيع مصادقا علينا من الندوة.
 .5تعد مسا ااتندات فتح وتحديث الحسا اااب الرئيس مكملة ومحققة للحسا ااا ات الفرعية ،والغرض من الحسا ااا ات الفرعية
تجميعي للحساب الرئيس فقط.
 البنك اإلسالمي للتنمية:
تفتح الحسا ات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
 .1طلب فتح الحساب موجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
 .2صورة اتفاقية املقر (التصريح) تواجد البنك في اململكة.
ً
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
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 .4استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب املقدم.
 .5يسمح إعطاء دفاتر شيكات للمصروفات اإلدارية للبنك وموظفيه وال يشترط أن تكون حسا اته حسا ات مراسلة.
 .6صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب املطبقة في البنك.
 منظمة التعاون اإلسالمي واألجهزة التابعة لها:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه املنظمة بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
 .1الحصول على طلب فتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين املنظمة محدد فيه أسماء ووظائف األشخاص املفوضون
فتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.
 .2صورة اتفاقية املقر تواجد هذه املنظمة في اململكة (أو ما يقوم مقام هذا املتطلب).
ً
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس املنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب املقدم.
 .5يسمح لهذه املنظمة تنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة برامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
 البعثة الدائمة لجمهورية روسيا االتحادية لدى منظمة التعاون اإلسالمي:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
ٌ
سواء الريال أو العمالت األجنبية موجه للبنك املراد فتح الحساب فيه حيث يكون
 .1استيفاء طلب فتح الحساب
ً
مصادقا عليه من منظمة التعاون اإلسالمي.
 .2صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في اململكة املوضح فيه أن غرض التواجد صفة دائمة لجمهورية
روسيا االتحادية لدى منظمة التعاون اإلسالمي.
 .3خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون اإلسالمي يحدد فيه الشخص أو األشخاص املفوضون إدارة
الحساب.
 .4صور هوية املفوضون فتح وإدارة الحساب حسب ما يصدر لهم في اململكة من هويات إما طاقاتنم الد لوماسية أو
إقاممنم.
 .5يسمح للبعثة استقبال وتحويل األموال املتعلقة أغراضها وبرامجها فقط.
 املنظمة العربية للهالل األحمروالصليب الدولي:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه املنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
 .1الحصول على طلب فتح الحساب من أمين أو نائب أمين املنظمة أو املكتب أو البرنامج في اململكة.
 .2صورة اتفاقية املقر (التصريح) تواجده في اململكة.
ً
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون إدارة الحساب وهوية رئيس املنظمة أو البرنامج أو املكتب أو نائب الرئيس حسب
الطلب املقدم.
 .5موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .6إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.
 .7يسمح لهذه املنظمة تنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة برامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
 املنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف األخرى:
تفتح الحسا ات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراا ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات
وغيرها مثل األمم املتحدة ومؤتمر العالم اإلسالمي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون
الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات اإلرسال الفضائية العربية وما في حكمها ،وفق الشروط التالية:
 .1الحصول على طلب فتح الحساب من رئيس أو أحد وكالء أو نواب الرئيس.
 .2صورة اتفاقية املقر (التصريح) تواجده في اململكة.
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ً
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس املنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب املقدم.
 الحسابات الشخصية ملوظفي هذه املنظمات:
ال يتطلب حصول البنك على موافقة البنك املركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق علينم
نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم ( )1-200والد لوماسيون تنطبق علينم الشروط الواردة في القاعدة رقم (.)6-1-300

 / 6-6-1-300الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحمالت اإلغاثية:
تفتح الحسا ات البنكية للحمالت واللجان اإلغاثية املخصصة ،وكذلك مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
"املركز" ألغراض إدارة أعماله وحمالته اإلغاثية في الخارج على النحو اآلتي:
 .1صورة من موافقة املقام السامي الكريم إنشاء اللجنة/الحملة املخصصة لجمع التبرعات ،واستيفاء موافقة البنك
املركزي على فتح حساب رئيس ي واحد اسمها ،بعد تحديد املفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور
هويات املفوضون التوقيع ونماذج تواقيعهم .وفي حال كان طالب فتح الحساب املركز فيجب الحصول على كتاب من
املشرا العام على املركز ّ
موجه إلى البنك ُيحدد فيه املفوضون إدارته (شخصين على األقل) توقيع مشترك ،واستيفاء
صور هويات املفوضون التوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد الطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمننا ما يرد من
.2
.3

.4
.5
.6

امليزانية العامة للدولة أو ميزانية املركز.
ُيسمح ألصحاب الصالحية املخولين املركز أو اللجان والحمالت اإلغاثية فتح حسا ات فرعية مرتبطة الحساب
الرئيس ألغراض جمع التبرعات واألعمال اإلغاثية.
فصل الحسا ات البنكية للمركز ألغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه مهامه االغاثية التي
تكون مصادر أموالها من امليزانية العامة للدولة أو ميزانية املركز عن حسا ات املركز التي تكون مصادر أموالها خالا
امليزانية العامة للدولة او ميزانية املركز ،ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم ( )1-1-500الخاصة فتح
وإدارة حسا ات الجهات الحكومية على حسا ات املركز التي تكون مصادر أموالها من امليزانية العامة للدولة أو ميزانية
املركز.
ً
ُيسمح قبول اإليداعات في هذه الحسا ات كافة الوسائل نقدا أو شيكات أو حواالت داخلية ،وللمركز قبول التبرعات
ً
ً
االلكترونية من خالل وا ات الدفع اإللكترونية الوسائل املختلفة ما في ذلك البطاقات االئتمانية (داخليا وخارجيا).
عدم إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمانية.
عدم قبول التحويل إلى خارج اململكة أو استقبال الحواالت من هناك إال بعد الحصول على موافقة البنك املركزي،
استثناء حسا ات املركز ال تنطبق علينا هذه الفقرة.

 / 7-6-1-300الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه اللجان وفق الضوا ط التالية:
 .1صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية املوافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
 .2توجيه من البنك املركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء املفوضون إدارته.
 .3صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية بياناتنم الشخصية.

 / 8-6-1-300مكاتب االتصال االقتصادية والفنية في اململكة:
تفتح الحسا ات البنكية ملكاتب االتصال االقتصادية والفنية وفروعها ،التابعة للدول األجنبية املرخصة من وزارة
االستثمار في اململكة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية- :
 .1طلب من مدير املكتب موضح فيه الغرض من الحساب.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة االستثمار.
تواقيع املفوضون إدارة الحساب وصور هوياتنم.
يكون مسمى الحساب (مكتب االتصال االقتصادي  /الفني الا  ،)........ويربط سريانه مدة سريان الترخيصُ ،ويجدد
موجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة االستثمار.
ُيدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى املكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا ُمقيمين
في اململكة موجب إقامات نظامية.
يقصر استخدام الحساب لألغراض املحددة في الترخيص ،وال يسمح لهذه املكاتب أن تفتح حسا ات لصالح أو نيا ة
عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.
يكون تغيير املفوضون إدارة الحساب موجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها املكتب ،وموافقة
وزارة االستثمار.
موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.

 /7-1-300الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم املالي:
تفتح الحسا ات البنكية الخاصة التصفية ،أو حصيلة يع أصول التفليسة الضامنة لدين املدين عند إجراء إعادة التنظيم
املالي موجب نظام اإلفالس ،وكذلك الحسا ات البنكية الخاصة التصفية موجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط
واملستندات واإلجراءات اآلتية:
ً
أوال :افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام اإلفالس
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
أ.

