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 ية العامة لمدكلةكالخدمات الممكلة مف خارج الميزان
527 134 

Accounts of Government Bodies 

related to activities and services 

financed from outside the state Budget 
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Departments 
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شرح تركيبة رقـ الحاسب اآللي  الممحؽ )ج(
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 التعـــاريف   أوًل:   
فيمػػػا يمػػػي التعػػػاريؼ التػػػي تنطبػػػؽ عمػػػى القكاعػػػد الخاصػػػة بفػػػتح حسػػػابات 

 لألطراؼ المقيمة كغير المقيمة:
 

 البنكي:اب الحس   -5
ُينشػػأ بمكجػػب فػػي المممكػػة  مػػرخص مقػػيـىػػك سػػجؿ محاسػػبي لػػدل بنػػؾ 

عقػػػػد ُيسػػػػمى  اتفاقيػػػػة فػػػػتح حسػػػػاب  مكقعػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ البنػػػػؾ كصػػػػاحب 
الحسػػػػاب )العميػػػػؿ(. كتنشػػػػأ عػػػػف ىػػػػذه االتفاقيػػػػة حقػػػػكؽ كالتزامػػػػات لكػػػػال 
الطػػػرفيف . كتشػػػمؿ ىػػػذه الحقػػػكؽ كااللتزامػػػات قيػػػكدا محاسػػػبية يقػػػـك بيػػػا 

نظمػػػػػة السػػػػػارية المفعػػػػكؿ كاألعػػػػػراؼ المصػػػػػرفية المتبعػػػػػة البنػػػػؾ طبقػػػػػان لأل
كاإلجػػػػراءات التػػػػي يػػػػتـ االتفػػػػاؽ عمييػػػػا فػػػػي نػػػػص اتفاقيػػػػة فػػػػتح الحسػػػػاب 
كاالتفاقيػػػػات األخػػػػرل التػػػػي يػػػػتـ تكقيعيػػػػا بػػػػيف الطػػػػرفيف كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف 

 األكامر التي يصدرىا صاحب الحساب إلى البنؾ.

 :المقيمون )أفراد(   -3
 
 :ــون الســعوديون سػػعكديك الجنسػػية بمكجػػب إثباتػػات األفػػراد ـ ىػػ المواطن

 أدناه. 3اليكية المعػرفة في الفقرة 
 

 ك خميجيػػػ ىػػػـ األفػػػراد مجمـــس التعـــاون لـــدول الخمـــي  العربـــي: مواطنـــو
  أدناه.  4الجنسية بمكجب إثبات اليكية المعرفة في الفقرة 

 :ىػػػػـ األشػػػػخاص غيػػػػر سػػػػعكديي الجنسػػػػية العػػػػاممكف  غـــــير الســـــعوديين
المقيمػػػكف بصػػػفة  مػػػف يعكلػػػكنيـفػػػي المممكػػػة كم األجانػػػب كالمسػػػتثمركف

نظاميػػة بمكجػػب رخصػػة نظاميػػة تخػػكليـ اإلقامػػة لفتػػرة محػػددة كمػػا ىػػي 
 أدناه. 3معرفة في الفقرة 

 

مسـتندات اليويـة األصـمية لممــواطنين السـعوديين وغيـر الســعوديين    -2
 المقيمين في المممكة العربية السعودية:

 

إثبػػات اليكيػػة يجػػب أف تكػػكف سػػارية المفعػػكؿ : جميػػع مسػػتندات مالحظــة
 :( المكضحة الحقان 3ي ثانيا فقرة )كفؽ ما ىك محددان ف

 
 :جميع المواطنين السعوديين 

 الصادرة عف إدارات األحكاؿ المدنية.  بطاقة األحوال الشخصية: -

   الصادرة عف إدارات األحكاؿ المدنيةبطاقة اليوية الوطنية:  -

 إدارات األحكاؿ المدنية. الصادر عفدفتر العائمة:  -

 الصادر عف إدارات األحكاؿ المدنية.سجل األسرة:  -

 الصادر عف كزارة الخارجة.جواز السفر الدبموماسي:  -

 الصادر عف كزارة الخارجية. جواز السفر الخاص: -

 الصادرة عف إدارات األحكاؿ المدنية.حفيظة النفوس:  -

األحػػػػكاؿ  الصػػػػادر عػػػػف إدارات الســــجل المــــدني المصــــدق لمنســــا : -

 المدنية.

 FIRST :  DEFINITIONS 
 

The following are definitions applicable to the rules 

for opening of accounts for resident and non-

resident parties: 
 

1-  1-   Bank Account : 
A bank account is an accounting record maintained 

by a resident bank licensed to operate in the 

Kingdom. Such a record is generated under a 

contract called "Account Opening Agreement" 

signed by the bank and the account holder (the 

Customer). The agreement sets out the rights and 

obligations of each of the parties including 

accounting entries posted by the bank in accordance 

with the applicable regulations and the acceptable 

rules and practices agreed upon under the account 

opening agreement, other agreements signed by the 

two parties, and other instructions given by the 

account holder to the bank.   
 

2- Resident (Individuals) : 
 

 Saudi Nationals: Individuals holding Saudi 

nationality by virtue of identification documents as 

defined in clause 3 below. 

 GCC Nationals: Individuals holding Gulf 

nationality by virtue of identification documents as 

defined in clause 4 below.  

 Non-Saudis: Non-Saudi nationals working in the 

Kingdom and foreign investors and their dependents 

staying with them by virtue of a legal permit for a 

specified period defined in clause 3 below. 

3- Original Identification Documents for 

Saudis and non-Saudis residing in Saudi 

Arabia:   

NB: All identification documents must be valid as 

shown in item SECOND, clause 3 below: 

 All Saudi Nationals : 

 Personal Status Card: issued by Civil Affairs 
Departments  

 National Identity Card: issued by Civil Affairs 
Departments 

 Family Registration Book: Issued by Civil Affairs 
Departments 

 Certified Family Record: Issued by Civil Affairs 
Departments.  

 Diplomatic passport: issued by the Ministry of 
Foreign Affairs.  

 Special Passport: issued by the Ministry of Foreign 
Affairs. 

 Hafithat Nofos: issued by Civil Affairs 
Departments  

 Certified Civil Record for Women: issued by the 
Civil Affairs Departments.  

 Certificate of Birth: issued by Civil Affairs 
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 الصادرة عف إدارات األحكاؿ المدنية. شيادة الميالد: -

 .الصادر عف إدارات الجكازات:لممرأة السعوديةجواز السفر  -

 :األشخاص األجانب المقيمون إقامة نظامية في المممكة 
دفتر  أكممغنطو  بطاقة)عمى شكؿ  ىك إثبات ىكية دفتر اإلقامة: -

أك عف طريقيا أك زات في المممكة صادر مف إدارات الجكا عادم(
مدتو في العادة سنة أك سنتاف إدارة المراسـ في كزارة الخارجية 

سكاء لألشخاص غير السعكدييف يثبت نظامية إقامتيـ في المممكة 
 .الصادرة برسكـ مالية أك معفاة مف الرسـك )ممغنطة أك عادية(

عض ىي بطاقات يحمميا ب سنوات:بطاقة اإلقامة ذات الخمس  -
أفراد القبائؿ ككثيقة إلثبات شخصية حامميا صادرة مف إدارتي 

ك مدة سريانيا خمس  كنجراف كغيرىا، جكازات حفر الباطف كعرعر
 سنكات.

ىك الجكاز الصادر عف إدارات اليجرة جواز السفر الخميجي:  -
 كالجكازات في كؿ دكلة مف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي.

عف كزارة الخارجية السعكدية  الصادرةالبطاقة الدبموماسية:  -
 لمدبمكماسييف الكافديف.

 

 الخميجي:دول مجمس التعاون  مواطنو -7
 المتحػػػػدة،كاإلمػػػارات العربيػػػة  الككيػػػت،كىػػػـ األشػػػخاص مكاطنػػػك دكؿ 

كسػػػػػمطنة عمػػػػػاف بمكجػػػػػب جػػػػػكازات سػػػػػفر كمممكػػػػػة البحػػػػػريف،  كقطػػػػػر،
 الدكؿ.صالحة صادرة عف حككمات تمؾ 

 

ــات األشــخاص العتبــاريون ال -1 مقيمــون بمــا فــي ذلــك الشــركات والييئ
 التجارية والمؤسسات وغيرىا:

مثػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػات  الخاصػػػػػػة تشػػػػػػمؿ جميػػػػػػع الشخصػػػػػػيات االعتباريػػػػػػة
الصػػناعة إذا  كالشػركات أك الجيػات المػرخص ليػػا مػف كزارة التجػارة ك

كانػػت شػػركة مشػػتركة أك مؤسسػػات كشػػركات الخػػدمات المػػرخص ليػػا 
كالمؤسسػػػات  كغيرىػػػا،يػػة ككزارة الحػػػج مػػف كزارة الشػػػؤكف البمديػػػة كالقرك 

أك مػف ىيئػة  المالية المرخص ليػا مػف مؤسسػة النقػد العربػي السػعكدم
كالشػػػركات المػػػرخص ليػػػا مػػػف الييئػػػة العامػػػة لالسػػػتثمار. سػػػكؽ المػػػاؿ 

 كتشػػمؿ جميػػع الشخصػػيات االعتباريػػػة المممككػػة لمػػكاطنيف أك كافػػػديف
 ليـ.مرخص  أفراد

 

ـــــاريون المق   -6 ـــــق نظـــــام األشـــــخاص العتب ـــــون المســـــتثمرون وف يم
 األجنبي: الستثمار

مثػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركات  الخاصػػػػػػػة يشػػػػػػػمؿ جميػػػػػػػع الشخصػػػػػػػيات االعتباريػػػػػػػة
كالمؤسسػػػات كفػػػركع الشػػػركات أك مػػػا يقػػػـك مقاميػػػا ككػػػذلؾ األشػػػخاص 
الطبيعيػػػكف الػػػذيف ال يتمتعػػػكف بالجنسػػػية العربيػػػة السػػػعكدية كشػػػركاؤىـ 

المممكػػػة كفػػػؽ المسػػػتثمركف الكطنيػػػكف المػػػرخص ليػػػـ باالسػػػتثمار فػػػي 
 نظاـ االستثمار األجنبي المرخص مف الييئة العامة لالستثمار.

 

 

Departments. 

 Passport for Saudi Woman: issued by the passport 

Department. 
 

 Expatriate legally residing in the Kingdom : 

- Residence Book (Iqama) :  It is a personal 

identification document (in the form of magnetic 

card or ordinary book) issued by or through the 

Passport Department in the Kingdom or by the 

Protocols Department of the Ministry of Foreign 

Affairs, valid for one or two years for non-Saudis to 

prove their legal status in the Kingdom; whether 

being issued free of charge or against fees 

(magnetic or ordinary).   

