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 رقم الصفحة املحتويات الباب/ القاعدة  

 5 اتريـفالتـــع الباب األول:

 8 القـواعد اإلشرافيـة والرقـابيـة :الباب الثاني

 24 القـواعد اإلجــرائـيـة :الباب الثالث

 24 بنكيةالتعليمات العامة بشأن فتح حسابات  100

 27 شخاص الطبيعيينلأل بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات 200

 27 يمون في اململكة املقشخاص الطبيعيون األ 200-1

 27 السعوديون  األشخاص الطبيعيون  200-1-1

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

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

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

 34 البلوشيون والتركستانيون  200-1-5

 34 ومثيلهمن و الوافدمضيفو ومضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفن  200-1-6

صرف رواتب في الراغبة  ين لدى املنشآتعاملرواتب الالبنكية الخاصة ب حساباتال 200-1-7

 سجالت إلكترونية مسبقة الدفع عمالتها من خالل

34 

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

 35 خاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلح البنكية الحسابات ال 200-1-9

 36  في اململكة نيغير املقيم األشخاص الطبيعيون  200-2

 36 خارج اململكة املقيمون السعوديون واطنون امل 200-2-1

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

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

 37 نيباريلألشخاص االعتبنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات  300

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

 37 املحالت املرخص لهااملنشآت و املؤسسات و  300-1-1

 37 املنشآت ذات األغراض الخاصة 300-1-1-1

 37 املدارس األجنبية  300-1-1-2

 38 وليس لها مقر رسمي لكترونيةنشاط التجارة اإلاملؤسسات التي تمارس  300-1-1-3

 38 حاملو رخص العمل الحر 300-1-1-4

 38 املرخص لهم مزاولو أعمال الصرافة 300-1-2

 39 الشركات املقيمة 300-1-3

 39 الشركات املساهمة 300-1-3-1

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

 39 شركات التضامن 300-1-3-3

 39 شركات التوصية البسيطة 300-1-3-4
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 رقم الصفحة املحتويات الباب/القاعدة

 40 الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية املقيمة في اململكة 300-1-3-5

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

 41 فق نظام االستثمار األجنبياملقيمون املستثمرون و  300-1-4

 41 املنشآت املختلطة اململوكة ملستثمر وطني ومستثمر أجنبي 300-1-4-1

 42 املنشآت اململوكة بالكامل ملستثمر أجنبي 300-1-4-2

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

 43 املسجد النبوي الشريف وزيارةالحج والعمرة  300-1-5-1

 47 الجمعيات األهلية 300-1-5-2

 49 هليةاملؤسسات األ  300-1-5-3

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

 53 يةالحسابات لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خير  300-1-5-5

 53 الجمعيات والصناديق التعاونية 300-1-5-6

 54 جمعيات اتحادات املالك املرخصة من وزارة اإلسكان 300-1-5-7

 55 األوقاف والوصايا 300-1-5-8

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

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

 57 الغرف التجارية والصناعية 300-1-5-11

 57 بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع 300-1-5-12

 58 الجمعيات واللجان الوطنية 300-1-5-13

 58 محاكم ودوائر التنفيذ 300-1-5-14

 59 عمليات اإلفراغ العقاري  300-1-5-15

 59 ونيات الخاصةحساب تسوية املدي –الحقوق املدنية  300-1-5-16

ن وشركات الطيران ياألجنبية والقنصليات والدبلوماسيالقواعد الخاصة بالسفارات  300-1-6

 واملنظمات املتعددة األطراف وموظفيها

60 

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

 60 الدبلوماسيون املقيمون  300-1-6-2

 60 الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة 300-1-6-3

 61 شركات الطيران األجنبية وموظفوها 300-1-6-4

 61 القواعد الخاصة باملنظمات الدولية املتعددة األطراف 300-1-6-5

 66 الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحمالت اإلغاثية 300-1-6-6

 67 الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكةالحسابات البنكية الخاصة بلجان  300-1-6-7

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

 68 لتصفيةالحسابات الخاصة با 300-1-7

 69 األشخاص االعتباريون غير املقيمين 300-2

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



 

 
 
3 

 رقم الصفحة املحتويات الباب/القاعدة

 69 الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية 300-2-1-1

ن من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ييسابات البنكية لألشخاص االعتبار الح 300-2-1-2

 سعوديةاملدرجة في السوق املالية الاألوراق املالية لغرض تداول 

70 

الشركات واملؤسسات التجارية )غير الخليجية( غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها  300-2-2

 عقود أو مشاريع في اململكة

71 

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

 اململكة

72 

التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع الشركات واملؤسسات  300-2-4

 باململكة

72 

 73 البنوك التجارية غير املقيمة )بما فيها البنوك الخليجية( 300-2-5

شركات االستثمار وصناديق االستثمار الدولية واملؤسسات املالية األخرى غير املقيمة  300-2-6

 )بما فيها الخليجية(

74 

 74 شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين 300-2-7

 74 أو التابعة لدول الخليج في اململكة شركات بطاقات الدفع غير املقيمة 300-2-8

األجانب املستثمرين  االعتباريين لألشخاص بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات 400

 نبياملقيمين وغير املقيمين غير املشمولين بنظام االستثمار األج

74 

القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية ألغراض ربط الودائع االستثمارية فقط أو  400-1

ن ير خطابات ضمان لألشخاص االعتباريألغراض ربط الودائع االستثمارية مقابل اصدا

 غير املقيمين

74 

 75 القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة 400-2

)الشركات واملؤسسات  نيلألشخاص االعتباري بنكية د الخاصة بفتح حساباتالقواع 400-3

اململوكة لألجانب املقيمين املصرح لهم بممارسة العمل التجاري  واملحالت املرخصة(

 وليسوا مشمولين بنظام االستثمار األجنبي

75 

ملؤهلة لالستثمار البنكية للمؤسسات املالية األجنبية احسابات الالقواعد الخاصة بفتح  400-4

 املدرجة في السوق املالية السعودية األوراق املاليةفي 

76 

 77 لجهات الحكوميةالبنكية ل حساباتالقواعد فتح  500

 77 الحكومية السعودية للوزارات والجهات بنكية القواعد املنظمة لفتح حسابات 500-1

 77 )أ( ومثيلهاالحكومية املدرجة في امللحق جهات الوزارات وال 500-1-1

 78 للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحهابنكية القواعد املنظمة لفتح حسابات  500-1-2

لجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج ل البنكية حساباتال 500-1-2-1

 امليزانية العامة للدولة

78 

أموال املشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية على الخاصة باستثمار  البنكية الحسابات 500-1-3

 ومن في حكمهم. أموال القاصرين

79 

 79 والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة دول لل البنكية حساباتال 500-2

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

 79 والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالف بعثات الحج دول ال 500-2-2
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 رقم الصفحة املحتويات الباب/القاعدة

 79 براء الذممإل  البنكية حساباتال 600

 80 البنكيةالعامة لتشغيل الحسابات القواعد  :الباب الرابع

 81 قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي 

 84 ل الحسابإقفا

 86  أحكام ختامية        : الخامسالباب 

 87 املالحق :سادسالباب ال

 87 الحكوميةلجهات امللحق )أ( ا 

 87 الشخصيات االعتبارية في القطاع العام امللحق )ب(

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

 قميةعشر خانات ر 

87 
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 اتريفالتعـــاألول: الباب 

 ذلك: خالفأمام كل منها، مالم يقتِض السياق  املبينةاملعاني  -أينما وردت في هذه القواعد - اآلتيةالعبارات األلفاظ و يقصد ب

 :املؤسسة . 1

 مؤسسة النقد العربي السعودي.       

 :القواعد   .2

 كية.الحسابات البنقواعد        

 الحساب البنكي:   .3

ُينشأ بموجب عقد ُيسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب  ،سجل محاسبي لدى بنك مرخص في اململكة

  العقد العميل( أو من يفوضه. وينشأ عن هذ)ا
 
 حقوق والتزامات لكال الطرفين. وتشمل هذه الحقوق وااللتزامات قيودا

 لألنظمة واألعراف محاسبية يقوم بها البنك طب
 
واالتفاقيات  العقدواإلجراءات التي يتم االتفاق عليها في  ،املتبعة البنكيةقا

 .األخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من األوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك

 تجميد الحساب:   .4

من الحساب البنكي/العالقة البنكية بسبب انتهاء  ركات املدينةأو ما في حكمها من الح التحويل وألحركة السحب  وقف مؤقت

عرف االخاصة بمبدأ على الحساب البيانات  أو املفوضتحديث العميل  أو عدممدة سريان مفعول إثبات هوية العميل 

 .أو إخالله بأحكام اتفاقية فتح الحساب عميلك

 مصادقة البنك:   .5

للتأكد بأنها  الوثيقةالهوية أو على صورة  توقيع وختم موظف البنكو  ،يقوم مقامه أو ما وضع ختم البنك الرسمي املعتمد

 مطابقة لألصول.

 املنشآت ذات األغراض الخاصة:   .6

مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق  آتمنش

 .املالية

 الحكومية: جهاتال   .7

أو  للدولة ملحقة ضمن امليزانية العامةكانت  سواء   ،وما في حكمها الحكومية واملؤسسات العامة والهيئات والصناديق ةجهز األ 

  لم تكن ملحقة.

 دارس األجنبية:امل   .8

بية في الئحة املدارس األجنوتخضع ألحكام  سعوديةال املناهج غيرتعليمية املدارس املرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج 

 اململكة، وتختلف عن املؤسسات التعليمية التابعة للسفارات األجنبية في اململكة. 

 :املنظمات الدولية متعددة األطراف   .9

املتواجدة في اململكة بموجب اتفاقية مقر )تصريح( موقعة من حكومة اململكة مثل رابطة العالم املنظمات والهيئات الدولية 

. 
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 ملية للشباب اإلسالمي وما في حكمها.اإلسالمي والندوة العا

 الغرف التجارية والصناعية:   .10

هيئات ال تستهدف الربح وتمثل املصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، ولها مجلس 

 إدارة خاص بها.

 :حامل رخصة العمل الحر   .11

 من العمل على أساس الراتب املنتظم لدى يقدم خدماته لحسابه الشخص ي )بالشخص 
 
ساعة أو اليوم أو بالعمل( بدال

 صاحب العمل.

 :قاصرال   .12

 الثامنة عشرة هجرية. سن دون نثى أكل ذكر أو 

 الوص ي:   .13

 شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من املحاكم املختصة بالوصاية على القاصر.

 الولي:   .14

 .ملحكمة بموجب صك واليةمن تقيمه اوالد القاصر أو 

 :حاضنال  . 15

صك حضانة يخوله استالم املبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات  بمحدد بموجشخص 

 .الحكومية واألهلية

 املحجور عليه:  .16

 من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل. املانعة املمنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة

 :األهلية واملؤسسات الجمعيات   .17

 لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 
 الجمعيات واملؤسسات املعرفة وفقا

 لجان النفع العام:   .18

 .وغيرها واألشخاص ذوي اإلعاقةلجان مرخصة من الجهات الحكومية املحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء املرض ى، 

 :الوطنية لجمعيات واللجانا   .19

نشأ عيات ولجان جم
ُ
لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح قرار من مجلس الوزراء موافقة سامية أو بموجب ت

 .عامة

 الجمعيات والصناديق التعاونية:   .20

 الجمعيات التعاونية: -

 ألحكام نظام الجمعيات أفرادجمعية يكونها 
 
ة ألعضائها بهدف تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعي، التعاونية طبقا
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الخدمات، باشتراك جهود األعضاء متبعة في ذلك املبادئ  والتسويق، أ واالستهالك، أ وفي نواحي اإلنتاج، أ سواء  

 التعاونية. 

 الصناديق التعاونية: -

 ألحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في 
 
الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقا

ت املشتركين في الصندوق وتصرف هذه األموال لتغطية النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية ملشتركي مساهما

 .الصندوق 

 األوقاف:   .21

 :العامالوقف  -

 .الوقف املشروط على أوجه بر عامة معينة بالذات أو الوصف

 (:األهلي) الخاص الوقف -

 .بالوصف الوقف املشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو

 الوقف األجنبي: -

على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل اململكة، اململوك لشخص غير سعودي )طبيعي  الوقف املشروط

 أو اعتباري( ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

 الخارطة:مشروع بيع الوحدات العقارية على  –حساب الضمان للتطوير العقاري    .22

املستفيدين  تودع فيه املبالغ املدفوعة من ،الوحدات العقارية على الخارطة أو تأجير خاص بمشروع بيع بنكيساب ح

 واملمولين للمشروع.



 

 
 
8 

 : القواعد اإلشرافية والرقابيةالباب الثاني

 (:اآللي) اإللكترونيالسجل   -1

 )آلي إلكترونيبنوك تأسيس نظام سجل اللغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على 
 
( وفقا

 إلى املعلومات الواردة في الهويات املعتمدة، وأن يشتمل كذلك على وتحديثاته تصنيف املوضح في امللحق )ج( لل
 
استنادا

ساس لفتح ، وذلك كأه القواعدمن هذ البابين الثالث والرابعاملتطلبات الواردة في الفقرات أدناه واملتطلبات التفصيلية في 

 .ومتابعتها وتشغيلهاالحسابات البنكية 

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  .1 -1

-  
 
 خاصا

 
 إلكترونيا

 
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن باملواطنين السعوديين  ينش ئ البنك سجال

  االسم الرباعي .أ
 
  الهوية.لوثيقة وفقا

 .رقم السجل املدني .ب

 .الهوية وثيقةتاريخ انتهاء صالحية  .ج

  .وبيانات التواصل يلوطناالعنوان  .د

  .جهة العمل )إن وجد(  .ه

 يكون الحصول على املعلومات  -
 
ر أو شهادة لقص  لالهوية الوطنية أو سجل األسرة  وثيقةإلى املعلومات الواردة في  استنادا

، ومن مصادر جتماعيةامليالد لذوي الظروف الخاصة النزالء لدى الفروع اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية اال 

 موثوقة.

 :ةيالعرب الخليجلدول مواطنو دول مجلس التعاون  األشخاص الطبيعيون . 1-2

-   
 
 خاصا

 
 إلكترونيا

 
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن  ينش ئ البنك سجال

 املدون في االسم  .أ
 
 .الوطنية الهويةوثيقة كامال

 نية.وثيقة الهوية الوطرقم  .ب

  .الوطنية الهوية وثيقةتاريخ انتهاء صالحية  .ج

 .الجنسية .د

  .وبيانات التواصل العنوان .ه

  .جهة العمل )إن وجد( .و

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

 غير السعوديين: األشخاص الطبيعيون . 1-3 

 ينش ئ البنك س  -
 
 خاصا

 
 إلكترونيا

 
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن املقيمين غير السعوديين  األشخاص الطبيعيينب جال

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

وإذا كانت بلغة أو أحرف خالف ما ذكر  (رف الالتينيةاألح –اإلنجليزية  – )العربيةاإلقامة حسب أولوية اللغة 

 .الدخول فيدون االسم بحسب ما ورد في التأشيرة املمنوحة من السفارات والقنصليات السعودية املانحة لتأشيرة 

 الجنسية. .ب

       رقم هوية اإلقامة وتاريخ سريانها.                                                                  .ج

  وبيانات التواصل. الوطنيالعنوان  .د
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  .هة العمل )إن وجد(ج .ه

  ،بالنسبة ملن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل -
 
يدون االسم الوارد فيها كامال

 ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.     

بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إال بموافقة وزارة  بفتح حساباتجوازات سفر سعودية ال يسمح حاملون ن الو الوافد -

 ؤسسة.                                      املالداخلية عن طريق 

 :ن و األشخاص االعتباري.  1-4

-   
 
 خاصا

 
 إلكترونيا

 
 البيانات اآلتية: -بحد أدنى-يتضمن باألشخاص االعتباريين  ينش ئ البنك سجال

 االسم الرسمي الكامل للشخص ا .أ
 
 الرسمية. وثائقللالعتباري وفقا

 )في حال  .ب
 
 تجاريا

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

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

على أن يربط السجل اإللكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي  ي الفرعيالتجاري فيسجل رقم السجل التجار 

 (.مع السجل التجاري الرئيس ي

ن بإدارة الحسابات )يستثنى و املفوض -تعديالتهوفق آخر في عقد التأسيس هم ؤ أسماالواردة -أرقام هويات املالك  .ج

 من تدوين أرقام هوياتهم(. املساهمة املدرجةاملالك في الشركات 

 نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب. .د

 لشخص االعتباري.لالوطني عنوان ال .ه

 .ن وجد(إالرقم الضريبي ) .و

 .)إن وجد(رقم معرف الكيانات القانونية  .ز

 واسم الجهة وتاريخه بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم املرجع -

 .بتلك املوافقة أو الطلمصدرة 

 متطلبات أغراض التفتيش:  - 2

في  االلكترونيعلى البنوك توفير نظام بحث آلي إلجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب املعلومات املطلوبة في السجل 

وجميع املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء إضافة إلى  والعالقات العملياتكافة بحث العلى أن تغطي عملية  ،كل فئة

 .والودائع االستثمارية العاجلةالحواالت 

 :الوثائقعند انقضاء صالحية  البنكية تجميد الحسابات  - 3

 :البنكية تجميد الحسابات .3-1 

وهويات سارية  وثائقكقاعدة للتعامل بين البنوك وعمالئها يجب أن تبدأ العالقة وتستمر في كافة التعامالت بموجب 

أو خالفه من العالقات  االول  في البابيشملها تعريف الحساب البنكي الوارد التعامالت التي في ذلك  املفعول سواء  

 التعاقدية أو الخدمات ذات العالقة بالحسابات.

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  .3-1-1

ن عند انتهاء صالحية الوثائق املوضحة يالسعودي ناألشخاص الطبيعييعلى البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة ب

 لها ،أدناه
 
 عن أي منها، و  وثيقةأو  ،ما لم يقدم العميل تجديدا

 
يمكن للبنك التحقق من هوية وطنية سارية املفعول بديال

للوثائق . وفيما يلي حصر ذلك وتوثيق ومستقل موثوق  مصدر باستخدام ملقر البنك يد هوية العميل دون حضورهتجد
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 :ساباتهم القائمة بموجبهاأو استمرار ح بنكيةفتح حسابات  لهذه الفئةاملسموح 

 من تاريخ نهاية صالحيتها (90)عند انقضاء  ايجمد الحساب املفتوح بموجبهالهوية الوطنية:  وثيقة -
 
تشغيل  عادوال ي ،يوما

 .االحساب إال بتجديده

يجمد الحساب املفتوح للقصر بموجب سجل األسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية : سجل األسرة للقصر -

أو  حضور وليهب ىفتوال يشترط حضور القاصر ويك الحساب، تح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديثف

 90( سنة هجرية بمدة )15قبل بلوغ القاصر )وعلى البنك ، وصيه
 
 تقويميا

 
إبالغ الولي أو الوص ي ب أن يقوم ،( يوما

 الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر. على بيانات وثيقةبضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول 

ويجدد  ،هجرية (الخامسة عشرة)سن  القاصريجمد الحساب عند بلوغ شهادة امليالد الخاصة بذوي الظروف الخاصة:  -

أو خطاب من وزارة العمل والتنمية االجتماعية تطلب  ،املفعول  ةهوية وطنية ساري وثيقةتشغيل الحساب إذا قدم له 

        .هجرية (الثامنة عشرة)سن  القاصرحين بلوغ لى إفيه استمرار الحساب 

 غير السعوديين: األشخاص الطبيعيون  .3-1-2 

 من  (90) انقضاءعند على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعامالت لألفراد غير السعوديين 
 
صالحية نهاية  تاريخيوما

 من انقضاء ص (180)مرور وبعد  أدناه.الوثائق املوضحة 
 
 إلى حساب موحدألرصدة ا نقليتم  ،الهوية وثيقةالحية يوما

أجراها أو تعامل مدة خمس سنوات على آخر عملية خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور  لدى البنك

راعاة استيفاء وم ،بهابات غير املطالب االخاص بالحس التجميعينقل الرصيد إلى الحساب تم ي ،العميل على الحساب

وتلك ، امات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه املدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائيأية التز 

 الوثائق هي:

 لدول الخليج العربية. الهوية الوطنية ملواطني دول مجلس التعاون  -

  األجانب. يناإلقامة للوافد وثيقة -

  .البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين -

 :االعتباريون شخاص األ .3-1-3

 على البنوك االلتزام باآلتي:

 من نهاية صالحية الوثيقة الالزمة  (90)عند انقضاء  لألشخاص االعتباريينتجميد كافة الحسابات والتعامالت  -
 
يوما

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

 تندمس
 
 رسمي ا

 
  (90)مدة صالحيته  - ا

 
الوثيقة الالزمة ملزاولة النشاط )الترخيص  املسؤولة عن إصدار من الجهة -يوما

 .في طور التجديد الوثيقةن أأو السجل التجاري.. الخ( يثبت 

 :ثلم)التي ال تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول  يناالعتباري لألشخاصتجميد كافة الحسابات  -

والحسابات الحكومية واملدارس املرخصة ومثيالتها( عند انقضاء خمس  األهليةحسابات الجمعيات واملؤسسات 

 .لك لحين تحديث بيانات الحسابذو  تحديث تم على هذه الحسابات من تاريخ آخرسنوات من تاريخ فتح الحساب أو 

( 4املذكورة في القاعدة رقم ) املدة املحددةانقضاء  حسابات البنوك املراسلة عند االمتناع عن استمرار العالقة مع -

األموال  غسل استبيان( مكافحةوشهادة ) (عرف عميلكا) مبدأ إلى أن يتم استيفاء متطلبات ،من هذه القواعد

 .وتمويل اإلرهاب

حجب وتجميد و  ،األشخاص االعتباريينن بالتوقيع على حسابات و ان مفعول هويات املديرين واملفوضمراقبة سري -

الهوية،  وثيقةتجديد صالحية  حين إلى ،ن سعوديو ن/غير و بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعودي تهم فقطاصالحي
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 .ضافة إلى مالكي املؤسسات الفرديةباإل 

 :البنكية عامة لتجميد الحسابات تعليمات .3-2

بنك في تجميد الحساب عند انتهاء حق ال ،فتح الحساب والعالقات التعاقدية والخدمات في اتفاقيةن أن تضم   على البنوك -

 .ومعلوماته املالية والشخصية والعناوين عدم تحديث بياناته وو/ألعميل ل ةالرسمي وثيقةالسريان مفعول 

 30)بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة ها ءعمالعلى البنوك أن تشعر  -
 
ن تضع أو  التجميد،على األقل من تاريخ ( يوما

توثيق أن يتم و  ،وذلك بصفة مستقلة لكل عميل ،عميل أو مفوض على حسابات العميللذلك لكل  اإلجراءات املحققة

 .جراءاتاإل هذه 

 هوية أحد املشتركين في الحساب. وثيقةتجميد الحساب املشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان  يتم -

 الهوية الوطنية وثيقةفعول الهويات خالف لحسابات املجمدة بسبب انتهاء سريان معن ا برفع إجراءات التجميديسمح  -

الحسابات املجمدة املفتوحة  عن برفع إجراءات التجميدإذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية املفعول، وال يسمح  وذلك

 ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خالفها.

)عملية واحدة  ن عليها املجمدةو فوضقفل حساباتهم أو الحسابات املباالعتباريين  أو الطبيعيين األشخاص لجميعيسمح  -

 تقديم العميل طلببشرط  بياناتهم،بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث  فقط(
 
 كتابي ا

 
وفق نموذج يعده بذلك  ا

 .بالبنكالخاصة تطبيق اإلجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات أن يتم و البنك، 

 كانت مطالبة الوافد تمت بعد  في حال -
 
يسمح ف ،( ريال50,000ورصيد حسابه يقل عن ) ،من اململكة خروجه نهائيا

فق إجراءات يضعها البنك بحسب عمالئه وبلدانهم ذلك و و  ،االلتزام بالبنك إدارةللبنوك تحويلها ألصحابها بموافقة 

لغ الرصيد إليه إال بموجب فال يتم تحويل مب ،( ريال50,000) مبلغ ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن

تحويل جزء من بوال يسمح للبنوك  املقيم،طلب منه مصادق عليه من البنك املراسل للبنك املحلي أو لفرع البنك األجنبي 

إدارة ن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة أ جزء، علىالرصيد وإبقاء 

 االلتزام.

 في حال تقدم  -
 
فال يصرف له الرصيد  ؛وقدم تأشيرة خالف تأشيرة العمل العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقا

جديدة بنفس  للبنك بإقامة هااللتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدم إدارة( ريال إال بموافقة 50,000الذي يزيد عن )

 يوم 180أي قبل )ذا كان ال يزال في فترة التجميد فيقفل الحساب املجمد إ ؛جواز السفر أو بجواز سفر جديد
 
ويفتح له  (ا

 حساب جديد ويحول املبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.

 االستثناءات من التجميد: .3-3

 بالعملياتلبنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام ا يحظر على
 
تهاء سريان بعد ان البنكية على الحساب شخصيا

 الحاالت اآلتية: ويستثنى من التجميد، (عميلكعرف ا)مفعول هويته إال بعد تجديدها أو تحديث بيانات 

ومدفوعات /  ،والحواالت املحلية والدولية الواردة ،اإليداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق املقاصة -

 تحصيالت نظام سريع ورواتب املوظفين.

مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى  للبنك اتخاذهائمة على العميل التي سبق االلتزامات القا -

ومن تلك االلتزامات على سبيل املثال ال  ،املفوضأو صاحب الحساب  ة)رسمية/غير رسمية( قبل انتهاء سريان هوي

ر وتنفيذ التعليمات املستديمة/املنتظمة التزام سداد بطاقات االئتمان والقروض ومدفوعات الخصم املباش :الحصر

وكذلك العمليات االستثمارية ذات املخاطر  كتسديد فواتير الخدمات العامة واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان،

مع العميل  البنكتواصل  على أن يسبق ذلكتجاه العميل  ضرر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض األسعار فيها 

 من تاريخ تنفيذ العملية. (60)مهلة لتجديد الهوية ال تتجاوز  ءهوإعطا
 
 يوما
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الخاصة بحسابات السعوديين لغير االلتزامات القائمة بعد تجميد الحساب  املستديمةيسمح باستمرار التعليمات  -

  (180)وملدة ال تتجاوز  ةرات محدودملوذلك  ،بموجب موافقة مدير إدارة العمليات باملركز الرئيس ي
 
من تاريخ نهاية  يوما

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

 الحدود وعدد املرات.

األمراض املستعصية  ي وذو  ،ن للدراسة في الخارجيواملبتعث ،ن و ن الدبلوماسيو السعودي األشخاص الطبيعيون حسابات  -

في حال  ، وذلكواملرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحاالت ،ملستشفيات أو خارجهان في اياملقيم

  (180)حيث يمنحون مهلة ب أوضاعهمعلم البنك ب
 
ولعدد غير محدد بعد الحصول  ،من تاريخ نهاية صالحية هوياتهم يوما

دة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام االلتزام في البنك، وما زاد عن هذه امل إدارةعلى موافقة 

معهم بالطرق املناسبة بحسب  الفئات والتواصلها من هذه ئمخاطبة عمال ويجب على البنوك االلتزام في البنك. وإدارة

 ملف كل عميل أو بحسب اإلجراءات واملراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.

الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية  حسابات موظفي -

  (180)نه يسمح لهم بمهلة إف بشأنها،وطنية لوجود إشكال نظامي 
 
من تاريخ نهاية صالحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق يوما

 يفوبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعر  ،التحديث
 
 رسمي ا

 
 .ا

 :البنكية تحديث بيانات الحسابات - 4

تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عمالئها تحديث 

ب عملية تحديث الحساتشمل و  معلومات الحساب املحتفظ به في البنك حسب الحاالت واملدد املحددة في هذه القواعد.

 /  هوية العميل واملعلومات الشخصية والعنوان الوطني
 
واملعلومات املالية بما في ذلك املعلومات الشخصية ملن يعمل نيابة

 عن العميل، ومعلومات املستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة 
 
وكيال

 وفق اآلتي: ات، وتكون عملية تحديث الحسابتحقيق ذلكل

 :العميل هوية تحديث .4-1

 .دةاملنوع/ الوالوثائق الرسمية حسب  اتتحديث الهوي -أ

حدث مع نهاية املدة املحددة  ؛مدد سريانها أقل من خمس سنوات تكون  الهويات والوثائق التي -
ُ
 مثل السجل هالسريانت

 .أو الترخيص التجاري 

حدث ؛سنوات خمس من أكثر سريانها مدد تكون  التيوالوثائق  الهويات -
ُ
ل ت

ُ
 أو الهوية سريان انتهاء عند أو سنوات خمس ك

 .(أسبق أيهما) الرسمية الوثائق

 مثيلها أو والسفارات الحكوميةاألجهزة  حسابات مثل ،رسمية خطابات أو موافقات بموجب املفتوحة الحسابات -

 واملدارس األهلية واملؤسسات لجمعياتا مثل املدة مفتوحة وسجالت تراخيص بموجب أو ومثيلها الدولية واملنظمات

 .أقص ى كحد سنوات خمس تحديثها مدد تتجاوز  أال يتوجب فإنه ؛األهلية

 عد:ب   الهوية عنتحديث بيانات  -ب

قصر هذه الخدمة على ، على أن ت-وفق تقديرها-للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعمالئها أو ألي منهم  -

 .)حاملي وثيقة الهوية الوطنية( واملقيمين )حاملي وثيقة اإلقامة( حسابات األفراد املواطنين

  االستفادة من هذه الخدمة.من من في حكمهم  أوغير مكتملي األهلية تمكين األشخاص  يحظر -

 ومستقل وتوثيق موثوق  مصدر من معلومات أو بيانات أو وثائق باستخدام الهوية وثائق صحة من التحققعلى البنوك  -

 .ذلك
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 :العميل بيانات تحديث .4-2

 للبنك تحديث بيانات العميل في أٍي من الحاالت اآلتية: -أ

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

 .نشأة التجاريةملإدارة ا

 لحساب.عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات املالية على ا -

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

 بهذه يكتفىوال  الحسابات موافقات تحديث إلجراء وسائل هي الرسمية واملوافقات الهويات وثائق أن على البنك مراعاة -ب

 لبيانات العميل. تحديث عملية أنها على فقط الوثائق

 أقص ى. كحد سنوات ثالث كل املراسلة البنوك حسابات تحديث يتم -ج

 االنترنتاإللكترونية ) البنكية الخدمات خالل من( مقيم/  مواطن)الطبيعي  شخصال العميل بيانات تحديث للبنك قبول  -د

 العميل هوية بيانات صحة من التحقق على أن يتم الخدمات، هذه في املشتركين للعمالء ( وذلكاملصرفي الهاتف أو

 ذلك. وتوثيق ومستقل موثوق  مصدر من معلومات أو بيانات أو وثائق باستخدام

 :املصرفية غير املتحركة التعامالت - 5

ض والعالقات والتعامالت هي الحسابات  التي أكملت سنتين ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية أجراها العميل أو املفو 

ضح في هذه القاعدة. و  عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثالث مراحل وفق ما هدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على تهو مو 

، وحفظ أصول )أموال( العمالء التي لم يُ 
 
مسجلة أو بمراسلة مدينة مالية  عمليةعليها العمالء  جرِ إبقاء التعامل نشطا

 إلى التواصل مع ا2-5موثقة خالل املدد الزمنية املوضحة في البند رقم )
 
لعمالء، وإلى إعادة الحقوق إلى (، وتهدف أيضا

لى حسابات إأصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق واملستندات واإلجراءات الالزمة، وإلى تعديل تصنيفها 

مكانية االستدالل على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، إمتروكة منقطع أصحابها في حال تعذر 

مرحلة الحسابات املتروكة فقط املوضحة في  وذلك في شأن الجهات الحكوميةحسابات  ام هذه القاعدةويستثنى من أحك

أحكام هذه القاعدة حسابات االحتياطي النظامي املودع من قبل املؤسسات  كامل ، كما يستثنى من(4-2-5الفقرة ) 

كتابي مسبق تها إال بعد الحصول على تصريح ال يسمح بالتصرف بأرصد والتيورقابة املؤسسة  إلشرافاملالية الخاضعة 

  من املؤسسة.