قرار املحكمة املشتمل على اآلتي:
 افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية. تعيين أمين إفالس واحد أو أكثر ،وتحديد أسمائنم وصالحياتنم ،أو تعيين لجنة اإلفالس للقيام مهمات إدارةإجراء التصفية اإلدارية.
ً
طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب األحوال -موضحا فيه الغرض منه.
يكون مسمى الحساب على النحو اآلتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية تحت التصفية  - .....حساب
تصفية).
صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص االعتباري تحت التصفية ،والهوية الوطنية أو اإلقامة
للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.
صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة أمين التصفية ،وفي حال إجراء التصفية اإلدارية،
يستوفى خطاب من لجنة اإلفالس يتضمن يانات املفوض إدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.
ُيدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس-حسب األحوالً -
وفقا لحكم املحكمة افتتاح أي من إجراءات
التصفية.
يسمح إصدار دفاتر شيكات لهذه الحسا ات ً
ناء على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب
األحوال ،-وال يسمح إصدار طاقات صراا آلي أو طاقات ائتمان ،إال إذا نص حكم املحكمة افتتاح االجراء على
خالا ذلك.
مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب األحوال -على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق
مع األصول.
مدة صالحية الحساب:
إجراء التصفية :يستمر الحساب إلى حين الحكم إنناء اإلجراء ،على أن يقفل الحساب موجب خطاب من أمين
التصفية مبني على قرار املحكمة إنناء اجراء التصفية.
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ب .إجراء التصفية اإلدارية :يستمر الحساب وفق املدة املنصوص علينا في نظام اإلفالس ،ويتم التجديد بعد انمناء هذه
املدة موجب خطاب من لجنة اإلفالس مبني على قرار من املحكمة يوضح فيه عدم االنمناء من مدة اإلجراء ،واملدة
الالزمة لذلك ،على أن يقفل الحساب عند االنمناء من إجراء التصفية اإلدارية موجب خطاب من لجنة اإلفالس
يفيد إصدار قرار اللجنة إنناء االجراء.

ً
ثانيا :التصفية ألحد أسباب االنقضاء الواردة في املادة رقم ( )16من نظام الشركات
 .1قرار املحكمة تصفية الشركة ،وفي حال التصفية االختيارية من قبل الشركاء؛ يستوفى قرار الشركاء أو الجمعية
العامة للشركة املتضمن املوافقة على التصفية.
 .2طلب من املصفي فتح الحساب.
 .3تعيين املصفي (اسمه والقيود املفروضة على سلطاته) موجب قرار املحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة
للشركة.
 .4صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.
 .5صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات املساهمة
املدرجة).
 .6صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.
 .7يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية  - .....حساب تصفية).
ُ .8يدار الحساب من قبل املصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.
 .9يسمح إصدار دفاتر شيكات لهذه الحسا ات ً
ناء على طلب من املصفي ،وال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو
طاقات ائتمان ،إال إذا نص قرار تصفية الشركة على خالا ذلك.
 .10مصادقة البنك واملصفي على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول.
 .11تكون صالحية الحساب للمدة املنصوص علينا في قرار املحكمة تصفية الشركة ،وفي حال التصفية االختيارية يتوجب
أال تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقص ى ،ويكون تجديد هذه املدة خطاب من املصفي مبني على أمر قضائي يوضح
فيه عدم االنمناء من التصفية ،واملدة الالزمة لذلك.
ُ .12يقفل الحساب عند االنمناء من التصفية موجب خطاب من املصفي مرفق ه ما يفيد تصديق الجهة التي ّ
عينت
املصفي على تقرير انمناء أعمال التصفية.
ً
ثالثا :حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين املدين وفق إجراء إعادة التنظيم املالي
 .1قرار املحكمة املشتمل على اآلتي:
 افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي "اإلجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية "املدين". تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم املالي "األمين".ً
 .2طلب فتح الحساب من قبل األمين موضحا فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة يع أصول التفليسة الضامنة
لدين املدين الذي تم افتتاح اإلجراء له" ،ومدة صالحية الحساب على أال تتجاوز تاريخ صدور حكم املحكمة إنناء
اإلجراء.
 .3الحصول على يانات الهوية الوطنية لألمين والتحقق من صحمنا.
 .4يكون مسمى الحساب على النحو اآلتي" :حساب يع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم املدين) الخاضع إلجراء إعادة
التنظيم املالي".
ُ
ُ
ُ .5يدار الحساب من قبل األمين املحدد في قرار املحكمة وفق أحكام املادة (الثانية والثمانين) من نظام اإلفالس .يسمح
إصدار دفتر شيكات لهذه الحسا ات ً
ناء على طلب األمين ،وال يسمح إصدار طاقات صرا آلي أو طاقات ائتمان.
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 .6استيفاء إقرار من األمين إشعار البنك فور صدور قرار املحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله ،وعلى البنك تمكين األمين
الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار املحكمة القاض ي تعيينه ،وبيانات الهوية الوطنية
الخاصة ه والتحقق من صحمنا.