- Five Year Resident Book :  A card issued for 

certain tribal persons as an identification document . 

It is issued by the Passport Departments at Hafr el 

Batin, Arar, Najran … etc .for a period of 5 years.  

- GCC Passport: issued by the immigration and 

passport Departments of any of the GCC countries.  

- Diplomatic Card: issued by the Ministry of 

Foreign Affairs of Saudi Arabia for foreign 

diplomats. 
 

4-Nationals of GCC countries : 
These are the nationals of Kuwait, UAE, Qatar, 

Kingdom of Bahrain, and Sultanate of Oman, with 

valid passports issued by their respective 

governments. 
 

5-Resident juristic persons including commercial 

and other organizations:  
These include all private juristic entities, such as 

commercial firms, corporations and other 

organizations licensed by the Ministry of Commerce 

& Industry, if it is a joint venture, or service firms 

licensed by the Ministry of Municipal and Rural 

Affairs, the Ministry of Pilgrimage and the like, and  

financial institutions licensed by the Saudi Arabian 

Monetary Agency or by the Capital Market 

Authority, and corporations licensed by the Saudi 

Arabian General Investment Authority (SAGIA), 

including all juristic parties owned by Saudi citizens 

or licensed individual expatriates. 
 

6-Resident Juristic Persons investing under the 

Foreign Investment Act. : 

These include all private juristic persons such as 

companies and firms and subsidiaries, or similar 

entities, and natural persons of Non-Saudi 

nationality and their Saudi investing partners who 

are licensed to invest in the Kingdom pursuant to 

the Foreign Investment Act with license issued by 

the Saudi Arabia General Investment Authority 

(SAGIA). 
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األشخاص العتبـاريون المسـتأجرون فـي منـاطق اإليـداع بـالموان     -3
 المحمية في المممكة:

عػادة التصػدير فػي  تشمؿ الشػركات كالمؤسسػات المصػرح ليػا بػالبيع كا 
كاء كػػاف االسػػتئجار منػػاطؽ اإليػػداع فػػي المػػكانة المحميػػة بالمممكػػة سػػ

بصػػػػفة مباشػػػػػرة مػػػػف إدارات المػػػػػكانة أك مػػػػػف خػػػػالؿ أصػػػػػحاب عقػػػػػكد 
 االمتياز بالتأجير.

 الييئات الحكومية:   -3

تشػػمؿ جميػػع المؤسسػػات الحككميػػة كالػػكزارات كالشخصػػيات االعتباريػػة 
كمصػػادر  المحميػػة التػػي تفػػتح حسػػابات مصػػرفية ألغػػراض رسػػمية فقػػط

 .تمكيميا مف كزارة المالية
 الييئات الرسمية والعتبارية المقيمة األخرى:   -6

تشػػػػػمؿ السػػػػػػفارات األجنبيػػػػػػة كالقنصػػػػػميات كمكاتػػػػػػب التمثيػػػػػػؿ الدبمكماسػػػػػػي 
كالمدارس أك المؤسسػات المرتبطػة بيػا كالدبمكماسػييف المقيمػيف كالمػكظفيف 

 األجانب الزائريف بصفة مؤقتة.

ة األطػػػػراؼ كمػػػػا تشػػػػمؿ ىػػػػذه الفئػػػػة الييئػػػػات اإلقميميػػػػة كالدكليػػػػة كالمتعػػػػدد
التابعػة ليػا كشركات الطيراف األجنبيػة كبعثػات الحػج كالمنظمػات كالنػكادم 

كغيرىػػػػػا مػػػػػف الجمعيػػػػػات كلجػػػػػاف النفػػػػػع العػػػػػاـ ككػػػػػذلؾ منظمػػػػػات اإلغاثػػػػػة 
 اإلسالمية كندكة الشباب اإلسالمي كغيرىا.

 الشركات تحت التأسيس:   -10

 بحسب تعريفيا في نظاـ الشركات المعمكؿ بو في المممكة.
 

 والصناعية:الغرف التجارية    -55

ىػػػػػي ىيئػػػػػات ال تسػػػػػتيدؼ الػػػػػربح تقػػػػػـك عمػػػػػى تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات الخاصػػػػػة 
بالمؤسسػػات كالشػػركات كغيرىػػا مػػف المحػػالت التجاريػػة المرخصػػة، كتعمػػؿ 
أيضان عمى تنسيؽ العالقة بيف القطاعيف العاـ كالخػاص كليػا مجمػس إدارة 

 خاص.

 غير المقيمين:   -53

كات التجاريػػػػػػة كغيرىػػػػػا مػػػػػف المنظمػػػػػات كالييئػػػػػػات كالشػػػػػر األفػػػػػراد  تشػػػػػمؿ
الفقػػرات أعػػاله كالتػػي لػػيس لػػدييا كجػػكد  ذكرىػػا فػػياالعتباريػػة التػػي لػػـ يػػرد 

أك أم ك مينػػي أفػػي المممكػػة عػػف طريػػؽ دفتػػر إقامػػة أك تػػرخيص تجػػارم 
أك المنظمػػػػات الدكليػػػػة المتعػػػػددة  مثػػػػؿ الدبمكماسػػػػييفكجػػػػكد رسػػػػمي  خػػػػر 

 األطراؼ.
 المعرف: -52

 

 المحجبة: لممرأةالشخصي المعرف  52-5

ىػػك شػػػخص معػػػركؼ لػػدل طالبػػػة فػػػتح الحسػػاب المحجبػػػة كمػػػف محارميػػػا 
األقارب مف الدرجة األكلى أك الثانية أك الثالثػة أك الرابعػة أك مػف األقػارب 

البػػالل لسػػف عػػف طريػػؽ المصػػاىرة أك عػػف طريػػؽ الرضػػاعة المثبتػػة شػػرعان 

7-Juristic Persons renting depository areas at Saudi 

Ports: 

These include companies and firms authorized to sell 

and re-export at depository areas at Saudi Ports, 

whether renting is as per lease contract entered 

directly with Port Authority or through a licensed 

leasing agent. 
 

8-Government Entities: 

These include all governmental institutions, 

ministries, and local juristic entities, whose financing 

sources are provided by the Ministry of Finance, 

which open bank accounts for official purposes only. 
 

9-Other Official Resident Juristic Entities:  

These include foreign embassies, consulates, 

diplomatic representation offices, and schools and 

other affiliated institutions, and resident diplomats 

and foreign employees on temporary visits . 
They also include regional, international and 

multilateral organizations, foreign airlines, Hajj 

missions, organizations and clubs affiliated, and 

charity and public welfare societies and committees 

as well as the Islamic Relief Organization and the 

World Assembly of Muslims Youth (WAMY) and 

other entities. 

10-Under Establishment Companies:  
As defined by the Companies Law applicable in 

Saudi Arabia. 
 

11-Chambers of Commerce & Industry:  
These are non-profit organizations which provide 

special services for licensed commercial entities and 

other business organizations. They also coordinate 

the relationship between the private and public 

sectors. They have their own boards of directors. 
 

12-Non-resident : 
These include all individuals, commercial 

corporations and other entities and organizations 

which are not mentioned in the above clauses, and 

do not have an existence in the Kingdom via Iqama, 

commercial or professional license for business, or 

other official existence such as diplomats and 

international multilateral organizations. 
 

13-Reference: 
 

13-1 Personal Reference for Veiled Woman : 

A person known to the veiled woman applying for 
an account and is one of her first, second, third, or 
fourth degree of her Islamic Shari'ah-legal escorts 
(Mahram), or a relative through affinity or legally 
proven foster brother of at-least-eighteen Hejerian 
years' old age, or her at-least-fifteen Hejerian years' 
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شػقائيا فقػط الحاصػميف الرشد الثامنة عشر سػنة ىجريػة أك مػف أبنائيػا أك أ
عمػػػى بطاقػػػة أحػػػكاؿ أك ىكيػػػة كطنيػػػة البػػػالغيف سػػػف الخامسػػػة عشػػػر سػػػنة 
ىجريػػة أك مػػف قبػػؿ امػػرأة سػػعكدية أخػػرل تحمػػؿ بطاقػػة أحػػكاؿ )مػػف غيػػر 

 يا أك تعرفيا.كيعرفأك لدييا كتككف ىي معركفة لديو  مكظفات البنؾ(،
 

 والكفيف:المعرف الشخصي باإلجرا ات لكل من األمي  52-3

معػػركؼ لػػدل طالػػب فػػتح الحسػػاب األمػػي أك الكفيػػؼ مػػتعمـ ىػػك شػػخص 
أك حاصػال عمػى بطاقػة أحػكاؿ كبالل لسف الرشد الثامنة عشر سنة ىجرية 

كيمكػف لػو التعريػؼ  أك ىكية كطنيػة عنػد بمػكغ سػف الخامسػة عشػر ىجريػة
كقراءة اإلجراءات كالمستندات كاتفاقية فتح الحساب عمى مسػمع األمػي أك 

كفػػي حػػاؿ أف الكفيػػؼ أك األمػػي أنثػػى فيكػػكف  ذلػػؾ،الكفيػػؼ كشػػاىدا عمػػى 
 .( أعاله1-13)ة فقػر رؼ مف المحاـر كفؽ ما كرد في الالمع

 

 بالمرأة:الجيات الحكومية المعرفة  13-3

الرسمية التي يعمؿ فييا سػيدات ال يحمػؿ بعضػيف الحككمية ىي الجيات 
ىكيػات تبػرز شخصػياتيف )بطاقػة أحػػكاؿ أك جػكاز سػفر( أك ال يكجػد ليػػف 

ـر يعّرؼ بيف كيتطمب لصرؼ مرتباتيف كمستحقاتيف الماليػة مػف تمػؾ مح
فإنو يسػػمح أف تقػػـك تمػػؾ الجيػػات بأسػػمائيف.الجيػػات فػػتح حسػػابات بنكيػػة 

ككػػذلؾ المصػػادقة عمػػػى  الحسػػػاب،الحككميػػة بػػالتعريؼ بيػػػف لغػػرض فػػتح 
 الشخصية.صحة تكاقيعيف كصكر ىكياتيف 

 
 

 :محجبة المعمومات والشخصية مصرفياً المرأة  -57

ىي المرأة التي ال تحمػؿ إثبػات ىكيػة / كثيقػة شخصػية تكضػح معمكماتيػا 
المػرأة التػي تحمػؿ ىكيػة / كثيقػة إثبػات  كمعػان، أالشخصية كصػكرة كجييػا 

شخصػػػية تبػػػرز معمكماتيػػػا الشخصػػػية كصػػػكرة كجييػػػا كال تسػػػفر عنػػػو فػػػي 
الفػػػػػركع النسػػػػػائية كال تسػػػػػمح بتصػػػػػكير تمػػػػػؾ اليكيػػػػػة / الكثيقػػػػػة ) محجبػػػػػة 