 :التعامالت التي تسري عليها القاعدة .5-1

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

 ، وتشمل اآلتي:ي اململكةفي البنوك العاملة ف واالعتباريين املودعةلألشخاص الطبيعيين 

:أ
ً
أي حركة سحب أو غير املتحركة التي لم ينفذ عليها العمالء حركة  وحسابات التوفير ،الحسابات الجارية الدائنة وال

 .  أخرى مالية مدينة 

 
ً
البنك إلى توصل ي الودائع االستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء املدة املتفق عليها، والتي تجدد تلقائيا ولم :ثانيا

  أصحابها.

 
ً
لم تخصم أو لم و عضوية الحواالت وما في حكمها( التي لم تجر تسويتها، و  ،سويفتو  ،الحواالت املصرفية )سريع :ثالثا

 نشائها.إتستلم من تاريخ 

 رابع
ً
ابها األسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيالت املصرفية، التي سدد أصح :ا

 مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكيتها.
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 خامس
ً
مانات )الخزائن( التي يؤجرها البنك للعمالء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة صناديق األ  :ا

م أو عن طريق من خالل االتصال املباشر أو من خالل مراسلته للعميل، ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء  

 .تعليمات املؤسسة املتعلقة بصناديق األمانات ها، على أن ُيراعى في شأنوجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك

 سادس
ً
املبالغ واألرباح املستحقة للعمالء عن استثماراتهم في مختلف أنواع األوعـية االستثمارية التي تديرها )أو كانت  :ا

لبنك لصالح العمالء التي انتهت مدة االستثمار الخاصة بها ولم تدفع ألصحابها بسبب عدم تديرها( أو يحتفظ بها ا

مراجعتهم البنك الستالمها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم إلضافتها إليها، وعدم إمكانية االستدالل عليهم أو وجود 

 
 
 .أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابيا

 سابع
ً
 الدفع املسبق. خدمات ت الدفع املسبق بما ال يتعارض مع قواعدحسابات خدما :ا

 
ً
 عن املستغل ولم يطالب :ثامنا

 
 بها.  وااملبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية التي أودعها العمالء زيادة

 
ً
 .التمويلي التأجيرحسابات تسوية  :تاسعا

 
ً
 ت املستندية من تاريخ انتهاء صالحيتها.املبالغ املحجوزة لقاء خطابات الضمانات واالعتمادا :عاشرا

املبالغ األخرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات عليها بخالف ما سبق ذكره ولم تدفع ألصحابها بسبب  عشر: الحادي

 عدم االستدالل عليهم.

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

 (:activeالحسابات النشطة ) .5-2-1

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

  (نيوعشر 
 
  شهرا

 
 بد ميالديا

 
 من تاريخ آخر عملية أجراها العميل. ءا

 (:Dormantالحسابات الراكدة ) .5-2-2

  (نيوعشر  ةأربع)مدة  ت( إذا أكملDormant) ةراكد التعامالتعتبر ت
 
  شهرا

 
 ميالديا

 
 مالية مدينة خر عمليةآمن تاريخ بدءا

 .مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة أجراها العميل أو وكيله املفوض

 :(Dormant) متطلبات معالجة الحسابات الراكدة

أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات للرقابة الثنائية بصالحية أعلى، على  الحسابات الراكدة يخضع تنشيط -

 الفرع.

 )الشخص الطبيعي(( إال بحضور العميل Dormantقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد )بال يسمح  -

 
 
أو الوكيل الشرعي املنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو املفوض  شخصيا

لكتروني املوثقين و البريد اإلأيسمح بقبول الفاكس استثناء  ة )شخص اعتباري(. و أحساب إذا كان حساب منشعلى ال

لكترونية مثل االنترنت القنوات اإل ىحدإواملعتمدين في سجالت البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام 

 عن حضور العميل، وتؤكد في
 
الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية  والهاتف املصرفي لتكون بديال

 املنفذة.

قبول اإليداعات بأنواعها والحواالت املحلية والدولية وأرباح األسهم وغيرها التي تتم بيسمح خالل فترة الحسابات الراكدة  -

 يات.لى حسابات نشطة بسبب تلك العملإتغيير حالة الحساب بمن شخص غير صاحب الحساب، وال يسمح 

-  
ُ
بما في ذلك العمالء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة، حيث يتطلب  ،والتعامالت العمالءكافة طبق هذه املرحلة على ت

إذا  (خمس سنوات)بالغه باإلجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة إمن البنك التواصل مع العميل و 

ملية من قبله تكفل تحريك الحساب، وإذا لم يتحقق تحريك والطلب منه إجراء ع ،كان له حسابات نشطة أخرى 
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 فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير املطالب بها.خالل املدة املحددة الحساب 

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

( ن يميالدية )ست (خمس سنوات)مدة  ت( إذا أكملUnclaimed) اغير مطالب به تعتبر التعامال ت
 
مرحلة  شاملةشهرا

من  يتمكن البنكمسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم  مدينة ماليةذ أي عملية ينفدون تالحسابات الراكدة 

 وسائل االتصال به. جميعاالستدالل على العميل واستنفد 

 :(Unclaimedمتطلبات معالجة الحسابات غير املطالب بها )

( Suspense Accountر الالحق ملض ي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع )على البنك أن يحول الرصيد خالل الشه -

 .(الحسابات غير املطالب بها)فقط يسمى  التعامالتعلى مســتوى البنــك خاص بهذه 

في حساب مجمع، يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات  هذه الحساباتيجب أن تصنف  -

 ب الرقابة. التواصل املختلفة وحسب جوان

يسمح خالل مدة الحسابات غير املطالب بها قبول اإليداعات والحواالت املحلية والدولية، وأرباح األسهم، التي تتم من   -

 غير صاحب الحساب.

 خالل هذه املرحلة، وحصر الرقابة على هذه  على البنك -
 
حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائيا

 العامة )املركز الرئيس ي(.الحسابات في اإلدارة 

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

بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل الرصيد يصرف له  أن أو ،القائم في سجالت البنك إليه

  ال(.و ح)حسب األ أو املفوض بإدارة وتشغيل الحساب ورثته أو الوكيل الشرعي له أو وكيل 

وبمستوى رقابي أعلى  ،هذه الحساباتأن يضع السياسات واإلجراءات التي تكفل الرقابة املزدوجة على ملفات على البنك  -

أدوات أن يتم توفير  عينمن املستوى املطبق على بقية امللفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية امللفات، كما يت

 السالمة األمنية الالزمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.

  يحظرو  ،كالتزام في املركز املالي هذه الحساباتإبقاء أرصدة  يتم -
 
إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أيا

 كان حد الرصيد األدنى واملدة الالحقة ونوع الحساب.

  الحسابات، وفي هذه الحالةعلى أصحاب ى البنك لدمدينة  التزاماتالتحقق من عدم وجود  يتم  -
ُ
خصم االلتزامات ت

 . املجمعحساب الالقائمة قبل تحويلها إلى 

ريال وأقل، على أن يحتفظ بجميع بيانات العمالء ومبالغ  (100) تهاأرصد تعادلللبنك أن يقفل حسابات العمالء التي  -

 أرصدتهم في الحساب املجمع، وفي حال مراجعتهم للمطالب
 
 . هميلإ عادة املبالغإيتم ف ة بأرصدتهم الحقا

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

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

 
اعتبارا

(، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية االستدالل على Unclaimedالب بها )غير مط بأنها حسابات من تاريخ تصنيفها

واستنفد وسائل االتصال به كافة وفق  ،وجود صاحب الحساب من خالل حركة حساباته أو تعامالته األخرى مع البنك

 :  ه الحساباتالقواعد، وفيما يلي إيضاح املدد واملراحل الزمنية لهذ سياسة وإجراءات التواصل املحددة في

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

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

 االئتمانية.
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الحوالة املصرفية،  شـأن عملية( فيها )أي مجموع عشر سنوات ميالدية من تاريخ آخر مدة خمس سنوات غير مطالب ب -

وصناديق األمانات، وأرباح املساهمين املحتفظ بها، واملبالغ واألرباح غير املدفوعة املستحقة للعمالء عن استثماراتهم، 

املصرفية التي سددت مديونيات أصحابها  األسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنك لقاء التسهيالتو 

ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكيتها، واملبالغ املحجوزة مقابل خطابات الضمانات واالعتمادات املستندية من 

، واملبالغ األخرى للعمالء لدى ، وحساب تسوية اإليجار التمويلي وحساب خدمات الدفع املسبقتاريخ انتهاء صالحيتها

 .نك أو املستحقات عليهالب

 :(Abandoned) املنقطع أصحابها عن البنك املتروكةمتطلبات معالجة الحسابات 

ضحة لهذه الحسابات على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خالل الشهر الالحق  - إلى حساب متروك منقطع للمدد املو 

 .(Abandoned)صاحبه عن البنك 

 .للبنك شر ألحد املسئولين املخولين في اإلدارة العليااإلشراف املبا الحسابات تحتتكون هذه  -

  :متطلبات عامة .5-3

 غير املتحركة االلتزام باآلتي:التعامالت املصرفية يتعين في شأن 

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

 للفترات الزمنية املحددة لكل منها. القواعداإلجراءات املنصوص عليها في  ذالحسابات واتخامراجعة وتصنيف  .ب
 
 بشأنها وفقا

حسب املدة النظامية الالزمة لالحتفاظ  .االحتفاظ بنسخ املستندات والسجالت الخاصة بجميع املبالغ واملستحقات .ج

 بالسجالت.

 : ات اآلتيةعلى البيان -أدنى بحد-االحتفاظ بسجالت تفصيلية للحسابات تحتوي  .د

 .الهوية وثيقةفي حسبما هو مدون  العميل بالكاملاسم  -

 .العميل حسب املتوافر في سجالت البنكهوية رقم  -

 مقدار األصول املستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها. -

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

 ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية )إن وجدت(. نيالعميل الوطعنوان  -

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

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

 بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.  أي -

 للمواصفات الفنية التي تحددها االحتفاظ في البنك بالب .ه
 
بما  املؤسسةيانات الشخصية واملالية في سجالت إلكترونية وفقا

 الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى 
 
 ؤسسة.امليسهل مستقبال

لعمالء إلى اإضافة نصوص في العقود واالتفاقيات ونماذج فتح الحساب املوقعة من العمالء، وكشوف الحسابات املرسلة  .و

  . هذه القواعدفترات وإجراءات تجميد الحسابات واملبالغ األخرى املذكورة في بتذكر فيها 

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

 
لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم  ا

 إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك. 
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 غير املتحركة: التعامالت املصرفيةاسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب سي .5-4

بحد -القانونية  الطبيعةتطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العمالء من خالل توافر تصنيف للعمالء حسب  .5-4-1

 اآلتي: وفق -أدنى

بية اون لدول الخليج العر دول مجلس التع ون ومواطنو وتشمل السعودي ،ون املقيم األشخاص الطبيعيون ت تعامال   -

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

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

  (.ة في الحساباتوترك أرصد اململكة درغاويشمل ذلك من املقيمين في اململكة واألجانب غير املقيمين في اململكة )

 األشخاص االعتباريين املقيمين.ت تعامال  -

 األشخاص االعتباريين غير املقيمين.ت تعامال  -

 بما في ذلك الحسابات الدولية. ،البنوك التجارية -

 البنوك املراسلة. -

 .الجهات الحكومية حسابات -

 :واالستدالل وسائل التواصل .5-4-2

)دون االفصاح عن البيانات املالية( في جميع املدد الزمنية ليهم عومحاولة االستدالل الء تواصل مع العمال على البنوك

 :اآلتي على سبيل املثال ال الحصر النظامية املمكنة ومنها وسائلجميع الاملذكورة ب

 .(SMSرسائل الجوال ) -

 لكتروني.  رسائل البريد اإل -

 االتصال الهاتفي بأرقام التواصل املتاحة.  -

 سمي من البنك بالبريد للعمالء داخل وخارج اململكة.كتاب ر  -

 زيارات ميدانية للعمالء من مسئولي العالقة في البنوك. -

 رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب واملطلوب من العميل. -

تأكد من أرقام التواصل مراكز املعلومات الرسمية املتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للو أدوات البحث العامة  -

 
 
ة على وجود العمالء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط الجديدة غير املتوافرة لدى البنوك أو الدال

 التجاري واملالي.

 نشر إعالنات توعوية في وسائل اإلعالم توضح التنظيمات ذات العالقة واملطلوب من العمالء أصحاب الحسابات غير -

 املتحركة وتوضح إجراءات البحث عن األرصدة.

 الكتابة الى الجهات الرسمية املختصة لالستفسار. -

املختلفة للتعامالت املصرفية غير  لوسائل املذكورة أعاله خالل املراحلواستخدامه لتواصل البنك مع العمالء يكون 

االستجابة  ، وللبنك في حال عدمنى في كل مرحلةيتم التواصل مرتين كحد أد ، بحيثفترات زمنية متقطعة املتحركة على

من كل مرحلة. على  ةيقاف التواصل مع العمالء بعد سنإعليهم أو تعذر التواصل معهم،  عدم االستداللمن العمالء أو 

 أن توثق وسائل التواصل مع العمالء.

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

  أ)تنش وحدة عملر يوفعلى البنك ت
 
( تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقص ى سبل أو تحدد رسميا

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

 غير املتحركة: ت املصرفيةالتعامال مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب  .5-4-4

 على البنوك االلتزام باآلتي عند التواصل مع العمالء بحسب كل مرحلة:

 الحسابات الراكدة: .أ

التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة إلبالغهم بحالة الحسابات واملطلوب منهم القيام به، يتم  -

مالء باملطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير واإلجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام الع

 مطالب به.

 إلى  -
 
قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير  هليةاأل جمعيات الالحكومية و  الجهاتالكتابة رسميا

ات على إلبالغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عملي (2-4)دون إخالل بما ورد في الفقرة ) مطالب به

 الحساب. 

 إلى السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسي الكتابة -
 
ن قبل سنة من ين املقيمو رسميا

تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به إلبالغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على 

  الحساب.

 :الحسابات غير املطالب بها .ب

 ،ؤسسةاملالحكومية غير املطالب بها ألمر حساب وزارة املالية لدى  الجهاتإصدار شيك مصرفي برصيد حساب تم ي -

ونسخة ثانية إلى وكالة  ،منه إلى الجهة الحكومية ةونسخ ،ؤسسة بموجب كتاب رسمياملإلى  الشيك يتم إرسالعلى أن 

 وزارة املالية للشؤون املالية والحسابات.

مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املرحلة السابقة إلبالغهم بحالة  التواصل يستمر -

والتوضيح للعمالء أن املطلوب منهم التواصل مع البنك الستالم املبالغ وفتح حسابات  ،الحسابات غير املطالب بها

 جديدة بديلة.

توثيق مع وتسليمه لها  املؤسسات التعليمية التابعة لهاشيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات و  إصدار -

 .ذلك

 :الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك .ج

حل السابقة إلبالغهم بحالة ااستمرار التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املر 

 .الحسابات املتروكة واملنقطع أصحابها

 :قارير املراجعة الداخليةرقابة وت .5-5

لبرنامج  عن البنك املتروكة املنقطع أصحابهاالحسابات مرحلة و غير املطالب بها  الحساباتمرحلة تخضع الحسابات في 

أال يربط برنامج املراجعة  على ويتم رفع التقرير إلى لجنة املراجعة ،كل سنتين بحد أقص ىاملراجعة الداخلية مرة 

 ية أخرى ذات صلة بالحسابات.السنوي بأي برامج دور 

 ؤسسة:املرير اإلحصائية السنوية املطلوبة من التقا .5-6

  ؤسسةامليجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى 
 
 غ للبنك من املؤسسة يتضمن حصر وفق الجدول املبل

 
 ا

طبيعة وفئة الحسابات وأرقام حسب ب ،عن البنك املنقطع أصحابها املتروكةالحسابات و للحسابات غير املطالب بها 

 وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة. ،دون ذكر املعلومات الشخصية ،الحسابات
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 :ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (عرف عميلكا)مبدأ  تطبيق - 6

الهدف والغرض األساس ي من تطبيق هذا  على أن يكون  عرف عميلك(،ايتعين على البنوك االلتزام التام بتطبيق مبدأ ) -

أو قبل تنفيذ عملية لعميل ال تربطه به  ،أن يكون البنك وقبل بدء عالقة العمل أو فتح الحساب، أو خاللهما ؛املبدأ

خالل تقييم مدى ما قد  من ،ملام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعامالتهإعالقة عمل، على 

من مخاطر على البنك ومستوى تلك املخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء ُيشكله العميل 

 جميع املتطلبات النظامية املتعلقة بفتح الحساب أو بدء العالقة.

 وفق (عرف عميلكا) فيما يخص تطبيق مبدأ اإلجراءات الالزمةوتحدد تضع البنوك  -
 
لألهمية النسبية ودرجة تقييم  ا

 .وكذلك مراجعتها وتحديثهاالبنك اطر من قبل املخ

ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف املصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها املساعدة في  -

 تحديد وتقييم مستوى املخاطر للعميل.

 إلى جنب مع املتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل األمو  -
 
قرأ هذه القواعد جنبا

ُ
ال والئحته التنفيذية، ونظام ت

 مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم.

الصالحية والحق في الوصول في الوقت املناسب إلى بيانات تعريف العمالء وغيرها من يتعين أن يكون إلدارة االلتزام  -

 .بيانات األخرى ذات الصلةمعلومات العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت العمليات وال

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

 عند فتحهم )األشخاص الطبيعيون(ألوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون لعالقة طبيعة المن  التأكدعلى البنوك 

 .التحقق من صحة املستندات املقدمةو  ،حساباتال

  والعمليات:البنكية للحسابات املراقبة املستمرة  - 8

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

مكنه من متابعة عمليات التنفيذية، واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم، 
ُ
ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة ت

 أال يتم االكتفاءاملتوقع أو املعتاد للعميل، على  مع النهجيتناسب ال  مشبوه أو أي سلوكوتحديد  يلالعم وأنشطة

، ب
 
 أمن املعلوماتاملتابعة و وفق أفضل املعايير في  - لكترونيةفي األنظمة اإل البنك يستثمروأن متابعة العمليات يدويا

 ملتابعة عمليات العمالء بصفة مستمرة. -والحماية 

االستفادة  وذلك بغرضالبنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس املخاطر وبشكل مستمر،  على -

 من األنشطة غير املعتادة التي تم اكتشافها.

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

 ولديه  نتيجة الدمج؛ عدم توافق بين النظامين وفي حال نشوءية للبنك، األنظمة األساس
 
على البنك أن يكون مستعدا

 .االحتياطات الالزمة واإلجراءات اليدوية ملعالجة وتطوير عدم التوافق

عن  بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجةالبنكية باستخدام الحسابات  اشتباه البنكعند  -

 .إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية عليهفيجب  غير مشروعة،ل اعمأ

 التدريب كمبدأ أساس ي لهذه القواعد: - 9

 (عرف عميلكا)على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عمالء إال بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ  -

 .ة السلوك املنهي واألخالقي ملوظفي البنك، وكذلك سياسرهابوتمويل اإل  ومكافحة عمليات غسل األموال
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أن تضمن البنوك في ، كما يتعين ذاتها البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في املوضوعات على -

 برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

   عليها: تنفيذوالاملصرفية والعالقات الكشف عن الحسابات واألرصدة  - 10

مع مراعاة تعليمات املؤسسة الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية باملستندات واملعلومات والبيانات ذات  -

الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها  الصلة بالحسابات البنكية للعمالء، يكون 

 بذلك. بأمر من املؤسسة بناء   (ي الجبر  كالحجز واالستقطاع)
 
 على طلب من الجهات املخولة نظاما

تحويل املبالغ من حسابات و إصدار الشيكات و االستقطاع الجبري، و ُيقصد بالتنفيذ على العالقات املصرفية الحجز،  -

 .عميل البنك

حاط -
ُ
، التامة سريةبالمراحلها كافة  إجراءات الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها في ت

 .الصادرة عن املؤسسةه في التعليمات ؤ استقبال هذه الطلبات من املؤسسة إال ما تم استثنا يقتصرو 

الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة  البنوك تنفيذ طلبات على -

 .واملدد التي تحددها املؤسسة

 :الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية .10-1

على طلب املؤسسة وفق التعليمات املنظمة لذلك،  ألغراض الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية بناء  

يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العالقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة 

مانات وبطاقات غير املتحركة والودائع وصناديق األ والتعامالت املصرفية ات املقفلة والحسابات املعلقة والحساب

ن يكون البحث أاالئتمان وحسابات التحويل )عضوية الحواالت( وأي عالقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك، و 

 ، مع االلتزام باآلتي:وجبه الحسابثبات الهوية أو املستند املفتوح بمإكأساس باسم عميل البنك ومستند 

  وأن تنص البنوك في إفادتها  ،أن يشمل البحث املؤسسات الفردية اململوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات -

ال في حال نص طلب الكشف على عالقة/عملية محددة إ ،للمؤسسة على شمول البحث لهذه الحسابات والتعامالت

 قط.الطلب املحدد فعلى فيجاب 

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

 في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية التي تخص شخص -
 
 طبيعي ا

 
فيجب أن يشمل  ؛ا

 كر تم ذجميع ما  الكشف
 
 إلى املؤسسات واملحالت التجارية ،في هذه القاعدة ه مسبقا

 
  إضافة

 
التي تعود ملكيتها له تطبيقا

 بعينه فيقتصر الكشف 
 
 تجاريا

 
العالقات  عنملبدأ وحدة الذمة املالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محال

 العائدة لها دون صاحبها.

؛ يتم االكتفاء -
 
 طبيعيا

 
صاح باإلف في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا

 أو و  ،الشخصلهذا  عن اسم الشركة ونسبة الشراكة
 
ال يتم اإلفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصا

 فيها، أو املشارك في ملكيتها
 
شترك ونسبة  ، وينطبق ذلك على الحسابات املشتركة بحيث يكتفىأسهما

ُ
برقم الحساب امل

 .ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك مشاركة العميل املطلوب اإلفصاح عن عالقاته مالم

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

على طلب  بناء   والعالقات املصرفية الحجز على الحسابات واألرصدة على البنوك االلتزام باآلتي عند تنفيذ طلبات

 املؤسسة وفق التعليمات املنظمة لذلك:

املبلغ إجراء الحجز على من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب ب إذا كان املطلوب حجز مبلغ محدد -
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فره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على افر املبلغ، وفي حالة عدم تو االرصيد القائم في حالة تو املحدد فقط من 

حين اكتمال املبلغ إلى ة فقط إلخ( والسماح بالعمليات الدائن…الرصيد القائم في حسابات العميل )سحب، تحويل، 

 .املحدد وعدم فتح حسابات جديدة

حسابات الشركات التي يشترك باستثناء والعالقات املصرفية  الحسابات األرصدة الدائنة في أن يشمل الحجز كافة -

 .ما لم ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك والحسابات املشتركة ،مباشرالعميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير 

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

 
 تحفظيا

 
فر اإذا تضمن الطلب حجزا

 .املبلغ املطلوب حجزه يتم إبالغ املؤسسة بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات واملبالغ األخرى 

 بمجرد انتهاء املدة املحددة حين انتهاء املدةإلى إذا كان طلب الحجز محدد املدة، فيتم الحجز  -
 
 .ورفع الحجز تلقائيا

)أال يتجاوز املحجوز من يجب على البنوك عند إجراء الحجز االلتزام بالتعليمات املتعلقة بالخصم من رواتب املوظفين  -

ال يتجاوز )أ واملتقاعدينالراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات املؤسسة( 

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

، وأي تعليمات متعلقة باملبالغ املستثناة من املحولة أو املفتوحة بالبنك برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين

 ب النقدي لهذه املبالغ املستثناة عن طريق أجهزة الصرف اآللي.إتاحة السح البنوك  كما على ،الحجز

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

بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة عالقاته أن تقوم تلقيها طلب منع التعامل  البنوك عندعلى  -

مصرفية مدينة، وأن يكون املنع فيما  بعملياتو القيام املصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء عالقات جديدة أ

 أو 
 
 أو يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وأال يشمل ذلك كون الشخص وليا

 
 بإدارة وصيا

 
 أو مفوضا

 
وكيال

 ، ما لم ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك.الحسابات غير املفتوحة باسمه

  حين انتهاء املدة املحددةإلى فيتم املنع  ؛دةفي حال كان طلب منع التعامل محدد امل -
 
فقط، ويرفع منع التعامل تلقائيا

  بمجرد انتهاء املدة.

 بطلب الحجز في حال -
 
 إجراءاتفيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع  ؛كان طلب منع التعامل مقترنا

 الحجز.

 االستقطاع الجبري من الحسابات: .10-1-3

 تقطاع الجبري من الحسابات باالسيقصد  -
 
يقوم  ،أمر يبلغ للبنك عبر املؤسسة بناء  على طلب من الجهات املخولة نظاما

 البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.

يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أولوية وتنفذ قبل الديون األخرى، و  من الحسابات الجبرية والنفقات تاالستقطاعاتمثل  -

 .البنوك لضمان تنفيذه

، وأن العميل الحساب الذي يقيد فيه راتب خالل مديونيات من وأنفقة  لصالح ستقطاعيكون تنفيذ طلب املؤسسة باال  -

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

  فيتم التنفيذ من خالله. ؛االستقطاع من حساب محددعلى املؤسسة 

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

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

 :تصفية بموجب نظام الشركاتاإلفالس أو البموجب نظام 

 :
 
 إلى األنظمة املرعية  –على البنك أوال

 
أو  هعلموقف املعامالت الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال   –استنادا
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  هماستال 
 
 رسميا

 
 :من الجهة املختصة بأٍي من اآلتيإخطارا

 .وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب -أ

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

 من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب. رصدور قرار قضائي أو قرا -ج

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

 :
 
 :ُيراعى في شأن ما ورد أعاله ما يليثانيا

لشركة أو نظامها األساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين )أ( عدم وجود نص في عقد تأسيس ا -

( الوارد أعاله.
 
 و)ب( من البند )أوال

( الوارد أعاله من قبل املصفي املعين بموجب قرار التصفية  -
 
تكون إدارة الحساب وفق الفقرة )ج( من البند )أوال

 لتعيين املصفي والقيود املفروضة القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء، ع
 
لى أن يراعى أن يكون القرار شامال

على سلطاته، واملدة الالزمة للتصفية )على أال تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة 

( الوارد أعاله، في حال
 
وجود نص في عقد  أو الشركاء(، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة )ج( من البند )أوال

تأسيس الشركة أو نظامها األساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في 

 .–بحسب األحوال–العقد أو النظام أو االتفاق 

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

 قرار املحكمة املختصة.

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

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

 ومن في حكمهم.

 كشف وإدارة حسابات املتوفى: .10-2-2-1

ي حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن تعامالت أو أرصدة حسابات أو عالقات مصرفية تخص ف -

  ،على البنك االستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات والوثائق الالزمة التي تخوله ذلك ،مورثيه
 
ومنها حدا

وفي  لالستعالم،أسماء الورثة ومنهم املتقدم  املتضمن)أو صورة طبق األصل(  اإلرثوصك حصر  الوفاة،أدنى شهادة 

 أو أحدهم ما إذا حال
 
 عن الورثة جميعا

 
 شرعيا

 
فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية  ؛كان املتقدم للبنك وكيال

 نتيجة كتابتخوله حق االستعالم أو الكشف عن أرصدة املورث. ويتم تزويد املتقدم بال التي
 
مع مراعاة الدقة في  ،ة

 وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص املتوفى ويحتفظ البنك بصورة من اإلفادة موقع النتيجة،
 
عليها من  ا

 املستلم باالستالم.