 / 2-300األشخاص االعتباريون غيراملقيمين:
 / 1-2-300الشركات الخليجية التجارية غيراملصرفية غيراملقيمة في اململكة:
 / 1-1-2-300الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية:
تفتح الحسا ات البنكية للشركات الخليجية لألغراض التجارية واالئتمانية وفق الشروط واملتطلبات التالية:
 .1صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة) في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
 .2طلب فتح حساب نكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب حيث يتطا ق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد
التأسيس والترخيص النشاط.
 .3التحقق والتعرا من الهوية الوطنية ملالك  /مالكي املنشأة الخليجية ( استثناء شركات املساهمة املدرجة).
 .4عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية املواطنين الخليجيين
فينا (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن  %50من رأسمال الشركة.
 .5التعرا والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني دول
املجلس أو منش تنا الخليجية.
 .6صور من هويات املديرين املفوضون وجنسياتنم.
 .7صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة املنشأة الذي يخول األشخاص إدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك
ً
محددا في عقد التأسيس.
 .8أن يكون املفوض إدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،وفي حال ما إذا كان غرض الحساب
الحصول على تسهيالت من نك عامل في اململكة فيسمح أن يكون املفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة
املقيمين في دولة الشركة.
 .9مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة املتطلبات املوضحة أعاله.
ً
 .10يجب استيفاء املستندات أعاله من قبل موظفي البنك مباشرة من خالل مقا لة العمالء شخصيا (املفوضون) أو من
خالل استيفائنا من خالل نك مراسل خليجي وطني مقيم في لد الشركة على أن يقوم املصادقة على مطا قة الصور
لألصول لكافة املستندات املستوفاة عن طريقه ،واملصادق علينا كذلك من السفارة السعودية ،وعلى أن يتم اإليداع
والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك املراسل .كما يسمح كذلك استيفائنا 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
ً
الخليجية علما أن املسئولية الننائية عن يانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في اململكة.
 .11أن يقوم البنك بعد توفر املستندات واملتطلبات أعاله استيفاء وتطبيق مبدأ (اعرا عميلك).
 .12موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .13يشمل السماح فتح الحسا ات كافة أنواع الشركات الخليجية ،وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية،
الصناعية ،الخدمية ،الزراعية ،العقارية.
 .14يحظر فتح حسا ات للبنوك والصيارفة (خالا حسا ات املراسلة) وشركات االستثمار املالي واملؤسسات املالية
وصناديق االستثمار املستقلة أو التابعة وشركات التأمين ،واملؤسسات الفردية واملحالت املرخصة.
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 / 2-1-2-300الحسابات البنكية لألشخاص االعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول األوراق
املالية املدرجة في السوق املالية السعودية:
تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات والشروط والضوا ط واملتطلبات التالية:
 طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو االستثمار في أسهم الشركات املساهمة السعودية أو األوراق املالية ،ويجبعلى البنك التأكد من أن الغرض االستثماري للشركة يتطا ق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص
النشاط وأنه ال يوجد في نظامها األساس ي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتالكها أسهم شركات مساهمة.
أ .الشركات الخليجية:
 .1صورة من الترخيص  /السجل التجاري الصادر عن جهة االختصاص الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة) في دول مجلس
التعاون مصدق علينا مطا قة األصل.
 .2يجب أن ينص نظام الشركة األساس ،أو قرار صادر من جمعية املساهمين ،أو عقد تأسيس الشركة ،أو قرار
الشركاء ،على ما يفيد أنه يجوز للشركة االستثمار في األوراق املالية.
 .3تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية الننائية والتحقق والتعرا على هوياتنم (وكحد أدنى املالك
الطبيعي الذي له ملكية  %25حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة).
 .4صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين وضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية
املواطنين الخليجيين فينا (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ( )%50من رأس املال.
 .5التعرا والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .6صور من هويات املديرين املفوضون وجنسياتنم.
 .7صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول األشخاص إدارة الحساب النقدي واملحفظة
ً
االستثمارية إال إذا كان التفويض منصوصا عليه في عقد التأسيس.
ب .املؤسسة االستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة إنشاء املؤسسة االستثمارية التي تثبت ملكيمنا للحكومة ومننا عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس اإلدارة
وأسماء املفوضون إدارة الحسا ات وصور هوياتنم.
ج .مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية:
الوثائق الخاصة إنشائنا وقرار تشكيل مجلس اإلدارة وأسماء املفوضون إدارة الحسا ات وقرار تخويلهم وصور هوياتنم.
د .صناديق االستثمارالتابعة:
 .1صورة من النظام األساس للصندوق أو ملدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديالت علينما.
 .2الوثائق الخاصة الترخيص إنشاء الصندوق من هيئة سوق املال أو البنك املركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
 .3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املعنيين إدارة الصندوق وتوجيه سياسته.
 .4القرار الصادر تسمية املخولين إدارة الصندوق وصور هوياتنم.
 .5صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين وضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق
وإدارته وأن ملكية املواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين  /اعتباريين) تزيد عن (.)%50
ً
 تستوفى املستندات املذكورة في الفقرات (أ – ب – ج -د) أعاله مباشرة من خالل مقا لة العمالء (املفوضون) شخصياأو من خالل الوسيط الخليجي.
 يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الوسيط الخليجي ،أما إذا كان التعاملً
سيتم مباشرة من خالل مقا لة موظفي البنك للعمالء (املفوضون) شخصيا فيتم استيفاء االستبيان في حالتي الشركة
الخليجية والصندوق االستثماري فقط ،ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق علينما في االستبيان.
 -يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرا عميلك) والعناية الواجبة.

69

-

على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي تزويده أو تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة أي معلومات
عن العمالء املستثمرين عند طلبنا في أي وقت .وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط
خليجي.

 / 2-2-300الشركات واملؤسسات التجارية (غيرالخليجية) غيراملقيمة وغيراملصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في اململكة:

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات واملؤسسات استثناء الحسا ات الوسيطة املسموح بنا في القاعدة رقم
( ،)1-400والقاعدة رقم ( ،)2-400وكذلك ما عدا الشركات واملؤسسات التي يوافق البنك املركزي على حصولها على تسهيالت أو
تمويل أو قروض من البنوك العاملة في اململكة وفق الشروط والضوا ط اآلتية:
الحصول على صور املستندات اآلتية:
أ .الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة).
ب .عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وضوح تركيبة رأس املال وإدارة الشركة.
ج .التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة تخويل األشخاص العملية االئتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك
ً
محددا في عقد التأسيس فيكتفى ه.
قائمة أسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين املفوضون وجنسياتنم.
تحديد املستفيد الطبيعي الحقيقي من امللكية.
ً
التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسيا إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.
يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض مسمى (حساب قرض شركة .).........
ُيدار الحساب الوسيط من مستوى مسئول تنفيذي في البنك.
ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات طاقات صرا آلي وغيره).
تصدر تعليمات العميل (املقترض) الحاصل على التمويل السحب من الحساب موجب أي من اآلتي:
 رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في لده. تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائنم في طلب التمويل.يكون السداد موجب حواالت من لد املقترض في الخارج أو نوك في اململكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض وال يسمح
اإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسا ات داخلية لدى البنك نفسه.

 /3-2-300الشركات واملؤسسات التجارية غيراملقيمة وغيراملصرفية التي لها عقود أو مشاريع في اململكة:

ً
في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير املقيمة عقد أو مشروع في اململكة يمكننا أن تفتح حسا ا لدى أحد البنوك
ً
في اململكة ملدة املشروع أو العقد وفقا للشروط التالية:
 .1الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة االستثمار ،وموافقة املكتب الرئيس ي للشركة ومصادقة
السفارة السعودية في لد املنشأ على هذه املوافقة.
ً
 .2صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقا عليه من السفارة السعودية في لد الشركة.
 .3توصية من نك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في لد املنشأ.
ً
 .4صورة من التفويض الصادر عن املكتب الرئيس ي للشركة مصادقا عليه من السفارة السعودية والذي يحدد األشخاص
املفوضون في اململكة التوقيع نيا ة عن الشركة فيما يتعلق جميع العمليات املالية ما فينا فتح الحسا ات البنكية وتشغيلها
والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة املفوضون.
 .5موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 على البنوك أن تقفل كل هذه الحسا ات عند انقضاء مدة العقد ،ويسمح بندا تصريف بعض األعمال 0مثل تحصيلاملستحقات وتسديد املدفوعات ،ما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل -بعد انمناء املشروع االحتفاظ حسا ات خاصة لهذا الغرض
ً
حتى انمنائه ومن ثم يقفل الحساب وفقا لإلجراءات التالية:
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.1
.2
.3
.4

اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صالحية رئيس العمليات املركز الرئيس ي البنك فقط.
الحصول على خطاب من املكتب الرئيس ي للشركة مصادق عليه من سفارة اململكة في لد املكتب يحدد األشخاص املفوضون
التوقيع على حساب األمانة بعد انمناء أعمال الشركة وطريقة تحويل املستحقات املتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.
أن تقصر اإليداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة املتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة
املالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسا ات عالية املخاطر.