 ت كالشخصية (.المعمكما
 

 بالتوقيع:أصحاب الصالحية بالتفويض -51

) قطػػاع عاـ/خػػاص ( الػػذيف يمكػػف  معينػػة جيػػات كىػػـ األشػػخاص مسػػئكل
لمبنػػػػكؾ التعػػػػرؼ عمػػػػى صػػػػالحياتيـ مػػػػف خػػػػالؿ مكافقػػػػات كزارة الماليػػػػة أك 

قػرارات  أكمػف خػالؿ مراكػزىـ الكظيفيػة  أكمؤسسة النقد العربػي السػعكدم 
قػػػػػرارات مجػػػػػالس  المعنيػػػػػة أكيػػػػػات المشػػػػػرفة  ك مصػػػػػادقة الج أكتعييػػػػػنيـ 

جالت ػػػػػػػيس أك السػأسػػػػػػاإلدارات أك مػػػػػالؾ المنشػػػػػآت أك حسػػػػػب عقػػػػػكد الت
الماليػػػػة/المكارد البشػػػػرية ( أك مػػػػف  يفي )ػالكظػػػػاص ػجارية أك االختصػػػػػالتػػػػ

كتمػػػؾ الجيػػػات، خػػالؿ الككػػػاالت الشػػرعية أك العقػػػكد المبرمػػة بػػػيف البنػػكؾ 
قػػػد تتعػػػرؼ عميػػػو البنػػػكؾ مػػػف خػػػالؿ أك مػػػا  حػػػدة،حسػػػب كػػػؿ حالػػػة عمػػػى 

باإلضػافة إلػى األختػاـ الرسػمية أك نمػاذج  تراىػا مناسػبة،إجراءات تأكيديػة 
 التكاقيع.) تقع مسئكلية التعرؼ كالتحديد عمى البنؾ نفسو (.

 

old sons or brothers having a civil status card or 
national Identification Card, or by another Saudi 

woman ) who is not of the bank employees ( and 

having a national Identification Card and who should 
be knowing her and she should be known to him or 
her. 

13-2 Personal Reference on procedures for the 

Blind and Illiterate: 

An adult person of eighteen Hejerian years' old or 15 
years' old having a civil status card or national 
Identification Card known to the blind or illiterate 
person applying for an account. Such personal 
reference should be able to read out to the blind or 
illiterate the procedures, documents and the account 
opening agreement and act as a witness thereof. If 
the blind or illiterate is a woman, the reference 
person must be one of her Islamic legal escort 
(Mahram) as described in clause (13-1) above. 

13-3 Government Agencies Acting as Referee for 

Women: 

Government official agencies, where some of their 

women employees have no identification documents 

(Civil Status Card or passport) or have no Islamic-

legal escort (Mahram) to act as a personal reference 

for them. For payment of salaries by their employers, 

such women need to open bank accounts in their 

names. In such cases, the concerned government 

agencies, can act as a reference for such woman and 

certify their signatures and copies of their personal 

IDs.  

14-  Women with Restricted Identification : 
A woman with no ID / personal identification 

document that contains her personal details together 

with a picture of her face, or a lady with an ID/ 

personal identification document bearing her 

personal details and the picture of her face but is not 

prepared to unveil her face at the ladies branches nor 

does she allow photocopying of her ID/ 

identification document (concealing details and 

personality). 

15- Persons having  Authority to Appoint Signatories : 

Responsible officers at certain organizations 

(public/private) whom banks can, on a case by case 

basis, identify their powers based on approvals from 

the Ministry of Finance or SAMA, or based on their 

job positions or appointment decisions, or on 

approval from the regulatory bodies, board 

resolutions,   entities owners or by virtue of the 

Articles of Association, Commercial Registration, 

job description (finance/human resources), notarized 

power of attorney, or contracts entered between 

banks and such organizations, , or whom bank can 

identify through confirmation procedures, as they 

deem necessary, in addition to the official stamps or 

signature specimens. (Responsibility of 

identification rests upon individual banks). 
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 الرشد: سن 56-5

 عشرة سنة ىجرية. ثمانيىك سف 
 

 الشخص( المميز) الحدث 16-2
سػنة ىجريػة الحاصػؿ عمػى بطاقػة الشخص البالل سف الخامسة عشػر ىك 

 .اليكية الكطنية أك بطاقة األحكاؿ المدنية

 الوصي: -53

محػػػدد بمكجػػػب صػػػؾ كصػػػاية صػػػادر مػػػف المحػػػاكـ الشػػػرعية  شػػػخصىػػػك 
 بالكصاية عمى القاصر.

 الولي: -53

 الكالد.كىك كالد القاصر أك الجد في حالة كفاة 

 القيم: -56
أك الكصػػي عمػػى أك الكقػػؼ ىػػك القػػائـ عمػػى األمػػر كػػالقيـ عمػػى اليتػػيـ 

 الُقصر

 عميو: المحجور -36
أك أك ذىػػػاب عقػػػؿ الممنػػػكع شػػػرعان مػػػف التصػػػرؼ فػػػي مالػػػو إمػػػا لسػػػفو 

 إفالس.

 الحساب: تجميد -35
الحسػاب  السحب فقط مػف حركةالمؤقت لكقؼ المصطمح خاص فقط ب
بسػػبب انتيػػاء مػػدة سػػرياف مفعػػكؿ إثبػػات ىكيػػة البنكي/العالقػػة البنكيػػة 

ـ تحػػػديث العميػػػؿ أك المفػػػكض عمػػػى الحسػػػاب البيانػػػات أك عػػػدالعميػػػؿ 
كالمعمكمات الشخصية كالعناكيف كمصػادر الػدخؿ كالتكقيػع كغيرىػا مػف 

، كىػك يختمػػؼ عػف الحجػػز بأنػو يػػتـ بسػبب إجرائػػي أمػا الحجػػز البيانػات
فيػػػػػتـ بسػػػػػبب تعميمػػػػػات رسػػػػػمية مػػػػػف السػػػػػمطات اإلشػػػػػرافية كالرقابيػػػػػة أك 

 األمنية.السمطات 

 ديق النفع الخاص الخيرية:وصنا مؤسسات -33
خيريػػة ال تسػػتيدؼ الػػربح المػػادم مرخصػػة مػػف كزارة الشػػئكف جمعيػػات 

أنشئت مف قبؿ شخص أك مجمكعػة أشػخاص )طبيعيػيف/  االجتماعية،
خيريػػة ألفػػراد  اجتماعيػػةيػػا عمػػى تقػػديـ خدمػػة تاعتبػػارييف( تقتصػػر منفع

كتنحصر عضكيتيا في أشخاص معينيف كذلػؾ كفػؽ  معينة،أك جيات 
 ظاميا.ن

 جمعيات النفع العام: -32
 

ىيئات )شخصيات اعتبارية( مرخصة مف جيات حككميػة محميػة تقػـك 
 بتقديـ خدمات خيرية دينية كاجتماعية، تقـك عمى تبرعات المحسنيف.

 

 النفع العام: لجان -37
لجػػػػاف خاصػػػػة مرخصػػػػة مػػػػف الجيػػػػات الحككميػػػػة المحميػػػػة تخػػػػدـ ذكم 

16-1  Person of Legal Age                

Eighteen Hejerian years' old. 
 

16-2   Juveniles (distinguished person) : 

A fifteen Hejerian year's old person having a 

national Identification Card or a Civil Status Card. 

 

17- Curator: 

A person specified by virtue of a Guardianship Deed 
issued by an Islamic / Shari'a court to have 
guardianship over a minor. 
 

18- Guardian : 

The father of a minor or the grandfather if the father 

is dead. 
19- Sponsor : 

A trustee such as the guardian of an orphan or 

mortmain or the guardian of a minor. 
20- Incompetent : 

A person legally forbidden from control over his 
property due to mental incompetence or bankruptcy.  

21- Freezing of Account : 

This term refers only to the temporary suspension of 
withdrawal from a bank account/relationship due to the 
expiration of the account holder’s ID or none updating 
by the customer or authorized party acting on behalf of 
him of the personal data and information addresses, 
income source, signatures and other relevant data. It is 
different from blockage of the account in that freezing 
of account is affected for procedural reason, but 
blocking of account is due to instructions from the 
supervisory, regulatory or security authorities. 

22- Foundations and private philanthropic (Charity) 

Funds: 

These are non-profit private charity organizations 

licensed by the Ministry of Social Affairs. They are 

established by a person or a group of persons 

(natural or legal). Their benefits are limited to 

providing social and charity services to individuals 

or specific entities. Their membership is restricted to 

persons appointed in accordance with their charter.  

23- Philanthropic / Charitable Societies:  
Organizations (juristic entities) licensed by local 

government agencies to provide religious, charitable 

and social services. They are dependent upon 

donations by benefactors. 
 

24- Philanthropic / Charitable committees: 

Special committees licensed by local government 
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 قـك عمى تبرعات المحسنيف.االحتياجات الخاصة كالمحتاجيف. ت
 

 الجمعيات والمجان المينية:الييئات و -31
 

جمعيات كلجاف مرخصة مػف الجيػات الحككميػة الرسػمية تُنشػأ لغػرض 
القياـ بأدكار مينية متخصصة لخدمة مصالح المشػتركيف، كتقػـك عمػى 

 .أك دعـ مف الجيات الحككمية الرسمية مساىماتيـ بيا
 

 بعثات الح : -36
 نكعيف:ثات الحج إلى تنقسـ بع

 

  بعثات الحػج الرسػمية كىػي ىيئػات تمثػؿ حككمػات بالدىػا  :األولالنوع
 الحج. مكسـفي 

  ــوع الحجػػاج الفػػرادل الػػذيف يقػػدمكف ألداء الحػػج مػػع مؤسسػػات :الثــانيالن
(  كغيرىػػا مية خارجيػػة ) جمعيػػات خيريػػة أك مكاتػػب كككػػاالت سػػياحيةػأىػػ

ا بتقػػػػديـ خدمػػػػة كتفػػػػكيج مصػػػػرح ليػػػػا رسػػػػميان مػػػػف قبػػػػؿ حككمػػػػات بمػػػػداني
الحجػػػػاج بحػػػػد أدنػػػػى خمسػػػػكف حاجػػػػان كمعتمػػػػدة مػػػػف سػػػػفارات كممثميػػػػات 

 المممكة في تمؾ البمداف.