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

 أدنى صكبناء  على املستندات النظامية والشرعية في الحساب، والصرف لهم 
 
حصر )أو صورة طبق األصل(  ومنها حدا

له ذلك أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين وحضور الورثةاإلرث،  ، وقرار الصرف أو التوزيع إما بوكالة شرعية تخو 

للبنك بعد  ؛املتوفى من املستندات املطلوبة فيما يتعلق بالوافدفر أي ا. وإذا تعذر تو املختصةرضاء  أو من املحكمة 

ويجب  ،الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد املتوفى ومناولة ورثته

 (.1-1-200على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة املنصوص عليها في القاعدة رقم )

غ للبنك إال  كشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاةب مثلهممويد الورثة أو تز  يحظر -
 
بأمر قضائي ُيبل

 .عن طريق املؤسسة
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 :كشف حسابات فاقد األهلية .10-2-2-2

في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن وجود تعامالت أو أرصدة حسابات أو عالقات مصرفية تخص  -

 أدنى  ،على البنك االستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات الالزمة التي تخوله ذلك ،األهليةفاقد 
 
ومنها حدا

ويتم تزويد املتقدم بالنتيجة  األهلية،الذي يثبت الوالية أو الوصاية على فاقد )أو صورة طبق األصل(  الصك الشرعي

 كتاب
 
ويحتفظ البنك  األهلية،فة العالقات املصرفية التي تخص الشخص فاقد مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كا ة

 بصورة من اإلفادة موقع
 
، على أنه يحظر تزويد األوصياء أو األولياء بكشوف الحسابات أو عليها من املستلم باالستالم ا

حسب كل حالة بالقواعد  ما تضمنته الحساب وفقإدارة  ويتم. حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الوالية

 )املحجور عليه واملعاق ...الخ(.

 الخدمات:هم األولوية في تقديم ؤ وإعطا اإلعاقةذوي األشخاص خدمة  -11

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

 .مله بنكيةإجراءات تقديم الخدمات ال
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 الباب الثالث: القواعد اإلجرائية

 ية:بنكالتعليمات العامة بشأن فتح حسابات  / 100

 :إثبات الشخصية للعميل -1

  .ة هذه النسخومصادق .لألصول  والتأكد من مطابقتها املستندات املطلوبةالوثائق و  نسخ الحصول علىعلى البنك  -

التأكد من عدم إجراء أي عملية ألي عميل إال والصورة. و بصحة األصل العميل على صورة هويته  إقرارعلى البنك أن يستوفي  -

 .وفق الهويات املحددة للعمالء املذكورة في هذه القواعد التحقق من هوية العميلبعد 

 .على الحسابات البنكية بالتوقيعن والتحقق من املفوضو التعرف  يتعين على البنك -

 :بنكياملستندات املطلوبة لفتح حساب  -2

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

عد وفق متطلبات هذه القواعد الحساب اتفاقية فتح. ب
ُ
 :كحد أدنى مشتملة على اآلتيو  ت

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

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

  .من فتح الحساب

 .ذلك. مخصصة علىفي خانة  مع إقرار العميلالبنك وصاحب الحساب( ام االتفاقية بين الطرفين )شروط وأحك -

 بصمة اإلبهام، الختم الشخص ي( الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.نموذج التوقيع )التوقيع الشخص ي،  -

 .مقيعهاتو وما في حكمهم واستيفاء  الولي أو الوكيل إثبات هوية وثيقةمعلومات و  -

 بالتالي: إقرار من العميل -

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

 ونصوص اتفاقية فتح الحساب.

 جهاتأنه مسئول أمام ال  
 
أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه  املختصة عن األموال التي يودعها شخصيا

يقر إذا ما تصرف بها هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسميا عند علمه بوجودها في حسابه. كما 

 أموال بأن األموال املودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سالمتها، وأنه إذا استلم البنك منه )العميل( أي  

 مزيفة فإنه ال يحق له استردادها أو التعويض عنها. غير مشروعة أو

  ال تزيد عن خمس سنواتأ على أو كل فترة )يحددها البنك( ،البنك ذلك حال طلبالتزامه بالقيام بتحديث بياناته، 

 وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.

   دة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن املبالغ ناتجة حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى املبالغ املقي 

 ي.عن عمليات احتيال مال

  ذلك والتحقق مناملستفيد الحقيقي من الحساب أنه. 

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

 .معلومات أعضاء مجلس اإلدارة 

 .معلومات مديري الشخص االعتباري حسب حالته 

 يعهمونماذج تواق ن بالتوقيعو علومات املفوضم. 

 إلى املستفيد الحقيقي 
 
 .وهيكل السيطرة وامللكية التحقق من امللكية وصوال
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 ضوابط فتح الحسابات البنكية لألشخاص الطبيعيين عن بعد: -3

قصر استخدام هذه الخدمة على فتح الحسابات الجارية فقط، وأال يترتب عليها أي تعامالت ائتمانية أو تمويلية، ومن ذلك يُ  ‒

 ثال ال الحصر: اصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيالت ائتمانية. إال بعد زيارة العميل للفرع.على سبيل امل

 عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن ُبعد للعمالء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.  ‒

 اململكة. ( سنة هجرية، وملن هم خارج18عدم السماح بتوفير هذه الخدمة ملن هم دون سن ) ‒

 تقدم الخدمة لألفراد املواطنين )حاملو وثيقة الهوية الوطنية( واملقيمين )حاملو وثيقة اإلقامة(.  ‒

ن التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسئولية  ‒ يتعي 

 التحقق على عاتق البنك نفسه.

ن وضع ‒  لفتح الحسابات  املرتبطة بهذه الحسابات املخاطرإلدارة  معايير يتعي 
 
لألشخاص قبل املوافقة على فتح الحساب تجنبا

 أو من في حكمهم.غير مكتملي األهلية املمنوع التعامل معهم أو 

 وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف اآللي للحساب البنكي. ‒

 باستثناء اآلتي: ،( أعاله2الفقرة ) فيشار إليها املواملتطلبات يستوفى من العميل املستندات  ‒

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

 .نموذج التوقيع )التوقيع الشخص ي، بصمة اإلبهام، الختم الشخص ي( الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك 

 :بطاقة التعريف بالحساب -4

 تعريف بالحساب ئمة( ببيانات د العميل )بأي وسيلة مال يزو  على البنك أن
 
ضحا ورقم اآليبان ورقم حسابه  العميل فيها اسممو 

 بما يؤكد فتح الحساب.

 فتح الحساب من دون إيداع: -5

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

 فيجب  (90)أي مبالغ خالل مدة  في حال عدم إيداعدون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وقبول فتح الحساب  عليهيجب  كما
 
يوما

الحكومية التي تنص موافقة وزارة املالية على فتحها دون إيداع  الجهات ذلك من حساباتعلى البنك قفل الحساب، ويستثنى 

 غ للمدة التي تحددها الوزارة أيأي مبال
 
 .انت كا

 :واألمي خدمة وتعامل الكفيف -6

ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل  ،يطلب ذلكأو أمي على البنك فتح حساب ألي عميل كفيف  -

على  اطالعه وذلك بعد ،)الهاتف املصرفي واالنترنت( بنكيةفي الحصول على أي من الخدمات ال الحق أو األمي الكفيف

وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء  على رغبته واختياره  ،ابط املتعلقة بهذه الخدماتالشروط والضو 

 .وإدراكه ملخاطر استخدامها ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خالل هذه النوعية من الخدمات

 واألمي  الكفيفم كل من قد  يُ  -
 
بحيث يكون  ،املتخذة واملستندات واألوراق التي يستوفيها البنك لبنكيةلهما لإلجراءات ا قارئا

 لسن الخامسة عشرة القارئ 
 
 على وثيقة إثبات الهوية وبالغا

 
  حاصال

 
  املقروءعلى القراءة على سمع  قادرا

 
، على ذلك له وشاهدا

 .وتوقيعه الوطني عنوانهإلى الهوية باإلضافة  من وثيقةعلى صورة  القارئ وعلى البنك أن يحصل من 

من قبل بنكية فيتم تعريفه باإلجراءات ال ؛املطلوب إحضاره القارئ أو األمي( االستغناء عن  الكفيففي حال طلب العميل ) -

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

إطالع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها  ضحبما يو  الفرع أو مدير العمليات( 
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 .عليه

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

 
منهما  رغب أُي ما إذا وفي حال  ،أن يقدم بصمة إلبهامه وختما

سمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناء  على فإنه ي ؛في استخدام التوقيع الشخص ي )اليدوي( كنموذج للتوقيع

 .رغبته واختياره وعلى مسئوليته

 :بالعملة األجنبيةالبنكية الحسابات  -7

فر تلك اوللعميل اإليداع والسحب بالعملة األجنبية، وفي حالة عدم تو  ،املتاحة األجنبية يمكن للعمالء فتح حسابات بالعمالت

 الرسوم واملصاريف االعتيادية املترتبة على مثل تلك املعامالت. مع تحملهالصرف بالريال السعودي  طلبفيكون للعميل  ؛العملة

 البنكية: تعدد الحسابات -8

يحظر على أنه ، لكافة الحسابات (CIF) أن تكون تحت رمز تعريفي واحد علىأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك، ب يسمح

 .ميل جديدنفس رقم الحساب لع استخدام

 :مقابلة العميل -9

ما ، بعد مقابلتهم من قبل البنكفإنه كقاعدة أساسية ال يسمح بفتح حسابات لعمالء جدد إال  ،القواعد هذه أحكاممع مراعاة 

كما تطبق  ،ة على املعلومات الشخصية للطرفينعدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتمل

 للحسابات. (عرف عميلكا)اعدة أيضا عند تحديث بيانات هذه الق

 :زيارة العمالء في مقارهم للظروف االستثنائية -10

يمكن للبنوك في الحاالت الخاصة واالستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك )لظروف العميل القهرية( 

كثر من البنك )صالحيات مختلفة( ملقابلة العمالء في مقارهم واستيفاء تكليف اثنين من املوظفين أو اثنتين من املوظفات أو أ

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

 :خدمة الحواالت والشيكات-11

 :عةااملب الصادرة والشيكاتالحواالت  11-1

عة إال للعمالء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي ايم خدمة الحواالت الصادرة والشيكات املبالبنوك تقد يحظر على

 ،رقم العميل في نظام الحواالت العاجلة )السريعة( كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بهذه الخدمة فقط

خاص بهذه الخدمة وملف نموذج مالء على شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للع

 ،مصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعدو مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية املفعول 

تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان  ىن يراعأرقم العميل على رقم الهوية و  ىن يبنأو 

 .في أنظمة مراقبة العملياتومطابقة االسم وحدود التعامل للعمالء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية الهوية 

 الحواالت الواردة والشيكات املشتراة: 11-2

 الحاالت التالية: في املشتراة يسمح بقبول الحواالت الواردة والشيكات

فيسمح بصرف الحوالة أو  ؛فروعه أحدتفيد )طبيعي أو اعتباري( على كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مسإذا  -

 الشيك نقدا إلى املستفيد أو وكيله الشرعي.

 فيتطلب أن تكون من حساب املحول إلى حساب املحول إليه. ؛كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخرإذا  -

 فال يسمح بصرفها إال من خالل حساب بنكي. ؛ستفيد الشخص يكانت الحوالة واردة من خارج اململكة باسم املإذا  -
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 الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية: -12

ن التي ال تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة ين واالعتبارييعلى البنوك فتح الحسابات البنكية لألشخاص الطبيعي

وخالل يومي عمل لتلك الحسابات التي  ،تطلبات فتح الحسابمن اإلدارات املعنية بالبنك خالل يوم عمل من استكمال م

يستوجب لفتحها موافقات خاصة. مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب 

.
 
 فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابيا

 :ألشخاص الطبيعيينل بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات / 200

 املقيمون في اململكة: شخاص الطبيعيون األ / 200-1

  ة في اململكةالعامل واالستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك الحسابات البنكية بفتحلهؤالء األشخاص يسمح 
 
وفقا

 ، وذلك على النحو اآلتي:للشروط املنظمة لتلك الخدمات

 السعوديون: األشخاص الطبيعيون  / 200-1-1

  واملواطنات املواطنون: 

 .رللقص  بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة تفتح الحسابات البنكية للمواطنين واملواطنات بموجب 

  من الصورة الشخصية ن و ياملعفالسعوديون  األشخاص الطبيعيون: 

بموجب خطاب رسمي من  الصورة إالالهوية الوطنية املدون فيها أن حاملها معفى من  وثيقةال يسمح بفتح حسابات بموجب 

لغ عن طريق املؤسسة.و    زارة الداخلية يب 

  نو القاصر   : 

 للقاصرين تفتح الحسابات البنكية  
 
 أو عقال

 
هجرية بمعرفة وتوقيع األب أو الولي أو الوص ي، سنة  (15)ممن هم دون سن  سنا

جل األسرة للعائلة، وصورة من شهادة امليالد للقاصر أو من س ةهويته األصلي وثيقةوعلى األب أو الولي أو الوص ي أن يقدم 

، وأن يكون الحساب باسم بالنسبة للولي والوص ي الوصاية الصادرين من املحكمة/صك الواليةطبق األصل من وصورة 

 دفتر شيكات إال بعد بلوغ للحساب ال يصرف، و -حسب األحوالب-القاصر بينما يتم تشغيله من قبل األب أو الولي أو الوص ي 

 ل القاصر
 
 .جريةه( سنة 18سن )سنا

 لالقاصر  بلوغ في حال 
 
فتح حساب له بعد بلوغه  -حسب األحوالب-هجرية ورغب األب أو الولي أو الوص ي  ة( سن15سن )سنا

  رغب القاصرما إذا أما في حال  .الهوية الوطنية وثيقةفال يسمح بذلك إال بموجب  ؛هذا السن
 
فتح حساب له من قبله  سنا

 مح له بذلك.( سنة فيس15مباشرة بعد بلوغه سن )

 ( لسن 
 
( سنة هجرية؛ فتفتح الحسابات البنكية له بمعرفة وتوقيع األب أو األم أو الولي أو 15في حال بلوغ القاصر عقال

، وثيقة هويته األصلية األب أو األم أو الولي أو الوص يأو الولي أو الوص ي، على أن يقدم أو األم ويدار من قبل األب الوص ي، 

  وثيقة هوية القاصرو 
 
  القاصرحالة يثبت الذي شرعي ال صكصورة طبق األصل من ال، و عقال

 
صورة طبق األصل من ، و عقال

 بنه اصك استمرار الوالية لألب على 
 
الوالية أو الوصاية للولي أو الوص ي على  صكأو صورة طبق األصل من ، القاصر عقال

 
 
 ل.بحسب األحوا القاصر عقال

  ن من قبل الحاضن، وعلى الحاضن أن يقدم وثيقة هويته األصلية وصورة من شهادة تفتح الحسابات البنكية باسم املحضو

الم املبالغ التي تصرف فيه على حق الحاضن باست الصك املنصوصميالد املحضون أو صورة من سجل األسرة، وصورة من 

 للمحضون.
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 األطراف العلوية  و فاقد/ومعاق - االعاقةذوي األشخاص ات حساب-: 

 الكتابة والتوقيع وفق الشروط واملتطلبات التالية: مال يمكنه نذيال لهؤالء األشخاصت البنكية تفتح الحسابا

 .أو وثيقة اإلقامةالهوية الوطنية  وثيقةالحصول على صورة   .1

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

 إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطايتم السحب من الحساب بحضور ا  .3
 
ه بطاقة صرف آلي أو ءلعميل شخصيا

فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفى منه  ؛لكترونية أو خدمات الهاتف املصرفي أو دفتر شيكات أو جميعهاإخدمات مصرفية 

ما مدير الفرع أو نائبه أن تلك ( من موظفي الفرع أحدهاثنينفي هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة )

 الخدمات تحت مسئوليته.

( من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفى اثنينمن قبل )إن تطلب األمر يتم تعريف العميل باإلجراءات   .4

 توقيعهما على كل معاملة أو عالقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع.

 املحجور عليه: 

باسم املحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا األخير.  الحسابات البنكية فتحت

 الشخصية له وللمحجور عليه. الوثائقويجب أن يقدم املمثل الشرعي أصل املستندات املؤيدة لتمثيله إياه مع أصول 

 من ذوي الظروف الخاصة األطفال: 

ممن يولدون في اململكة من أبوين مجهولين، واألطفال الذين يولدون ألب غير شرعي،  األطفال مجهولو األبوينيقصد بهم  -

واألطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو األقارب بسبب الوفاة أو االنفصال بين الزوجين أو سجن األم أو 

ن رعايتها لطفلها رعاية سليمة. وهم ي مستعص أو معٍد أو أي سبب آخر مشابه يحول دو دإصابتها بمرض عقلي أو جس

يقيمون لدى الفروع اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية مثل الحضانة، والتربية االجتماعية، ومؤسسة 

ل التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية املعنية برعاية األيتام أو لدى األسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة العم

هوية وطنية عند بلوغهم سن  وثيقةوالتنمية االجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميالد كما يمنحون 

 من العمر. ةالخامسة عشر 

بموجب خطاب من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعية  لهؤالء األطفالتفتح الحسابات البنكية  -

من شهادة امليالد للطفل مصادق على مطابقتها لألصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما  بالوزارة مرفق به صورة

إما وكيل الوزارة للتنمية  أحد اثنين أحضرت إليه، وعلى أال يتم الصرف )السحب( من الحساب إال بموجب خطاب من

( فإنه مطفال املقيمين لدى األسر البديلة )الكافلة لهاالجتماعية أو وكيل الوزارة املساعد لشئون الرعاية. أما بالنسبة لأل 

عند تقدم تلك األسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة 

ألسرة صادرة من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعية في مختلف مناطق اململكة تحدد اسم الطفل وا

 وصورة وثيقة الهويةالراعية )الكافلة( له واسم املواطن وزوجته وصورة مصادق عليها باملطابقة لألصل لشهادة امليالد 

 
 
 وإيداعا

 
)الثامنة حين بلوغ الطفل لسن إلى  لألسرة واملعلومات الشخصية لهم، على أن يدار الحساب من قبل األسرة سحبا

 لشهادة امليالد. (الخامسة عشرة)عند بلوغ الطفل سن  نيةالهوية الوط وثيقة. وتقبل عشرة(
 
 سنة هجرية إذا ما قدمت بديال

 :نزالء السجون 

لنزالء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين لإلدارة العامة للسجون، وعلى البنك تفتح الحسابات البنكية 

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

ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف األول بالفرع أو مسئول خدمات العمالء أو أي  أو إقامته ورقم هويته



 

 
 
29 

الحساب كما ورد في الفقرة  مسئول أعلى بالشخوص للسيارة األمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح

وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس  (100)

 
 
الهوية  وثيقةلها إذا لم تبرز  اآللية واإلجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا

 . لها هويةالرسمي ك

 

 أمانات نزالء السجون:البنكية الخاصة بحسابات ال 

 خاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط اآلتية:تفتح الحسابات البنكية ال

تحديد مع يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك املراد فتح الحساب لديه،  .1

 الغرض من فتح الحساب.

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

 لحسابات.ا إجراءات تحديثالحساب 

ثنين على األقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع املكلف بأمانات السجناء في السجن ايدار الحساب بتوقيع مشترك من  .3

 ونماذج تواقيعهم. همصور هويات ءمع استيفا ئبهأو نا

 .هن، ويحدد في متن الشيك الغرض من صرفو فوضيكون السحب من الحساب بموجب شيكات فقط موقعة من امل .4

يمكن تقديم خدمة اإليداع النقدي فقط )وضع جهاز صراف آلي في إدارة السجن(، وإصدار بطاقة إيداع نقدي فقط تصدر  .5

عدا ، و رأى البنك مناسبة ذلكما إذا ات نزالء السجن، وتسلم ورقمها السري إلى مدير السجن في حال أمان -باسم/ السجن 

 ال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب، وال يسمح بالتحويل منه. ذلك

األرصدة واالستفسار عن العمليات  على لالطالعيمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة اإلنترنت والهاتف املصرفي  .6

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

 الورثةب البنكية الخاصة حساباتال: 

  ما إذا في حال
 
  استلم البنك إخطارا

 
 إلديه واقعة الوفاة ف تو ثبتأبوفاة صاحب الحساب  رسميا

 
إلى األنظمة ذات  نه استنادا

 ك تطبيق الضوابط التالية:يتوجب على البن العالقة

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

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

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

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

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

وكالة/الوكاالت الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور ن وكذلك الو ثة الشخصية وكذلك الوكالء املفوضالور 

 هوياتهم.

ن في الفقرات أعاله، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية و بمدة سنة من تاريخ تحديد املفوض يحدد تاريخ سريان الحساب .6

من القواعد  (5)لفقرة وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه األحكام الواردة في ا

 اإلشرافية والرقابية.

 يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. .7
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 :الحارس القضائي 

 خاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:تفتح الحسابات البنكية ال

 ضائية القاض ي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صالحياته.صورة من قرار الجهة الق .1

 الهوية للحارس القضائي.وثيقة صورة من  .2

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

صورة من املستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية )مثل صك  .4

 على تركحص
 
 على شركة( ويقاس على  ةر اإلرث إذا كان محل النزاع قائما

 
وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائما

 ذلك في جميع األحوال.

 ُيوضح اسم الحساب الغرض منه باإلضافة إلى عبارة )تحت الحراسة القضائية(. .5

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

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

 أصدرت القرار.

 يكون صاحب الصالحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية. .8

خ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصالحية مدة تاري .9

 للفقرة )
 
تطبق عليه األحكام الواردة في ف( وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ فتحه 8بالتوقيع وفقا

 .من القواعد اإلشرافية والرقابية( 5) رقم الفقرة

 إصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.يسمح ب .10

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

ملكة إلى العنوان في امل الوطنية باإلضافةصورة من بطاقة الهوية بعد استيفاء البنك البنكية لهم  تفتح الحسابات

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

أن يقوم بتوكيل سعودي أو ب )الشخص الطبيعي(كما يسمح للخليجي  بلده،يشهد بإقامته في املكان املحدد( وعنوانه في 

 البنكية. خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته

 املقيمون في اململكة:و الوافدون  ألشخاص الطبيعيون ا / 200-1-3

     الحاصل على إقامة: الشخص الطبيعي الوافد 

تلك الصادرة من إدارة  هوية اإلقامة سواء  وثيقة صورة من البنك  استيفاءبعد تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة 

لجامعات والكليات العسكرية واملعاهد الحاصلين على الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كاإلقامات املمنوحة لطلبة ا

في  الوطني قامات الصادرة عن إدارة شعبة املراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانهمنح دراسية أو دورات تدريبية أو اإل

 . بلده وعنوانه فياململكة 

 ل"(:الوافد املرافق )املدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعم 

بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين، وعند االشتباه  وعلى البنك أن يتقيد، لهم تفتح الحسابات البنكية

باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك 

 يجب على البنك إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.الحسابات )غير املصرح لهم بالعمل( وليست من عائليهم ف

 ملواطنة سعودية من أب غير سعودي اغير مصرح له بالعمل" "كان الوافد املدون في بطاقة إقامته تابع  ما إذا ي حالف -
 
بنا
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بيق فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم املستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تط

 املتطلبات املشار إليها أعاله.

كان الوافد املرافق املدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة ما إذا في حال  -

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

 .صورة من وثيقة هوية اإلقامة .1

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

 تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد. .3

خطاب من اإلدارة العامة للجهة التعليمية املتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها  .4

 راتب واملكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به اآلتي:بموجب إشعار "أجير" وبيانات ال

 و د من نظام "أجير" ساري الصالحية نسخة من اإلشعار )التصريح( الصادر باسم الواف ‒
 
 ةلجها عليها من مصادقا

 .املتعاقدة

 .الجهة املشرفةنسخة من الترخيص الصادر للجهة املتعاقدة من  ‒

 عليها من الجهة املتعاقدة. الجهة املشرفةدرة باسم الوافد من نسخة من شهادة الصالحية الصا ‒
 
 مصادقا

 تعهد ‒
 
 بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب. ا

 سبق.أ ماخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهيربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاري ‒

 لى فتح الحساب.موافقة إدارة االلتزام ع ‒

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

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

( سنة وحصل على بطاقة إقامة 15بلغ القاصر سن )ما إذا القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال 

فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة والده أو الولي أو الوص ي )حسب األحوال( في مستقلة ورغب 

 ( سنة.18ر شيكات إال بعد بلوغه سن )على فتح الحساب، وأال يصرف له دفت

 .صنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية املخاطرت .5

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

 جهات رسمية أو شركات:أفراد أو مؤسسات أو  ويكون أرباب أعمالهمن و الوافد األشخاص الطبيعيون  -

، وفق الضوابط اإلقامة املؤقتة يداع مرتباتهم ومستحقاتهم املالية خالل فترةإو ألغرض تحويل حسابات البنكية لهم تفتح ال

 اآلتية:

صاحب الحساب، ينص فيه على أن صاحب / أصحاب الحساب / ل العملصاحب يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من  .1

 من تاريخ القدوم، ويحدد  هوية لهم وثيقةولم يستخرج  لحسابهالحسابات يعمل / يعملون 
 
اإلقامة لعدم إكمالهم تسعين يوما

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

 العمل.جوازات السفر مشتملة على تأشيرة 

احب الحساب )خروج نهائي( خالل هذه الفترة )الثالثة أشهر من قدومه(. بإبالغ البنك حال مغادرة ص صاحب العملتعهد من  .2

الرصيد وإقفال الحساب، وفي حال تعذر  هغادرة والتواصل مع العميل لتسليموعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بالغ امل

 على نهاية الثالث
 
الوافد أو من تاريخ تجميد  أشهر من تاريخ قدوم ةذلك يستمر تجميد الحساب، وبعد مض ي تسعين يوما

تجميد ( الخاصة بقواعد 3وفق متطلبات القاعدة رقم )الحساب حسابه املترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل 
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 .الحسابات

 املستندات  .3
 
 واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب، ويستوفي البنك أيضا

 
مقابلة الوافد )صاحب الحساب( شخصيا

اإلقامة فور صدورها  وثيقة هويةاإلقامة( ويوقع العميل على تعهد بتقديم  وثيقة هويةملطلوبة لفتح الحساب )عدا والبيانات ا

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

 فور انتهاء الثالثة أشهر من تاريخ دخول اململكة. ة اإلقامةوثيقوالتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم 

 موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك. .4

 يصنف الحساب في هذه املرحلة ضمن الحسابات عالية املخاطرة. .5

وال  إصدار دفتر شيكات على الحساب وال بطاقات االئتمانبيربط سريان الحساب بمدة التأشيرة، وال يسمح خالل هذه الفترة  .6

 ، ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف اآللي وعمليات التحويل.أي من الخدمات األخرى 

ال بعد مقابلة إال يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثالثة أشهر من تاريخ دخول الوافد )صاحب الحساب( اململكة  .7

املطبقة على  ذاتهاك اإلجراءات اإلقامة ويطبق على الحساب بعد ذل من وثيقة هوية ، وتحقق البنكصاحب الحساب

 األخرى. البنكيةالحسابات 

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

مية أو جهات اعتبارية متعاقدة بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكو تفتح الحسابات البنكية 

ه حكومية ألداء مهام محددة، أو بتأشيرة زيارة تجارية )شركات أو مؤسسات( أو زيارة علمية أو مهنية جهات حكومية أو شب مع

 وما شابهها، بعد استيفاء املتطلبات التالية:

 صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة. .1

رة تجارية( يتضمن إيضاح مهمة خطاب من الجهة طالبة الزيارة )مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيا .2

فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر األموال التي إلى لحصول على إقامة في اململكة وحاجته إلى ااملذكور وعدم الحاجة 

 ستودع وحجمها.

تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة  .3

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

مماثلة أو أقل مع مراعاة صالحية التأشيرة، وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال 

 إلقفا
 
 ل الحساب.مغادرة الوافد اململكة نهائيا

بتزويده  مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، وال يسمح يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف .4

 دفتر شيكات.ب

 يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية املخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسئولي االلتزام. .5

 موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .6

ِدم للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة ألي من املهام أعاله للجهة في حال خروج  .7
َ
 ومن ثم ق

 
أو لجهة أخرى  ذاتهاالوافد نهائيا

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

: القواعد اإلشرافية والرقاب
 
 ية حسب رصيد الحساب.القسم ثانيا

  الحاج األجنبي:الشخص الطبيعي 

أو والعمرة األجنبي املمنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج  )الشخص الطبيعي(ال يسمح للحاج 

ورد في مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية، وإنما يسمح له بإجراء التعامالت البنكية خارج الحسابات حسب ما 
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 .التعليمات العامة أعالهمن  (11)و (10)الفقرات 

 التحويل من خالل حساب بنكي أو بموجب عضوية حواالت: 

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

إال من خالل حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في  ةشيكات أو تبديل عمل خالل تلك املدة تنفيذ أي تحويالت لصالحه أو

نظام الحواالت العاجلة )السريعة( كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي 

اإلقامة ومراعاة تطبيق الجوانب ن يبني رقم العميل على رقم أاإلقامة و وثيقة هوية البنك البيانات الشخصية للعمالء و 

الرقابية للحسابات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة االسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل اإلقامة غير 

 املمغنطة وحدود التعامل وغيرها.

  شهور  3حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل 

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

( عشرة آالف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا 10.000قامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ )اإل وثيقة هويةحصوله على 

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

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.

 رب عملهمن العمل لدى  املعفى املقيم: 

، بفتح رب عملهلها بأنه معفى من العمل لدى قامة املدون فيها النص لحاموثيقة هوية اإليسمح للوافد املقيم بموجب 

 اإلقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.هوية  وثيقةحسابات بنكية بموجب 

 مة:الوافدون العاملون لدى أشخاص في اململكة بدون إقا 

قود )شهرية أو سنوية( بدون ال يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في اململكة أو جهات أخرى بموجب ع

بلغ ؤسسة وياملتبلغ للبنك عن طريق و  على حدة، موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة حيث يتطلب ذلك وجود، إقامةوثيقة 

 ا.ؤهعن اإلجراءات الالزم استيفا

 قامات سارية املفعول بدون جواز سفر:لو اإلحام 

"بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية  خانة الجنسية كلمةبالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في 

 بموجب اإلقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

  دي:الوافدون حاملو جواز السفر السعو 

 إال بعدالوافدين  األشخاص الطبيعيينال يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض 

ملفعول. وفي الحاالت اوال يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل اإلقامة ساري  ،اإلقامة وثيقةإحضار 

ؤسسة لفتح املالحصول على موافقة  فيتطلب فتح الحسابعودي فقط التي ال يوجد مع الوافد سوى جواز السفر الس

 الحساب،ؤسسة برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح املبحيث تزود  وزارة الداخلية،الحساب املشار فيها إلى موافقة 

 .ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية املخاطر ليخضع للرقابة املستمرة

 مشتركة مع غيره:بنكية فد لغيره أو فتح حسابات توكيل الوا 

 ال يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحاالت التالية:

 .الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس، واألقارب لهما من الدرجة األولى 
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  م املرافق لها املقيم، على أن يكون منصوصالوافدة للعمل املقيمة واملحر 
 
 في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها. ا

 .الوافدة املقيمة وزوجها السعودي 

 ن.و الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعودي 

 لوافد املقيم وزوجته السعودية.ا 

 ن.و أو ابنته السعوديلوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه ا 

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

 الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

 :التعليمات الدائمة على حساب الوافد 

عام واحد فقط، على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة ألشخاص أو يسمح للوافد املقيم بإصدار أوامر مستديمة ملدة 

 بمرة واحدة في الشهر وملبلغ 
 
يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره خالفه إلى داخل اململكة أو خارجها على أن يكون محدودا

 للبنك إذمخاطر العميلوضع ل
 
ا رغب في تجديد أوامر الدفع . ويلزم تعبئة الطلب من قبل العميل نفسه وبحضوره شخصيا

 على أن يراعى مدة سريان اإلقامة ونفاذها.