 / 4-2-300الشركات واملؤسسات التجارية غيراملقيمة وغيراملصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع باململكة:
تفتح الحسا ات البنكية للشركات واملؤسسات املصرح لها البيع وإعادة التصدير في مناطق اإليداع في املوانئ املحلية اململكة
سواء كان االستئجار صفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خالل أصحاب عقود االمتياز التأجير وذلك ملدة عقد
اإليجار بعد استيفاء املستندات والشروط التالية:
 .1صورة من عقد إيجار في منطقة اإليداع مصادق علينا من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة امليناء.
 .2صورة من السجل التجاري للمنشأة املستأجرة الصادر لها في لد املنشأ ومصادق علينا من السفارة السعودية مع عنوان
واضح للمنشأة.
 .3تعريف من نك في لد املنشأ للشركة أو املؤسسة املستأجرة.
 .4أن يكون األشخاص املفوضون إدارة حسا ات املنشأة املستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على
إقامات.
 .5أن يحدد الغرض من فتح الحساب موجب خطاب من املستأجر موجه إلى البنك.
 .6أن يتم قفل الحساب فور انمناء مدة اإليجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.

 / 5-2-300البنوك التجارية غيراملقيمة (بما فيها البنوك الخليجية):
تفتح حسا ات مراسلة للبنوك التجارية غير املقيمة ( ما فينا البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسا ات مراسلة للبنوك املركزية،
ً
وذلك وفقا للشروط اآلتية:
 .1موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .2إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.
 .3الحصول على مستندات الترخيص ( استثناء الحاالت التي يكون فينا املراسل هو البنك املركزي ذاته) الصادرة عن سلطات
الترخيص األجنبية املسئولة عن البنك املراسل األجنبي كالبنك املركزي أو هيئة الرقا ة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.
ً
 .4يحظر على البنوك الدخول أو االستمرار في عالقة نكية مع نك مراسل مؤسس في لد ال وجود ماديا له فيه وغير منتسب
إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (.)Shell Banks
 .5يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك املراسلة التي تطبق لداننا معايير قوية نحو تحديد هوية العميل
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 ،وسمعمنا ومستوى الرقا ة التي تخضع لها.
 .6أن تحصل البنوك من البنوك املراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على التزام البنك
املراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب النسبة للعالقات (البنوك) الجديدة وكذلك
العالقات القائمة وتقييم ضوا ط البنك املراسل نحو مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتأكد من أننا كافية
وفعالة ،ما في ذلك التأكد من أن البنك املراسل ال يسمح استخدام حسا اته من قبل نوك صورية.
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ً
 .7على البنوك أن تتأكد من خالل البحث واملعلومات املتاحة علنا (وسائل اإلعالم وغيرها) أن البنوك املراسلة التي تزمع
التعامل معها أو تستمر في التعامل معها ال تخضع لتحقيق بشأن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو مرفوع علينا قضايا في
هذا الخصوص أو تخضع إلجراء رقابي.
 .8ال يسمح فتح حساب مراسلة أو دء عالقة عمل مع نك مراسل إال موافقة اإلدارة العليا للبنك.
 .9على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسا ات يقتصر على التعامالت ما ين املراسلين فقط .وأننا ال تستخدم
ُ
أو تعامل كحسا ات جارية أو ُيصدر لها دفتر شيكات ،وال تقبل اإليداع النقدي وأننا ال تستخدم من قبل طرا ثالث للقيام
أعمال على حسا ه الخاص.

 / 6-2-300شركات االستثماروصناديق االستثمارالدولية واملؤسسات املالية األخرى غيراملقيمة (بما فيها الخليجية):
ال يسمح للبنوك أن تفتح أي حساب مصرفي لشركات االستثمار وصناديق االستثمار واملؤسسات املالية األجنبية ،ما فينا
شركات االستثمار في دول الخليج ،أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتنم طريقة غير نظامية في اململكة ويجمعون األموال الريال
السعودي والعمالت األجنبية .وال يسمح للبنوك السعودية تسهيل تلك األعمال لهذه املؤسسات أي صورة كانت .ويستثنى
من هذا املنع الحاالت والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق املالية في اململكة االستثمار في أسهم الشركات املساهمة
السعودية.

 /7-2-300شركات التأمين والصيارفة غيراملقيمين:
ال يسمح للبنوك السعودية فتح أي حساب لهذه الشخصيات االعتبارية إال في الحاالت التالية وبعد موافقة الرئيس
التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب وهي:
 شركة التأمين غيراملقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يسمح أن يفتح لها حساب وسيط (أمانة )escrow/الرياال السعودي وبالعمالت األجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها
موجب االتفاقية.
 الصيارفة غيراملقيمين:
يسمح أن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء املستندات املتعلقة الترخيص مزاولة (النشاط املصرفي) نشاط
الصرافة الواردة في القاعدة رقم (.)5-2-300

 / 8-2-300شركات بطاقات الدفع غيراملقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج:
ال يسمح للبنوك أن تحتفظ حسا ات نكية لهذه الشركات .ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام
ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب أن تحتفظ حسا ات وسيطة الريال
السعودي لهذه الشركات لتمكيننا من تسديد قيمة مشتريات العمالء للتجار في اململكة .وعلى البنوك أن تحصل من هذه
الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص املوثقة لتتمكن من التعرا علينا.

 / 400القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص األجانب املستثمرين املقيمين وغيراملقيمين غيراملشمولين بنظام
االستثماراألجنبي:
 / 1-400القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية ألغراض ربط الودائع االستثمارية فقط أو ألغراض ربط الودائع
االستثمارية مقابل اصدارخطابات ضمان لألشخاص االعتباريون غيراملقيمين:
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يسمح للبنوك إنشاء عالقة لألشخاص االعتباريون غير املقيمين (على سبيل املثال :صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو
صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) ألغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو ألغراض ربط ودائع استثمارية مقا ل
اصدار خطا ات ضمان لدى البنوك في اململكة ،وعلى البنوك مراعاة أحكام املادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل األموال،
واملادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله ،وتستوفى مستندات املستثمر األجنبي غير املقيم من خالل
مراسلي البنك في الخارج ،ويتطلب مصادقة البنك املراسل على جميع املستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه .وفق الشروط
والضوا ط اآلتية:
 .1استيفاء صور املستندات اآلتية:
أ .الترخيص  /السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة املنشأ.
ب .عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها .الذي يبين وضوح تركيبة رأس
املال واإلدارة.
ً
ج .تفويض صادر عن مجلس اإلدارة يخول األشخاص فتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محددا في عقد
التأسيس.
 .2قائمة أسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء املفوضين وجنسياتنم.
 .3تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق التدا ير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة الالزمة على هذا
النوع من الحسا ات.
 .4يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض مسمى (حساب وديعة استثمارية .).........
 .5ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو طاقات صرا أو غيره).
 .6تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان نكي موجب أي من اآلتي:
أ .رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في لده
ب .تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة األجنبية غير املقيمة مع النص على أسمائنم في طلب الوديعة.
ج .أن يكون املستفيد ذات الشخص االعتباري.
 .7ال يسمح اإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسا ات داخلية لدى البنك نفسه.
 .8مصادقة البنك على مطا قة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول ،كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج اململكة
من الجهات املعنية ومن سفارة اململكة في البلد املعني ومن وزارة الخارجية في اململكة.
 .9موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .10إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب
 .11ال يستخدم الحساب إال ألغراض الوديعة وال يسمح أي تمرير لعمليات أخرى.