 والصناديق التعاونية:الجمعيات -33

 التعاونية:الجمعيات  33-5
نظػػػػػػاـ  ألحكػػػػػػاـكػػػػػػؿ جمعيػػػػػػة يككنيػػػػػػا أعضػػػػػػاء منطقػػػػػػة معينػػػػػػة طبقػػػػػػان 

فػػػي نػػػكاحي  كتكػػػكف غايتيػػػا تحسػػػيف حالػػػة أعضػػػائيا سػػػكاء الجمعيػػػات،
اإلنتػػػػػاج أك االسػػػػػتيالؾ باشػػػػػتراؾ جيػػػػػكد األعضػػػػػاء متبعػػػػػة فػػػػػي ذلػػػػػؾ 

 التعاكنية.المبادئ 

 :التعاونيةالصناديق  33-3
طبقػػػػان مكظفػػػػك جيػػػػة حككميػػػػة أك شػػػػركة يككنيػػػػا ىػػػػي الصػػػػناديؽ التػػػػي 

 تتمثػػػؿ مصػػػادر أمكاليػػػا فػػػي مسػػػاىماكت الصػػػناديؽ التعاكنيػػػة، ألحكػػػاـ
مػػػكاؿ لتغطيػػػة النشػػػاطات المشػػػتركيف فػػػي الصػػػندكؽ كتصػػػرؼ ىػػػذه األ

 لمشتركي الصندكؽ. االجتماعية كالثقافية كالرياضية

 األوقاف: -33
 نوعين:ينقسم الوقف إلى 

 

 الوقف الخيري العام :األولالنوع 
البػػر ) االنتفػػاع ( العامػػة كالمسػػاجد  أكجػػوكىػػك الكقػػؼ عمػػى كجػػو مػػف 

مسػػاجد كاأليتػػاـ كمػػدارس تحفػػيظ القػػر ف الكػػريـ كعػػابر السػػبيؿ كأئمػػة ال
كتقػػػـك كزارة الشػػػؤكف اإلسػػػالمية كاألكقػػػاؼ  كغيرىػػػا،كمػػػؤذني المسػػػاجد 

 كالدعكة كاإلرشاد بدكر الناظر عميو.

agencies to serve the disabled and indigent. They are 

dependent upon donations by benefactors. 

25- Professional / vocational Organizations, Societies 

and Committees: 

Societies and commissions licensed by official 

government agencies to assume professional / 

vocational specialized roles that serve the interests 

of their members. They are dependent upon 

contributions by members, or official government 

support. 

26- Pilgrimage (Hajj) Missions : 

Hajj missions are of two types:  

Type 1: Official Hajj Missions representing their 

respective governments during the pilgrimage 

(Hajj) season.  

Type 2: Individual pilgrims who come to perform 

Hajj with private foreign agencies (charitable 

societies, tourist offices or agencies etc…) that are 

officially authorized by their government to offer 

Hajj services with a minimum number of 50 

pilgrims, and approved by the Saudi embassies and 

consulates in their home countries. 

27- Cooperative Societies & Funds: 

27-1  Co-operative Societies:   

Every society formed by the members of a certain 
region, under the provisions of Societies Act to 
improve the conditions of its members in production 
or consumption through the joint efforts of the 
members using the standard cooperative principles. 

27.2 Cooperative Funds: 

These are funds instituted by the employees of a 

governmental organization or a company under the 

provisions of Cooperative Funds Act. Its funding 

source is originated by its members' contributions. 

Expenditure from such funds is mainly for the 

purposes of covering social, cultural and sport 

activities of the Fund's members. 

28- Endowments : 

There are two types of endowments:  

Type 1: Public Charity Endowment: 

means a charity endowment  for public utility such 

as mosques, orphans, Quran Memorization Schools, 

Way Farers, Mosque Imams and Moathens (Caller 

for Prayers) etc. The Ministry of Islamic Affairs 

Endowments, Call & Guidance acts as a supervisor 

on such endowment.  
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 الوقف األىمي :الثانيالنوع 
ك فئة محددة مف الناس يكػكف لػو نػاظر بمكجػب أكىك المكقكؼ عمى ذرية 

صػػػػؾ شػػػػرعي كىػػػػك الشخص/األشػػػػخاص المسئكؿ/المسػػػػئكليف عػػػػف تنفيػػػػذ 
كينحصػػػر دكر كزارة الشػػػئكف اإلسػػػالمية كاألكقػػػاؼ كالػػػدعكة ، شػػػرط الكاقػػػؼ

كاإلرشاد بالنسبة ليذا النػكع فػي اإلشػراؼ عمػى تصػرفات النػاظر كفػي ىػذا 
النكع إذا انقرض األشخاص المكقػكؼ عمػييـ فانػو ينقمػب الكقػؼ مػف كقػؼ 

 أىمي إلى كقؼ عاـ.
 

 الخاصة:الظروف  واألطفال ذو  -36
مػف يكلػدكف فػي المممكػة العربيػة السػعكدية األبػكيف م ككىـ األطفاؿ مجيكلػ

كاألطفػاؿ  شػرعي،كاألطفػاؿ الػذيف يكلػدكف ألب غيػر  مجيكليف،مف أبكيف 
حػدىما أك األقػارب بسػبب الكفػاة أك أالذيف يحرمػكف مػف رعايػة الكالػديف أك 

االنفصػػػػػاؿ بػػػػػيف الػػػػػزكجيف أك سػػػػػجف األـ أك إصػػػػػابتيا بمػػػػػرض عقمػػػػػي أك 
ر مشػػػابو يحػػػكؿ دكف رعايتيػػػا جسػػػمي مسػػػتعص أك معػػػدب أك أم سػػػبب  خػػػ

لطفميػػػا رعايػػػة سػػػميمة. كىػػػـ يقيمػػػكف لػػػدل الفػػػركع اإليكائيػػػة التابعػػػة لػػػكزارة 
كمؤسسػة التربيػة  االجتماعيػة،كالتربيػة  الحضػانة،الشؤكف االجتماعية مثػؿ 

كالجمعيػػػػات الخيريػػػػة المعنيػػػػة برعايػػػػة األيتػػػػاـ أك لػػػػدل األسػػػػر  النمكذجيػػػػة،
كىػـ سػعكديك  االجتماعيػة،رة الشػؤكف البديمة بمكجب شيادة تعريؼ مف كزا

أك بطاقػػة الجنسػػية كيمنحػػكف شػػيادات مػػيالد كمػػا يمنحػػكف بطاقػػات أحػػكاؿ 
 عند بمكغيـ سف الخامسة عشر مف العمر.ىكية كطنية 

 :المجان والحمالت الغاثية -26

كىي التنظيمات التي تنشأ بتكجيو مف المقػاـ السػامي كالمككنػة مػف ىيئػات 
ميػة  بيػدؼ ترتيػب تقػديـ المسػاعدات االغاثيػة الماليػة محمية حككمية أك أى

 أك العينية لدكلة أك شعب أك أقمية.

 مصادقة البنك: -25
 

أك أم كضػػع خػػتـ البنػػؾ الرسػػمي المعتمػػد عمػػى صػػكرة المسػػتند أك الكثيقػػة 
باإلضػػػافة لتكقيػػػع كخػػػتـ مكظػػػؼ ، بأنيػػػا مطابقػػػة لألصػػػكؿ  لمتأكػػػداليكيػػػة 

 تـ مكظؼ البنؾ فقط عمى الصكرة.البنؾ عمى ذلؾ، كال يكفي كضع خ

 

مشـروع بيـع الوحـدات العقاريـة  –حساب الضمان لمتطوير العقـاري  – 23
 عمى الخارطة :

حساب مصرفي خاص بمشركع بيع الكحدات العقاريػة عمػى الخارطػة تػكدع  
فيو المبػالل المدفكعػة مػف المشػتريف لمكحػدات المباعػة عمػى الخارطػة أك مػف 

سػػػػػحب منػػػػػو الحتياجػػػػػات المشػػػػػركع كفػػػػػؽ نصػػػػػكص الممػػػػػكليف لممشػػػػػركع، كيُ 
 بشكؿ يضمف استخداـ األمكاؿ لممشركع نفسو حتى إنجازه. ةالالئح

 Type 2: Private Endowments: 

These facilities are endowed to certain descendants 

or group of people and have a trustee by virtue of a 

legal deed. Responsible for implementing the 

endowment terms. The role of the Ministry of 

Islamic Affairs, Call & Guidance is limited to 

supervising the activities of the trustee. In this type 

of endowment, if the endowed persons cease to exist, 

the endowment becomes a public charity 

endowment. 

29- Children with Special Circumstances : 

These are children with unknown parents born in the 

Kingdom of Saudi Arabia, illegitimately born 

children and those children deprived of care from 

parents or relatives due to death, divorce, 

imprisonment, mental or physical disability or 

chronic or contagious illness of the mother or for any 

other reason that prevents her from properly looking 

after her children. Such children are staying at 

charity centers of the Ministry of Social Affairs such 

as nurseries, social care institutions, charity societies 

caring for orphans or substitute families as per a 

letter of reference from the Ministry of Social 

Affairs. Such children are Saudis and are given 

certificate of birth and Civil Status ID cards or 

national Identification Cards when they reach the 

age of 15 years. 

 

30- Relief Committees and Campaigns 

Organizations established under Royal directions 

and consisting of local governmental or private 

organizations whose objectives are to arrange for the 

provision of relief assistances in cash or in kind to 

certain country, people, or minority. 

  31- Bank Verification:  

The bank official certified seal on documents or 

identification card for certification in addition to the 

bank staff signature and seal. Only Bank staff Seal 

on the copy is not sufficient. 

 

32- Escrow Account for Real-estate Development – 

Project for  Selling Units of a Housing Scheme: 

 

It is a bank account related to the project for selling 

units of a Housing Scheme in which amounts paid by 

buyers of units or by project financers are deposited. 

Withdrawals needed for the project are subject to the 

regulations in a way that ensures using the funds for 

the same project until it is completed. 
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 أطراف الحساب :  -
 الكزارة : كزارة التجارة كالصناعة . .1

 الالئػحة : الئحة تنظيـ بيع الكحدات العقارية عمى الخارطة. .2

كبيػػػع  المطػػػكر العقػػػارم : الشػػػركة المػػػرخص ليػػػا بمزاكلػػػة نشػػػاط شػػػراء .3
 العقارات بغرض تطكيرىا.

أميف الحساب : البنؾ التجارم المػرخص لػو مػف مؤسسػة النقػد العربػي  .4
دارة حسػػػػاب  السػػػعكدم المػػػػرتبط باتفاقيػػػة مػػػػع المطػػػػكر العقػػػارم لفػػػػتح كا 

 الضماف.

المكتػػػػػب االستشػػػػػارم : المكتػػػػػب اليندسػػػػػي االستشػػػػػارم المػػػػػرّخص لػػػػػو  .5
 ختصاص.بمزاكلة أعماؿ االستشارات اليندسية مف جية اال

المحاسػػػػب القػػػػانكني : الشػػػػخص الطبيعػػػػي أك المعنػػػػكم المػػػػرّخص لػػػػو  .6
 بمزاكلة أعماؿ المحاسبة كالمراجعة القانكنية مف جية االختصاص.