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

على وثيقة هوية وعلى البنوك أن تحصل  ،لهؤالء األشخاص املقيمين في اململكة ملدة إقامتهم تفتح الحسابات البنكية

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

 العمالء املتطلبات اإلشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين األفراد املقيمين في اململكة الواردة في هذه القواعد.

 البلوشيون والتركستانيون: / 200-1-5

، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر فئتين من الوافدين بموجب اإلقامةللعمالء من هاتين الة تفتح الحسابات البنكي

أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعامالت بنكية أخرى مطالبة العميل 

بحيث يكون مصدقا من الغرفة  بإيضاح مكان اإلقامة داخل اململكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها

التجارية أو الجهة الرسمية املشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت اإلقامة من وجود جهة 

يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة املقيم فيها )الحي، املحافظة أو البلدة( مصدق عليه من 

ن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. أ، و قسم الشرطة التي يتبعها العمدة

 
 
 .ويتطلب تحديث هذه املتطلبات سنويا

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

سفر بعد مطابقة بموجب التأشيرة سارية املفعول املسجلة على جوازات ال تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة

 التأشيرة مع البطاقة التعريفية املمنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.

رواتب العاملين لدى املنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خالل سجالت البنكية الخاصة ب حساباتال / 200-1-7

 إلكترونية مسبقة الدفع:

مع االلتزام ها من صرف رواتب العاملين لديها من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع، ئين عمالتمكبيسمح للبنوك 

 قواعد خدمات الدفع املسبق في اململكة. بتطبيق أحكام
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 البطاقات االئتمانية للوافدين غير املقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة: / 200-1-8

ية )بطاقة أعمال( لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير املقيمين أن يصدر بطاقات ائتمانبيسمح للبنك 

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

أماكن تنقالتهم بما  خر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد منومضيفي الطيران الخاص( التنقل من مكان أو بلد آل 

 أتقوم الشركة السعودية بتو في ذلك اململكة 
 
  مين وتغطية مصاريف تنقالتهم محليا

 
بموجب بطاقات ائتمانية  ودوليا

 شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:

 ن.و إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية املقيمة التي يعمل لديها أولئك العامل .1

 تع تلك الشركة السعودية بالسمعة االئتمانية الجيدة والوضع املالي الجيد.أن تتم .2

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

 ذلك.

مها من قبل العاملين لديها أن تضمن الشركة خطيا االستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدا .4

 املمنوحة لهم.

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

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

 لبنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين ا .7

 أن تزود الشركة البنك باالتفاقية املوقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد املسؤولية إلصدار هذه البطاقات والتعامل بها. .8

 :لتبرعات ألغراض دفع ديات الصلحخاصة بجمع اال البنكية حساباتال / 200-1-9

ن على البنوك عند فتح وتشغيل هذ  بالتالي:التقيد  ه الحساباتيتعي 

:
ً
أن أي عملية لجمع املبالغ املالية للصلح يجب أال تتم إال بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها  أوال

 إمارة املنطقة.

 
ً
 ؤسسة لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداملإذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة املنطقة بمخاطبة  :ثانيا

 
ا

 التالية:فيه اسم البنك بعد استيفاء املتطلبات 

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

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

 املدة الزمنية املتفق عليها لتقديم املبلغ.على أن ُيوضح في الصك  الصلح،مقابل املطلوب املبلغ املالي 

أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة املنطقة وال يكون ألي طرف من أطراف القضية أي صالحية على  .3

.
 
 الحساب نهائيا

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

 ياتهم ونماذج تواقيعهم )توقيع مشترك( ووسيلة االتصال بهم.هو 

 عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه. .5

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

 في  .7
 
 ، بحيث ال يقبل أي مبلغ إضافي.املطلوب بلغاملحال اكتمال ُيوِقف البنك الحساب تلقائيا

أن تكون صالحية الحساب ملدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقص ى، وبعد انتهاء هذه املدة يوقف الحساب، على أن يستمر  .8

 أخرى. ةؤسسة بناء  على طلب من إمارة املنطقة لتحديد مدة سناملالتعامل به بموجب خطاب من 
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 تصرفه إمارة املنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق املحكمة. املطلوببلغ املإذا اكتمل  .9

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

 تهميش الأو مماثل شرعي 
 
 عليه. بلغ املتفقاملاملتضمن لتنازل ى صك اعلبه صراحة

عاد املبالغ املودعة املعروف أصحابها  املبلغإذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن  .11
ُ
ت

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

مارة إا بناء  على فتوى شرعية. )وهذا املتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من املفتي ليتم التصرف فيه

 املنطقة يسلم للبنك من قبل املخولين(.

 فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.بُيفتح حساب واحد فقط لكل دية، وال يسمح  .12

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

الصلح في القضايا املتعلقة بأرش  مبالغالحسابات الخاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع  على هذه القاعدة تطبق .14

 اإلصابات.

 :في اململكة غير املقيمين الطبيعيون  األشخاص / 200-2

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

العمل الرسمي )سفارات،  العالج أو وأخارج اململكة للدراسة  لألفراد السعوديين املقيمين تفتح الحسابات البنكية

 قنصليات، منظمات متعددة األطراف( وفق الشروط التالية:

 .الحصول على صورة جواز السفر .1

 .الهوية الوطنيةوثيقة الحصول على صورة  .2

 .توقيعالنموذج  .3

 سعودي بفتح الحساب. شخص طبيعيلتعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة  .4

 .و القنصلية السعودية في البلد األجنبي على تلك املستنداتأقة السفارة مصاد .5

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

 البنك الخليجي املراسل للبنك املقيم باململكة.

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

 أو بموجب وكالة خاصة تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة 
 
سعودي أو  شخص طبيعيلوذلك من قبلهم شخصيا

 :اآلتي على أن تحصلخليجي فقط. وعلى البنوك 

 صورة الهوية الوطنية. .1

 صورة جواز السفر )إن وجد(. .2

 .تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخص ي .3

 الحساب.طلب فتح  .4

 نموذج توقيع. .5

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

الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي باملصادقة على كافة املستندات املستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم 

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

، وال يسمح بقبول اإليداعات النقدية الخليجي الشخص الطبيعيخالل بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه 
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 .للحساب من قبل طرف ثالث

اقات ائتمانية إال إذا حضر إلى اململكة وقدم بيانات تثبت إقامته إعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطبال يسمح  -

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

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

 بالريال السعودي أو بالعمالت األجنبية أو أي حساب آخر على البنوك أن تفتح حساب يحظر
 
إال بموافقة خطية لهم ا

 بموجب جواز السفر.ذلك من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر املؤسسة، ويكون 

 لألشخاص االعتباريين: بنكية د الخاصة بفتح حساباتعالقوا/  300

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

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

 :وهي كاآلتي بعد الحصول على املستندات املطلوبة من كل منها ملهتفتح الحسابات البنكية 

 صورة السجل التجاري للمؤسسة أو املحل. .1

2.  
 
 .دون الحاجة لسجل تجاري  املنشأة لوحدهلنشاط  صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا

، والتأكد من بيانات الوارد في السجل التجاري أو الترخيص االسم حسب املنشأة مالكي التعرف والتحقق من هوية .3

 الهوية وسريان مفعولها.

 .بإدارة الحسابات وتشغيلهان و األشخاص املفوض صور هويات .4

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

 املستندات اآلتية:صور بعد استيفاء  املنشآتتح الحسابات البنكية لهذه تف

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

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

 النظام األساس ي للمنشأة. .3

الت التجارية )األشخاص التراخيص أو السج /الطبيعيون( ألشخاص االهويات الشخصية )التعرف والتحقق من  .4

 ن( ألعضاء مجلس اإلدارة املسجلين. و االعتباري

 ة بتفويض األشخاص املعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.أالصالحية في املنشقرار صاحب  .5

 ن بإدارة الحسابات وتشغيلها.و ضهويات األشخاص املفو  .6

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

 غراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام األساس وتعديالته.االعتباريين( ملالك املنشأة ذات األ 

 املدارس األجنبية: / 300-1-1-2

 بعد استيفاء املتطلبات اآلتية: املدارسلهذه تفتح الحسابات البنكية 

ن بالتوقيع على فوضو ، مع تحديد أسماء املاب من رئيس مجلس اإلدارة أو من مدير املدرسة بطلب فتح الحسابخط .1

 الحساب )توقيع مشترك( وصور هوياتهم.

 ن بالتوقيع عليه.و فوضموافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد امل .2

 صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح املدرسة. .3
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 قرار تشكيل مجلس إدارة املدرسة املعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات األعضاء.صورة  .4

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

 الوزارة.

لمدرسة(، أو أحدهما مع أحد ل تابعينن يكونا ن بالتوقيع مدير املدرسة مع املسئول املالي فيها )على أو فوضيكون امل .6

 
 
 في سفارة الجالية، وال يشترط أ أعضاء مجلس اإلدارة )على أال يكون العضو دبلوماسيا

 
ن يكون العضو على أو موظفا

 من القواعد والتع4( من القاعدة )3استثناء  من الفقرة )، املدرسة تابع
 
ليمات العامة لتشغيل ( من القسم رابعا

 الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي(. بنكيةابات الالحس

تصرف للمستفيد فشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب يكون السحب من هذه الحسابات بموجب  .7

 األول.

 ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.  .8

 :ا مقر رسميوليس له املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكترونية / 300-1-1-3

( الخاصة باملؤسسات واملنشآت 1-1-300وفق متطلبات القاعدة رقم ) املؤسساتلهذه  تفتح الحسابات البنكية

 واملحالت املرخص لها، مع االلتزام باآلتي:

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

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

 التجارة واالستثمار.

 .استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها .3

 كل سنتين. لحسابات عالية املخاطر وتحدثتصنف هذه الحسابات ضمن ا .4

 حاملو رخص العمل الحر: / 300-1-1-4

 بعد استيفاء املتطلبات اآلتية: لهذه الفئة الحسابات البنكيةتفتح 

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

 من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.صورة  .2

 استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر. .3

 الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر املدون في الرخصة.يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل  .4

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

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

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

 املرخص لهم: عمال الصرافةمزاولو أ / 300-1-2

 التالية:استيفاء املستندات بعد تفتح الحسابات البنكية لهم 

 عنالترخيص الصادر سريان ؤسسة. على أن يتم ربط سريان الحساب بامل عنصورة من التراخيص الصادرة  .1

 ؤسسة.امل

 التجاري.من السجل  صورة .2

جل التجاري أو الترخيص الصادر عن املؤسسة تطابق يجب على البنوك التأكد من أن املعلومات الواردة في الس .3

 هوية املالك. في وثيقةاملعلومات الواردة 



 

 
 
39 

 هوية املالك. من وثيقةصورة  .4

 ن بإدارة الحسابات وتشغيلها.و صورة من هويات األشخاص املفوض .5

 الشركات املقيمة: / 300-1-3

 :ء املستندات اآلتيةتفتح الحسابات البنكية للشركات املقيمة في اململكة بعد استيفا

 صورة من السجل التجاري. .1

 صورة من عقد التأسيس ومالحقه. .2

 صورة من هوية املدير املسئول. .3

 .من هويات أعضاء مجلس اإلدارةالتعرف والتحقق  .4

ثق معتمد بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل وكيلت .5 ُمعد داخل البنك من الشخص )أو  فويضأو ت أو مو 

جب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس اإلدارة صالحية األشخاص( الذي لديه بمو 

 بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها. األشخاص الطبيعيون تفويض 

 ن بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.و األشخاص املفوض اتصورة من هوي .6

فيما عدا  وفق آخر تعديالتهسيس الواردة أسماؤهم في عقد التأ الشركةمن هويات مالكي  التعرف والتحقق .7

 .املدرجةالشركات املساهمة 

 الشركات املساهمة: / 300-1-3-1

 :الشركات تحت التأسيس 

يجب تقديم نسخة من عقد التأسيس االبتدائي لكي يستطيع البنك قبول فإذا كانت الشركة تحت التأسيس، 

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

وإذا رغب املؤسسون في فتح حساب  إعالن تأسيس الشركةيسمح بالصرف من الحساب تحت التأسيس إال بعد 

ن بموجب عقد و فوضخاص بمصروفات التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب بذلك من األشخاص امل

ن وكيفية التصرف في املبالغ فوضو ن الحساب واملبالغ املحددة واملالتأسيس االبتدائي ويحدد في الطلب الغرض م

على حساب املصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب  واالستثماربعد التأسيس وموافقة وزارة التجارة 

 مصاريف تأسيس شركة.....".

 :الشركات املساهمة املرخصة 

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

 شركات ذات املسؤولية املحدودة:ال / 300-1-3-2
 أعاله. (3-1-300)املستندات املطلوبة حسب مـا ورد في 

 شركات التضامن: / 300-1-3-3

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

 شركات التوصية البسيطة: / 300-1-3-4

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

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

فـــي حـــال أن الشـــركات الخليجيـــة حصـــلت علـــى ســـجالت تجاريـــة فـــي اململكـــة )بـــدون تـــرخيص اســـتثمار مـــن الهيئـــة العامـــة 
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ـــتثمار( ـــ لالسـ ـــة وينطبــــق عليهـــــا مـــــا ينطبـــــق علــــى الشـــــركات الإفــ ـــبح شـــــركات مقيمــ ـــة ن هـــــذه الشــــركات تصــ ـــعودية املقيمــ ســ

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

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

 ء اآلتي:بالريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفا (حساب ضمانتفتح الحسابات البنكية )

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

 بذلك. .1
 
 السجل التجاري والترخيص من الجهة املختصة بمزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصا

 عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت. .2

هم في عقد التأسيس وتعديالته )عدا الشركات املساهمة ؤ أسماهويات مالكي املنشأة الواردة  التعرف والتحقق من .3

 (.املدرجة

 ه.ئهويات أعضا التعرف والتحقق منقرار تشكيل مجلس إدارة املنشأة و  .4

 :هوابط الخاصة بفتح كل حساب على حدالض .ب

البيع  لجنة عنعدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إال بعد تقديم الترخيص الخاص باملشروع الصادر  البنكعلى  .1

 سكان.أو التأجير على الخارطة بوزارة اإل 

واملكتب االستشاري واملحاسب القانوني املتضمنة شروط  البنكاالتفاقيات املوقعة بين املطور العقاري وكل من  .2

الصرف وإدارة الحساب وحقوق والتزامات األطراف املتعاقدة، واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب 

 يق الغرفة التجارية الصناعية عليها.الضمان وتصد

حساب  –، ويكون اسم الحساب )مشروع" اسم املشروع " هيتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حد .3

، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص باملشروع، (“املطور العقاري  اسم“لـ الضمان 

تسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف اإلنشائية، حساب الحوافز، كاآلتي: حساب املصاريف اإلدارية وال

 حساب التمويل.

، من خالل االستقطاع من كل مبلغ يرد إلى من القيمة اإلجمالية لتكلفة اإلنشاءات (%5)االحتفاظ بنسبة  البنكعلى  .4

 بالنسب ،(%5)الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته 
 
 بنكيا

 
وذلك بعد حصول  للبنك ذاتهاة أو تقديم املطور ضمانا

 املكتب االستشاري الهندس ي. عننجاز الصادرة املطور على شهادة اإل 

 تعهد خطي من املطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إال لألغراض الخاصة باملشروع املحدد فقط. .5

في حال صدور أو تعديل أي  نكالبتعهد خطي من املطور العقاري باملوافقة على تعديل االتفاقية املوقعة بينه وبين  .6

 أنظمة ذات عالقة.

 ضوابط إدارة الحساب: .ج

 عليها من املكتب  البنكيتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع املقدمة من املطور العقاري إلى  .1
 
مصادقا

 املبالغ املطلوبة وأوجه صرفها.
 
 االستشاري واملحاسب القانوني، متضمنة

العالقة بالحساب، وفق املحدد في االتفاقية وصور هوياتهم )الهوية الوطنية  ن ذوي و قائمة باألشخاص املفوض .2

 للسعوديين / إقامة لألجانب( ونماذج تواقيعهم.

 ( أعاله.1-فقط، وتصرف في حدود ما ورد في املتطلب )جأو حواالت يقتصر الصرف من الحساب من خالل شيكات  .3

 بال عمليات اإليداع والحواالت من الحساب الرئيس وإليه.قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استق .4

 عدا النقد. البنكيكون اإليداع في الحساب من املشترين واملمولين بأي وسيلة دفع يقبلها  .5

 بتفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات. البنكعلى املطور العقاري تزويد  .6
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 ضوابط أخرى: .د

 الحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني املطور العقاري.ب للبنك يسمحال  .1

، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب نقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى ب يسمحال  .2

 .الضمان املحدد الغرض منها

البيع أو التأجير  عد موافقة لجنة( للمطور العقاري إال ب4-بال يتم صرف وتسليم مبلغ الضمان املذكور في الفقرة ) .3

واإلفراغ للمشترين، وتسوية جميع شروط حسن  عاملطور للمشرو  من تاريخ تسليم ةانقضاء سن أو على الخارطة

 التنفيذ خالل تلك السنة.

في حال حصول املطور العقاري على تمويل لصالح املشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص  .4

 .باملشروع

يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناء  على طلب املطور العقاري، وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو  .5

 بطاقات ائتمان على الحساب.

 كان نوعها. .6
 
 ال يسمح باستخدام األموال املوجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربه أيا

 ام االستثمار األجنبي:املقيمون املستثمرون وفق نظ / 300-1-4

ـــة  ـــتح الحســـــابات البنكيـ ـــتيفاء لتفـ ـــد اســ ـــي بعــ ـــي بالكامـــــل أو بالشــــراكة مـــــع مســـــتثمر وطنـ ـــتثمر أجنبــ لمنشـــــآت اململوكـــــة ملسـ

 املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه:

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

 الهيئة العامة لالستثمار. عنصادر صورة من الترخيص ال .1

صورة من السجل التجاري على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ويتفق كذلك مع اسم  .2

 ورقم هويته. املستثمر

 صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجاري للشركات واملؤسسات السعودية للمستثمر الوطني. .3

يات الشخصية للشركاء في املنشأة املستثمرة الوطنية فيما عدا الشركاء في الشركات من الهو التعرف والتحقق  .4

 .املساهمة املدرجة

 للمستثمر الوطني إذا كان  الوطنيةالهوية وثيقة صورة من  .5
 
 طبيعيا

 
 .شخصا

املنشأ أو ما صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجاري للشركات واملؤسسات األجنبية للمستثمر األجنبي في بلد  .6

 يقوم مقامها مصادق عليها من السفارة السعودية.

 اإلقامة إذا كان املستثمر األجنبي  وثيقةصورة من  .7
 
 طبيعيا

 
  شخصا

 
 في خانة املهنة مستثمرا

 
وبحيث يكون موضحا

، وصورة من جواز سفره.
 
 أجنبيا

لشركات واملؤسسات األجنبية في ا )األشخاص الطبيعيون(من الهويات الشخصية للشركاء  التعرف والتحقق .8

وكذلك  املدرجة، املستثمرة أو ما يقوم مقام تلك املؤسسات والشركات فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة

 صورة من اإلقامات ملن يتواجد من الشركاء في اململكة.

 ارة السعودية.صورة عقد التأسيس وملحقاته للمنشأة األجنبية الشريكة املستثمرة مصادق عليه من السف .9

 عناوين املنشآت املستثمرة األجنبية في بلدانها. .10

ن بإدارة املنشأة املستثمرة وحساباتها البنكية فيطلب صورة من الوكالة املتضمنة و في حالة وجود وكالء أو مفوض .11

صادرة في ن مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت و ته واسم الشريك أو الشركاء اآلخر السم الوكيل أو املفوض وهوي
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 على 
 
اململكة أو من السفارة السعودية إذا كانت قد صدرت خارج اململكة، أما إذا كان التفويض بإدارة الحساب ُمعدا

 من قبل شخص مفوض وبحضوره في البنك أو يكون منصوص
 
 نماذج البنك فيجب أن يكون ُمعدا

 
عليه في الوكالة أو  ا

 التفويض أعاله.

قامة وثيقة اإلأو /أو الخليجيين الهوية الوطنية للسعوديين وثيقةوكيل أو املفوض )صورة من الهوية الشخصية لل .12

.
 
 وفي بلده إذا كان أجنبيا

 
 لألجانب( وعنوان واضح له محليا

والحسابات الشخصية الخاصة بالعاملين لديه ينطبق  )الشخص الطبيعي(الحسابات الشخصية للمستثمر األجنبي  .13

 .(1-200)عليها ما تضمنته الفقرة 

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

 تشمل الفرد أو املؤسسة أو الشركة أو فروع الشركة أو خليط
 
 منهم كما يلي: ا

 :املستثمر األجنبي الفرد 

 الهيئة العامة لالستثمار. عنصورة من الترخيص الصادر  .1

لسجل التجاري مع الترخيص، ويتفق مع اسم التاجر صورة من السجل التجاري على أن يتطابق مسمى النشاط في ا .2

 وكذلك رقم هويته.

 اإلقامة. وثيقةصورة من  .3

 صورة من جواز السفر. .4

 عنوان واضح في بلد املنشأ. .5

أو في حالة وجود وكيل أو مفوض عنه فيطلب صورة من الوكالة أو التفويض مصادق عليها/عليه من كاتب عدل  .6

ثق معتمد  خارج اململكة، وفي حالة إجراءه تفويض على نماذج البنك  صادرة من تة إذا كانأو السفارة السعوديمو 

 فيجب أن يتم بحضوره في البنك.

 :)املستثمر األجنبي املؤسسة أو الشركة الفردية أو املختلطة )أكثر من شريك أجنبي 

 تثمر الوطني فيها.أعاله بعد استبعاد املتطلبات املتعلقة باملس (1-4-1-300)املستندات حسب ما ورد في 

  فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:  -املستثمر األجنبي 

 أعاله بعد استبعاد ما يتعلق منها باملستثمر الوطني. (1-4-1-300)املستندات حسب ما ورد في  .1

لتفويض املكتب الرئيس للشركة أو املؤسسة في بلد املنشأ  السعودية يجب الحصول على صورة مصدقة من السفارة .2

ن بالتوقيع نيابة عن الشركة في اململكة فيما يتعلق بجميع الصفقات املالية بما في ذلك و فوضيسمي األشخاص امل الذي

 الشيكات وإدارة الحسابات.

 :القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة / 300-1-5

فاء املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط بعد استي لتلك الجهات والكيانات تفتح الحسابات البنكية

 أنه ال يسمحأدناه
 
تم الترخيص لها باستثناء  تشغيل حسابات هذه الجهات التيبإال للمقيمين في اململكة  ، علما

(، على أن يحصل البنك على صور هوياتهم 1-5-1-300ن بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة )و املفوض

 الحساب. الستكمال فتح

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

 متطلبات فتح الحسابات:         -أ

 أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط. .1

 معلومات املكتب والعمرة وزارة الحج من استيفاء كتاب  .2
 
يسمح بفتح حساب بنكي ملكتب شئون الحج متضمنا

 على النحو اآلتي:

 املسمى الرسمي ملكتب شئون الحجاج.*       

ن بالتوقيع على الحساب )توقيع مشترك( على أن يكونوا من أعضاء مكتب شئون الحج أو من و فوضأسماء امل*       

 مسئولي سفارة دول املكتب.

 .ن بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفرو فوض*   منصب كل من امل     

 لغرض من الحساب مقصور أن يكون ا*       
 
 على أغراض الحج فقط. ا

تحديد رقم الحساب الخاص باملكتب في بلده، واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املكتب في *       

 بلده.

 لبنك.إلى ااملوجه  والعمرة ن املحددين في كتاب وزارة الحجو فوضحساب من امل البنك اتفاقية فتحأن يستوفي  .3

ن على الحساب إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم املكتب بتحويله و فوضدد املأن يح .4

 ألغراض الحج.

بعد استيفاء البنك الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك بطلب إلى املؤسسة مرافق  .5

 ة على فتح الحساب.ندات والوثائق للحصول على موافقة املؤسستبه كافة املس

 أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية. .6

 يبان لحساب املكتب.برقم اآل  والعمرة يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج .7

إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب  فعلى ،كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاةما إذا في حال  .8

توثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبالغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس باملتطلبات الالزمة لذلك و 

 للبنك )اإلدارة العامة( في اليوم نفسه باإلجراء املتخذ.

إدارة االلتزام في املركز  على ذاته، فيتوجب عرضها في اليوم مستوفاةكانت متطلبات فتح الحساب ما إذا في حال  .9

 أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقص ى. ذاتهاملؤسسة في اليوم  علىارة االلتزام عرضها الرئيس، ويتوجب على إد

فتح حسابات أخرى في بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط وال يسمح له بيسمح للمكتب  .10

 ات مقنعة وأسبابعليه أن يقدم مبررف ،خرآلى إطلب املكتب نقل حساباته من بنك ما إذا بنوك أخرى وفي حال 
 
 ا

 ؤسسة على ذلك.املو والعمرة وزارة الحج  موافقةجوهرية ال تتعلق بتطبيق املتطلبات و 

 :الحساب ةدار إمتطلبات تشغيل و  -ب

إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه  والعمرة يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج .1

 محرم من العام الالحق ويكون مرافق نهاية شهرخر وتنتهي في ربيع اآل  بداية شهربداية فترة التشغيل من 
 
 ا

السعوديين والشركات  األشخاص الطبيعيينبموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج بأسماء 

 واملؤسسات التي سوف يتعامل معها املكتب في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادق
 
 عليها من الوزارة. ا

داع في حسابات مكتب شئون الحج بموجب حواالت من البنك في بلد املكتب، على أن تتضمن الحوالة يكون اإلي .2

 سم املكتب الرسمي املحول وأن الغرض من التحويل ألغراض مصاريف املكتب ألغراض الحج فقط.ا

يسمح باإليداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم املكتب من بنك في بلد  .3
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 املكتب فقط.

 ال في الحاالت اآلتية:إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إاستقبال حواالت أو شيكات أو بال يسمح  .4

-  
 
من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب والعمرة  وزارة الحجإلى من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

ل أو تساوي مبالغ قالخدمات ملكتب خدمات الحجاج على أن تكون املبالغ أ الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي

 العقود املبرمة مع كل مستفيد )حسب تقدير البنك(.

 نثرية )وفق تقدير البنك(. ن في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريفو فوضمن امل -

املنفذ أو والجوية إلى فرع البنك في  ةتسلم املبالغ املفصح عنها )ريال/عملة أجنبية( في املنافذ البرية والبحري -

سم مكتب الجمارك يتضمن ل الهيئة العامةفي املنفذ بموجب مستند من  املكتب املوسميمندوب البنك في 

حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف  اململكة واسم املسؤولشئون الحج ورقم حسابه )آيبان( في 

 عليها من البنك للمودع قسيمة اإليداع أو التحويل 
 
 البنك.مصادقا

ها في القائمة ؤ سماأساب بموجب شيكات للجهات املوضحة يسمح ملكتب شئون الحجاج بالصرف من الح .5

 
 
ن الحج املرافقة بكتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء من مكتب شئو والعمرة وزارة الحج إلى املقدمة مسبقا

 الجهات التي تعاقد املكتب معها والجهات األخرى التي يقدم املكتب نسخ
 
من عقودها ويقبلها البنك، كما يسمح  ا

 .والعمرة لكتروني لوزارة الحجللمكتب بالتحويل عبر املسار اإل

 ن بالتوقيع ألغراض النفقات النثرية.و فوضيسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات لألشخاص امل .6

 موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب املكتب. .7

 رصدة حساباتها.أاستثمار بعدم السماح للمكاتب  .8

 :التعامل في نهاية فترة الحج  .ج

في بلد املكتب  ية موسم الحج )نهاية محرم( إلى بنكاتعاد املبالغ الزائدة في حساب مكتب شئون الحجاج في نه .1

 فقط بناء  على طلب من املخولين في املكتب على أن يكون املتطلب محدد
 
 فتح حساب املكتب. اتفاقيةفي  ا

الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في  ذاتهذا رغب املكتب في استمرار الرصيد في الحساب إ .2

في شأن تحديد فترات والعمرة من وزارة الحج  دير  مانهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج الالحق حسب 

 الحج.

الت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول افي الح .3

 بذلك.املالبنك على موافقة 
 
 ؤسسة كتابيا

 عادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:إ .د

يتضمن  والعمرة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج لتشغيل حساب املكتب في سنة

املحددة في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص  ذاتهااملعلومات 

ء لوزارة بأسمااإلى ن ومعلوماتهم ومرافق باملوافقة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج و فوضأسماء امل

 الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادق
 
عليها من  ا

 الوزارة.

 

 

 قدوم الحجاج من خارج اململكة ةالشركات والوكاالت السياحية منظم: 

 متطلبات فتح الحساب: -أ
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 أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط. .1

 معلومات املكتب العمرة و وزارة الحج من كتاب  استيفاء .2
 
يسمح بفتح حساب بنكي ملكتب شئون الحج متضمنا

 على النحو اآلتي:

لقدوم الحجاج( باللغتين  ةاالسم الرسمي للمنظم )الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية املعتمدة منظم*       

 العربية واالنجليزية.