 / 2-400القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة:
-

-

ُ
على البنوك التي تقدم ضمن خدماتنا ومنتجاتنا االستثمارية الحسا ات املجمعة ( )Pooledالتي تدار من قبل وسطاء مهنيين أو
محامي ن مثل الصناديق املشتركة وصناديق األموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات املستفيدين من
الحساب عند وجود حسا ات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (املستفيد الحقيقي) ،وأن تتأكد البنوك أن الوسيط
خاضع إلجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية النسبة إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومبدأ (اعرا عميلك).
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.
إحاطة البنك املركزي عند فتح الحساب.

 / 3-400القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين (الشركات واملؤسسات واملحالت املرخصة) اململوكة
لألجانب املقيمين املصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام االستثماراألجنبي:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد استيفاء اآلتي:
صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
ً
صورة الترخيص إذا كان املتطلب للنشاط ترخيصا فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري.
صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد.-
صورة اإلقامة وبطاقة الهوية الوطنية النسبة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب املنشأة التجارية ،ويجب
التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص أنه مطا ق السمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
قائمة األشخاص مالكي املنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديالته -إن وجد -وصورة هوية كل مننم.
ال يسمح ملالك املنشأة الوافد توكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) إدارة حسا ات املنشأة.

 /4-400القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار في األوراق املالية املدرجة
في السوق املالية السعودية:
تفتح الحسا ات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات والضوا ط اآلتية:
ً
 .1طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق املالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد املنظمة الستثمار
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية ،محدد فيه الغرض من
هذا الحساب أن يكون لالستثمار في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية.
 .2حيثما ينطبق ،صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر األجنبي الصادر عن جهة االختصاص في دولة املنشأ.
 .3حيثما ينطبق ،صورة من الترخيص املنهي للمستثمر األجنبي ملزاولة النشاط في دولة املنشأ الصادر عن الجهة املشرفة النظيرة
لهيئة السوق املالية أو املؤسسة.
 .4حيثما ينطبق ،صورة من النظام األساس وملحقاته أو /وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
 .5تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية الننائية والتحقق والتعرا من هوياتنم (وكحد أدنى املالك الطبيعي
الذي له ملكية ( )%25حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة).
 .6تحديد هيكل امللكية والسيطرة.
ً
 .7قائمة أسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني واملفوضون التوقيع نيا ة عن املستثمر األجنبي فيما يتعلق الحساب.
 .8حيثما ينطبق ،تفويض من مجلس إدارة املستثمر األجنبي يحدد أسماء املفوضون التوقيع نيا ة عنه فيما يتعلق الحساب.
 .9استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرا عميلك) ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (النموذج املعد من البنك املركزي).
 .10إقرار من املستثمر األجنبي و /أو الشخص املرخص له تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة أي معلومات فور طلبنا وفي أي
ً
وقت ،وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.
 .11صورة من اإلشعار الصادر عن الشخص املرخص له ّ
مؤهل لديه.
املقيم يثبت قبوله للمستثمر األجنبي
كعميل ٍ
ٍ
 .12موافقة اإلدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر األجنبي.
 .13ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات ،طاقات).
 .14عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.
 .15يسمح فتح الحساب فقط للمستثمرين األجانب املرخص لهم أو املؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو
تحديد هوية العميل ،ومتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأن تحول األموال للبنوك في اململكة من حساب
للمستثمر األجنبي في البلدان التي تطبق تلك املعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب – إن أمكن )-وتعاد عمليات تحويل املبالغ
ً
إلى الحسا ات نفسها .وال يسمح قبول الطلبات املقدمة من املستثمرين األجانب من دول ال تطبق كليا أو بشكل غير كاا
توصيات مجموعة العمل املالي أو صدر بشأننا قرارات من مجلس األمن.

 / 500قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية:
 / 1-500القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية:
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 / 1-1-500الوزارات والجهات الحـكومية املدرجة في امللحق (أ) ومثيلها:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11

.12

ً
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي للجهات الحكومية وفقا ملا يلي:
أن تقوم الجهة الحكومية توجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة املالية (وكالة الوزارة للشؤون املالية والحسا ات) والستكمال
طلب فتح الحساب أو تنشيطه ال د من إرفاق قائمة الحسا ات البنكية املفتوحة لدى فروع البنك املركزي والبنوك وذلك
ملعرفة الحسا ات وتجنب تكرار الحسا ات التي تؤدي ذات الغرض ،حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب إ الغ البنك املركزي
فتح الحساب لدى أحد البنوك ،ثم تقوم الجهة الحكومية تزويد البنك أسماء ونماذج تواقيع املفوضون وصور هوياتنم.
يكون اسم املستفيد في أمر الدفع الخاص اإليداع في هذا الحساب (ألمر البنك ،حساب رقم.)...
يكون الحساب في البنك اسم الجهة أو االدارة الحكومية وليس اسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من
ً
الحساب تمييزا له عن الحسا ات األخرى.
ً
في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحسابّ ،
فتوجه الجهة الحكومية طلبا ذلك إلى وزارة املالية (وكالة الوزارة
للشؤون املالية والحسا ات) للموافقة من عدمه وإ الغ البنك املركزي قرارها لتبليغه للبنك.
يتم طلب دفتر الشيكات موجب خطاب رسمي موقع من املفوضون السحب.
يصدر التفويض صالحية السحب واإليداع من قبل صاحب الصالحية .وال يسمح للمخولين السحب أو اإليداع تفويض
غيرهم إال إذا كانوا قد خولوا ذلك من صاحب الصالحية .ويسمح قبول الخطا ات الرسمية املوجهة من املفوضون إلى البنك
إصدار الشيكات املصرفية أو الحواالت الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك املعتمدة شريطة
أن يكون توقيع مشترك من املفوضون فقط.
يتم السحب من الحساب موجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب موجب شيكات ،فتكون موجب توقيع مشترك من
املفوضون.
أن تشمل الخدمات االلكترونية التي تقدم للجهات الحكومية اآلتي :االطالع واستخراج كشوا الحسا ات ،التحويل الداخلي او
الخارجي ،سداد الفواتير.
ال يسمح فتح حسا ات للجهات الحكومية العمالت األجنبية إال إذا نصت موافقة وزارة املالية املبلغة للبنوك عن طريق البنك
املركزي على ذلك.
ال يسمح للبنوك تقديم أي قروض أو تسهيالت أو السماح السحب على املكشوا ألي جهة حكومية تزيد عن املبالغ املسحوبة
موجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة املالية ٌ
سواء فيما يتعلق الرواتب أو غيرها إال موجب موافقة من مجلس الوزراء.
ال يسمح نقل حسا ات حكومية من نك إلى نك آخر إال موجب موافقة من وزارة املالية تبلغ للبنك عن طريق البنك املركزي،
على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انمناء الغرض من الحساب يجب إ الغ وزارة املالية (وكالة الوزارة للشؤون املالية
والحسا ات) ذلك ليتم مخاطبة البنك املركزي إقفال الحساب.
قصر التوقيع على حسا ات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين.