كثيقػػػة الػػػدفع : كثيقػػػة يػػػتـ تصػػػميميا مػػػف المطػػػّكر باالتفػػػاؽ مػػػع أمػػػيف  .7
الحسػػاب كيكػػكف الصػػػرؼ بمكجبيػػا مػػف حسػػػاب الضػػماف عمػػى إنشػػػاء 

 .ةالالئح المشركع كفقان لمتطمبات
 

   : التسوية الواقية من اإلفالس -22
ىػػػي اإلجػػػراءات التػػػي حػػػددىا نظػػػاـ التسػػػكية الكاقيػػػة مػػػف اإلفػػػالس كالئحتػػػو 
التنفيذيػة كالتػػي تتعمػػؽ بتقػػدـ التػػاجر ػ فػردا كػػاف أك شػػركة ػ لػػديكاف المظػػالـ 
عند اضطراب أكضاعو المالية عمى نحك يخشى معو تكقفػو عػف دفػع ديكنػو 

الػػدائنيف لصػػمح كدم بشػػأنيا، ممػػا يفضػػي بتعيػػيف الجيػػة  كتعػػذر تكصػػمو مػػع
القضائية المختصة لرقيػب لششػراؼ المباشػر عمػى مباشػرة التػاجر إلعمالػو، 
عمػػػى أف التسػػػكية تيػػػدؼ إلػػػى كفػػػاء التػػػاجر بكافػػػة التزاماتػػػو كذلػػػؾ كفػػػؽ مػػػا 

 يتضمنو القرار الصادر بيا مف قبؿ الجية القضائية المختصة.

- Account Parties: 

1. Ministry: Ministry of Commerce and Industry. 
2.  Regulations: Regulations governing selling of 

units of a housing scheme. 
3. Real-estate developer: A company licensed to 

practice the activity of selling and buying real 
estates for the development purpose. 

4. Account Trustee: A commercial bank licensed by 
SAMA and bond by an agreement with the real 
estate developer to open and operate the escrow 
account. 

5. Consultant office: A consulting engineering office 
licensed to practice engineering consultation 
business by the competent authority.  

6. Legal accountant:  Natural or juristic persons 
licensed to practice accounting business and legal 
auditing by the competent authority. 

7. Payment document: A payment  document 
designed by the developer in agreement with the 
account trustee, under which disbursement 
transactions from the escrow account for the 
establishment of the project are made according to 

the  requirements of the regulations.         
33- Settlement to Avoid Bankruptcy: 

It means the arrangements specified by the Law of 

Settlement to Avoid Bankruptcy and its Implementing 

Regulations. These arrangements relate to a merchant –

individual or corporate- submitting a petition to the 

Grievance Bureau that its financial conditions are 

troubled in a way that might lead to default on its debt, 

after failure to reach an amicable reconciliation with 

creditor(s). Consequently, the competent judicial entity 

assigns a receiver to directly supervise the merchant's 

conduct of its business in a bid to fulfill all its 

obligations in accordance with the resolution issued by 

the competent judicial entity. 
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 ثانيًا : القواعد اإلشرافية والرقابية
 

 

 السجل اآللي )اإللكتروني(: – 5
لغرض إنشاء قاعدة بيانات  لية مكحدة لمحسابات البنكيػة كفػؽ إجػراءات 
تتفػػؽ مػػع رقػػـ الحاسػػب اآللػػي لػػكزارة الداخميػػة الخػػاص باليكيػػات المكػػكف 

ؿ المممكػػة مػػف مػف عشػػر خانػػات الػػذم يػػتـ إصػػداره لكػؿ مػػف األفػػراد داخػػ
مػػكاطنيف كأجانػػب مقيمػػيف كزائػػريف كحجػػاج كجيػػات حككميػػة كمؤسسػػات 

يتكجػػػب عمػػػى  كغيرىػػػا.(  اعتباريػػػةقطػػػاع خػػػاص ) شخصػػػيات كىيئػػػات 
جميػػع البنػػكؾ تأسػػيس نظػػاـ سػػجؿ  لػػي )إلكتركنػػي( كفقػػان لتصػػنيؼ كزارة 

كعمػػػى أف يشػػػػتمؿ كػػػػذلؾ عمػػػػى  (،الداخميػػػة المكضػػػػح فػػػػي الممحػػػػؽ ) ج 
أدنػػػػاه كالمتطمبػػػػات  3-1 ،2-1 ،1-1دة فػػػػي الفقػػػػرات المتطمبػػػػات الػػػػكار 

كذلػؾ كأسػاس لفػتح الحسػابات  الدليؿ،التفصيمية في ثالثان كرابعان مف ىذا 
دارتيػػا كمتابعتيػػا كالحػػكاالت  كأف ُتعػػد اسػػتمارات فػػتح  العاجمػػة،البنكيػػة كا 

 السجؿ.الحسابات كفقان لمتطمبات ىذا 
 

 األفراد السعوديون: 5-5
 

تفػػاظ بسػػجؿ  لػػي لجميػػع المػػكاطنيف السػػعكدييف الػػذيف عمػػى البنػػكؾ االح
يػػػػدكف فيػػػػو االسػػػػـ الكامػػػػؿ  سػػػػجؿ مصػػػػرفي أك عالقػػػػة مصػػػػرفيةلػػػػدييـ 

)األكؿ كالثػػػاني كالثالػػػث كاسػػػـ العائمػػػة( اسػػػتنادا إلػػػى المعمكمػػػات الػػػكاردة 
 أك دفتػر العائمػةالكطنية  أك بطاقة اليكيةفي بطاقة األحكاؿ الشخصية 

الخػاص ك الدبمكماسػي أك جكاز السػفر صر لشناث كالق/ سجؿ األسرة 
لمػػذككر كاإلنػػاث أك حفيظػػة النفػػكس أك السػػجؿ المػػدني لشنػػاث فقػػط أك 

 اإليكائيػػػةشػػػيادة المػػػيالد لػػػذكم الظػػػركؼ الخاصػػػة النػػػزالء لػػػدل الفػػػركع 
السػػػػجؿ شػػػػريطة أف يضػػػػاؼ رقػػػػـ  االجتماعيػػػػة،التابعػػػػة لػػػػكزارة الشػػػػئكف 

الخػػػػػاص السػػػػػفر  ماز دفتػػػػػر العائمػػػػػة كجػػػػػك اسػػػػػتخداـ فػػػػػي حالػػػػػة المػػػػػدني 
 كالدبمكماسي إذا كرد ىذا الرقـ في أم منيما.

 

 السعوديين:األفراد غير  5-3
 

عمػػػػى البنػػػػكؾ االحتفػػػػاظ بسػػػػجؿ  لػػػػي لجميػػػػع األفػػػػراد غيػػػػر السػػػػعكدييف 
يػػذكر فيػػو كامػػؿ  ةمصػػرفيعالقػػات  أكات المقيمػػيف الػػذيف لػػدييـ حسػػاب

كاسػػـ العائمػػة /  االسػػـ كفقػػان لجػػكاز السػػفر )االسػػـ األكؿ كالثػػاني كالثالػػث
أك الشػػيرة( كبػػنفس المغػػة المكتػػكب بيػػا االسػػـ فػػي جػػكاز السػػفر حسػػب 

ذا كانػػت  –األحػػرؼ الالتينيػػة  –اإلنجميزيػػة  –أكلكيػػة المغػػة ) العربيػػة  كا 
بمغػػػة أك أحػػػػرؼ بخػػػالؼ مػػػػا ذكػػػػر فيػػػدكف االسػػػػـ بحسػػػب مػػػػا كرد فػػػػي 

شػيرة التأشيرة الممنكحة مف السػفارات كالقنصػميات السػعكدية المانحػة لتأ
الػػدخكؿ (، باإلضػػافة إلػػى رقػػـ رخصػػة اإلقامػػة كتػػاريا سػػرياف مفعكليػػا 

جػكاز السػفر بالنسػبة لمكافػد الػذم يعمػؿ لػدل  أصػؿكال يشترط إحضػار 
شخصػػية / ىيئػػة اعتباريػػة إذا لػػـ يػػتمكف مػػف ذلػػؾ حيػػث يكفػػي تصػػديؽ 

الجػكاز، كال صاحب العمؿ كختمو كتكقيع صػاحب الجػكاز عمػى صػكرة 

 SECOND : SUPERVISORY RULES & 

CONTROLS 
 

1 -  Electronic Record; 

For the purpose of setting up a uniform electronic 
database for bank accounts in accordance with 
procedures consistent with the Ministry of Interior's 
Ten-digit  computerized numbers pertaining to the 
identity cards / identification documents issued to 
Saudi citizens, resident expatriates, visitors, pilgrims, 
Government entities, private enterprises ( Juristic 
entities and organizations) and others, all banks shall 
establish an electronic registration system. in 
accordance with the classification of the Ministry of 
Interior set forth in Exhibit (C) and including the 
requirements stated under paragraphs 1-1, 1-2, and 1-
3 below and the detailed requirements indicated 
under "Third" and "Fourth" of these Guidelines, as  a 
basis for opening, operating, and following up bank 
accounts and speed (SARIE) transfers. Forms used 
for opening bank accounts shall be prepared in 
accordance with the requirements of this registration 
system. 

 

1-1 Saudi Individuals : 
Banks must maintain an electronic record for all 
Saudi nationals having bank records or bank 
relations. Such record must contain the full name 
(first, second, third and family name) of the 
account holder as shown in the civil status card or 
national Identification Card,  or family registration 
book/certified family record for females and 
minors, or private or diplomatic passport for males 
and females, or Hafithat Nofos or  Civil 
Registration for females only, or certificate of birth 
for children with special circumstances residing at 
any of the refugee houses of the Ministry of Social 
Affairs, provided that the Civil Registration No.  Is 
added in cases where the family book or private or 
diplomatic passport is used if such number is 
contained therein.  