 .والعمرة ارة الحجرقم الحاسب اآللي املمنوح للمنظم من وز   *       

ن بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو و فوضأو امل فوضأسماء امل*       

 
 
 الجمعية املعتمدة نظاما

لقدوم الحجاج وتكون األسماء باللغتين العربية واالنجليزية حسب االسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى          

 قام جوازات سفرهم.ر أ

 منظم حج. صفة املخول  كون تأن  *       

 أن يكون الغرض من الحساب مقصور  *       
 
 على أغراض الحج فقط. ا

 تحديد رقم حساب املنظم في بلده، واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املنظم في بلده. *       

 للمنظم من بلده مصادقصورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر  .3
 
عليه من سفارة اململكة و/أو من  ا

 وزارة الخارجية.

 ن بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.و فوضصورة جوازات امل .4

 ن.و فوضحساب من امل اتفاقية فتحنك بيستوفي ال .5

 الحج. ألغراض هأن يحدد املنظم إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويل .6

ؤسسة املبعد استيفاء البنك لكافة الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك بطلب إلى  .7

 مرافق به كافة املستندات والوثائق للحصول على موافقة املؤسسة على فتح الحساب.

 يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية. .8

 برقم اآليبان لحساب املنظم على نموذج خاص بذلك.والعمرة لحج تزويد املنظم ووزارة ا .9

كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب ما إذا في حال  .10

باملتطلبات الالزمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبالغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس 

 باإلجراء املتخذ. ذاتهلبنك )اإلدارة العامة( في اليوم ل

ى إدارة االلتزام في املركز عل ذاته، فيتوجب عرضها في اليوم مستوفاةكانت متطلبات فتح الحساب ما إذا في حال  .11

أو في بداية عمل اليوم التالي كحد  ذاتهاملؤسسة في اليوم  علىالرئيس، ويتوجب على إدارة االلتزام عرضها 

 قص ى.ا

 ينبغي أال تتجاوز مدة فتح الحساب املستوفى الطلبات يومي عمل كحد اقص ى. .12

فتح حسابات أخرى في بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط وال يسمح له بيسمح للمنظم  .13

 بابعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسفخر آلى إطلب املنظم نقل حساباته من بنك ما إذا بنوك أخرى وفي حال 
 
 ا

 ؤسسة على ذلك.املو  والعمرة جوهرية ال تتعلق بتطبيق املتطلبات وتوافق وزارة الحج

 :متطلبات تشغيل وإدارة الحساب -ب

إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه  والعمرة يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج .1

هي في اليوم األخير من محرم من العام الالحق ويكون بداية فترة التشغيل من اليوم األول من ربيع اآلخر وتنت
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 مرافق
 
السعوديين  األشخاص الطبيعيينبموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج بأسماء  ا

 والشركات واملؤسسات التي سوف يتعامل معها املكتب في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادق
 
عليها من  ا

 الوزارة.

سم املنظم اع في حساب املنظم بموجب حواالت من بنك في بلد املنظم، على أن تتضمن الحوالة يكون اإليدا .2

 .الحج فقط الخاصة بأغراض املنظممصاريف لسداد الغرض من التحويل الرسمي وأن 

يسمح باإليداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم املنظم من بنك في بلد  .3

 ط.املنظم فق

 ال في الحاالت اآلتية:إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إاستقبال حواالت أو شيكات أو بال يسمح  .4

       * 
 
من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب  والعمرة وزارة الحجإلى من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا

ل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة قأن تكون املبالغ أالوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على 

 مع كل مستفيد )حسب تقدير البنك(.

 ن في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية )وفق تقدير البنك(.و فوضمن امل*       

والبحري والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو تسلم املبالغ املفصح عنها )ريال/عملة أجنبية( في املنافذ البرية *       

سم املنظم الجمارك يتضمن ل الهيئة العامةمندوب البنك في املكتب املوسمي في املنفذ بموجب مستند من 

يبان( في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة اآل ورقم )

 البنك.من  ق عليهامصاداإليداع أو التحويل 

ها في القائمة ؤ يسمح ملنظم قدوم الحجاج بالصرف من الحساب بموجب شيكات للجهات املوضحة اسما .5

 
 
من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء والعمرة وزارة الحج إلى املقدمة مسبقا

 م املنظم نسخالجهات التي تعاقد املنظم معها والجهات األخرى التي يقد
 
من عقودها ويقبلها البنك، كما يسمح  ا

 .والعمرة لكتروني لوزارة الحجللمنظم بالتحويل عبر املسار اإل

 ن بالتوقيع ألغراض النفقات النثرية.و فوضيسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات لألشخاص امل .6

 موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب املنظم. .7

 رصدة حساباته.أاستثمار بلسماح للمنظم عدم ا .8

 :التعامل في نهاية فترة الحج     -ج

محرم( إلى بنك في بلد املنظم  )نهايةية موسم الحج افي حساب املنظم شئون الحجاج في نهالفائضة تعاد املبالغ  .1

 ن، على أن يكون املتطلب محددو فوضفقط بناء  على طلب من امل
 
 ظم.في اتفاقية فتح حساب املن ا

الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في نهاية  ذاتهذا رغب املنظم في استمرار الرصيد في الحساب إ .2

 في شأن تحديد فترات الحج. والعمرة شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج

عامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول الت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التافي الح .3

 بذلك.املالبنك على موافقة 
 
 ؤسسة كتابيا

 إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:      -د

يتضمن  والعمرة لتشغيل حساب املنظم في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج

لنموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء املحددة في ا ذاتهااملعلومات 

ن ومعلوماتهم ومرافق باملوافقة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد فوضو امل

 معها املكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادق
 
 رة.عليها من الوزا ا
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  املعتمرين وزائري املسجد النبوي: ماملؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدو 

 أعاله. (1-1-300يستوفى من املؤسسات املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ) -

 أعاله. (3-1-300املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ) شركاتمن ال يستوفى -

نكية للمؤسسات والشركات السعودية املرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي فصل جميع الحسابات الب -

الخاصة بنكية ات. بحيث تكون جميع التعامالت الالحسابات البنكية لألنشطة األخرى لتلك املؤسسات والشرك

 .بنشاط العمرة مستقلة عن التعامالت لألنشطة األخرى التي قد تزاولها تلك املؤسسات والشركات

 األهلية:جمعيات ال / 300-1-5-2

فروعها كما بمختلف نشاطاتها و املرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية تشمل هذه الفقرة الجمعيات األهلية 

 :وذلك على النحو التالي ،بالريال السعودي فقطتفتح الحسابات البنكية  ، على أنوما في حكمهاتشمل املكاتب الدعوية 

 فتح وإدارة الحساب الرئيس:وضوابط  لباتمتط       -أ 

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: ‒

أو  ،لة النشاط املطلوب فتح الحساب لهبمزاو "الوزارة" العمل والتنمية االجتماعيةصورة الترخيص الصادر من وزارة  .1

 .موافقة املقام السامي في الحاالت املرخصة بأمر منهصورة من 

 من الالئحة األساسية صورة  .2
 
 أو فروعها.  الوزارةعليهما من  مصادقا

  .الوزارةمن  الصادردارة وتعيين املسئولين اإل صورة قرار تشكيل مجلس  .3

بحيث يكون  البنكي،ن فتح وإدارة الحساب و فوضيحدد األشخاص السعوديين املدارة اإل صورة من تفويض مجلس  .4

 
 
ويكون توقيع املسئول  أمين الصندوق  /واملسؤول املالي ولين )رئيس مجلس اإلدارة أو نائبهالثنين من املسؤ  التوقيع مشتركا

( أماملالي 
 
 .  في حال رغبة مجلس اإلدارة في التفويض لغير املذكورين أعاله، فيجب استيفاء موافقة الوزارة اأساسيا

ضين بفتح وإدارة الحساب صور الهويات الوطنية ألعضاء مجلس اإلدارة  .5  عولألشخاص السعوديين املفو 
 
ليها من مصادقا

 .الجمعية

 إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.  مديرموافقة  .6

 ضوابط إدارة الحساب الرئيس: ‒

 لكل جمعية باالسم الوارد في الترخيص.  في البنك الواحد حساب رئيس واحد فقط أن يتم فتح .1

2.  
 
ت داخلية بعد التأكد من استيفاء حواال  وأبشيكات  وأتقبل اإليداعات في الحساب الرئيس من داخل اململكة فقط نقدا

 وتأكي
 
ها دكافة البيانات الواردة في النماذج املطلوب تنفيذ محتواها، والتحقق من بيانات املودع أو املحول وعنوانه كامال

في الحسابات البنكية  أو التبرعات عن طريق الخدمات البنكيةمن موظف البنك. ويسمح باستقبال التبرعات النقدية 

ت طاملا أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل اململكة فقط تمكن من معرفة معلومات الشخص للجمعيا

 املتبرع. 

 ن بإدارة الحساب.و فوضصالحية ثنائية من امل الصرف من الحساب الرئيس فقط بموجب أن يتم .3

 إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد األول فقط.   .4

للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة عمليات التحويل تتم   .5

من قبل البنك والتأكد من  الحواالتوعلى أن تتم مراقبة هذه  بإدارة الحسابن و فوضبالتحويل من قبل األشخاص امل
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 موافقتها لطبيعة نشاط الجمعية.

 عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائ .6
 
 .تمانية لهذه الحسابات نهائيا

يسمح بتحصيل الشيكات املسحوبة للمستفيد األول فقط عبر نظام املقاصة من خالل البنوك العاملة داخل اململكة  .7

 فقط.

، باستثناء ال يسمح بتنفيذ أي عمليات )تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه( من حسابات الجمعيات إلى خارج اململكة .8

ة أعمال الجمعية على سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات التحويل ألغراض إدار 

 .والجهة املشرفة الوزارةالخارجية واملؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من 

البنك أو عبر البنك إلى البنوك ال يسمح بقبول الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة لحساب الجمعية لدى  .9

 .والجهة املشرفة الوزارةاألخرى العاملة في اململكة إال بموافقة خطية من 

في أنشطة يكون لها عائد مالي  األهليةيسمح بفتح حسابات فرعية الستثمار األموال التي تزيد عن احتياجات الجهة  .10

ستثمار الفائض من أموال الجمعية املعتمدة من جمعيتها قواعد ا يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على

 . الوزارةالعمومية و 

 فتح وإدارة الحسابات الفرعية لألنشطة الفرعية والفروع:وضوابط متطلبات        -ب

الفروع فيسمح لها  وأفروع متعددة للجمعية وترغب في فتح أكثر من حساب لتلك األنشطة  وأفي حالة وجود أنشطة  .1

 دون لفرع على إنشاء اوالجهة املشرفة استيفاء موافقة الوزارة ابات فرعية تكون تابعة للحساب الرئيس بعد بفتح حس

 ترخيص النشاط. إلى حاجةال

قصر استخدام الحسابات الفرعية لألنشطة وللفروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت والتبرعات فقط،  .2

باستثناء السحب أو التحويل لألغراض الخاصة  نها لغير الحساب الرئيسويمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل م

 ، كما يمنع إصدار شيكات عليها.بالنشاط

تكون مستندات ووثائق فتح وإدارة الحساب الرئيس كافية عنه وعن الحسابات الفرعية لألنشطة املتعددة والفروع  .3

 التي تستخدم أموالها عن طريق الحساب الرئيس.

 : للمصروفاتفتح وإدارة الحسابات الفرعية  وضوابط طلباتمت       -ج

 بالريال السعودي لكل فرع من فروع الجمعية التي تزاول نشاطها في مدينة مقر 
 
 واحدا

 
 فرعيا

 
يسمح بأن يفتح حسابا

 
 
وفق يس " التي تحول له من الحساب الرئصروفاتامل“بـ الجمعية الرئيس أو خارجها، على أن يكون هذا الحساب خاصا

 اآلتي:

 متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات: ‒

 . للمصروفاتعلى فتح الحساب الفرعي  الوزارةموافقة  .1

 املطلوب فتح الحساب له. على إنشاء الفرعوالجهة املشرفة موافقة الوزارة  صورة .2

 الرئيس.  الالئحة األساسية للجمعيةصورة من  .3

 . وتعيين مسئوليهارئيسة صورة قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية ال .4

 على تعيين اللجنة املشرفة على فرع الجمعية من األعضاء العاملين.  الوزارةموافقة  .5

إدارة بن فوضو ن إدارة الحساب بتوقيع مشترك وال يتم تغيير املو فوضعلى األشخاص السعوديين امل الوزارةموافقة  .6
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 .الوزارةالحساب إال بموافقة 

 و فوضملشرفة على أعمال الفرع بمن فيهم األشخاص املصور هويات أعضاء اللجنة ا .7
 
ن فتح وإدارة حساب الفرع مصادقا

 عليها من الجمعية الرئيسة. 

 ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات: ‒

واحد فقط لكل فرع من فروع الجمعية مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما  مصروفاتيفتح حساب  .1

 لفرع في البنوك األخرى. تعددت حسابات ا

 من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية. املصروفاتيعتبر حساب  .2
 
 متفرعا

 
 للفرع حسابا

 للفرع )فرع جمعية أو مكتب ......بمدينة....../ الحساب الفرعي للسلفة الدورية(. املصروفاتيكون مسمى حساب  .3

 الرئيس. لدى البنك نفسه املفتوح فيه الحساب  املصروفاتيفتح حساب  .4

–على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية بموجب )شيك  املصروفاتقصر اإليداع في حساب  .5

الدورية الواردة من  املصروفاتخالف مبالغ  املصروفاتحوالة مصرفية ...(، وال يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب 

 الحساب الرئيس.

 بموجب اآلتي:  فاتاملصرو قصر الصرف من حساب  .6

  .شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول 

  من  الخاصة بالتحويلتحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج

والتأكد من  البنك من قبلالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويالت بن و فوضقبل األشخاص امل

 موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. 

  األهليةصرف رواتب العاملين في فروع الجمعية. 

 .عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية 

  املصروفاتعدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب  .7
 
 . نهائيا

 .  الفرعي للمصروفات موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب .8

 هلية:املؤسسات األ  / 300-1-5-3

بالريال السعودي فقط على  املرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤسسات

 النحو اآلتي:

 وإدارة الحساب الرئيس:  وضوابط فتح متطلبات -أ

 متطلبات فتح الحساب الرئيس:          ‒

موافقة املقام السامي في الحاالت ، أو صورة من االجتماعية العمل والتنميةرخيص الصادر من وزارة صورة من الت .1

 املرخصة بأمر منه.

 من هويات أعضاء مجلس األمناء.صور  .2

 .من الالئحة األساسية للمؤسسةصورة  .3

نكي بحيث يكون فتح وإدارة الحساب الب ينفوضصورة من تفويض مجلس األمناء يحدد األشخاص السعوديين امل .4

 بين اثنين من املسؤ 
 
ما في حال رغبة مجلس أاملالي(  واملشرف هولين )رئيس مجلس األمناء أو نائبالتوقيع مشتركا
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 الوزارة.األمناء في التفويض لغير املذكورين أعاله فيجب استيفاء موافقة 

 موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .5

 لرئيس:ضوابط إدارة الحساب ا       ‒

 صالحية ثنائية. يكون السحب من الحساب الرئيس بموجبال يسمح لهذه املؤسسات بالتعامل النقدي، و   .1

 إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد األول فقط.  .2

عمليات التحويل للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من تتم  .3

ن بالتوقيع على الحساب الرئيس وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك و فوضشخاص املقبل األ

 والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط املؤسسة الخيرية.

 ال يسمح بإعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. .4

على البنك و ، إال بموافقة الوزارة وال يسمح لها باستقبال التبرعات قبول الهبات والوصايااملؤسسات ب ذهله يسمح .5

 مصادر األموال. للتحقق منبذل العناية الالزمة 

باستثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال  ال يسمح لهذه املؤسسات بالتحويل أو إصدار شيكات إلى خارج اململكة .6

جية واملؤتمرات وما في املؤسسة على سبيل املثال: مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات الخار 

 .والجهة املشرفة الوزارةحكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من 

 .باستثمار أموالها األهليةيسمح للمؤسسة  .7

 : للمصروفاتفتح وإدارة الحسابات الفرعية وضوابط متطلبات  .ب

 بالريال السعودي لكل فرع من ف
 
 واحدا

 
 فرعيا

 
في مدينة مقر  األهليةروع املؤسسة يسمح للبنك بأن يفتح حسابا

 
 
" التي تحول له من الحساب الرئيس بعد صروفاتامل“بـ املؤسسة أو خارجها، على أن يكون هذا الحساب خاصا

 استيفاء املتطلبات اآلتية: 

 متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات: ‒

 . للمصروفاتعلى فتح الحساب الفرعي  الوزارةموافقة  .1

 املطلوب فتح الحساب له.على إنشاء الفرع والجهة املشرفة ة الوزارة موافقصورة  .2

ن و فوضدارة الحساب بتوقيع مشترك وال يتم تغيير املإل ن فوضو على األشخاص السعوديين امل الوزارةموافقة  .3

 .الوزارةإدارة الحساب إال بموافقة ب

 عليها  بإدارة الحسابن و فوضصور هويات األشخاص امل .4
 
 الرئيسية.األهلية ؤسسة املمن مصادقا

 .مصروفاتالبنك على فتح الحساب الفرعي لل يموافقة مدير االلتزام ف .5

 ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات: ‒

واحد فقط لكل فرع من فروع املؤسسة مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع  مصروفاتيفتح حساب  .1

 ى. ومهما تعددت حسابات الفرع في البنوك األخر 

 من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية. املصروفاتيعتبر حساب  .2
 
 متفرعا

 
 للفرع حسابا

 (.للمصروفاتللفرع )فرع مؤسسة ......بمدينة....../ الحساب الفرعي  املصروفاتيكون مسمى حساب  .3

 املفتوح فيه الحساب الرئيس.  ذاتهلدى البنك  املصروفاتيفتح حساب  .4

على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية بموجب  روفاتاملصقصر اإليداع في حساب  .5
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خالف مبالغ السلفة  املصروفاتحوالة مصرفية ...(، وال يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب –)شيك 

 الدورية الواردة من الحساب الرئيس.

 بموجب اآلتي:  املصروفاتقصر الصرف من حساب  .6

 ة مسحوبة للمستفيد األول. شيكات شخصية ومصرفي 

  تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة

تم مراقبة هذه التحويالت من قبل توعلى أن  بإدارة حساب املصروفاتن فوضو التحويل من قبل األشخاص املب

  البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.

  األهلية.صرف رواتب العاملين في فروع املؤسسة 

 .عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية 

  املصروفاتإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب  عدم .7
 
 .  نهائيا

 :الصناديق العائلية 

 السعودي فقط على النحو اآلتي: لهذه املؤسسات )الصناديق العائلية( بالريال تفتح الحسابات البنكية

كتاب من رئيس مجلس األمناء أو من يفوضه إلى البنك املراد فتح الحساب لديه، ُيحدد فيه الغرض من فتح  .1

 الحساب بشكل واضح.

 صورة من الترخيص الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية. .2

 صورة من الالئحة األساسية للصندوق. .3

 املؤسسين./صورة من هويات املؤسس .4

 ه.ئصورة من قرار تشكيل مجلس األمناء، وصور هويات أعضا .5

ثنين على األقل يكون أحدهما رئيس مجلس األمناء أو نائب الرئيس، واملشرف اُيدار الحساب بتوقيع مشترك من  .6

تنفيذية ه أو من قيادي اإلدارة الئثنين من أعضاابقرار من مجلس األمناء تفويض  يسمحاملالي )توقيع أساس ي(، و 

 الجنسية بإدارة الحساب وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. يسعودي

 يتم الصرف من الصندوق وفق اآلليات واالشتراطات املنصوص عليها في الالئحة األساسية للصندوق. .7

، على قطيسمح بقبول األموال والهبات والوصايا والزكوات واالشتراكات )إن وجدت( من املؤسسين وأفراد العائلة ف .8

 . أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس األمناء بااللتزام بهذا املتطلب

 يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه الالئحة األساسية للصندوق. .9

 أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إلى خارج اململكة. .10
 
 ال يسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتا

 لتزام على فتح الحساب.موافقة مدير إدارة اال .11

  :)األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية )مدنية وعسكرية 

بالريال السعودي فقط على  تفتح الحسابات البنكية ألغراض األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات املدنية والعسكرية

 النحو اآلتي:

حال كون موارد  –أو استمرار التعامل على الحساب القائم  استيفاء موافقة وزارة املالية عن طريق املؤسسة على فتح .1

 .–الحساب أو جزء منها من أموال الدولة 

طلب من صاحب الصالحية األول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون  .2
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 .موارد الحساب ليست من الدولة

وقيع مشترك( من صاحب الصالحية األول أو من يفوضه، على أن يكونوا من ن بإدارة الحساب )تو فوضكتاب بأسماء امل     .3

 .منسوبي الجهة السعوديين

 .ال يسمح للجهة بجمع التبرعات وال تلقي األموال واملساعدات والهبات من غير منسوبيها .4

 أو بشيكات وحواالت داخلية مباشرة أو عن ط .5
 
البطاقات  نت أوريق الصراف اآللي أو اإلنتر تقبل اإليداعات نقدا

 .االئتمانية، على أن تتضمن جميع اإليداعات بيانات املودع

 .ال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حواالت على الحساب .6

 من منسوبي الجهة وأسرهم.أن تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب  .7
 
 يكون املستفيد دائما

لحساب  الرئيس و التحويل اإللكتروني من الحسابيكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد األول، أ .8

 .املستفيد األول 

يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي االيداعات فقط  .9

والتحويل إلى الحساب الرئيس، وال يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير 

 الحساب الرئيس.

 موافقة مدير االلتزام على فتح الحساب. .10

واملكفوفين وجوائز التفوق العلمي  ،واألشخاص ذوي اإلعاقة املرض ى،لجان النفع العام )مثل لجنة أصدقاء  / 300-1-5-4

 واملستودعات الخيرية املرخصة من أمراء املناطق وما يماثلها(:

 اللجنة الصادر خيصتر  بعد استيفاء البنك صورة منريال السعودي فقط لهذه اللجان بال تفتح الحسابات البنكية ‒

الجهة الرسمية بحسب االختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة املنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته  عن

ات أعضاء بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول املالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هوي

ؤسسة املإدارة االلتزام لفتح الحساب، وإحاطة  مديراملجلس أو األمناء ونظام اللجنة أو املؤسسة. يتطلب موافقة 

 عند فتح الحساب.

كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو املوسمية كاملهرجانات واالحتفاالت وما يماثلها ما إذا وفي حال  ‒

طلب رسمي من ب تزويد البنك  الها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد التي تكون مصادر أمو 

الجهة الرسمية املنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل املخول بإدارة النشاط 

ى أن يتم تحديد مدة محددة واملسئول املالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط عل

أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة االلتزام على  فتح من الستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي 

 ؤسسة عند فتح الحساب.املفتح الحساب, وإحاطة 

 لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج اململكة. يسمحال  ‒

 

 :لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيريةالبنكية الحسابات  / 300-1-5-5

 .أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على املنشآت التجارية الحاصلة على سجالت تجارية .1

نظامها  اململكة املنصوص فيأن تقتصر االستفادة من هذا التبرع االختياري على الجهات الخيرية املرخصة داخل  .2
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 مع التبرعات.على جواز ج أو الئحتها األساس ي

جمعيات أو قي الهلل لصالح الجهات الخيرية "ال يسمح ألي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع االختياري ببوا .3

العمل مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب االستفادة من هذا التبرع إال بعد أخذ املوافقة الرسمية من وزارة 

 تتبع لها الجهات الخيرية األخرى.االجتماعية أو جهات اإلشراف التي  والتنمية

أن تتضمن موافقة املنشأة املشرفة )أو يرفق بها( رقم الترخيص بجمع التبرع االختياري ومدته واسم املنشأة  .4

 التجارية ورقم سجلها التجاري.

لخدمة  اقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين " املنشأة التجارية املقدمةو أن تتم عملية جمع التبرع بب .5

التبرع بالهلل والجهة الخيرية " يحدد فيه التزامات الطرفين على أال تتقاض ى املنشاة التجارية أي أتعاب لقاء 

 تقديمها الخدمة.

حدد فترة العقد بين الطرفين بمدة ال تزيد عن سن .6
ُ
تجديدها ألكثر من فترة بموافقة الجهة اإلشرافية ب يسمحو  ةأن ت

تم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العالقة قبل إعطاء تن على الجهة الخيرية شريطة أ

 موافقة التجديد في نهاية السنة املالية.

أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ امليالدي بموجب شيك  .7

يد الجهة املشرفة بصورة من الشيكات املنصرفة أو قسائم مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزو 

 التحويل البنكي.

أن تلتزم املنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك املسطر أو أمر  .8

 من العمالء املتسوقين. سم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن املبلغ هو التبرع االختياري ببواقي الهللاالتحويل على 

 فر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها اآللي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل املتطلبات واملميزات التالية:اأن يتو  .9

 شبكة نقاط البيع( تكون خاصة بالتبرع بالهلل. –يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل )النقد *       

جمـع فيـه املبـالغ املتبـرع  يخصص حساب بنكي مستقل باسم*       
ُ
 إليه عبارة بـواقي الهلـل( ت

 
)املنشأة التجارية مضافا

بها من العمالء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب 

 العقود واملوافقات.

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

 الجمعيات التعاونية 

 يات التعاونية تحت التأسيس:الجمع -أ

 حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس املال وفق الشروط اآلتية: فتحي

لبنك ينص فيه على أن الجمعية التعاونية إلى اخطاب من الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية موجه  .1

 فيه، اسم الجمعية تحت  تحت التأسيس، وأن الوزارة
 
توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس املال موضحا

هويته الوطنية  التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية املسئول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم

 وصورة من عقد التأسيس االبتدائي للجمعية.

د ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة يفتح حساب األمانة ملدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمدي .2

 املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

( أعاله تعاد املبالغ املودعة في 2في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خالل املدة املطلوبة املوضحة في الفقرة رقم ) .3

 نمية االجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها وملن تسلم.حساب األمانة بموافقة من الجهة املختصة في وزارة العمل والت
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تحويل حساب األمانة إلى في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة )ب( الالحقة و  .4

 .حساب جارٍ 

 :الجمعيات التعاونية املرخصة -ب

 للشروط  تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي
 
 واملتطلبات اآلتية:للجمعيات التعاونية وفقا

نائبه مع  مجلس اإلدارة أوويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس اإلدارة للجمعية  يفتح الحساب بطلب من رئيس .1

 أمين الصندوق )توقيع أساس ي(.

 صورة من قرار التسجيل واإلشهار )شهادة تسجيل الجمعية( الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية. .2

يل مجلس اإلدارة الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية أو املوافق أو املصادق عليه صورة من قرار تشك .3

 منها.

 صورة من عقد التأسيس. .4

 صورة من الالئحة األساسية للجمعية. .5

 استيفاء صور الهويات الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة. .6

 :الصناديق التعاونية 

 لشروط التالية:لصناديق وفق اهذه ال تفتح الحسابات البنكية

 صورة قرار السماح أو املوافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع. .1

 تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها. .2

 يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق. .3

 إدارة. إدارة الحساب ومجلس اإلدارة إذا كان له مجلساستيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح و  .4

 صورة الالئحة املنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية. .5

 :اتحادات املالك املرخصة من وزارة اإلسكانجمعيات /  300-1-5-7

 للمتطلبات اآلتية:الجمعيات الريال السعودي لهذه ب تفتح الحسابات البنكية
 
 وفقا

أو من رئيس  (برنامج اتحاد املالكالتنظيم العقاري )أو مدير وجب خطاب من املشرف العام على يفتح الحساب بم .1

 الغرض من فتح الحساب وأسماء امل االتحاد / نائب الرئيس مع أمين املال
 
 من الوزارة، متضمنا

 
ن بإدارته و فوضمؤيدا

 على أن يكونوا من أعضاء االتحاد. هاذاتن بإدارة الحساب وفق اآللية و فوض)توقيع مشترك(. ويتم تغيير امل

 صورة من شهادة تسجيل االتحاد الصادرة من وزارة اإلسكان. .2

التنظيم العقاري )أو مدير املشرف العام على قبل االتحاد مصادق عليها من مجلس إدارة صورة من قائمة أعضاء  .3

 .تعيين رئيس االتحادوصور هوياتهم، وقرار  (برنامج اتحاد املالك

 ن بإدارة الحساب. فوضو يات املصور هو  .4

 صورة من الالئحة الداخلية لالتحاد املعتمدة من وزارة االسكان. .5

ن و فوضيربط سريان الحساب بصالحية سريان شهادة التسجيل الصادرة التحاد املالك، وصالحية سريان هويات امل .6

 بإدارة الحساب، وصالحية سريان قرار تعيين رئيس االتحاد.

 بأي تغير يتم على يلتزم رئيس االت .7
 
أو على قائمة أعضاء اتحاد املالك وتزويد  الالئحة الداخليةحاد بإشعار البنك خطيا

 البنك باملستندات الالزمة.

8.  .
 
 يحدث الحساب سنويا
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 موافقة إدارة االلتزام بالبنك على فتح وتحديث الحساب. .9

      األوقاف والوصايا: / 300-1-5-8

تســتخدم هــذه الحســابات إال لألغــراض قــاف الخيريــة والوصــايا بالريــال الســعودي، علــى أال لألو  تفــتح الحســابات البنكيــة

نش ئ من أجلها الوقف، كذلك ال 
ُ
قبـول الحـواالت أو الشـيكات الـواردة مـن خـارج اململكـة أو يسـمح لهـذه الحسـابات التي أ

 :لآلتيوفقا  ،إلى خارج اململكةصدار شيكات إالتحويل أو 

 :الوقف العام 

وينص فيه عـلى طلب فتح الحساب تحت مسمى "  محافظ الهيئة العامة لألوقافلحساب بموجب خطاب من فتح اي

ن بصالحية تشغيل الحساب بتوقيع مشترك وحدود صالحياتهم املالية أو فوضو إيرادات " كما يجب أن يحدد كذلك امل

 ة على فتح الحساب.ن وموافقة املؤسسو فوضتفويضهم لغيرهم وعلى البنك استيفاء صور هويات امل

 :الوقف األهلي /الخاص 

بحيث يكون الحساب باسم بعد تسجيله لدى الهيئة العامة لألوقاف بنكية لهذا النوع من الوقف الحسابات ال تفتح

، الشرعي للوقف)أو صورة طبق األصل( صورة الصك موافقة الهيئة العامة لألوقاف، و  استيفاءالوقف وعلى البنك 

العامة لألوقاف باملوافقة على الشخص الذي يفوضه الناظر لتشغيل الحساب وكذلك عند تغيير وخطاب من الهيئة 

أن يتضمن إلى وال حاجة  ،ن بالتوقيعو فوض، وتحديد صالحية تشغيل الحساب واملمع استيفاء صورة هويته املفوض

ى البنك استيفاء صورة الهوية . ويجب علةواليالمقتض ى  كون ذلك منصك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية 

 الشخصية للناظر /الناظرين ومطابقة الصور مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر.