 / 2-1-500القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها:
.1
.2

.3
.4
.5

ً
تفتح الحسا ات البنكية الريال السعودي للجهات الحكومية ألغراض تلقينا هبات وتبرعات وفقا ملا يلي:
يتم تقديم طلب فتح الحساب من قبل الوزير املعني أو من ّ
يفوضه ،على أن ّيوضح في الطلب أن غرض الحساب تلقي التبرعات
لصالح الجهة الحكومية.
تحديد أسماء شخصين مفوضين التوقيع من قبل الوزير املعني على أن يضاا إلينم املراقب املالي في الجهة املستفيدة،
ً
والحصول على صور هوياتنم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحمنا من قبل الجهة ومن قبل البنك ،وفي حالة تغيير املفوضون
التوقيع أو املراقب املالي؛ فيتم ذلك نا ًء على خطاب من الوزير املعني موجه إلى البنك املفتوح الحساب فيه.
يقتصر اإليداع في الحساب عبر شيكات اسم الجهة املستفيدة ّ
ويقدم لإليداع عن طريق ّ
املفوضون على الحساب.
يتم طلب دفتر الشيكات موجب خطاب رسمي موقع من املفوضون السحب.
يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط ،وبموجب توقيع مشترك من قبل املفوضون واملراقب املالي.
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 / 1-2-1-500الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج امليزانية العامة للدولة:
تفتح حسا ات نكية مستقلة للجهات الحكومية األكاديمية واملتخصصة (جامعات – معاهد – مراكز أ حاث – وما شابنها)
وذلك ألغراض األ حاث والدراسات واالستشارات والخدمات املتخصصة وما في حكمها املمولة من املستفيدين من خدمات
ً
الجهة الحكومية خارج امليزانية العامة للدولة وذلك وفقا للضوا ط التالية:
 .1طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة – املعهد -املركز العلمي – وما شابنها) فتح حساب موضح فيه أن الحساب ملزاولة
نشاط ممول من خارج امليزانية.
 .2تحديد الغرض من الحساب ،ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية أو فنية) إن أمكن.
 .3تحديد مسمى الحساب حيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله.
ً
 .4تحديد أسماء املفوضون التوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتنم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحمنا
 .5من قبل الجهة ومن قبل البنك ،وفي حالة تغيير املفوضون التوقيع فيتم ذلك ً
ناء على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه
إلى البنك املفتوح الحساب فيه.
 .6صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجهة الحكومية للنشاط املمول (الجامعة ،املعهد .)...
 .7يتم فتح الحساب ملدة سريان املشروع أو ملدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان املشروع محددة حيث يتم استمرار
التعامل عليه لفترة  /فترات أخرى موجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه.

 / 3-1-500الحسابات البنكية الخاصة باستثمارأموال املشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في
حكمهم:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1ورود خطاب من البنك املركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة املالية املبني على طلب الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين
ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين ..الخ).
 .2تقوم الجهة املختصة الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تزويد البنك أسماء املفوضون إدارة
الحساب ونماذج تواقيعهم توقيع مشترك وصور هوياتنم والتوقيع على نماذج فتح الحسا ات.

 / 2-500الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غيرالسعودية غيراملقيمة:
 / 1-2-500الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تفتح الحسا ات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق اإلجراءات التالية:
 .1صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسا ات
نكية.
 .2طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية املماثلة أو وزارة املالية أو وزارة الخارجية.
 .3صورة هويات املفوضون التوقيع (توقيع مشترك).
 .4نماذج توقيع.
 .5موافقة البنك املركزي على فتح الحساب.

 / 2-2-500الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غيرالخليجية غيراملقيمة خالف بعثات الحج:
ال يسمح للبنوك العاملة في اململكة فتح حسا ات مصرفية لهذه الجهات إال موجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ
للبنوك من قبل البنك املركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر األموال واألشخاص املفوضون التوقيع وكيفية تغيير
املفوضون ،حيث ال يسمح تغيير املفوضون التوقيع إال موافقة من وزارة الخارجية إال إذا كانت املوافقة فتح الحساب
املبلغة من قبل البنك املركزي قد نصت على السماح حق تغيير املفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة
محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسا ات ضمن الحسا ات عالية املخاطر.

76

 / 600الحسابات البنكية إلبراء الذمم:
تفتح الحسا ات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1أن يكون مسمى الحساب اسم الجهة املعنية (حساب إ راء الذمم لا .).....
 .2أن يفتح الحساب ملادة سنة واحدة.
 .3أن تتم الرقا ة على تلك الحسا ات من قبل مسئول االلتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسا ات عالية املخاطر.
ً
ً
 .4أن يقدم البنك عرضا تفصيليا لتلك الحسا ات نناية السنة إلى البنك املركزي.
 .5أن يقوم البنك التنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك املركزي لية اإلعالن عن الحساب قبل التعامل ه.
موجه إلى البنك.
 .6أال يتم سحب املبالغ إال موجب طلب يكون أحد املوقعين عليه رئيس الجهة املعنية طالبة فتح الحساب
ٍ
ً
 .7أن يتم استيفاء املستندات الالزمة لفتح هذه الحسا ات حسب متطلبات قواعد فتح الحسا ات طبقا لتصنيف هذه الجهة
في القواعد.
 .8بعد استيفاء املستندات املذكورة أعاله يتم رفعها للبنك املركزي للحصول على املوافقة.
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الباب الرابع  /القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية
.1

.2

.3

.4

تقع مسؤولية تشغيل الحساب في األساس على صاحب الحساب أو على األشخاص اآلخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق
ً
علينم البنك ،ويظل التفويض صالحا حتى يبلغ صاحب الحساب البنك إلغائه أو انمناء املدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو
ً
عند انمناء سريان مفعول هوية املفوض ولم يقدم تجديدا لها .حيث ينشأ التفويض تشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية
أو موجب توكيل ُمعد داخل البنك ،ويمكن استخدام الخدمات اإللكترونية للتحقق من صحة الوكالة.
ٌ
(سواء أصحاب الحساب أو املفوضين) تشغيل الحسا ات البنكية وصرا الشيكات الشخصية
ال يسمح لألفراد السعوديين
والحواالت والعمليات الدائنة األخرى ألمرهم أو ألمر الغير إال موجب وثيقة هوية وطنية سارية املفعول في النظام اآللي في البنك،
ويستثنى من ذلك عمالء فروع البنوك في املطارات املسافرين إلى خارج اململكة فقط ،حيث يكتفى طلب تقديم جواز السفر وتذكرة
صعود الطائرة ،ومطا قمنا مع اسم العميل.
يجب أن يكون األشخاص املفوضون تشغيل الحسا ات البنكية للشخصيات االعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صالحية
ومخولين ذلك موجب موافقة رسمية من الجهة ٌ
سواء عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس اإلدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو
أي شخص يحدده صاحب أو مسئول املنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في االتفاقية ين البنك والجهة أو حسب االختصاص.
يخضع توكيل املواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي تشغيل حسا اته للشروط التالية:
 األشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية:
ً
ال يسمح للبنك أن يقبل تفويضا من املواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي تشغيل حسا اته الشخصية استثناء
مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ا نه أو ا نته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها
غير السعودي أو والدها أو والدتنا أو ا ننا أو ا نمنا غير السعوديين ،شريطة أن يكون املفوض يحمل وثيقة إقامة سارية املفعول.
 الشركات واملصانع والشركات املختلطة (املشتركة) ووكاالت العالمات التجارية العاملية وغيرها من املنشآت املماثلة في
الطبيعة:
*الشركات :يسمح للشركات تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في اململكة على إدارة حسا اتنا البنكية ،وال يسمح
قبول تفويض العامل الوافد إلدارة حسا ات شركة أخرى ٌ
سواء أكانت تابعة أو شقيقة.
*املصانع ووكاالت العالمات التجارية :تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في
الترخيص  /السجل التجاري الصادر لها عن الجهة املختصة حيث تعامل الشخصيات املرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة
( )2من القاعدة ( )4نفسها الخاصة املؤسسات واألعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد ،وتعامل الشخصيات
املرخصة شركات وفق نص الفقرة ( )3أعاله الخاص الشركات.