1-2 Non- Saudi Individuals: 

Banks must maintain an electronic record for all 

non-Saudi nationals who have banking accounts or 

relationships. Such record must contain the full 

name ( first, second, third and family 

name/surname ) of the account holder in the same 

language used in his/her passport according to 

language priority - Arabic, English, Latin 

alphabets-. If any other language is used, the name 

must be written in the language used on the entry 

visa granted by Saudi embassies and consulates, in 

addition to the Iqama (resident permit) number and 

its expiration date. For expatriates working for a 

juristic person/ agency, the original passport is not 

required should he be unable to present it, in which 

case a copy of the passport authenticated by the 

employer with the signature of the passport holder 



 

 17 

ه فػػي حػػاؿ كانػػت بطاقػػة اإلقامػػة ممغنطػػة حيػػث يشػػترط أيضػػا إحضػػار 
كفي حالة اختالؼ االسـ فػي دفتػر  يكتفى بالمعمكمات الكاردة فييا فقط

عمػا ىػك فػي الجػكاز فػال يسػمح بفػتح غيػر الممغنطػة )العاديػة( اإلقامة 
 الجػػكازات.الحسػػاب إال بعػػد تصػػحيح االسػػـ فػػي اإلقامػػة مػػف قبػػؿ إدارة 

مػػػة ذات الخمػػػس سػػػنكات الصػػػادرة كبالنسػػػبة لمػػػف يحممػػػكف بطاقػػػات إقا
أفػػػػراد  غيرىػػػػا لػػػػبعضعػػػف جػػػػكازات حفػػػػر البػػػػاطف كجػػػكازات عرعػػػػر أك 

 مفعكليػػا.القبائػؿ يػػدكف االسػػـ الػػكارد فييػػا كػامالن كرقميػػا كتػػاريا سػػرياف 
كبالنسػػػبة لمػػػكاطني دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف الخميجػػػي يػػػدكف االسػػػـ كػػػامال 

أمػػػا الكافػػػديف ك  الػػػكارد فػػػي جػػػكاز السػػػفر كرقمػػػو كتػػػاريا سػػػرياف مفعكلػػػو.
الػذيف يحممػكف جػكازات سػفر سػػعكدية فػال يسػمح لمبنػكؾ بفػتح حسػػابات 
بنكية ليػـ بمكجػب تمػؾ الجػكازات إال بمكافقػة كزارة الداخميػة عػف طريػؽ 

كال يسػػػػمح أيضػػػػا بفػػػػتح حسػػػػابات لمكافػػػػديف الػػػػذيف يحممػػػػكف  المؤسسػػػػة.
جػػػػػكازات سػػػػػفر بمػػػػػدانيـ فقػػػػػط إال بمكافقػػػػػة إمػػػػػا كزارة الداخميػػػػػة أك كزارة 

 الخارجية عبر مؤسسة النقد العربي السعكدم.
 

 الشخصيات والييئات العتبارية: 5-2
  عمػى البنػػكؾ االحتفػاظ بسػػجؿ  لػػي )إلكتركنػي( لحسػػابات الشخصػػيات

كالييئػػات االعتباريػػػة يػػذكر فيػػػو االسػػػـ الرسػػمي الكامػػػؿ لمشخصػػػية أك 
 الييئة االعتبارية إضافة إلى رقـ السجؿ التجػارم أك التػرخيص إذا لػـ
يكػػف يتطمػػب ليػػا لمزاكلػػة النشػػاط سػػجالن تجاريػػان. كأرقػػاـ ىكيػػات مػػالكي 
تمػػػػػػػؾ المنشػػػػػػػآت الػػػػػػػكاردة أسػػػػػػػمائيـ فػػػػػػػي عقػػػػػػػد التأسػػػػػػػيس كتعديالتػػػػػػػو 

 الحسابات.كالمفكضكف بإدارة 
  ىكياتيـ.يستثنى المالؾ في الشركات المساىمة مف تدكيف أرقاـ 

  فػػػي حػػػاؿ كػػػاف الحسػػػاب لغػػػػرض السػػػجؿ التجػػػارم الرئيسػػػي فيسػػػػجؿ
جؿ التجارم الرئيسػي أمػا إذا كػاف الغػرض لفػرع مػف فػركع السػجؿ الس

 التجارم فيسجؿ رقـ السجؿ التجارم الفرعي.
  بالنسػػػػبة لمحسػػػػابات التػػػػي تفػػػػتح بمكجػػػػب مكافقػػػػات أك طمبػػػػات رسػػػػمية

 يتطمب أف يدكف رقـ المرجع أك اسـ الجية لتمؾ المكافقة أك الطمب.

 

 متطمبات أغراض التفتيش: - 3
 

ش الػػػذم تجريػػػو مؤسسػػػة النقػػػد العربػػػي السػػػعكدم أك بنػػػاء ألغػػػراض التفتػػػي
، يجػػػب عمػػػى  عمػػػى طمػػػب الجيػػػات األمنيػػػة ألغػػػراض المتابعػػػة كالتحقيػػػؽ

البنػػػكؾ تػػػكفير نظػػػاـ بحػػػث  لػػػي إلجػػػراء البحػػػث الركتينػػػي داخػػػؿ البنػػػكؾ 
حسب المعمكمات المطمكبة في السجؿ اآللػي أعػاله فػي كػؿ فئػة عمػى أف 

 العاجمة.يغطي كذلؾ الحكاالت 
 

 :تجميد الحسابات عند انقضا  صالحية مستند اليوية - 2
 

يتكجػػػػب  حجزىػػػػا،مػػػع مراعػػػػاة األنظمػػػة المنظمػػػػة لكقػػػػؼ الحسػػػابات أك 
عمػػى البنػػكؾ تطبيػػؽ قكاعػػد تجميػػد الحسػػابات بسػػبب انقضػػاء صػػالحية 

 مستند اليكية كما يمي:
 

 

will suffice. There is also no need to produce the 

passport in case of magnetic card as the 

information contained therein will suffice. If the 

name in the ordinary Iqama book (non magnetic 

Iqama Card) is different from that of the passport, 

a bank account may not be opened unless the name 

is corrected in the Iqama by the Passport 

Department. For the 5-year residence permit 

(Iqama) holders issued by Hafr el Batin,  Arar or 

other Passport Departments to certain tribal 

individuals, the full name, number and date in such 

permit must be recorded. For GCC citizens, the full 

name, number and date of expiry as per the 

passport must be recorded. For expatriates holding 

Saudi passports, banks may not open accounts for 

them unless approval is obtained from the Ministry 

of Interior through SAMA. No accounts may be 

opened for expatriates holding only their respective 

national passports unless under the approval of 

either the Ministry of Interior or the Ministry of 

Foreign Affairs via  SAMA. 

1-3 Juristic Persons : 
 Banks must maintain an electronic record for all 

juristic persons who have bank accounts. Such 

record must detail the official full name of the 

account holder in addition to the commercial 

registration or license number in case no CR is 

required, and the ID cards numbers of the owners of 

enterprise as indicated in the Articles of 

Association, and its amendments who are 

authorized to manage these accounts. 

 Shareholders of Joint Stock companies are 

exempted from recording their ID numbers.  

 If the account is meant for the principal commercial 

registration, the commercial registration shall be 

recorded. If it is meant for a branch of the 

commercial registration, then the sub-commercial 

registration number is recorded. 

 For accounts opened pursuant to official approvals 

or applications, the reference number or name of 

body granting such approval or making such 

applications shall be entered. 

 2 -  Requirements for Inspection Purposes: 

For the purposes of inspection by SAMA or upon the 

request of concerned security departments for 

investigation purposes, banks must maintain an 

electronic inspection system to perform routine 

searches on the electronic records maintained for 

each type of account holders;  provided that  this 

search inspection system  shall cover  express drafts. 

3 -  Freezing of Accounts at the Expiration of ID:  
Subject to the regulations governing the blocking 

of accounts, banks must take the following actions 

when the validity of identification document 

expires: 
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 قواعد تجميد الحسابات: 2-5
العالقػػة كتسػػتمر  أتبػػد كقاعػػدة لمتعامػػؿ بػػيف البنػػكؾ كعمالئيػػا يجػػب أف

فػػي كافػػة التعػػامالت بمكجػػب مسػػتندات ككثػػائؽ ىكيػػات سػػارية المفعػػكؿ 
سػػكاء التعػػامالت التػػي يشػػمميا تعريػػؼ الحسػػاب البنكػػي الػػكارد فػػي أكال 

( أك خالفػػو مػػف العالقػػات التعاقديػػة أك الخػػدمات ذات العالقػػة 1فقػػرة )
 بالحسابات.

 

 السعوديون:األفراد  2-5-5
 

البنػػػكؾ تجميػػػد كافػػػة الحسػػػابات لألفػػػراد السػػػعكديكف يجػػػب عمػػػى جميػػػع 
عنػػػد انقضػػػاء نيايػػػػة صػػػالحية مسػػػتندات /كثػػػػائؽ اليكيػػػات الشخصػػػػية 

أك المكضػػػحة أدنػػػاه مػػػا لػػػـ يقػػػدـ العميػػػؿ تجديػػػدان ليػػػا أك بطاقػػػة أحػػػكاؿ 
كيؤخػذ صػػكرة  منيػػا،سػارية المفعػػكؿ بػديالن عػف أم بطاقػة ىكيػة كطنيػػة 

كتحػػدث فػػي السػػجؿ  1-200منيػػا مطابقػػة لألصػػؿ كفػػؽ مػػا كرد فػػي 
اآللي.كفيمػػا يمػػػي حصػػػران لمسػػػتندات ككثػػائؽ اليكيػػػات المسػػػمكح لألفػػػراد 

أك اسػػػػػتمرار حسػػػػػاباتيـ القائمػػػػػة السػػػػػعكدييف فػػػػػتح حسػػػػػابات مصػػػػػرفية 
 كىي:بمكجبيا 

ــــة األحــــوال الشخصــــية  - ــــة بطاق ــــة الأو بطاق : يجمػػػػد وطنيــــةاليوي
نيايػػػػة  يكمػػػػان مػػػف تػػػاريا 90الحسػػػاب المفتػػػكح بمكجبيػػػػا عنػػػد انقضػػػاء 

كفػػػػػػي جميػػػػػػع  صػػػػػػالحيتيا كال يجػػػػػػدد تشػػػػػػغيؿ الحسػػػػػػاب إال بتجديػػػػػػدىا.
األحػػػكاؿ يجػػػب أف ال تزيػػػػد مػػػدة اسػػػتخداـ الحسػػػػاب دكف تحػػػديث عػػػػف 

 خمس سنكات.

يمكػػف قبػػكؿ جػػكاز السػػفر لممػػرأة ليحػػؿ محػػؿ المعػػرؼ كلػػيس كأسػػاس  -
بطاقػة األحػكاؿ ىػك  بالنسػبة لممػرأة لفتح الحسػاب حيػث يبقػى األسػاس

أك  / سػجؿ األسػرة دفتر العائمػةة اليكية الكطنية أك الشخصية / بطاق
 السجؿ المدني المصّدؽ.