 :الوقف األجنبي 

 ألوقاف الخيرية األجنبية بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:ل تفتح الحسابات البنكية

 بطلب من الجهة املسئولة خطاب من ناظر/وكيل الناظر )سعودي الجنسي .1
 
ة( بطلب فتح الحساب على أن يكون معززا

 .موافقة الهيئة العامة لألوقافو عن األوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، 

الشرعي للوقفية الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة املختصة في )أو صورة طبق األصل( صورة الصك  .2

 ملكة.امل

صورة من الوكالة الشرعية )صك النظارة/الوكالة( الصادرة من الجهة املختصة في اململكة التي تنص على حق التصرف  .3

 كون ذلكأن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية إلى في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، وال حاجة 

 .ةواليالمن مقتض ى 

 .لناظر / وكيل الوقف صورة من بطاقة الهوية الوطنية .4

 يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية أو مستند / شهادة التسجيل الصادر من الجهة املختصة. .5

 يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات. .6

 ال يسمح بتحويل األموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج اململكة. .7

 إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.ال يسمح ب .8

 .الهيئة العامة لألوقافال يسمح باستقبال الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة اال بموافقة خطية من  .9

 .عند فتح الحساب املؤسسةإحاطة  .10
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 :الوصية 

)أو صــية )وصــية ....( وعلــى البنــك الحصــول علــى صــورة صــك للوصــايا بحيــث يكــون الحســاب باســم الو  تفــتح الحســابات البنكيــة

الوصـاية الـذي يـنص علـى مضـمون الوصـية. ويجـب علـى البنـك اسـتيفاء صـورة الهويـة الشخصـية للوصـ ي/ صورة طبـق األصـل( 

 لألوصياء ومطابقة الصور مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الوص ي.

 

 قافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب:النوادي الث / 300-1-5-9

  املرخصة من الهيئة العامة للرياضة: األندية 

 عند تقديم املستندات التالية: لهذه األنديةبالريال السعودي  تفتح الحسابات البنكية

 موافقة وزارة املالية على فتح الحساب. .1

 الهيئة العامة للرياضة. منصورة الترخيص الصادر  .2

 ر تشكيل مجلس اإلدارة.صورة قرا .3

 ن )توقيع مشترك( بفتح الحساب وإدارته.و فوضتفويض من مجلس اإلدارة لألشخاص امل .4

 ن وأعضاء مجلس اإلدارة.و فوضصور هويات امل .5

بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي  والعمالت األجنبية يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي ‒

 تمييزها عن حساب الدعم الحكومي. على أن يتمافقة من وزارة املالية مو دون الحاجة إلى وجماهيره 

 :بيوت الشباب 

 املرخصة من الهيئة العامة للرياضة. متطلبات األندية يطبق عليها

  الثقافة:الثقافية واألدبية الخاضعة إلشراف وزارة  األندية 

 املستندات التالية:عند تقديم  لهذه األنديةبالريال السعودي  تفتح الحسابات البنكية

 .موافقة وزارة املالية على فتح الحساب .1

 .الصادر من الجهة املشرفة صورة الترخيص .2

 .صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة .3

 ن )توقيع مشترك( بفتح الحساب وإدارته.و فوضتفويض من مجلس اإلدارة يحدد األشخاص امل .4

 .ن وأعضاء مجلس اإلدارةو فوضصور هويات امل .5

 لفروع واملكاتب التابعة له:نادي اإلبل وا 

 بالريال السعودي للنادي والفروع واملكاتب التابعة له بعد تقديم املستندات التالية: تفتح الحسابات البنكية

 مجلس الوزراء. عنصورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر  .1

 ن بفتح الحساب وإدارته.و فوضتفويض مجلس اإلدارة لألشخاص امل .2

 ن بالتوقيع.و فوضصور هويات امل .3

 صور هويات أعضاء مجلس اإلدارة. .4

 أن يتم الصرف من الحساب لألغراض التي أنش ئ من أجلها. .5
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 الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام: / 300-1-5-10

 ، بعـــد(“ك الجهـــات وأســـمائها راجـــع امللحـــق "ب)ملزيـــد مـــن االسترشـــاد عـــن تلـــالجهـــات تفـــتح الحســـابات البنكيـــة لهـــذه 

 ندات التالية:املست استيفاء

 صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء. .1

 وثائقن بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب و فوضأو األشخاص املفوض تفويض من مجلس اإلدارة للشخص امل .2

 تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

 الغرف التجارية والصناعية: / 300-1-5-11

 على املستندات التالية: بعد الحصول ه الغرف لهذ تفتح الحسابات البنكية

 صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة. .1

ن بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب و فوضأو األشخاص امل فوضتفويض من مجلس اإلدارة للشخص امل .2

 تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم. وثائق

 بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع: / 300-1-5-12

ببناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط واملستندات  تفتح الحسابات البنكية الخاصة

 واإلجراءات اآلتية:

خطاب من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية بطلب فتح الحساب  .1

 وتحديد الغرض منه.

لشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية على بناء أو ترميم صورة من موافقة وزارة ا .2

 أو توسعة املسجد أو الجامع.

استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية الخاص  .3

 وعضوية اثنين بتكوين لجنة ملتابعة بناء أو ترميم أو توسع
َ
ة الجامع أو املسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصيا

 من مسئولي فرع الوزارة في املنطقة املعنية.

حساب .....  –يكون مسمى الحساب على النحو التالي )فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة .......  .4

 أو املسجد"(. "بناء أو ترميم أو توسعة" ...... "اسم الجامع

 )توقيع أساس ي( باالشتراك مع أحد  .5
 
تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في املنطقة املعنية شخصيا

 هما.يعضوي اللجنة املشار إليها أعاله أو كل

 ن بالتوقيع.و فوضاستيفاء صور هويات أعضاء اللجنة امل .6

 ات فيتم إرفاق موافقة الجهة املختصة.تحديد مصادر األموال، وإذا كان مصدر األموال جمع تبرع .7

ال يتم الصرف من الحساب إال بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، وال يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات  .8

 ائتمانية لهذا الحساب.

تحديد مدة لسريان الحساب وربطها باملدة املحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة املسجد أو الجامع،  .9

يتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة فدعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب ما إذا ي حال وف

 الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو الفرع املعني في املنطقة.

 موافقة وزارة املالية إذا كان مصدر األموال من امليزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون اإلسالمية .10
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 ؤسسة.املوالدعوة واإلرشاد تبلغ للبنك من قبل 

 موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .11

 الجمعيات واللجان الوطنية: / 300-1-5-13

للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية  تفتح الحسابات البنكية

 دات واملتطلبات اآلتية:ملكافحة العمى بعد استيفاء املستن

 لبنك ينص فيه على فتح الحساب.إلى اطلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه  .1

 ممارسة أعمالها.على املتضمن املوافقة للجمعية أو اللجنة  من املوافقة السامية أو قرار مجلس الوزراءصورة  .2

 .صورة من النظام األساس ي للجمعية أو اللجنة .3

 مة للشئون املالية في الجمعية أو اللجنة.صورة من الالئحة املنظ .4

 صور الهويات الشخصية ألعضاء املجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة. .5

 ن بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقو فوضتحديد أسماء امل .6
 
على  ا

بناء  على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة  ن بالتوقيعو فوضصحتها من الجمعية ومن البنك، ويكون تغيير امل

 لبنك املفتوح الحساب فيه.إلى اموجه 

تصرف للمستفيد فشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب يكون السحب من هذه الحسابات بموجب  .7

 .األول 

 محاكم ودوائر التنفيذ: / 300-1-5-14

نفيذ في املحاكم العامة ألغراض تنفيذ األحكام والقرارات ملحاكم التنفيذ، ودوائر الت تفتح الحسابات البنكية

 -املشمولة باختصاصها، بعد استيفاء املتطلبات والضوابط اآلتية: 

يفتح الحساب بموجب كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه موجه إلى البنك ُيحدد فيه  .1

 مشترك. ن بإدارته )شخصين على األقل( بتوقيعو فوضأسماء امل

دائرة تنفيذ( أو )الحساب التجميعي ملحاكم /.. مسمى الحساب )محكمة التنفيذ في....( أو )املحكمة العامة في... .2

 عن الحسابات الخاصة بشؤون محاكم التنفيذ، وعن الحسابات الخاصة  .(ودوائر التنفيذ لـ....
 
ويكون منفصال

 .باملحاكم العامة

 توقيع ونماذج تواقيعهم.ن بالو فوضاستيفاء صور هويات امل .3

السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد األول، وُيحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك  .4

 ورقم القضية وتاريخها.

5. .
 
 ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائيا

، إال ما كان فيما بينها أو إلى الحساب التجميعي املفتوح ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى  .6

باسم )وزارة العدل/وكالة شؤون التنفيذ( املخصص للمبالغ املحصلة عبر نظام سداد أو الحسابات التجميعية 

 .األخرى. وكذلك حسابات املستفيدين

 ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج اململكة، ويستثنى من ذلك إذا ك .7
 
 أجنبيا

 
ان صاحب الحق شخصا

 خارج اململكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل 
 
 .بموجب موافقة رئيس املحكمة أو رئيس دوائر التنفيذمقيما
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 :عمليات اإلفراغ العقاري  / 300-1-5-15

تصاصها ولة باخشموالقرارات املعمليات اإلفراغ العقاري ألغراض  التجميعية الوسيطةتفتح الحسابات البنكية 

 تيفاء املتطلبات والضوابط اآلتية: سبعد ا

 ن املفوضو ماء سالبنك ُيحدد فيه أ ىموجه إلمن معالي وزير العدل أو من يفوضه  بكتا ببموج بيفتح الحسا .1

 ترك.شبتوقيع م (األقلعلى شخصين )

ات الخاصة بوزارة ومستقال عن الحساب ويكون منفصال. .(مسمى الحساب )عمليات اإلفراغ العقاري لـ ....يكون  .2

 .العدل

 .ونماذج تواقيعهمن بالتوقيع و فوضاستيفاء صور هويات امل .3

حدد فيالسحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد األول،  .4 سحب  متن الشيك الغرض من وي 

ى إلا همن ما كان الإمن هذه الحسابات إلى حسابات أخرى، يسمح بالتحويل ورقم هوية املستفيد، وال  الشيك

 الحسابات التجميعية املفتوحة باسم )عمليات اإلفراغ العقاري لـ....(، وكذلك حسابات املستفيدين.

.ههذه الحسابات نعلى آلي أو بطاقات ائتمانية  فيسمح بإصدار بطاقات صر ال  .5
 
 ائيا

 .ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج اململكة .6

 وية املديونيات الخاصة:حساب تس –الحقوق املدنية /  300-1-5-16

ووحــدات  تنفيــذ األحكــام الحقوقيــةبالريــال الســعودي فقــط ألي مــن إدارات وشــعب وأقســام  تفــتح الحســابات البنكيــة

 الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط واملتطلبات اآلتية:

إلى مركز الشرطة الخارجية( موجه أو مدير  تنفيذ األحكام الحقوقيةخطاب من مدير )إدارة أو شعبة أو قسم  .1

 ن بالتوقيع.و فوضلبنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد املا

في منطقة / مدينة  تنفيذ األحكام الحقوقيةإدارة  –األمن العام -يكون مسمى الحساب )وزارة الداخلية  .2

 حساب تسوية املديونيات الخاصة(. –محافظة ...... /

تنفيذ األحكام ع مشترك بين شخصين على األقل هما مدير )إدارة أو شعبة أو قسم ُيدار الحساب بتوقي .3

 توقيع هأو مدير مركز الشرطة الخارجية( أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعد الحقوقية
 
 أساسي ا

 
 .ا

 ن بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.و فوضاستيفاء صور هويات امل .4

 أو من يقوم مقامهم وفق اآلتي:تودع املبالغ في الحساب من املدين أو ذويه  .5

 –.... )ألمـــر إدارة الحقـــوق املدنيـــة فـــي منطقـــة / مدينـــة / محافظـــة التاليـــة شـــيكات مصـــرفية وذلـــك وفـــق الصـــيغة *       

ســم ااع الشــيك )ســداد مديونيــة ..... " حســاب تســوية املــديونيات الخاصــة( ويــذكر فــي مــتن الشــيك أن الغــرض مــن إيــد

 نية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه(.املدين /رقم الهوية الوط

 الحواالت املستوفية لجميع البيانات الخاصة باملحول والغرض من التحويل.*       

 (.Point of Saleنقاط البيع )*       

 أجهزة اإليداع النقدي اآللي.*       

شيكات فقط وفق الصيغة اآلتية  ( أعاله بموجب3ن املذكورين في )فوضو يكون السحب من الحساب من امل .6

سم املدين / ا)ألمر ... ويذكر اسم الدائن( ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك )سداد مديونية ..... " 

 تاريخه(.و رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار 

، وال يسمح بالتحويل منها.يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات من .7
 
 باتا

 
 عا
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 على مسئول االلتزام في البنك التأكد من استيفاء وسالمة كافة املتطلبات الواردة أعاله. .8

دون أن  حال طلبهاعلى البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق املدنية املعنية أو  .9

 يترتب على ذلك أي رسوم مالية.

ن وشركات الطيران واملنظمات املتعددة األطراف ياألجنبية والقنصليات والدبلوماسياعد الخاصة بالسفارات القو  / 300-1-6

 وموظفيها:

 السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها: / 300-1-6-1

 يسمحبفتح حسابات. ولكن ال  يسمح للسفارات األجنبية والقنصليات واملؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها ‒

أن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية بلها 

 وغيرها.

على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته  ‒

 اقاتهم الدبلوماسية مرفقن بإدارته وصور بطو فوضواملقيمين امل
 
به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل  ا

 مصادق
 
عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية  عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديٍل  ا

ح الحساب. أما في على الخطاب بشخصية املسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فت

حالة كون السفارة تحت التأسيس في اململكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة 

الخارجية يحدد اسم السفارة واملسئول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها 

 صلية.وملوظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القن

 الدبلوماسيون املقيمون: / 300-1-6-2

 في االعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله 
 
أخذا

تفتح والئحته التنفيذية واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم بشأن األشخاص السياسيون املعرضون للمخاطر، 

بطاقاتهم  بموجب والقنصليات.للدبلوماسيين املقيمين العاملين في السفارات األجنبية بنكية الحسابات ال

بملف العميل. أما  وتحفظوزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماس ي للمطابقة  عنالدبلوماسية الصادرة 

ململكة فيتطلب من البنك الحصول بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في ا

على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم املسئول الدبلوماس ي والهوية املعرفة له وعلى البنك أن 

 يحصل على صورة الجواز الدبلوماس ي، ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

 :الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة / 300-1-6-3

متطلبات  على البنك باإلضافة إلى املستندات املطلوبة بموجبيجب ن. و و لهؤالء الدبلوماسي تفتح الحسابات البنكية

خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت على أعاله، الحصول من السفارة أو عن طريقها  (2-6-1-300) القاعدة رقم

تزام على فتح الحساب، وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب. املهمة. وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة االل

 
 
لها ولم يتم  ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة )املهمة(. وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا

ة لبنك مصادق عليه من السفارة يفيد باملغادر إلى اتصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه 

أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام ملدة قصيرة لعدة أيام فال يسمح للبنك ، ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه

 بفتح حسابات لهم.
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 شركات الطيران األجنبية وموظفوها: / 300-1-6-4

تفتح حسابات لصالح أن بلها  يسمحلشركات الطيران األجنبية أن تفتح حسابات ألغراضها األساسية. ولكن ال  يسمح

أو نيابة عن املؤسسات والكيانات االعتبارية األخرى مثل الشركات والهيئات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية 

 :بعد استيفاء اآلتيوسواها. ويمكن فتح الحسابات 

 في اململكة وإذا كان غير سعود .1
 
يجب أن في يجب أن يكون الشخص املفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما

 الشركة أو ترخيص الوكالة )للوكالء(. رب عملهيكون 

 صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران املدني. .2

الهيئة العامة لالستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود  عنصورة الترخيص الصادر  .3

 .، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجيةوكيل

 صو  .4
 
 إليه. رة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استنادا

 قصر أغراض الحساب على استالم عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكالء واملوردين اآلخرين. .5

 .(1-200) تضمنته القاعدة رقمالحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق عليها ما  -

 :خاصة باملنظمات الدولية املتعددة األطرافالقواعد ال / 300-1-6-5

 :رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات والهيئات التابعة لها 

 :رابطة العالم اإلسالمي 

 :لرابطة العالم اإلسالمي بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية تفتح الحسابات البنكية

: الحساب الرئيس:
ً
 أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس: .أ

الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب  أمينأو نائب أمين عام  نكتاب م .1

ن بإدارتـــه بتوقيـــع مشـــترك همـــا رئـــيس الرابطـــة أو و فوضـــفيـــه الغـــرض مـــن الحســـاب وأن امل الحـــالي وتحديثـــه، محـــدد  

.
 
 أساسيا

 
 نائبه واملدير املالي توقيعا

 صورة اتفاقية املقر في اململكة. .2

 صورة من البروتوكول امللحق باتفاقية املقر. .3

 صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسئوليها وصالحياتهم. .4

ـــتيفاء ا .5 ـــ تفاقيــــةاسـ ـــاب مــــن املفوضـ ـــتح الحسـ ن تتضــــمن تحديــــد الغــــرض مــــن الحســــاب ومصــــادر الــــدخل و )عقــــد( فـ

 واملستفيدين الحقيقيين.

 عليها من الرابطة. املالي، وأعضاء مجلس اإلدارة مصادق  صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه واملسئول  .6

 يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك. .7

 ُيفتح الحساب لدى اإلدارة العامة )املركز الرئيس( للبنك أو الفرع الرئيس في املنطقة. .8

ـــة الـــــرئيس التنفيـــــذي / .9 املـــــدير العـــــام ومـــــدير إدارة االلتـــــزام فـــــي البنـــــك علـــــى فـــــتح الحســـــاب أو علـــــى اســـــتمرار  موافقــ

 وتحديثه.
 
 الحساب القائم حاليا

نترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 الرئيس فقط.

 إحاطة مؤسسة النقد حال فتح الحساب. .11
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 يداعات:إل ضوابط ا .ب

قبـول املبـالغ النقديـة املودعـة مـن منسـوبي الرابطـة املعتمـدين )الرسـميين( فـي حسـابها الـرئيس والحسـابات بُيسمح  .1

 الفرعية.

قبول اإليداعات )النقدية والشيكات والحواالت ونحوها( في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة بُيسمح  .2

ي الرابطــة نفســها ومــن غيــر منســوبي فروعهــا املعتمــدين )الرســميين( التــي للبنــك مــن داخــل اململكــة مــن غيــر منســوب

 يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط.

 قبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا كانت تبرعات.بال يسمح  .3

الحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك قبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الرابطة الرئيس و بُيسمح  .4

 تبــر املنصــوص فــي غرضــها أنهــا هبــة أو إعانــة أو 
 
قبــول املبــالغ الــواردة إلــى البنــك ليحولهــا إلــى البنــوك بع ويســمح أيضــا

األخـــرى العاملـــة فـــي اململكـــة أو خـــارج اململكـــة. وال يســـمح بإيـــداعها فـــي حســـابات الرابطـــة لـــدى البنـــك أو تحويلهـــا إلـــى 

ى إال بعـــد أن تقـــدم الرابطـــة للبنـــك موافقـــة الجهـــة الرســـمية املختصـــة فـــي اململكـــة علـــى دخـــول املبلـــغ البنـــوك األخـــر 

 أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
 
 واردا

 
 سواء كان تحويال

 ج. ضوابط السحوبات:

 ُيقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويـل فقـط إلـى جهـات داخـل اململكـة وخارجهـا مـن خـالل

 الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حواالت مرتبطة بالحساب الرئيس )بالنسبة للحواالت(.

 د. استثمار األرصدة:

فتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكـون لهـا عائـد مـالي يسـاعدها علـى بيسمح للرابطة 

 تحقيق أهدافها.

: الحسابات الفرعية لفروع الراب
ً
 طة وألنشطتها املختلفة:ثانيا

نشطة الرابطة أحسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به ألغراض الفروع نفسها أو  تفتح ‒

 املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:

 اط الفرعي.صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النش .1

ن بإدارة و فوضلبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض واملل هكتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موج .2

 الحساب.

تفويض مخولين إلدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر بيسمح  .3

 الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط. تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات

 عليها من الرابطة.و فوضصور هويات امل .4
 
 ن بالتوقيع مصادقا

عــد مســتندات فــتح وتحــديث الحســاب الــرئيس مكملــة ومحققــة للحســابات الفرعيــة حيــث أن الغــرض مــن الحســابات  -
ُ
ت

 الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

  الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنميةاإلسالمي ومنها رابطة العالم عن  املنبثقةاملؤسسات والهيئات: 

 بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية:لهذه الجهات  تفتح الحسابات البنكية

: الحساب الرئيس:
ً
 أوال

 متطلبات فتح الحساب الرئيس ي: .أ

فــتح حســاب رئــيس أو  موجــه إلــى البنــك يــنص علــى طلــبالتابعــة لرابطــة العــالم اإلســالمي  الجهــةرئــيس كتــاب مــن  .1
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ن بإدارتـه بتوقيـع مشـترك همـا و فوضـفيه الغرض من الحساب وأن امل استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محدد  

. الجهةرئيس 
 
 أساسيا

 
 أو نائبه واملدير املالي توقيعا

 صورة اتفاقية املقر في اململكة الخاصة برابطة العالم اإلسالمي. .2

 اقية املقر الخاصة برابطة العالم اإلسالمي.صورة من البروتوكول امللحق باتف .3

 وتعيين مسئوليها وصالحياتهم. الجهةصورة من قرار تشكيل مجلس إدارة  .4

 .للجهةصورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية  .5

ـــتيفاء  .6 ـــاتفاقيـــــة )اســ ـــاب مـــــن املفوضــ ـــتح الحســ ن تتضـــــمن تحديـــــد الغـــــرض مـــــن الحســـــاب ومصـــــادر الـــــدخل و عقـــــد( فــ

 ين.واملستفيدين الحقيقي

 عليها من  الجهةصورة هوية رئيس  .7
 
 .الجهةونائبه واملسئول املالي، وأعضاء مجلس اإلدارة مصادقا

 .باسمها الوارد في الترخيص لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك للجهةيفتح حساب رئيس واحد فقط  .8

ح الحسـاب أو علـى اسـتمرار الحسـاب موافقة الرئيس التنفيذي / املدير العام ومدير إدارة االلتزام فـي البنـك علـى فـت .9

 وتحديثه.
 
 القائم حاليا

نترنـت علـى االسـتعالم عـن األرصـدة والتحويـل مـن الحسـابات الفرعيـة إلـى الحسـاب قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 الرئيس فقط.

 حال فتح الحساب. املؤسسةإحاطة  .11

 ضوابط االيداعات: .ب

املعتمـــدين )الرســـميين( فـــي حســـابها الـــرئيس والحســـابات  الجهـــةي قبـــول املبـــالغ النقديـــة املودعـــة مـــن منســـوببُيســـمح  .1

 الفرعية.

قبـول اإليـداعات )النقديــة والشـيكات والحـواالت ونحوهــا( فـي الحسـاب الــرئيس والحسـابات الفرعيـة الــواردة بُيسـمح  .2

التـي يكـون  نفسها ومن غيـر منسـوبي فروعهـا املعتمـدين )الرسـميين( الجهةللبنك من داخل اململكة من غير منسوبي 

 الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط.

 تبرعات.كانت يداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا قبول اإل بال يسمح  .3

الــرئيس والحســابات الفرعيــة مباشــرة لــدى البنــك  الجهــةقبــول املبــالغ الــواردة مــن خــارج اململكــة إلــى حســاب بُيســمح  .4

 املنصـــوص فـــي غرضـــها أنهـــا هبـــة 
 
قبـــول املبـــالغ الـــواردة إلـــى البنـــك ليحولهـــا إلـــى البنـــوك بأو إعانـــة أو تبـــرع ويســـمح أيضـــا

لـدى البنـك أو تحويلهـا إلـى البنـوك  الجهـةاألخرى العاملة في اململكة أو خارج اململكة. وال يسمح بإيداعها في حسـابات 

اململكـــة علـــى دخـــول املبلـــغ ســـواء كـــان للبنـــك موافقـــة الجهـــة الرســـمية املختصـــة فـــي  الجهـــةأن تقـــدم  إال بعـــداألخـــرى 

 أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
 
 واردا

 
 تحويال

 ضوابط السحوبات: .ج

 .ُيقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجها

 استثمار األرصدة: .د

مـالي يسـاعدها علـى  ياجاتها في أنشطة يكون لها عائـدفتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتب للجهةيسمح 

 .تحقيق أهدافها

: الحسابات الفرعية لفروع املؤسسة أو الهيئة وألنشطتها املختلفة:
ً
 ثانيا

نشطة أأو مرتبطة به ألغراض الفروع نفسها أو  للجهةحسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس  تفتح ‒

 املستندات اآلتية:املختلفة بعد استيفاء الشروط و  الجهة
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 أو ممارسة النشاط الفرعي. الجهةصورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع  .1

ن و فوضإلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض وامل هموج الجهةكتاب من رئيس أو نائب رئيس  .2

 بإدارة الحساب.

أو نائبه بحيث يقتصر  الجهةبموجب طلب من رئيس  الجهةمنسوبي  خولين إلدارة الحساب مناملتفويض  يكون  .3

 تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

 عليها من فوضو صور هويات امل .4
 
 .الجهةن بالتوقيع مصادقا

عـــــد مســـــتندات فـــــتح وتحـــــديث الحســـــاب الـــــرئيس مكملـــــة ومحققـــــة للحســـــابات الفرعيـــــة حيـــــ -
ُ
ـــن ت ث أن الغـــــرض مــ

 الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 

 :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

 :للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية تفتح الحسابات البنكية

 أوال: الحساب الرئيس

 متطلبات فتح الحساب: -أ

موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو كتاب من األمين العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي  .1

ن بإدارته بتوقيع مشترك هما و فوضفيه الغرض من الحساب وأن امل استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محدد  

 الرئيس أو األمين العام مع املسئول املالي )توقيع أساس ي(.

 صورة اتفاقية املقر بالتواجد في اململكة. .2

 ق باتفاقية املقر.توكول امللحوصورة البر .3

 صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسئوليها وصالحياتهم. .4

 صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة. .5

ن تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل واملستفيدين و لحساب من املفوض)عقد( فتح ا اتفاقية .6

 الحقيقين.

 عليها من الندوة.صور هوية الرئيس وأمين عام ا .7
 
 لندوة واملسئول املالي وأعضاء مجلس األمناء مصادقا

يفتح الحساب لدى . يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل .8

 اإلدارة العامة )املركز الرئيس( للبنك أو الفرع الرئيس في املنطقة.

دير العام ومدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب موافقة الرئيس التنفيذي/امل .9

 وتحديثه
 
 .القائم حاليا

نترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب قصر خدمة الهاتف املصرفي واإل  .10

 الرئيس فقط.

 ؤسسة حيال فتح الحساب.املإحاطة  .11

 ت في الحساب:يداعاضوابط اإل  -ب

يسمح بقبول املبالغ النقدية املودعة من منسوبي الندوة املعتمدين )الرسميين( في حسابها الرئيس والحسابات  .1

 الفرعية.

يداعات )النقدية والشيكات والحواالت ونحوها( في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة يسمح بقبول اإل  .2

ي الندوة ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين )الرسميين( التي يكون للبنك من داخل اململكة من غير منسوب
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 الغرض منها هبة أو إعانة فقط.

 ذا كانت تبرعات.إال يسمح بقبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة  .3

لدى البنك  ةمباشر  يسمح بقبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية .4

 إاملنصوص في غرضها أنها هبة أو 
 
قبول املبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك بعانة أو تبرع ويسمح ايضا

حويلها إلى تاألخرى العاملة في اململكة أو خارج اململكة. وال يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو 

الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء  ال بعد أن تقدمإالبنوك األخرى 

 أو شيكات تح
 
 واردا

 
 التحصيل أو نحوها. تكان تحويال

 ضوابط السحوبات من الحساب: .ج

يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل اململكة أو خارجها من 

 لرئيس أو بموجب عضوية حواالت مرتبطة بالحساب الرئيس )بالنسبة للحواالت(.خالل الحساب ا

 استثمار األرصدة:  د.    

فتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على بيسمح للندوة 

 تحقيق أهدافها.

: الحسابات الفرعية لفروع الندوة وأل
ً
 :نشطتها املختلفةثانيا

نشـطة النــدوة أمشــتقة مـن الحسـاب الـرئيس للنــدوة أو مرتبطـة بـه ألغـراض الفــروع نفسـها أو  ةحسـابات فرعيـ تفـتح

 املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:

 .صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي -1

ن و فوضــوامل هكتــاب مــن الــرئيس أو أمــين عــام النــدوة موجــه إلــى البنــك لفــتح الحســاب الفرعــي محــدد فيــه الغــرض منــ -2

 بإدارة الحساب.