 .5تخضع إدارة حسا ات املستثمرين وفق نظام االستثمار األجنبي للشروط التالية:
 يسمح للشريك الوطني املستثمر أن يفوض الشريك األجنبي املستثمر الحاصل على إقامة سارية املفعول أو أحد العاملين غيرالسعوديين املقيمين العاملين في املنشأة إدارة وتشغيل الحسا ات البنكية للمنشأة.
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ً
ً
ً
 يسمح للمستثمر األجنبي أن يفوض شخصا سعوديا و/أو غير سعودي ُمقيما إدارة حسا ات املنشأة شريطة أن يكون غيرً
السعودي يعمل في تلك املنشأة وحاصال على إقامة سارية املفعول.
 يسمح لكل من املستثمر الوطني والشريك األجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة إدارة حسا ات املنشأة. .6تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو لالستثمار توكيل أو تفويض الغير إدارة وتشغيل حسا ه/حسابنا
الشخص ي ،استثناء:
 الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس العكس ،واألقارب لهما من الدرجة األولى.ً
 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم ،على أن يكون منصوصا في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها. الوافدة املقيمة وزوجها السعودي. الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتنا أو ا ننا أو ا نمنا السعوديون. الوافد املقيم وزوجته السعودية. الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ا نه أو ا نته السعوديون. ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهما املذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية املفعول .وأن يسجل البنك رقماإلقامة املستقل الخاص كل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
ً
 .7يبدأ تشغيل الحساب النسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونيا.
 .8يجب مراعاة القواعد البنكية اآلتية الخاصة الشيكات- :
ً
 أن يكون اسم املستفيد على الشيك مطا قا ملا هو موضح في هويته. االلتزام أحكام نظام األوراق التجارية ما في ذلك ما يتعلق مدد الوفاء. ال يسمح الكشط أو املسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك. -عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب املراد تعديله ويوقع على التةحيح من املفوضون التوقيع على الشيك.

 -9قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي:
 1-9اإليداع لدى صرافي البنك:
يجب على البنوك إيالء اإليداعات النقدية والشيكات في الحسا ات أهمية تتناسب مع األهمية ذاتنا للسحوبات املماثلة مننا .وكحد أدنى
لضوا ط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل املودع كاملة وتوقيعه ،ومراعاة مقدار املعلومات األخرى وطبيعمنا التي
يتوجب على البنك استيفاؤها من املودعين حسب نوع وطبيعة كل من املبالغ املودعة وحجمها وتكرارها في مختلف األحوال وعالقة
املودع العميل املودع له أو أعماله .ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثاال لذلك الحاالت اآلتية:
ً
 عند تقدم شخص طبيعي للقيام اإليداع شخصيا اسمه أو اسم شخص طبيعي آخر خالفه في حساب نكي له شخصيا أولشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي املودع املتقدم
ً
للبنك وهي رقم هويته الشخصية املوضحة في ثانيا فقرة ( )1-1-3وفقرة ( )2-1-3من هذه القواعد ،واالسم كامال والعنوان ورقم
الهاتف وتوقيعه.
 في حالة تقدم شخص طبيعي لإليداع نيا ة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما …الخ) ال يملكها هو أو غيرمفوض إدارة حسا اتنا ،فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي –إضافة إلى املتطلبات املذكورة في الحالة السا قة:-
 الغرض من اإليداع في قسيمة اإليداع.
 اسم املودع األساس (الشخص االعتباري) واسم املندوب وبياناته كما هو موضح أعاله وتسجيلها على نموذج اإليداع وعدم
االكتفاء اسم الشركة واملندوب فقط.
ً
ً
 أن يقدم املودع (الشخص الطبيعي) تفويضا له من املودع األساس (الشخص االعتباري) وليس املستفيد مصدقا من
ً
ً
الغرفة التجارية أو معدا على نماذج البنك ومصادقا على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب
عدل أو ّ
موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي اإليداع في الحساب /الحسا ات البنكية آلخرين ( ٌ
سواء
طبيعيين أو اعتباريين) نيا ة عن املودع األساس (الشخص االعتباري) .وعلى البنك أن يحتفظ صورة من ذلك لديه
مصادق علينا من قبله املطا قة لألصل وذلك ٌ
سواء في ملف خاص بنا أو إرفاقها قسيمة اإليداع في يومية العمل.
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-

ال يسمح للبنوك استمرار العمل العبارة املدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان املودع هو صاحب الحساب
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.

 2-9اإليداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد ( )CAMوأجهزة الـصرف اآللي (:(ATM
 1-2-9اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة الصرف اآللي وبالرقم السري فقط:
يجب على جميع البنوك التقيد ضوا ط قبول اإليداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرا اآللي التالية:
 .1ال يسمح قبول اإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرا اآللي إال استخدام طاقة الصرا اآللي ورقمها السري أو من
خالل طاقة االئتمان ،ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عمالء البنك نفسه أو
من غير عمالئه) ،أو ما يصدر ه موافقة رسمية من البنك املركزي.
 .2االلتزام حدود املبالغ وعدد األوراق النقدية والعمالت املعدنية املسموح قبولها في املرة الواحدة أو خالل اليوم ومدى
مواء مة العمليات مع يانات ونتائج تقييم مخاطر العميل ،وضوا ط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرا اآللي.
 .3أن يتيح اإليداع عن طريق جهاز الصرا اآللي الحصول على معلومات عن مصادر األموال املودعة والغرض من اإليداع
إذا كان اإليداع النقدي هو ألوراق نقدية وليس موجب مظروا فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرا
اآللي القدرة على كشف األوراق النقدية املزيفة حسب العالمات األمنية.