يجمػد الحسػاب المفتػكح بمكجػػب  والخـاص:جـواز السـفر الدبموماسـي  -
 الحسػاب بتجديػد الجػكازيحػدث أيا منيما فكر انتياء سػرياف مفعكلػو ك 

 .أك بطاقة اليكية الكطنية الشخصية حكاؿاألأك بتقديـ بطاقة 
 

يجمػػػػد  ر ولإلنــــاث ) المســــجمة المــــرأة فيــــو (:قصــــمــــة لمدفتــــر العائ -
/ سػػػجؿ  المفتػػػكح لمقاصػػػر أك النسػػػاء بمكجػػػب دفتػػػر العائمػػػةالحسػػػاب 

سػػنكات مػػف تػػاريا بدايػػة فػػتح الحسػػاب أك  خمػػسعنػػد انقضػػاء  األسػرة
شريطة حضػكر المػرأة لمبنػؾ  ومف تاريا تحديثانقضاء خمس سنكات 

كيكفػي القاصػر  ضػكرترط حشػيلتحػديث كال كعنػد افتح الحسػاب عند 
 و.كلي حضكر

 

حفيظـــة النفـــوس والنســـخة المصـــدقة مـــن الســـجل المـــدني لمنســـا   -
سػنكات  انقضػاء خمػسيجمػد الحسػاب المفتػكح بػأم منيمػا عنػد  :فقط

كيجػدد . تحػديث الحسػاب مف تاريا بداية فػتح الحسػاب أك مػف تػاريا
 تشغيؿ الحساب بعد حضكرىف لمبنؾ كتحديث بياناتيف.

3-1 Rules for Freezing the Account : 

As a rule, dealings between banks and their 

customers and their relationship must start and 

continue in all aspects under valid ID documents, 

including dealings covered under the bank account 

definition in clause (1) or other contractual 

dealings or account related services. 

3-1-1 Saudi Individuals : 
Banks must freeze all accounts held by Saudi 
individuals when the ID documents described 
below expire unless the account holder presents a 
renewed document or a valid Civil Status card or 
national Identification Card is presented instead of 
any of these ID documents. A true copy of the 
renewed ID document or Civil Status card must be 
obtained according to clause 200-1, and the 
electronic record shall be updated accordingly. 
The ID documents acceptable from Saudis for 
purposes of opening new bank accounts or 
maintaining existing accounts shall exclusively be 
as follows:  
 

- Civil status card or national Identification 
Card: The account opened on their basis will be 
frozen after the elapse of 90 days from expiry 
date and shall not be re activated except after their 
renewal. In all cases, period of using the account 
without updating should not exceed five years. 

 

- A passport of female person may be accepted to 
replace the reference person, rather than as a basis 
of account opening in which case the Civil Status 
Card/ National Identification card or family book/ 
certified family record or Certified Civil Record 
shall be required for female persons. 

 

 
- Private and Diplomatic Passport: The account 

opened by either passport shall be immediately 
frozen upon expiry.  The account may be 
reactivated upon renewal of the passport or upon 
presenting of valid Civil Status card or national 
Identification card. 

 

- Family Book for minors and women (entered 
therein): An account opened for a minor or 
female person under a Family Book/ Certified 
Family Record shall be frozen upon elapse of five 
years as of account opening date or upon elapse 
of five years as of account updating date, provide 
that the concerned women is present at account 
opening and updating process. Presence of the 
minor is not required as the presence of his 
guardian will suffice. 

 

- Hafithat Nofos and Certified copy of Civil 
Registration for Ladies: The account must be 
frozen after five years from the date it was first 
opened or from the date these updated rules are 
circulated. If the account was opened before this 
updated version, it can be reactivated upon the 
presence of the account holder and updating her 
details.  
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: يجمػػد الحسػػاب الخاصــة بــذوي الظــروف الخاصــةشــيادة المــيالد  -
عنػد بمػكغ الطفػؿ سػف الخامسػة عشػرة ىجريػة كيجػدد تشػغيؿ الحسػاب 

سػارية المفعػكؿ أك بطاقػة ىكيػة كطنيػة  أك إذا ما قدـ لو بطاقة أحػكاؿ
خطػػاب مػػف كزارة الشػػؤكف االجتماعيػػة تطمػػب فيػػو اسػػتمرار الحسػػاب 

 لحيف بمكغ الطفؿ سف الثامنة عشرة ىجرية.

سابات المجمدة بسبب انتياء سػرياف مفعػكؿ حيسمح بتجديد تشغيؿ ال  -
أك بطاقػػة اليكيػػة الكطنيػػة اليكيػػات خػػالؼ بطاقػػة األحػػكاؿ الشخصػػية 

سػارية المفعػكؿ، كال أك بطاقػة ىكيػة كطنيػة إذا ما قدمت بطاقة أحكاؿ 
أك يسػػمح بتجديػػد تشػػغيؿ الحسػػابات المجمػػدة المفتكحػػة ببطاقػػة أحػػكاؿ 

 .ياإذا ما قدمت ىكية خالفة بطاقة ىكية كطني
 
 السعوديين:األفراد غير  2-5-3

يجػػػب عمػػػى جميػػػع البنػػػكؾ تجميػػػد كافػػػة الحسػػػابات كالتعػػػامالت لألفػػػراد 
غير السػعكدييف عنػد انقضػاء صػالحية اإلقامػة لمكافػد العػادم كالبطاقػة 
الدبمكماسػػية لمدبمكماسػػييف كجػػكاز السػػفر لمػػكاطني دكؿ مجمػػس التعػػاكف 

قدـ أيػا مػنيـ تجديػدان ليكيتػو كػؿ بحسػب كضػعو. كبعػد الخميجي ما لـ ي
يكمػػان مػػف انقضػػاء صػػالحية اليكيػػة يجػػب إقفػػاؿ الحسػػاب كنقمػػو  180

إلػػى األرصػػدة غيػػر المطالػػب بيػػا كمراعػػاة اسػػتيفاء أيػػة التزامػػات قائمػػة 
كيجػػػب إقفػػاؿ كػػػؿ حسػػػابات  عمػػى العميػػػؿ أثنػػاء كبعػػػد ىػػذه المػػػدة. كمػػا

 الكافديف عند خركجيـ النيائي.
 

 الشخصيات والييئات العتبارية: 2-5-2
يجػػػػػػب عمػػػػػػى جميػػػػػػػع البنػػػػػػكؾ تجميػػػػػػد كافػػػػػػػة الحسػػػػػػابات كالتعػػػػػػػامالت  •

يكمػػػان مػػػف نيايػػػة  90لمشخصػػػيات كالييئػػػات االعتباريػػػة عنػػػد انقضػػػاء 
صػػػػػػالحية الكثيقػػػػػػة الالزمػػػػػػة لمزاكلػػػػػػة النشػػػػػػاط )التػػػػػػرخيص أك السػػػػػػجؿ 

زاكلػة النشػاط ..الا( ما لـ يقدـ العميػؿ تجديػدان لتمػؾ الكثيقػة لمالتجارم.
 أك أم مستند رسمي يثبت أنيا في طكر التجديد.

يجب عمى جميع البنػكؾ تجميػد كافػة الحسػابات لمشخصػيات كالييئػات  •
االعتباريػػػة التػػػي ال تتضػػػمف مسػػػتندات ككثػػػائؽ فػػػتح حسػػػاباتيـ تػػػاريا 
سػػػػػػػرياف مفعػػػػػػػكؿ مثػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػابات الجمعيػػػػػػػات كالمؤسسػػػػػػػات النفعيػػػػػػػػة 

صػػػة كمثيالتيػػػا( عنػػػد انقضػػػاء كالحسػػػابات الحككميػػػة كالمػػػدارس المرخ
خمػػس سػػنكات مػػف تػػاريا فػػتح الحسػػاب أك مػػف تػػاريا  خػػر تحػػديث تػػـ 

 عمى ىذه الحسابات.

أما حسػابات البنػكؾ المراسػمة، فيػتـ منحيػا فتػرة سػماح شػريطة اسػتيفاء  •
عميمػؾ  كشػيادة مكافحػة غسػيؿ األمػكاؿ كذلػؾ  اعػرؼمتطمبات نظاـ  

د حسػػػػابات البنػػػػكؾ بصػػػػفة دكريػػػػة. كيجػػػػب عمػػػػى جميػػػػع البنػػػػكؾ تجميػػػػ
المراسػػػمة عنػػػد انقضػػػاء ثػػػالث سػػػنكات إلػػػى أف يػػػتـ اسػػػتيفاء متطمبػػػات 

عميمػػػؾ  كشػػػيادة )اسػػػتبياف( مكافحػػػة غسػػػيؿ األمػػػكاؿ كتمكيػػػؿ  اعػػػرؼ 

 

- Certificate of Birth for Children having 
Special Circumstances: The account must be 
frozen when the child reaches the age of 15 
Hejerian years and may be reactivated when 
he/she is provided with a valid civil status card or 
national identification card or a letter from the 
Ministry of Social Affairs requesting continuation 
of the account until the account holder reaches 18 
Hejerian years.  

- The account frozen due to expiry of identification 

document, except the civil status card or national 

Identification card, may be reactivated if a valid 

Civil Status card or national Identification Card is 

presented. Accounts opened by virtue of Civil 

Status cards or national identification cards may 

not be reactivated if an identification document, 

other than the civil status card or national 

Identification Card, is presented. 
 

3-1-2 Non-Saudi Individuals : 
All banks must freeze all accounts and transactions 

of all non-Saudi individuals upon the expiration of 

the Iqama for ordinary expatriate, the diplomatic 

card for diplomats, or passport for GCC citizens, 

unless he/ she provides a renewed ID document, as 

applicable. After 180 days of the expiration of the 

ID, the account must be closed and transferred to 

the “Unclaimed Balances” taking into 

consideration that any outstanding obligations of 

the customers during and after this period shall be 

settled. Also, all accounts of expatriates must be 

closed when the account holder leaves the 

Kingdom on exit-only visa. 

3-1-3 Juristic Entities : 

 All banks must freeze all accounts of juristic 

entities after 90 days from the expiration date of 

the respective authorization to practice their 

activity (license, commercial registration, etc) 
unless the customer provides a renewed 

authorization or any document proving that it is 

being renewed. 

 All banks must freeze all accounts of juristic 

persons and organizations whose documents of 

opening their accounts do not contain a validity 

date, such as the accounts of Charity and Welfare 

societies or organizations, government accounts 

and licensed schools and the like upon the 

expiration of five years as of the date of opening 

the account or as of the date of last updating made 

on such accounts. 