خـــولين إلدارة الحســاب مـــن منســوبي النــدوة بموجـــب طلــب مـــن الــرئيس أو أمــين عـــام النــدوة بحيـــث املتفــويض  يكــون  -3

 بات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسا

 عليها من الندوة.و فوضصور هويات امل -4
 
 ن بالتوقيع مصادقا

ـــ - ـــتندات فــ ـــة ومحققـــــة للحســـــابات الفرعيـــــةتتعـــــد مســ ــــابات و  ،ح وتحـــــديث الحســـــاب الـــــرئيس مكملــ ـــن الحسـ الغـــــرض مــ

 الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 :البنك اإلسالمي للتنمية 

 :لهذا البنك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التاليةالجارية  البنكية حساباتالفتح ت

 .من رئيس أو نائب رئيس البنكبموجب كتاب طلب فتح الحساب  .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح( بتواجد البنك في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع مشترك .3
 
 .ا

 املقدم. طلبن ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الفوضو استيفاء صور هويات امل .4

 .يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات اإلدارية للبنك وموظفيه وال يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة .5

 صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب املطبقة في البنك. .6

  التابعة لها: واألجهزةاإلسالمي  التعاون منظمة 

 :املنظمة بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية لهذه البنكية حساباتالفتح ت
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املنظمة محدد فيه أسماء ووظائف األشخاص أمين عام أو نائب أمين الحصول على طلب بفتح الحساب من  .1

 التابع. الجهازن بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو و فوضامل

 م هذا املتطلب(.صورة اتفاقية املقر بتواجد هذه املنظمة في اململكة )أو ما يقوم مقا .2

3.  
 
 .أن يكون التوقيع مشتركا

 ن ورئيس املنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب املقدم.و فوضاستيفاء صور هويات امل .4

 يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج. .5

 عاون اإلسالميلدى منظمة الت البعثة الدائمة لجمهورية روسيا االتحادية: 

 لبعثة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:لهذه ا تفتح الحسابات البنكية

 بالريال أو العمالت األجنبية موجه للبنك املراد فتح الحسـاب فيـه بحيـث يكـون مصـادق استيفاء طلب بفتح الحساب سواء   .1
 
 ا

 اإلسالمي. التعاون عليه من منظمة 

مكتب البعثة فـي اململكـة املوضـح فيـه أن غـرض التواجـد بصـفة دائمـة لجمهوريـة روسـيا صورة مصدقة من موافقة افتتاح  .2

 اإلسالمي. التعاون  ةاالتحادية لدى منظم

ن بــإدارة و فوضــاإلســالمي يحــدد فيــه الشــخص أو األشــخاص امل التعــاون خطــاب مــن رئــيس البعثــة مصــادق عليــه مــن منظمــة  .3

 الحساب.

بحســـب مـــا يصـــدر لهـــم فـــي اململكـــة مـــن هويـــات إمـــا بطاقـــاتهم الدبلوماســـية أو  ن بفـــتح وإدارة الحســـابو فوضـــصـــور هويـــة امل .4

 إقامتهم.

 يسمح للبعثة باستقبال وتحويل األموال املتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط. .5

 :املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب الدولي 

 :ات التاليةلهذه املنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراء تفتح الحسابات البنكية

 املنظمة أو املكتب أو البرنامج في اململكة. أمينأو نائب  أمينالحصول على طلب بفتح الحساب من  .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح( بتواجده في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع مشترك .3
 
 .ا

ب أو نائب الرئيس حسب الطلب ن بإدارة الحساب وهوية رئيس املنظمة أو البرنامج أو املكتو فوضاستيفاء صور هويات امل .4

 املقدم.

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .5

 .إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب .6

 يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج. .7

 ددة األطراف األخرى:املنظمات والصناديق الدولية متع 

للمنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات  تفتح الحسابات البنكية

وغيرها مثل األمم املتحدة ومؤتمر العالم اإلسالمي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون 

 الدول العربية ومؤسسات اإلرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية: الخليجي وجامعة

 الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكالء أو نواب الرئيس. .1

 صورة اتفاقية املقر )التصريح( بتواجده في اململكة. .2

 أن يكون التوقيع مشترك .3
 
 .ا
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 نظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب املقدم.ن ورئيس املو فوضاستيفاء صور هويات امل .4

 :الحسابات الشخصية ملوظفي هذه املنظمات 

موافقة املؤسسة على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس على البنك  يتطلب حصول ال 

 .(6-1-300) القاعدة رقملشروط الواردة في ن تنطبق عليهم او والدبلوماسي (1-200) القاعدة رقمالشروط الواردة في 

  :غاثيةاللجان والحمالت اإل الخاصة ب البنكية / الحسابات 300-1-6-6

 لحمالت ولجان اإلغاثة وفق الضوابط التالية:تفتح الحسابات البنكية 

 التبرعات. جمعبة يصدور موافقة أو ترخيص من املقام السامي بإنشاء اللجنة أو السماح بقيام الحملة اإلغاث .1

ن بإدارة فوضو موافقة املؤسسة على فتح حساب رئيس ي واحد باسم اللجنة أو الحملة، بعد تحديد املاستيفاء  .2

 الحساب واستيفاء بياناتهم الشخصية وصور من هوياتهم ونماذج تواقيعهم.

 يسمح للمخولين في اللجنة أو الحملة بطلب فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس ي. .3

لدى البنك في حساب رئيس ي واحد، ويمكن فتح حسابات تشغيلية فرعية مرتبطة  ةيد حسابات كل لجنة أو حملتوح .4

 بالحساب الرئيس ي.

 يسمح بقبول اإليداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حواالت داخلية واردة. .5

 داخل اململكة. ول األ  شيكات يتم صرفها للمستفيد وعبر الرئيس الحسابخالل قصر عمليات الصرف من  .6

 عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات. .7

عدم تنفيذ أي عمليات تحويل لخارج اململكة من حسابات هذه اللجان والحمالت إال بعد الحصول على موافقة  .8

 مسبقة من املؤسسة.

 الرئيس ي.يمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل من الحسابات الفرعية لغير الحساب  .9

عدم السماح بإدارة الحسابات إال بتوقيع مشترك من شخصين مخولين من صاحب الصالحية بعد استيفاء بياناتهما  .10

 الشخصية وصور من هوياتهم ونماذج تواقيعهم.

 الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة: البنكية الحسابات/  300-1-6-7

 لهذه اللجان وفق الضوابط التالية: تفتح الحسابات البنكية

 صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية باملوافقة على تأسيس أو قيام اللجنة. .1

 ن بإدارته.و فوضتوجيه من املؤسسة إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء امل .2

 صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية. .3

 مكاتب االتصال االقتصادية والفنية في اململكة: / 300-1-6-8

الهيئــة  ملكاتـب االتصـال االقتصـادية والفنيــة وفروعهـا، التابعـة للـدول األجنبيـة املرخصـة مـن تفـتح الحسـابات البنكيـة

 -في اململكة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:  العامة لالستثمار

 .الحساب لغرض منطلب من مدير املكتب موضح فيه ا .1

 الهيئة العامة لالستثمار.ن عصورة الترخيص الصادر للمكتب  .2

 ن بإدارة الحساب وصور هوياتهم.و فوضتواقيع امل .3

يكون مسمى الحساب )مكتب االتصال االقتصادي / الفني الـ ........(، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، وُيجدد  .4

 الهيئة العامة لالستثمار. عن بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين
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وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا  يعملون لدى املكتبسعوديين ُيدار الحساب من أشخاص  .5

 .إقامات نظاميةن في اململكة بموجب يقيمُم 

ح أو نيابة أن تفتح حسابات لصالبالحساب لألغراض املحددة في الترخيص، وال يسمح لهذه املكاتب  يقصر استخدام .6

 عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

، وموافقة ن بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها املكتبو فوضيكون تغيير امل .7

 .الهيئة العامة لالستثمار

 .موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .8

 .عند فتح الحسابإحاطة املؤسسة  .9

 التصفية:ب الحسابات الخاصة / 300-1-7

اإلفالس أو أي من أسباب االنقضاء  وفق نظامتصفية )إذا كانت التصفية تفتح الحسابات البنكية الخاصة بال

 الواردة في نظام الشركات( بعد استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:

:
ً
 اإلفالس: ية بموجب أحكام نظامافتتاح أي من إجراءات التصف أوال

 قرار املحكمة املشتمل على اآلتي: .1

 .افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية -

، وتحديد أسمائهم وصالحياتهم، أو تعيين لجنة اإلفالس للقيام بمهمات إدارة واحد أو أكثر إفالستعيين أمين  -

 .لتصفية اإلداريةإجراء ا

 فيه الغرض منه. -حسب األحوال-التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس  ينطلب فتح الحساب من أم .2
 
 موضحا

 -تحت التصفية .....  الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتباريةيكون مسمى الحساب على النحو اآلتي )اسم  .3

 حساب تصفية(.

، والهوية الوطنية أو تحت التصفية لشخص االعتباري لصورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته  .4

 .اإلقامة للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية

التصفية، وفي حال إجراء التصفية اإلدارية، صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين  .5

 صورة الهوية الوطنية. يستوفى خطاب من لجنة اإلفالس يتضمن بيانات املفوض بإدارة الحساب مع

ا لحكم املحكمة بافتتاح أي من  -حسب األحوال-أو ممثل لجنة اإلفالس التصفيةُيدار الحساب من أمين  .6 وفق 

 .إجراءات التصفية

حسب -التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء  على طلب من أمين  .7

 حكم املحكمة بافتتاح االجراءطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إال إذا نص ، وال يسمح بإصدار ب-األحوال

 على خالف ذلك.

على مطابقة صور جميع الهويات   -حسب األحوال-وأمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس مصادقة البنك  .8

 والوثائق مع األصول.

 مدة صالحية الحساب: .9

بموجب خطاب من أمين ، على أن يقفل الحساب م بإنهاء اإلجراءالحك إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين .أ

 .بإنهاء اجراء التصفيةاملحكمة  قرارمبني على  التصفية

املدة املنصوص عليها في نظام اإلفالس، ويتم التجديد بعد انتهاء إجراء التصفية اإلدارية: يستمر الحساب وفق  .ب



 

 
 
69 

قرار من املحكمة يوضح فيه عدم االنتهاء من مدة على  مبنيهذه املدة بموجب خطاب من لجنة اإلفالس 

، على أن يقفل الحساب عند االنتهاء من إجراء التصفية اإلدارية بموجب خطاب اإلجراء، واملدة الالزمة لذلك

 من لجنة اإلفالس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء االجراء.

: التصفية ألحد أسباب االنقضاء الواردة في املادة رق
ً
 الشركات:( من نظام 16م )ثانيا

الشركاء أو الجمعية يستوفى قرار ؛ قرار املحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية االختيارية من قبل الشركاء .1

 على التصفية. املتضمن املوافقةشركة العامة لل

 طلب من املصفي بفتح الحساب. .2

 امةأو الجمعية الع الشركاءاملحكمة أو قرار ( بموجب قرار والقيود املفروضة على سلطاتهتعيين املصفي )اسمه  .3

 للشركة.

 صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية. .4

 هم في عقد التأسيس وملحقاته )عدا الشركات املساهمةؤ صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسما .5

 (.املدرجة

 الترخيص للمصفي.صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو  .6

 حساب تصفية(. -يكون مسمى الحساب على النحو التالي )اسم الشركة تحت التصفية .....  .7

 املصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة. قبل ُيدار الحساب من .8

إصدار بطاقات صرف آلي أو بيسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء  على طلب من املصفي، وال يسمح  .9

 اقات ائتمان، إال إذا نص قرار تصفية الشركة على خالف ذلك.بط

 مصادقة البنك واملصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول. .10

تكون صالحية الحساب للمدة املنصوص عليها في قرار املحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية االختيارية  .11

أمر  على مبنيخطاب من املصفي ب هذه املدة ويكون تجديدأقص ى،  خمس سنوات كحد يتوجب أال تتجاوز مدة

 يوضح فيه عدم االنتهاء من التصفية، واملدة الالزمة لذلك. قضائي

نت  يُيقفل الحساب عند االنتهاء من التصفية بموجب خطاب من املصف .12 مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عي 

 .املصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية

 ن:ياألشخاص االعتباريون غير املقيم / 300-2

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

 الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية: / 300-2-1-1

 ة وفق الشروط واملتطلبات التالية:للشركات الخليجية لألغراض التجارية واالئتماني تفتح الحسابات البنكية

 الجهة الحكومية في دولة املنشأ )اإلقامة( في دول مجلس التعاون  عنصورة الترخيص/السجل التجاري الصادر  .1

 .لدول الخليج العربية

طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة  .2

 رخيص بالنشاط.حسب عقد التأسيس والت

 .(املدرجةمن الهوية الوطنية ملالك / مالكي املنشأة الخليجية )باستثناء شركات املساهمة التحقق والتعرف  .3

عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية املواطنين  .4

 من رأسمال الشركة. %50الخليجيين فيها )طبيعيين أو اعتباريين( تزيد عن 
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 يأن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطن ويشترط هويات أعضاء مجلس اإلدارة التعرف والتحقق من .5

  .دول املجلس أو منشآتها الخليجية

 ن وجنسياتهم.و املفوض ينر ياملدصور من هويات  .6

 ما لم يكنارة الحساب البنكي صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة املنشأة الذي يخول األشخاص بإد .7

 في عقد التأسيس.
 
 ذلك محددا

كان غرض  ما إذا بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال فوضأن يكون امل .8

من غير الخليجين العاملين  فوضأن يكون املبالحساب الحصول على تسهيالت من بنك عامل في اململكة فيسمح 

 املقيمين في دولة الشركة.في الشركة 

 مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة املتطلبات املوضحة أعاله. .9

 )املفوضيجب استيفاء املستندات أعاله من قبل موظفي البنك مباشرة من خال .10
 
ن( أو و ل مقابلة العمالء شخصيا

وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم باملصادقة على مطابقة من خالل استيفائها من خالل بنك مراسل خليجي 

الصور لألصول لكافة املستندات املستوفاة عن طريقه، واملصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن 

يتم اإليداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك املراسل. كما يسمح كذلك باستيفائها من خالل بنك 

م في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس املال واإلدارة الفنية، أو فروع مراسل مقي

 بأن املسئولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل 
 
البنوك السعودية في الدولة الخليجية علما

 .في اململكة

 .(عرف عميلكا) مبدأأعاله باستيفاء وتطبيق أن يقوم البنك بعد توفر املستندات واملتطلبات  .11

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب .12

تلك التي تمارس النشاطات التجارية،  الخليجية، وكذلكيشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات  .13

 الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.

لبنوك والصيارفة )خالف حسابات املراسلة( وشركات االستثمار املالي واملؤسسات املالية ل حسابات يحظر فتح .14

 وصناديق االستثمار املستقلة أو التابعة وشركات التأمين، واملؤسسات الفردية واملحالت املرخصة.

األوراق خليج العربية لغرض تداول الحسابات البنكية لألشخاص االعتباريين من دول مجلس التعاون لدول ال/  300-2-1-2

 املدرجة في السوق املالية السعودية: املالية

 بعد استيفاء املستندات والشروط والضوابط واملتطلبات التالية:حسابات البنكية لهم تفتح ال

، طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو االستثمار في أسهم الشركات املساهمة السعودية أو األوراق املالية ‒

ويجب على البنك التأكد من أن الغرض االستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس 

والترخيص بالنشاط وأنه ال يوجد في نظامها األساس ي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتالكها أسهم 

 شركات مساهمة.

 الشركات الخليجية: .أ

( في دول )اإلقامةصادر عن جهة االختصاص الحكومية في دولة املنشأ صورة من الترخيص / السجل التجاري ال .1

 مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة األصل.

يجب أن ينص نظام الشركة األساس، أو قرار صادر من جمعية املساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار  .2

 .ليةالشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة االستثمار في األوراق املا
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هوياتهم )وكحد أدنى  والتعرف علىتحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق  .3

 .حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة( %25املالك الطبيعي الذي له ملكية 

ال وإدارة املنشأة وأن ملكية صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس امل .4

 ( من رأس املال.%50تزيد عن ) اعتباريين(أو  )طبيعييناملواطنين الخليجيين فيها 

 .هويات أعضاء مجلس اإلدارة التعرف والتحقق من .5

 وجنسياتهم.ن و املفوض ينر ياملدصور من هويات  .6

رة الحساب النقدي واملحفظة صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول األشخاص بإدا .7

 عليه في عقد التأسيس.
 
 االستثمارية إال إذا كان التفويض منصوصا

 املؤسسة االستثمارية الخليجية: .ب

الوثائق الخاصة بإنشاء املؤسسة االستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل 

 بات وصور هوياتهم.ن بإدارة الحسافوضو مجلس اإلدارة وأسماء امل

 مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية:ج.  

ن بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور و فوضالوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس اإلدارة وأسماء امل

 هوياتهم.

 صناديق االستثمار التابعة:د. 

 .قد التأسيس وأي تعديالت عليهماصورة من النظام األساس للصندوق أو ملدير الصندوق أو ع .1

 الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق املال أو البنك املركزي )مؤسسة النقد( الخليجية. .2

 سياسته.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه  .3

 القرار الصادر بتسمية املخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم. .4

الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال أو مدير الصندوق من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته  صورة .5

 (.%50/ اعتباريين( تزيد عن ) )طبيعيينين فيه يالصندوق وإدارته وأن ملكية املواطنين الخليج

  ن( و ء )املفوضمن خالل مقابلة العمال أعاله مباشرة (د -ج –ب  –أ )املستندات املذكورة في الفقرات تستوفى

 أو من خالل الوسيط الخليجيشخ
 
 .صيا

  أما إذا كان التعامل  ،استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الوسيط الخليجييتم

 فيتم استيفاء االستبيان في حالتي و بلة موظفي البنك للعمالء )املفوضسيتم مباشرة من خالل مقا
 
ن( شخصيا

الخليجية والصندوق االستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الشركة 

 االستبيان.

  والعناية الواجبة. (عرف عميلكامبدأ )تطبيق يتعين على البنك 

 إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة بأي معلومات على البنك الحصول على 

كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط ما إذا وذلك في حال  .عن العمالء املستثمرين عند طلبها في أي وقت

 خليجي.

الشركات واملؤسسات التجارية )غير الخليجية( غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في  / 300-2-2

 اململكة:

في القاعدة ي حساب لهذه الشركات واملؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة املسموح بها البنوك أن تفتح أ يحظر على
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وكذلك ما عدا الشركات واملؤسسات التي توافق املؤسسة على حصولها على  ،(2-400) والقاعدة رقم، (1-400) رقم

 تية:تسهيالت أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في اململكة وفق الشروط والضوابط اآل

 الحصول على صور املستندات اآلتية: .1

 الجهة الحكومية في دولة املنشأ )اإلقامة(. عنالترخيص/السجل التجاري الصادر *   

 عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس املال وإدارة الشركة.*       

ذلك  ما لم يكنلية االئتمانية وإدارة الحساب البنكي ل األشخاص بالعميخو بتلتفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة *  ا     

 في عقد التأسيس فيكتفى به.
 
 محددا

 ن وجنسياتهم.و املفوض ينر يقائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملد .2

 تحديد املستفيد الطبيعي الحقيقي من امللكية. .3

 إن وجد والتحقق من مصد عرضالتحقق من ملكية أي شخص م .4
 
 ر أمواله.سياسيا

 يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى )حساب قرض شركة .........(. .5

 ُيدار الحساب الوسيط من مستوى مسئول تنفيذي في البنك. .6

 (.آلي وغيره ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات )شيكات بطاقات صرف .7

 ساب بموجب أي من اآلتي:تصدر تعليمات العميل )املقترض( الحاصل على التمويل بالسحب من الح .8

 رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في بلده.*       

 تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.*       

رج أو بنوك في اململكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض وال يكون السداد بموجب حواالت من بلد املقترض في الخا .9

 يسمح باإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.

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

 كان للمؤسسة الما إذا في حال 
 
لدى أحد  تجارية أو الشركة غير املقيمة عقد أو مشروع في اململكة يمكنها أن تفتح حسابا

 للشروط التالية: البنوك
 
 في اململكة ملدة املشروع أو العقد وفقا

وموافقة  لالستثمار،الحصول على موافقة من وزارة التجارة واالستثمار و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة  .1

 ي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد املنشأ على هذه املوافقة.املكتب الرئيس 

 صورة من عقد تأسيس الشركة مصادق .2
 
 عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة. ا

 توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد املنشأ. .3

 مصادقالتفويض الصادر عن املكتب الرئيس ي للشركة  منصورة  .4
 
عليه من السفارة السعودية والذي يحدد  ا

ن في اململكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات املالية بما فيها فتح و فوضاألشخاص امل

 ن.و فوضالحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة امل

 .ير إدارة االلتزام على فتح الحسابموافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومد .5

مثل تحصيل 0تصريف بعض األعمال  ويسمح بهدفعلى البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد،  -

بعد انتهاء املشروع االحتفاظ بحسابات خاصة لهذا  -املستحقات وتسديد املدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل

 ومن ثم يقفل الحساب  الغرض حتى انتهائه
 
 لإلجراءات التالية: وفقا

 رئيس العمليات باملركز الرئيس ي بالبنك فقط. صالحيةاعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت  .1

الحصول على خطاب من املكتب الرئيس ي للشركة مصادق عليه من سفارة اململكة في بلد املكتب يحدد  .2
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نة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل املستحقات املتبقية ن بالتوقيع على حساب األماو فوضاألشخاص امل

 .ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل

أن تقصر اإليداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة املتعاقد معها )شيكات  .3

 شبه حكومي. حكومية( من وزارة املالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو

 يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية املخاطر. .4

 الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع باململكة: / 300-2-4

ملوانئ املحلية لشركات واملؤسسات املصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق اإليداع في ال تفتح الحسابات البنكية

 باململكة سواء كان االستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خالل أصحاب عقود االمتياز بالتأجير

 وذلك ملدة عقد اإليجار بعد استيفاء املستندات والشروط التالية:

 ومن إدارة امليناء.الصناعية صورة من عقد إيجار في منطقة اإليداع مصادق عليها من الغرفة التجارية  .1

صورة من السجل التجاري للمنشأة املستأجرة الصادر لها في بلد املنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع  .2

 .للمنشأةعنوان واضح 

 .تعريف من بنك في بلد املنشأ للشركة أو املؤسسة املستأجرة .3

الجنسية أو غير سعوديين حاصلين  ندييسعو املستأجرة  نشأةن بإدارة حسابات املو فوضأن يكون األشخاص امل .4

 على إقامات.

 لبنك.ى الإأن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من املستأجر موجه  .5

 أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة اإليجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده. .6

 البنوك التجارية غير املقيمة )بما فيها البنوك الخليجية(: / 300-2-5

للبنوك  ةحسابات مراسل ذلك يشملو حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير املقيمة )بما فيها البنوك الخليجية( ح تفت

 للشروط اآلتية:املركزية
 
 ، وذلك وفقا

 موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .1

 إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب. .2

دات الترخيص )باستثناء الحاالت التي يكون فيها املراسل هو البنك املركزي ذاته( الصادرة عن الحصول على مستن .3

سلطات الترخيص األجنبية املسئولة عن البنك املراسل األجنبي كالبنك املركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها 

 في ذلك البلد.

 كية مع بنك مراسل مؤسس في بلد ال وجود ماديفي عالقة بن االستمرارعلى البنوك الدخول أو يحظر  .4
 
له فيه وغير  ا

 (.Shell Banksمنتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة )مثل البنوك الصورية )

يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك املراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل  .5

غسل األموال وتخضع لرقابة من السلطات املختصة ويمكن معرفة معلومات كافية ومتعاونة في مكافحة عمليات 

 عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيس ي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.

ى التزام أن تحصل البنوك من البنوك املراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص عل .6

اإلرهاب بالنسبة للعالقات )البنوك(  تمويل البنك املراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومكافحة

الجديدة وكذلك العالقات القائمة وتقييم ضوابط البنك املراسل نحو مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

البنك املراسل ال يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك  أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن من والتأكد



 

 
 
74 

 صورية.

 )وسائل اإلعالم وغيرها( أن البنوك املراسلة التي تزمع و على البنوك أن تتأكد من خالل البحث  .7
 
املعلومات املتاحة علنا

 مرفوع عليهاأو  لتحقيق بشأن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب ال تخضعالتعامل معها أو تستمر في التعامل معها 

 إلجراء رقابي. تخضعقضايا في هذا الخصوص أو 

 ال يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء عالقة عمل مع بنك مراسل إال بموافقة اإلدارة العليا للبنك. .8

على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعامالت ما بين املراسلين فقط. وأنها ال  .9

عامل كحسابات جارية أو ُيصدر لها دفتر شيكات، وال تقبل اإليداع النقدي وأنها ال تستخدم من قبل تستخدم أ
ُ
و ت

 طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.

 شركات االستثمار وصناديق االستثمار الدولية واملؤسسات املالية األخرى غير املقيمة )بما فيها الخليجية(: / 300-2-6

أن تفتح أي حساب مصرفي لشركات االستثمار وصناديق االستثمار واملؤسسات املالية األجنبية، بما بنوك ال يسمح للب

فيها شركات االستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في اململكة ويجمعون 

تسهيل تلك األعمال لهذه املؤسسات بأي بوك السعودية للبن يسمحاألموال بالريال السعودي والعمالت األجنبية. وال 

صورة كانت. ويستثنى من هذا املنع الحاالت والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق املالية في اململكة باالستثمار في 

 أسهم الشركات املساهمة السعودية.

 شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين: / 300-2-7

فتح أي حساب لهذه الشخصيات االعتبارية إال في الحاالت التالية وبعد موافقة الرئيس بسعودية للبنوك ال يسمحال 

 التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب، وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب وهي:

 ن:شركة التأمين غير املقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمي 

بالريـال السعودي وبالعمالت األجنبية مع البنك الشريك لتسهيل ( escrow)أمانة/أن يفتح لها حساب وسيط ب يسمح

 أعمالها بموجب االتفاقية.

 :الصيارفة غير املقيمين 

 لترخيص بمزاولة )النشاط املصرفي(أن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء املستندات املتعلقة باب يسمح

 .(5-2-300) في القاعدة رقمالصرافة الواردة  نشاط

 شركات بطاقات الدفع غير املقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج: / 300-2-8

لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/املدير  يسمحلهذه الشركات. ولكن  بنكية أن تحتفظ بحساباتبللبنوك  ال يسمح

أن تحتفظ بحسابات وسيطة بلحساب، وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب العام ومدير إدارة االلتزام على فتح ا

لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العمالء للتجار في اململكة. وعلى البنوك أن تحصل بالريال السعودي 

 من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص املوثقة لتتمكن من التعرف عليها.

لألشخاص األجانب املستثمرين املقيمين وغير املقيمين غير املشمولين بنظام  بنكية واعد الخاصة بفتح حساباتالق / 400

 االستثمار األجنبي:

فقط أو ألغراض ربط الودائع  االستثماريةالودائع ربط ألغراض  بنكيةال حساباتبفتح الالقواعد الخاصة /  400-1

 : غير املقيمين االعتباريون  لألشخاص االستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان
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)على سبيل املثال: صناديق سيادية أو صناديق غير املقيمين  ن االعتباريو  ألشخاصليسمح للبنوك بإنشاء عالقة 

فقط أو ألغراض ربط  ألغراض ربط ودائع استثماريةمشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها( 

الحادية املادة ) مراعاة أحكاملدى البنوك في اململكة، وعلى البنوك  بل اصدار خطابات ضمانودائع استثمارية مقا

( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله، السادسة والستون واملادة ) ،( من نظام مكافحة غسل األموالعشرة

ويتطلب مصادقة البنك املراسل  ،جغير املقيم من خالل مراسلي البنك في الخار األجنبي تستوفى مستندات املستثمر و 

 :وفق الشروط والضوابط اآلتية على جميع املستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه.

 استيفاء صور املستندات اآلتية: .1

 دولة املنشأ. الجهة الرسمية في الترخيص / السجل التجاري الصادر من .أ

الذي يبين بوضوح تركيبة رأس  يادية وما في حكمها.أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق س عقد التأسيس وملحقاته .ب

 دارة.اإل املال و 

 في عقد محذلك  ما لم يكندارة يخول األشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي اإل تفويض صادر عن مجلس  .ج
 
ددا

 .التأسيس

 .قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء املفوضين وجنسياتهم .2

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة الالزمة على  تحديد وتقييم مخاطر .3

 .هذا النوع من الحسابات

 (.......... وديعة استثماريةيفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى )حساب  .4

 .(غيره وأبطاقات صرف أو ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات )شيكات  .5

 :بموجب أي من اآلتي لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكير تعليمات العميل تصد .6

 رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في بلده .أ

 تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة األجنبية غير املقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. .ب

 ات الشخص االعتباري.أن يكون املستفيد ذ .ج

 .ال يسمح باإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه .7

مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج  .8

 ني ومن وزارة الخارجية في اململكة.اململكة من الجهات املعنية ومن سفارة اململكة في البلد املع

 موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب. .9

 إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب .10

 عمليات أخرى.لتمرير وال يسمح بأي ال يستخدم الحساب إال ألغراض الوديعة  .11

 القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة: / 400-2

دار من قبل وسطاء Pooledى البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها االستثمارية الحسابات املجمعة )عل ‒
ُ
( التي ت

من الوسيط هويات  تستوفين مثل الصناديق املشتركة وصناديق األموال وصناديق الودائع وغيرها أن ين أو محاميمهني

زوها لكل مالك مستفيد )املستفيد الحقيقي(، وأن تتأكد املستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن ع

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى جراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إل البنوك أن الوسيط خاضع 

 .(عرف عميلكا)ومبدأ 

سل أو السفارة يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك املرا ‒
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 السعودية.

 .موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ‒

 إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب. ‒

رخصة( اململوكة املحالت املؤسسات و املشركات و اللألشخاص االعتباريين ) بنكية القواعد الخاصة بفتح حسابات / 400-3

 ح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام االستثمار األجنبي:لألجانب املقيمين املصر 

 :استيفاء اآلتيبعد م له تفتح الحسابات البنكية

 وزارة التجارة واالستثمار. عنصورة السجل التجاري الصادر  .1

 صورة الترخيص إذا كان املتطلب للنشاط ترخيص .2
 
 فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري. ا

 .-ن وجدإ-التأسيس وملحقاته  عقدصورة  .3

بالنسبة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب املنشأة التجارية، بطاقة الهوية الوطنية صورة اإلقامة و  .4

ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق السمه ورقم هويته وسريان 

 مفعولها.