 2-2-9اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة اإليداع الخاصة (بطاقة اإليداع النقدي الخاصة):
يسمح للبنوك إصدار طاقات ذكية تستخدم لإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرا اآللي للبنك املصدر فقط وبالرقم السري
ً
وفقا للضوا ط التالية:
 .1تحديد الغرض من اإليداع.
 .2أن تصدر لفئة من العمالء (الشركات واملؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
 .3أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العمالء مندوبو مبيعات أو تحصيل موجب مستندات إثبات ليتحقق مننا البنك
وعلى مسئوليته ،حيث يتفق عدد املندوبين مع نشاط املنشأة من حيث العدد والحجم.
 .4تخضع هذه الحسا ات للرقا ة املستمرة من قبل مسئول االلتزام في البنك حسب تقييم املخاطر ،للتأكد من مالءمة
عمليات اإليداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات املالية املشبوهة من خالل نظام مراقبة العمليات تقارير فرق
املراجعة الداخلية.
 .5قصر استخدام طاقة /طاقات اإليداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسا ات الشركة يمكن للبنك ً
وبناء على
طلب العميل أن يصدر لكل حساب طاقة إيداع واحدة أو أكثر ،وعدم استخدام البطاقة لإليداع في أكثر من حساب.
 .6أن تقدم الخدمة موجب طلب رسمي من املفوض إدارة الحساب أو من صاحب الصالحية في املنشأة.
 .7أال تصدر البطاقات إال ملندوبي املنشأة العاملين لدينا وبموجب هويات سارية املفعول ،وأن يحضر مندوب املنشأة للبنك
ً
ً
ويقدم هويته سارية املفعول فإذا كان وافدا فتطبق حقه األحكام الخاصة تفويض الوافدين ،وإذا كان سعوديا فيقدم
ً
طاقة العمل أو تعريفا من املنشأة.
ُ
 .8تصدر البطاقة اسم املنشأة وكذلك اسم املندوب مستخدم البطاقة (شركة / ....اسم املندوب) والعمل قدر اإلمكان
على أن توضع صورة املندوب على وجه طاقة اإليداع.
 .9أن يربط تاريخ سريان البطاقة تاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجالت املنشأة أينما أسبق ،على أن تكون
مدة سريان البطاقة ال تتجاوز سنتين.
ً
ً
 .10أن يستوفي البنك تعهدا خطيا على املنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إال من قبل األشخاص املصدرة لهم،
وأال يتم استخدام هذه البطاقة إال في عمليات اإليداع النقدي فقط دون العمليات البنكية األخرى.
 .11أن تستخدم موجب رقم سري لكل مندوب ( طاقة).
 .12أال تستخدم إال من خالل أجهزة الصرا اآللي للبنك نفسه وللحساب الجاري املحدد فقط.
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

يجب أن تخضع هذه البطاقات لإلجراءات ذاتنا املطبقة على البطاقات األخرى من حيث املواصفات الفنية (فيما يتعلق
بعمليات اإليداع فقط) واألمنية.
ال يسمح استخدامها لإليداع لدى صرافي البنك.
تستخدم في عمليات اإليداع النقدي املباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل املنشأة.
ً
أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دوريا لكل طاقة حسب املنشأة واملخاطر ووفق مرئيات إدارة االلتزام وإدارة
املخاطر البنك.
على البنك وضع حد أعلى لإليداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل
ً
والشريحة التابع لها ،مراعيا املخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
موافقة البنك املركزي املبدئية على تقديم املنتج (الخدمة).

 -10إقفال الحساب:
 .1عند رغبة العميل في إنناء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب قفل حسا ه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرا
اآللي وبطاقة الحساب ( ،في حال تعذر على العميل إعادتنا ،يقوم البنك أخذ إقرار عليه تحمل املسئولية) ،ويقوم البنك
إتالفها أمام العميل ويسلم العميل كامل املبلغ املوجود في حسا ه ،وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب
املطلوب قفله خدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده ،كإصدار خطا ات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم
أوراق تجارية لها خطورتنا املالية وآثار تتطلب استمرار الحساب ،على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت املسموح
له طلب قفل الحساب.
 .2في حالة تعرض الحساب بعد فتحه ملشاكل التحقق من العالقة البنكية وتعذر حل االشكال أو استخدمت العالقة مع البنك
لغير الغرض مننا فإنه يتوجب على البنك قفل العالقة وإعادة املال/الرصيد إلى مصدره ،أما في حال كانت مشاكل التحقق
واستخدام العالقة في غير الغرض مننا ذات صلة اشتباه في تعامالت العميل (غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو نحوها)
فيطبق البنك التعليمات الخاصة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما في ذلك التبليغ.
 .3في حال فتح الحساب وقام العميل اإليداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل ملدة
 4سنوات؛ فيجب على البنك – بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب  -قفل الحساب بعد
إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند اإلقفال وتوثيق اإلشعارات وحفظها في ملف العميل .وعلى البنك إضافة
البنود املتعلقة إقفال الحساب ضمن نود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة االتفاقية إذا كان يصعب على البنك
تعديل اتفاقيات فتح الحساب.
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الباب الخامس :أحكام ختامية
.1
.2
.3
.4

ُ
ُ
بشكل فوري من خالل النسخة املنشورة على موقع البنك املركزي اإللكتروني.
تحدث وتعدل هذه القواعد
ٍ
تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسا ات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة
في اململكة العربية السعودية ،وأية تعاميم إلحاقية.
تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام.
ً
ُ
يعمل بنذه القواعد وأي تعديالت تجرى علينا اعتبارا من تاريخ نشرها على موقع البنك املركزي اإللكتروني.
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الباب السادس :املالحق
امللحق (أ)
الجهات الحكومية:


النيا ة العامة



هيئة الرقا ة والتحقيق



ديوان املراقبة العامة



صندوق التنمية العقارية



الهيئة العامة للزكاة
والدخل
مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية



مستشفى امللك فيصل
التخصص ي ومركز األ حاث
الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني



املجالس واللجان
املركزية املتخصصة
املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملنهي



الجامعات والكليات
الحكومية
ومثيلهم من الجهات
الحكومية األخرى.









امللحق (ب)
الشخصيات االعتبارية في القطاع العام:


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





املؤسسة العامة للتقاعد



شركة الخطوط الجوية العربية
السعودية
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)



صندوق التنمية الصناعية السعودي



أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابنة

امللحق (ج)
 شرح تركيبة رقم الحاسب اآللي املستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية:الخانة
العاشرة

الخانة
التاسعة

الخانة
الثـامنة

الخ ــان ــة
السابعة

الخــانــة
السادسة

الخـ ــانـ ــة
الخامسة

الخانة
الرابعة

الخانة
الثالثـة

الخانة
الثانيـة

الخانة
األولـى

 -1ترمز الخانة األولى من اليسار إلى نوع رقم الحاسب اآللي وتكون قيممنا كالتالي:
ً
 تكون القيمة ( )1في حالة رقم الحاسب اآللي للمواطن ،حيث يمنح املواطن منذ والدته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم طاقته الشخصية) علما أنرقم الحاسب اآللي ملؤسسات األشخاص الطبيعيين السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.
ً
 تكون القيمة ( )2في حالة رقم الحاسب اآللي لألجانب املقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم اإلقامة ،علما أن كل أجنبي مقيم له رقم خاصً
ه بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابعا .كما أن رقم الحاسب اآللي ملؤسسات األشخاص الطبيعيين األجانب املصرح لهم امتالك مؤسسات هو نفس
رقم إقامة األجنبي.
 تكون القيمة ( )3أو ( )5في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى اململكة لغرض الزيارة املؤقتة وليس اإلقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارةخاصة أو زيارة عمل ..الخ) ،وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح املواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم
استخدامه في كل مرة يزور فينا اململكة.
 تكون القيمة ( )6في حالة رقم الحاسب للحاج ،حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه ألداء فريضة الحج. تكون القيمة ( )7في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة ٌسواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو
الجمعيات الخيرية أو املدارس العاملية أو األندية الرياضية أو الهيئات الد لوماسية .الخ.
ً
ً
 -2تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقما تسلسليا تتراوح قيمته من  00000000إلى .99999999
 -3تعتبر الخانة العاشرة خانة فحص تكون قيممنا من ( )0إلى ( )9وتستنتج قيممنا من قيم الخانات التسع األخرى ،وتستخدم للتأكد من صحة رقم
الحاسب اآللي .وبإمكان أي جهة تحتاج إلى معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض رمجمنا في الحاسب اآللي مخاطبة مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة

الداخلية للحصول على تلك املعادلة.
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