 وصورة هوية كل منهم. -ن وجدإ-هم في عقد التأسيس وتعديالته ؤ شخاص مالكي املنشأة الواردة أسماقائمة باأل .5

 ال يسمح ملالك املنشأة الوافد بتوكيل غيره )سعوديين أو غير سعوديين( بإدارة حسابات املنشأة. .6

املدرجة في  األوراق املاليةلالستثمار في  القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة /400-4

 السوق املالية السعودية:

 بعد استيفاء املستندات والضوابط اآلتية: لهم  تفتح الحسابات البنكية

 للقواعد املنظمة الستثمار  .1
 
طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق املالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقا

ة املؤهلة في األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، محدد فيه الغرض من املؤسسات املالية األجنبي

 .هذا الحساب بأن يكون لالستثمار في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية

 تصاص في دولة املنشأ.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر األجنبي الصادر عن جهة االخ .2

الجهة املشرفة  عنحيثما ينطبق، صورة من الترخيص املنهي للمستثمر األجنبي ملزاولة النشاط في دولة املنشأ الصادر  .3

 ؤسسة. املأو  يةسوق املالالالنظيرة لهيئة 

 حيثما ينطبق، صورة من النظام األساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته. .4

من هوياتهم )وكحد أدنى املالك  والتعرف ستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحققتحديد امل .5

 حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة(.  (%25)الطبيعي الذي له ملكية 

 تحديد هيكل امللكية والسيطرة.  .6

 عن املستثمر األجنبي فيما يتعلق و وضفقائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني وامل .7
 
ن بالتوقيع نيابة

 بالحساب.

ن بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق و فوضحيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة املستثمر األجنبي يحدد أسماء امل .8

 بالحساب.

 ؤسسة(.املاملعد من ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )النموذج  (عرف عميلكا) مبدأاستيفاء استبيان )نموذج(  .9

إقرار من املستثمر األجنبي و/ أو الشخص املرخص له بتزويد السلطات اإلشرافية في اململكة بأي معلومات فور طلبها وفي  .10

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة. 
 
 أي وقت، وفقا
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م يثبت قبوله للمستثمر األجنبي ك عنصورة من اإلشعار الصادر  .11   مؤهٍل لديه. ٍل عميالشخص املرخص له املقي 

 موافقة اإلدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر األجنبي.  .12

 ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات )شيكات، بطاقات(. .13

 عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.  .14

بق معايير قوية يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين األجانب املرخص لهم أو املؤسسين )حيثما ينطبق( في دول تط .15

نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن تحول األموال للبنوك في اململكة 

عاد ت( و -إن أمكن –من حساب للمستثمر األجنبي في البلدان التي تطبق تلك املعايير )تحدد في اتفاقية فتح الحساب 

قبول الطلبات املقدمة من املستثمرين األجانب من دول ال بات نفسها. وال يسمح عمليات تحويل املبالغ إلى الحساب

 أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل املالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس األمن. 
 
 تطبق كليا

 لجهات الحكومية:ل البنكية حساباتالقواعد فتح  / 500

 الحكومية السعودية:جهات وال وزاراتللبنكية القواعد املنظمة لفتح حسابات  / 500-1

 ومثيلها:     )أ(الحـكومية املدرجة في امللحق  جهاتالوزارات وال / 500-1-1

 ملا يلي: تفتح الحسابات البنكية
 
 بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقا

( لشؤون املالية والحساباتوكالة الوزارة لأن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة املالية ) .1

لدى فروع املؤسسة والستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه ال بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية املفتوحة 

تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب  الغرض، حيثملعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات  والبنوك وذلك

لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع ؤسسة بفتح الحساب املبإبالغ 

 .ن وصور هوياتهمو فوضامل

 يكون اسم املستفيد في أمر الدفع الخاص باإليداع في هذا الحساب )ألمر البنك، حساب رقم...(. .2

و مركزه أو وظيفته مع تحديد الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أ الجهة أو االدارةيكون الحساب في البنك باسم  .3

 له عن الحسابات األخرى.  الغرض من الحساب
 
 تمييزا

جه الجهة الحكومية ،رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحسابما إذا في حال  .4   فتو 
 
وكالة )بذلك إلى وزارة املالية  طلبا

 رها لتبليغه للبنك.ؤسسة بقرااملللموافقة من عدمه وإبالغ ( الوزارة للشؤون املالية والحسابات

 ن بالسحب.و فوضيتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من امل .5

للمخولين بالسحب أو اإليداع  يسمحيصدر التفويض بصالحية السحب واإليداع من قبل صاحب الصالحية. وال  .6

لرسمية املوجهة من تفويض غيرهم إال إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصالحية. ويسمح بقبول الخطابات اب

ن إلى البنك بإصدار الشيكات املصرفية أو الحواالت الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو و فوضامل

 ن فقط.و فوضنماذج البنك املعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من امل

وقيع مشترك من كون بموجب ت، فتشيكات صالحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب يتم السحب من الحساب بموجب .7

 ن.و فوضامل

أن تشمل الخدمات االلكترونية التي تقدم للجهات الحكومية اآلتي: االطالع واستخراج كشوف الحسابات، التحويل  .8

 الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير.

ة املبلغة للبنوك عن طريق ال يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعمالت األجنبية إال إذا نصت موافقة وزارة املالي .9

 املؤسسة على ذلك.
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ال يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيالت أو السماح بالسحب على املكشوف ألي جهة حكومية تزيد عن املبالغ  .10

أو غيرها إال بموجب موافقة من يتعلق بالرواتب فيما  املسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة املالية سواء  

 س الوزراء.مجل

ال يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إال بموجب موافقة من وزارة املالية تبلغ للبنك عن طريق  .11

، على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبالغ وزارة املالية )وكالة املؤسسة

 .مخاطبة املؤسسة بإقفال الحساب الوزارة للشؤون املالية والحسابات( بذلك ليتم

قصر التوقيع على حسابات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير  .12

 السعوديين.

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

 ملا يلي:ألغراض تلقيها هبات وتبرعات سعودي للجهات الحكومية بالريال ال تفتح الحسابات البنكية
 
 وفقا

ضح في الطلب أن غرض الحساب من فتح الحساب طلب  يتم تقديم .1 ضه، على أن يو  قبل الوزير املعني أو من يفو 

  تلقي التبرعات لصالح الجهة الحكومية.

أن يضاف إليهم املراقب املالي في الجهة املستفيدة، الوزير املعني على بالتوقيع من قبل  شخصين مفوضينتحديد أسماء  .2

 صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقوالحصول على 
 
على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير  ا

 ب فيه.لبنك املفتوح الحساإلى اموجه  الوزير املعنيفيتم ذلك بناء  على خطاب من  ؛أو املراقب املالي بالتوقيع ن و فوضامل

ضو  يقتصر اإليداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة املستفيدة .3 م لإليداع عن طريق املفو   ن على الحساب.ويقد 

 ن بالسحب.و فوضيتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من امل .4

  .ن واملراقب املالييع مشترك من قبل املفوضو توق بموجبعبر شيكات فقط، و يتم السحب من الحساب  .5

 لجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج امليزانية العامة للدولةل البنكية تحساباال/  500-1-2-1

وما  –مراكز أبحاث  –معاهد  –مستقلة للجهات الحكومية األكاديمية واملتخصصة )جامعات بنكية حسابات  تفتح

ات والخدمات املتخصصة وما في حكمها املمولة من املستفيدين شابهها( وذلك ألغراض األبحاث والدراسات واالستشار 

 للضوابط التالية: من خدمات الجهة الحكومية
 
 خارج امليزانية العامة للدولة وذلك وفقا

وما شابهها( بفتح حساب موضح فيه أن  –املركز العلمي -املعهد  –طلب من رئيس/مدير الجهة )الجامعة  .1

 خارج امليزانية. الحساب ملزاولة نشاط ممول من

 تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام )استشارية أو فنية( إن أمكن. .2

 .الذي فتح من أجلهتحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض  .3

 ن بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقو فوضتحديد أسماء امل .4
 
ى عل ا

ن بالتوقيع فيتم ذلك بناء  على خطاب من و فوضصحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير امل

 لبنك املفتوح الحساب فيه.إلى ارئيس/مدير الجهة موجه 

 صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجهة الحكومية للنشاط املمول )الجامعة، املعهد ...(. .5

ملدة سريان املشروع أو ملدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان املشروع محددة بحيث يتم يتم فتح الحساب  .6

استمرار التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات 

 استمرار التعامل عليه.
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ومن في  الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين الخاصة باستثمار أموال املشمولين بنظام البنكية الحسابات / 500-1-3

 :حكمهم

 التالية: املتطلباتبعد استيفاء  الجهاتلهذه تفتح الحسابات البنكية 

لوالية على أموال ل العامة هيئةورود خطاب من املؤسسة مشار فيه إلى خطاب وزارة املالية املبني على طلب ال .1

 . الخ(.ومعتوهين.ب طبيعته ونوعه )مجاهيل أو قصر فتح الحساب حس القاصرين ومن في حكمهم

بتزويد البنك بأسماء  لوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهمالعامة لهيئة البتقوم الجهة املختصة  .2

ن بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح و فوضامل

 الحسابات.

 لدول والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة:البنكية لحسابات ال/  500-2

 :لدول الخليج العربيةالدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون /  500-2-1

لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق اإلجراءات  تفتح الحسابات البنكية

 التالية:

فتح  يشير إلى طلبالذي  ةيالعرب الخليجلدول مجلس التعاون إحدى دول  عنة القرار الوزاري الصادر صور  .1

 حسابات بنكية.

 لجهة السعودية املماثلة أو وزارة املالية أو وزارة الخارجية.إلى اطلب موجه من الجهة الخليجية  .2

 ن بالتوقيع )توقيع مشترك(.و فوضصورة هويات امل .3

 نماذج توقيع. .4

 ؤسسة على فتح الحساب.املفقة موا .5

 الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالف بعثات الحج:/  500-2-2

ال يسمح للبنوك العاملة في اململكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إال بموجب موافقة رسمية من وزير 

ن بالتوقيع و فوضسمى الحساب ومصادر األموال واألشخاص املؤسسة تتضمن ماملالخارجية تبلغ للبنوك من قبل 

ن بالتوقيع إال بموافقة من وزارة الخارجية إال إذا كانت و فوضن، حيث ال يسمح بتغيير املو وكيفية تغيير املفوض

ن من قبل شخص أو و نصت على السماح بحق تغيير املفوضاملوافقة بفتح الحساب املبلغة من قبل املؤسسة قد 

 محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية املخاطر. أشخاص

 براء الذمم:إل  البنكية حساباتال/  600

 لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء املتطلبات التالية: تفتح الحسابات البنكية

 (.أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة املعنية )حساب إبراء الذمم لـ ..... .1

 أن يفتح الحساب ملـدة سنة واحدة. .2

أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسئول االلتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية  .3

 املخاطر.

 أن يقدم البنك عرض .4
 
 تفصيلي ا

 
 ؤسسة.امللتلك الحسابات نهاية السنة إلى  ا

 اب لتزويد املؤسسة بآلية اإلعالن عن الحساب قبل التعامل به.أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحس .5

 إلى أال يتم سحب املبالغ إال بموجب طلب يكون أحد املوقعين عليه رئيس الجهة املعنية طالبة فتح الحساب موجٍه  .6



 

 
 
80 

 .البنك

7.  
 
لتصنيف هذه أن يتم استيفاء املستندات الالزمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقا

 الجهة في القواعد.

 مؤسسة للحصول على املوافقة.لبعد استيفاء املستندات املذكورة أعاله يتم رفعها ل .8
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 البنكيةتشغيل الحسابات ل العامة قواعدال/  الباب الرابع   

شخاص اآلخرين الذين يفوضهم صاحب تقع مسؤولية تشغيل الحساب في األساس على صاحب الحساب أو على األ .1

 حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه 
 
أو انتهاء املدة النظامية الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحا

  )خمس سنوات( للتفويض
 
ض بتشغيل بحيث ينشأ التفوي لها. أو عند انتهاء سريان مفعول هوية املفوض ولم يقدم تجديدا

، ويمكن استخدام الخدمات اإللكترونية أو بموجب توكيل ُمعد داخل البنك وكالة شرعية ه عن طريقالحساب وإلغائ

 للتحقق من صحة الوكالة.

بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات  ن(ياملفوض وأصحاب الحساب أ )سواء  السعوديين   يسمح لألفرادال .2

املفعول في النظام  ةهوية وطنية ساري وثيقةأو ألمر الغير إال بموجب  الشخصية والحواالت والعمليات الدائنة األخرى ألمرهم

، ويستثنى من ذلك عمالء فروع البنوك في املطارات املسافرين إلى خارج اململكة فقط، حيث يكتفى بطلب اآللي في البنك

 .تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل

للشخصيات االعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي بنكية املفوضون بتشغيل الحسابات ال خاصيجب أن يكون األش .3

عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس اإلدارة أو الشركاء أو  صالحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواء  

ي االتفاقية بين البنك والجهة أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسئول املنشأة أو الجهة أو حسبما حدد ف

 االختصاص.حسب 

 يخضع توكيل املواطن السعودي )طبيعي/اعتباري( لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية: .4

  ومؤسساتهم الفردية الطبيعيون األشخاص: 

 بال يسمح للبنك 
 
يجي بتشغيل حساباته الشخصية من املواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخل أن يقبل تفويضا

سعودية  مواطنةسعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو  مواطنباستثناء 

 وثيقة تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون املفوض يحمل

 املفعول. ةاريإقامة س

  الشركات واملصانع والشركات املختلطة )املشتركة( ووكاالت العالمات التجارية العاملية وغيرها من املنشآت املماثلة في

 الطبيعة:

قيم في اململكة على إدارة حساباتها البنكية، وم الذي تكون الشركة رب عملهتفويض العامل بيسمح للشركات  :الشركات*  

 أكانت تابعة أو شقيقة. سواء   ل تفويض العامل الوافد إلدارة حسابات شركة أخرى قبو بوال يسمح 

حسب وضعها النظامي  الذي تكون الشركة رب عملهاملصانع ووكاالت العالمات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل *  

صيات املرخصة مؤسسة فردية الجهة املختصة بحيث تعامل الشخ عنالوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها 

سعودي  شخص طبيعي( نفسها الخاصة باملؤسسات واألعمال التجارية التي يملكها 4( من القاعدة )2وفق نص الفقرة )

 ( أعاله الخاص بالشركات.3واحد، وتعامل الشخصيات املرخصة شركات وفق نص الفقرة )

 بي للشروط التالية:تخضع إدارة حسابات املستثمرين وفق نظام االستثمار األجن .5

أن يفوض الشريك األجنبي املستثمر الحاصل على إقامة سارية املفعول أو أحد العاملين بللشريك الوطني املستثمر  يسمح ‒
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 .غير السعوديين املقيمين العاملين في املنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة

 وبللمستثمر األجنبي  يسمح ‒
 
 سعوديا

 
 أو غير سعودي ُمقيم/أن يفوض شخصا

 
بإدارة حسابات املنشأة شريطة أن يكون غير  ا

 
 
 على إقامة سارية املفعول. السعودي يعمل في تلك املنشأة وحاصال

 لكل من املستثمر الوطني والشريك األجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات املنشأة. يسمح ‒

توكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل بة للعمل أو لالستثمار أن تقبل من الوافد والوافدمن تمنع جميع البنوك  .6

 :الشخص ي، باستثناءحسابه/حسابها 

 الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس، واألقارب لهما من الدرجة األولى. ‒

 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم، على أن يكون منصوص ‒
 
أنه مرافق على ي مستند رسمي آخر في إقامته أو أ ا

 لها.

 الوافدة املقيمة وزوجها السعودي. ‒

 ن.و الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعودي ‒

 الوافد املقيم وزوجته السعودية. ‒

 ن.و الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعودي ‒

ن يسجل البنك رقم أن يحملون إقامة /إقامات سارية املفعول. و و واألقارب لهما املذكور رط أن يكون الوافد أو الوافدة تشوي

 اإلقامة املستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.

7. .
 
 يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونيا

 -:شيكاتالخاصة بال اآلتيةبنكية مراعاة القواعد ال يجب  .8

 ملا هو موضح في هويتهاأن يكون  ‒
 
 .سم املستفيد على الشيك مطابقا

 االلتزام بأحكام نظام األوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء. ‒

 الكشط أو املسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك. يسمحال  ‒

 ن بالتوقيع على الشيك.و فوضالتصحيح من امل عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب املراد تعديله ويوقع على ‒

   قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي:  -9

 اإليداع لدى صرافي البنك: 9-1

للسحوبات املماثلة منها.  ذاتها يجب على البنوك إيالء اإليداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع األهمية

ومراعاة مقدار  وتوقيعه،يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل املودع كاملة  وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب

ها من املودعين بحسب نوع وطبيعة كل من املبالغ املودعة ؤ املعلومات األخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفا

ومثاال ويجب أن يطبق البنك كمبدأ  وحجمها وتكرارها في مختلف األحوال وعالقة املودع بالعميل املودع له أو بأعماله.

 اآلتية:الحاالت  لذلك

  شخص طبيعيعند تقدم  ‒
 
آخر خالفه في حساب بنكي له شخصيا أو  شخص طبيعيباسمه أو باسم  للقيام باإليداع شخصيا

املودع  الشخص الطبيعينه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك إلشخص طبيعي أو اعتباري آخر ف

 هذه القواعدمن  (2-1-3)وفقرة  (1-1-3)تقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية املوضحة في ثانيا فقرة امل
 
 ، واالسم كامال

 والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.

الخ( ال يملكها هو أو …شخص اعتباري )مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما  عن لإليداع نيابة شخص طبيعي في حالة تقدم ‒
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 :-إضافة إلى املتطلبات املذكورة في الحالة السابقة– نه يتوجب على البنك استيفاء ما يليإف ،رة حساباتهاغير مفوض بإدا

 الغرض من اإليداع في قسيمة اإليداع. ▪

اسم املودع األساس )الشخص االعتباري( واسم املندوب وبياناته كما هو موضح أعاله وتسجيلها على نموذج اإليداع وعدم  ▪

 الشركة واملندوب فقط.كتفاء باسم اال

  )الشخص الطبيعي(أن يقدم املودع  ▪
 
  وليس املستفيد (الشخص االعتباري ) املودع األساسله من  تفويضا

 
من  مصدقا

 معد التجارية أوالغرفة 
 
 على نماذج البنك ومصادق ا

 
كاتب  عنوكالة شرعية صادرة  أوالتوقيع من قبل البنك  على صحة ا

ثق معتمد عدل   سواء  اإليداع في الحساب /الحسابات البنكية آلخرين ) الشخص الطبيعيخول لذلك يخول /تأو مو 

. وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه (الشخص االعتباري ) املودع األساس عن اعتباريين( نيابةطبيعيين أو 

 اإليداع في يومية العمل.في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة  مصادق عليها من قبله باملطابقة لألصل وذلك سواء  

كان املودع هو صاحب  ما إذا ال يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة املدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ‒

الحساب حيث يتطلب تدوين اسم املودع كامال وكافة البيانات الواردة في قسيمة اإليداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع 

سيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع املودع بأنه املودع في الق

 صاحب الحساب.

 :ATM))الـصرف اآللي أجهزة ( و CAMاإليداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد ) 9-2

 اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة الصرف اآللي وبالرقم السري فقط: 9-2-1

 لى جميع البنوك التقيد بضوابط قبول اإليداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف اآللي التالية:يجب ع

ال يسمح بقبول اإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف اآللي إال باستخدام بطاقة الصرف اآللي ورقمها السري أو من خالل  .1

ت الدولة )سواء من عمالء البنك نفسه أو من غير بطاقة االئتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقا

 عمالئه(، أو ما يصدر به موافقة رسمية من املؤسسة.

مة ءأو خالل اليوم ومدى موااملسموح قبولها في املرة الواحدة والعمالت املعدنية االلتزام بحدود املبالغ وعدد األوراق النقدية  .2

 وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف اآللي.ل، العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العمي

إذا الحصول على معلومات عن مصادر األموال املودعة والغرض من اإليداع  اآللي يداع عن طريق جهاز الصرفن يتيح اإل أ .3

كان اإليداع النقدي هو ألوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف اآللي 

 رة على كشف األوراق النقدية املزيفة حسب العالمات األمنية.القد

 اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة اإليداع الخاصة )بطاقة اإليداع النقدي الخاصة(: 9-2-2

يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم لإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف اآللي للبنك املصدر فقط وبالرقم 

 للضوابط التالية:ال
 
 سري وفقا

 تحديد الغرض من اإليداع. .1

 .يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر)الشركات واملؤسسات( لفئة من العمالء أن تصدر  .2

أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك مبيعات  والعمالء مندوبأن يكون من ضمن نشاطات أولئك  .3

 من حيث العدد والحجم. نشاط املنشأةمع ندوبين املعدد  بحيث يتفقوعلى مسئوليته، 

مة ء، للتأكد من مالحسب تقييم املخاطر تخضع هذه الحسابات للرقابة املستمرة من قبل مسئول االلتزام في البنك .4

تقارير فرق  نظام مراقبة العمليات عمليات اإليداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات املالية املشبوهة من خالل

 عة الداخلية.املراج
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قصر استخدام بطاقة/بطاقات اإليداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناء  على  .5

 طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة لإليداع في أكثر من حساب.

 املنشأة.صاحب الصالحية في ب أو من ادارة الحسأن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من املفوض بإ .6

وأن يحضر مندوب املنشأة  املفعول،أال تصدر البطاقات إال ملندوبي املنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية  .7

 ف
 
  ،تطبق بحقه األحكام الخاصة بتفويض الوافدينللبنك ويقدم هويته سارية املفعول فإذا كان وافدا

 
وإذا كان سعوديا

 فيقدم بطاقة العمل أو تعريف
 
 من املنشأة. ا

صدر البطاقة باسم املنشأة وكذلك اسم املندوب مستخدم البطاقة )شركة  .8
ُ
 اسم املندوب( والعمل قدر اإلمكان/.... ت

 أن توضع صورة املندوب على وجه بطاقة اإليداع. على

على أن تكون  أسبق،وثائق وسجالت املنشأة أيهما أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان  .9

 مدة سريان البطاقة ال تتجاوز سنتين.

 على املنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إال من قبل األشخاص املصدرة  .10
 
 خطيا

 
 لهم،أن يستوفي البنك تعهدا

 ليات البنكية األخرى.وأال يتم استخدام هذه البطاقة إال في عمليات اإليداع النقدي فقط دون العم

 أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب )بطاقة(. .11

 أال تستخدم إال من خالل أجهزة الصرف اآللي للبنك نفسه وللحساب الجاري املحدد فقط. .12

املطبقة على البطاقات األخرى من حيث املواصفات الفنية )فيما يتعلق  ذاتها يجب أن تخضع هذه البطاقات لإلجراءات .13

 اإليداع فقط( واألمنية.بعمليات 

 ال يسمح باستخدامها لإليداع لدى صرافي البنك. .14

 تستخدم في عمليات اإليداع النقدي املباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة. .15

 تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل املنشأة. .16

 لكل بطاقة حسب املنشأة واملخاطر ووفق مرئيات إدارة االلتزام أن يضع البنك إجراءات لتغيير الر  .17
 
قم السري دوريا

 بالبنك. وإدارة املخاطر

حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل  على البنك وضع حد أعلى لإليداعات اليومية للحساب الواحد .18

 ، والشريحة التابع لها
 
 دية كبيرة.املخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نق مراعيا

 .)الخدمة(موافقة املؤسسة املبدئية على تقديم املنتج  .19

 إقفال الحساب: -10

الشيكات وبطاقة الصرف دفتر رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة عند  .1

ويقوم البنك  خذ إقرار عليه بتحمل املسئولية(،، )في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأاآللي وبطاقة الحساب

وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب  ه،مام العميل ويسلم العميل كامل املبلغ املوجود في حسابأبإتالفها 

وخصم  ةمستنديكإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات  ،بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده هاملطلوب قفل

، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت املسموح ق تجارية لها خطورتها املالية وآثار تتطلب استمرار الحسابأورا

 .له بطلب قفل الحساب

 ت العالقة مع البنكحالة تعرض الحساب بعد فتحه ملشاكل التحقق من العالقة البنكية وتعذر حل االشكال أو استخدمفي  .2

أما في حال كانت مشاكل التحقق  ه،وإعادة املال/الرصيد إلى مصدر  العالقةه يتوجب على البنك قفل فإن منهالغير الغرض 

ذات صلة باشتباه في تعامالت العميل )غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو نحوها(  منهافي غير الغرض  العالقة واستخدام

 .رهاب بما في ذلك التبليغمكافحة غسل األموال وتمويل اإل بفيطبق البنك التعليمات الخاصة 
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 ةستمر دون رصيد أو تعامل ملداحال فتح الحساب وقام العميل باإليداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر و في  .3

قفل الحساب بعد  -على الحساب أو التزامات بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات  –فيجب على البنك  ؛سنوات 4

البنك على و  .شعارات وحفظها في ملف العميلقفال وتوثيق اإل شعاره عند اإلإتاريخ قفله و شعار العميل قبل شهر من إ

كان يصعب على  إذاإضافة البنود املتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة باالتفاقية 

 .البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب
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 أحكام ختامية :خامسالباب ال

1-  
ُ
 ت

ُ
 عدل هذه القواعد بشكٍل فوري من خالل النسخة املنشورة على موقع املؤسسة اإللكتروني.حدث وت

والقواعد العامة لتشغيلها في  قواعد فتح الحسابات البنكيةمن  التحديث الرابع محلتحل هذه القواعد  -2

 اميم إلحاقية.، وأية تعالبنوك التجارية العاملة في اململكة العربية السعودية

 تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام. -3

جرى عليها يعمل بهذه القواعد -4
ُ
 من تاريخ نشرها وأي تعديالت ت

 
 على موقع املؤسسة اإللكتروني. اعتبارا
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 : املالحقلسادسالباب ا

 (أ) امللحق                                       

 الحكومية:الجهات 

 يابة العامةالن  هيئة الرقابة والتحقيق  ديوان املراقبة العامة  ةصندوق التنمية العقاري 

 لزكاة ل الهيئة العامة

 والدخل
  مستشفى امللك فيصل

 التخصص ي ومركز األبحاث

  املجالس واللجان املركزية

 املتخصصة

  الجامعات والكليات

 الحكومية

  مدينة امللك عبد العزيز

 للعلوم والتقنية
  الوطنية لألمن السيبرانيالهيئة   للتدريب املؤسسة العامة

 التقني واملنهي

  الجهات ومثيلهم من

 .الحكومية األخرى 

 امللحق )ب(

 الشخصيات االعتبارية في القطاع العام:               

  املؤسسة العامة للتأمينات

 االجتماعية

  الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين

 ومن في حكمهم

 عات واملعاهد العلمية غير الحكومية الجام

 املسجلة لدى وزارة التعليم 

 صندوق االستثمارات العامة  شركة الخطوط الجوية العربية السعودية  السعودي ةصندوق التنمية الصناعي 

 املؤسسة العامة للتقاعد  و(شركة الزيت العربية السعودية )أرامك  أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة 

 امللحق )ج(                                                                                 

 وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية: تركيبة رقم الحاسب اآللي املستخدم في     شرح  -

 الخانة

 العاشرة

الخانــــــــــــــــــــــــــــة  

 التاسعة

الخانــــــــــــــــــــة  

 الثـامنة

الخانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 السابعة

الخانــــــــــــــــــــــــة  

 السادسة

الخانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 الخامسة

الخانـــــــــــــــة  

 الرابعة

الخانــــــــــــــــة  

 الثالثـة

الخانـــــــــــــــــة  

 الثانيـة

 الخانة 

 األولـى

 نوع رقم الحاسب اآللي وتكون قيمتها كالتالي:إلى من اليسار  الخانة األولىترمز  -1

  الشخصية(نفسه رقم بطاقته  )هوفي حالة رقم الحاسب اآللي للمواطن، حيث يمنح املواطن منذ والدته رقم حاسب آلي  (1)تكون القيمة  -
 
أن رقم  علما

 السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك. األشخاص الطبيعيينالحاسب اآللي ملؤسسات 

  (2)تكون القيمة  -
 
به بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص  في حالة رقم الحاسب اآللي لألجانب املقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم اإلقامة، علما

 بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابع
 
األجانب املصرح لهم بامتالك مؤسسات هو نفس  األشخاص الطبيعيين. كما أن رقم الحاسب اآللي ملؤسسات ا

 رقم إقامة األجنبي.

القادمين للعمرة أو لزيارة  )مثلامة في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى اململكة لغرض الزيارة املؤقتة وليس اإلق (5)أو  (3)تكون القيمة  -

، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح املواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم الخ(خاصة أو زيارة عمل.. 

 استخدامه في كل مرة يزور فيها اململكة.

 حاج رقم حاسب آلي عند قدومه ألداء فريضة الحج.في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح ال (6)تكون القيمة  -

شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو  في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء   (7)تكون القيمة  -

 .خلالدبلوماسية. االجمعيات الخيرية أو املدارس العاملية أو األندية الرياضية أو الهيئات 

 رقم الثانية إلى التاسعةالخانات من تكون قيمة  -2
 
 تسلسلي ا

 
 .99999999إلى  00000000تتراوح قيمته من  ا

األخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم  الخانات التسعوتستنتج قيمتها من قيم  (9)إلى  (0)خانة فحص تكون قيمتها من  الخانة العاشرة تعتبر -3

معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب اآللي مخاطبة مركز املعلومات الوطني التابع إلى حتاج الحاسب اآللي. وبإمكان أي جهة ت

 .لوزارة الداخلية للحصول على تلك املعادلة