 Accounts of correspondent banks shall be given a 

grace period, providing that all requirements of 

"Know your Customer" and money laundry 

control certificate are periodically fulfilled. Upon 

elapse of three years, all banks shall freeze such 

accounts of correspondent banks until all 

requirements of "Know your Customer" and 
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    اإلرىاب. 
كما يجب مراقبػة سػرياف مفعػكؿ ىكيػات المػديريف كالمفكضػيف بػالتكقيع  •

 عمػػػى حسػػػابات ىػػػذه الشخصػػػيات كالييئػػػات كتجميػػػد صػػػالحيتيـ فقػػػط
بتشػػػػغيؿ الحسػػػػاب بحسػػػػب كضػػػػعيـ سػػػػعكدييف/غير سػػػػعكدييف لحػػػػيف 

مػػػػالكي المؤسسػػػػات الفرديػػػػة تجديػػػػد صػػػػالحية اليكيػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى 
الػػػذيف يجػػػب أف يطبػػػؽ شػػػركات مػػػا عػػػدا شػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة الك 

 أعاله. 2-1-3ك  1-1-3عمييـ ما كرد في فقرتي 
 

يضاحات:قواعد تجميد عامة  2-3   وا 
كؾ فػػػػػي اسػػػػػتمارة فػػػػػتح الحسػػػػػاب كالعالقػػػػػات يجػػػػػب أف تضػػػػػمف البنػػػػػ -

التعاقديػػة كالخػػػدمات حػػػؽ البنػػػؾ فػػػي تجميػػػد التعامػػػؿ عمػػػى الحسػػػاب 
 كعػػػدـ تحػػػديث بياناتػػػو عنػػػد انتيػػػاء سػػػرياف مفعػػػكؿ ىكيػػػة العميػػػؿ

كمعمكماتػػػػػػػػو الماليػػػػػػػػة كالشخصػػػػػػػػية كالعنػػػػػػػػاكيف كمصػػػػػػػػادر األمػػػػػػػػكاؿ 
 .كالتكاقيع/التكقيع

يا تجميػد الحسػاب يجب عمى جميػع البنػكؾ أف تشػعر عمالئيػا بتػار  -
قبػػؿ مػػدة شػػير عمػػى األقػػؿ مػػف تػػاريا التجميػػد، كاف تضػػع البػػػرامج 
كاإلجػػراءات كالكسػػائؿ كالطػػرؽ المحققػػة لػػذلؾ لكػػؿ عميػػؿ أك مفػػكض 
عمػى حسػابات العميػؿ كذلػػؾ بصػفة مسػتقمة لكػػؿ عميػؿ كتكثيػؽ ىػػذه 

 السياسة كالعمميات التطبيقية.

فػػرد فػػي حػػاؿ يجػػب تجميػػد الحسػػاب المشػػترؾ بتكقيػػع مشػػترؾ أك من -
 انتياء سرياف ىكية أحد المشتركيف في الحساب.

كالشخصػيات كالييئػات االعتباريػة يسمح لمعمالء السعكدييف األفراد   -
بقفػؿ حسػاباتيـ أك الحسػابات المفكضػيف عمييػا )الرسمية كالخاصػة( 

أك عػػػدـ تحػػػديث بيانػػػاتيـ، المجمػػػدة بسػػػبب انتيػػػاء سػػػرياف ىكيػػػاتيـ 
تػػابي بػػػذلؾ كتطبيػػػؽ اإلجػػػراءات التػػػي شػػريطة تقػػػديـ العميػػػؿ طمػػػب ك

تػنص عمييػػا تعميمػػات قفػػؿ الحسػابات بالبنػػؾ كمنيػػا سػػحب الشػػيكات 
 .المكجكدة لدل العميؿ أك إلغاؤىا عمى النظاـ اآللي

كقفػؿ حسػاباتيـ مػف قػبميـ أرصدتيـ ال يسمح لمكافديف األفراد سحب  -
 التػػي أثنػػاء تكاجػػدىـ فػػي المممكػػة بعػػد انتيػػاء سػػرياف مفعػػكؿ اليكيػػة

إال بعػد تقػديـ إمػا تأشػيرة خػركج نيػائي أك خطػاب تخكؿ ليـ اإلقامة 
مف إدارة الجكازات أك الجيات األمنية أك إمارات المناطؽ يكجػو فيػو 
لمبنؾ بالسماح لمكافد بسحب رصػيد حسػابو فػي البنػؾ بمكجػب جػكاز 

كيمكػػف لمبنػػؾ كضػػع نمػػكذج يعطػػى ليػػؤالء الكافػػديف يكضػػح  السػػفر.
ف استخداـ الحسػاب يسػيؿ مراجعتػو لمجيػات فيو سبب عدـ تمكنو م

 المذككرة.

 

أمػػا إذا كانػػت مطالبػػة الكافػػد تمػػت بعػػد خركجػػو نيائيػػا مػػف المممكػػػة  -
يسػػػػػمح لمبنػػػػػكؾ  ( لاير500000)يقػػػػػؿ مبمغػػػػػو عػػػػػف  كرصػػػػػيد حسػػػػػابو

money laundering terrorism finance control 

certificate (questionnaire) are duly fulfilled. 
 The validity of the ID cards of the directors and 

authorized signatories of the accounts of such 
persons and entities must be monitored, and their 
powers to operate the account only shall suspend, 
depending on their position as Saudis/non-Saudis, 
until renewal of their IDs. This requirement shall 
also be applicable to owners of private 
establishments and companies, save joint stock 
companies who shall be subject to the provisions of 
clause 3-1-1 and 3-1-2 above. 

   3-2 General Account Freezing Rules : 

- In the account opening form and contractual 

relationships and services, banks must document 

that the bank has the right to freeze the account 

upon the expiration of the customer’s ID or when 

the account holder does not update his personal data 

and information, addresses, income sources and 

signature, etc.  

- All banks must notify their customers of the date of 

freezing their respective accounts at least one month 

prior to the date of freezing, and must have adequate 

programs and processes in place to ensure the same 

with respect separately to each customer or 

authorized person acting on his behalf and that such 

policy and processes are documented. 

- The joint account, whether operated by Joint or 

Single signature, must be frozen upon the expiration 

of the ID of any of the account holders. 

- Saudi individual customers and juristic persons and 

organizations (official and private) are allowed to 

close their own accounts, or any frozen accounts 

they are authorized to operate, by reason of the 

expiration of the validity of their IDs or failure to 

update them, provided that a written request for this 

purpose is submitted by the customer and the 

implementation related to closeting bank accounts 

including withdrawal of all cheques in the 

possession of the customer or their electronic 

cancellation.  

- Individual expatriates may not withdraw their 

balance and close their accounts during the period 

when they are in the Kingdom after the expiration 

of their Iqamas that authorize their residence unless 

they present either a final exit visa or a letter from 

the Passport Department, security agency, or 

Regional Governorate authorizing the bank to allow 

the expatriate account holder to withdraw his 

balance using his passport as an ID. The bank may 

develop a form to be given to such an expatriate 

indicating the reason why it is impossible to use the 

account so that it may be used when approaching 

the said authorities. 

- If the expatriate’s request is submitted after his final 

departure from the Kingdom and his account 

balance is less than SR 50,000, banks may transfer 

such amount to their respective accounts’ holders 
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تحكيميػػػا ألصػػػحابيا بمكافقػػػة مسػػػئكؿ االلتػػػزاـ بالبنػػػؾ كفػػػؽ إجػػػراءات 
ة تػػكاقيعيـ. أمػػا إذا يضػػعيا البنػػؾ بحسػػب عمالئػػو كبمػػدانيـ كمطابقػػ

( لاير فػػال يػػتـ تحكيػػؿ مبمػػل 500000) كػػاف رصػػيد حسػػابو يزيػػد عػػف
الرصيد إليو إال بمكجب طمب منو مصادؽ عميو مف البنػؾ المراسػؿ 

، كال يسػػػمح لمبنػػػكؾ  أك لفػػػرع البنػػػؾ األجنبػػػي المقػػػيـ لمبنػػػؾ المحمػػػي
بقػاء جػزء ، كيجػب مالحظػة أيػة عمميػات  تحكيؿ جزء مف الرصػيد كا 

يعيػػة قػػد تكػػكف نفػػذت عمػػى الحسػػاب بعػػد تػػاريا المغػػادرة ، غيػػر طب
صػػػاحب الحسػػػاب نفسػػػو أك  باسػػػـكاف يػػػتـ تحكيػػػؿ الرصػػػيد لمخػػػارج 

 .بمكافقة مسئكؿ االلتزاـ ككيؿ كرثتو

 

فػػػي حػػػاؿ تقػػػدـ العميػػػؿ الكافػػػد مباشػػػرة لمبنػػػؾ بعػػػد خركجػػػو النيػػػائي أمػػػا  -

لػػذم سػابقا كقػػدـ تأشػيرة خػػالؼ تأشػيرة العمػػؿ فػال يصػػرؼ لػو الرصػػيد ا

إال بمكافقػػػػػػة مسػػػػػػئكؿ االلتػػػػػػزاـ بعػػػػػػد تقيػػػػػػيـ  ( لاير500000)يزيػػػػػػد عػػػػػػف 

حاؿ تقدـ العميؿ لمبنؾ مباشرة كقدـ إقامة جديػدة بػنفس  الحساب. كفي

جػػكاز السػػفر أك بجػػكاز سػػفر جديػػد فيقفػػؿ الحسػػاب المجمػػد إذا كػػاف ال 

يػػػػـك كيفػػػػتح لػػػػو حسػػػػاب جديػػػػد  536يػػػػزاؿ فػػػػي فتػػػػرة التجميػػػػد أم قبػػػػؿ 

حسػػاب الجديػػد كمػػف ثػػـ يسػػمح لػػو بعػػد ذلػػؾ بالتعامػػؿ كيحػػكؿ المبمػػل لم

 عميو. 

 

المقصػػػكد بنقػػػػؿ الحسػػػاب إلػػػػى األرصػػػدة غيػػػػر المطالػػػب بيػػػػا أم إلػػػػى  -
قاعػػػػدة معمكمػػػػػات خاصػػػػة ليػػػػػذا المطمػػػػب مػػػػػع األرصػػػػدة دكف إغػػػػػالؽ 

اإلجػراءات كالسياسػات الخاصػة بػو التػي  إتبػاعالحساب نيائيان، كلمبنػؾ 
 تحقؽ الغرض في ىذا المطمب.يراىا مناسبة الحتياجاتو العممية ك 

 

دارة كتشػػػغيؿ حسػػػابات  ال يسػػػمح - بتفػػػكيض السػػػعكدييف األفػػػراد بفػػػتح كا 
 مدنيػػة / ىكيػػة كطنيػػة  خػػريف إال لألفػػراد الػػذيف يحممػػكف بطاقػػة أحػػكاؿ

 فقط. المفعكؿ سارية
 

 التجميد:من  الستثنا ات 2-2
ال يسمح لمبنكؾ تمكيف العميؿ مف القياـ شخصيان بالسحب مف 

أك الحسابات المفكض عمييا سكاء بالشيكات بأنكاعيا أك تو احساب
أك  ببطاقة الصراؼ اآللي كاإلنترنت كالياتؼ المصرفي بالتحكيؿ أك

كخالفو كسحب الرصيد بعد انتياء سرياف مفعكؿ  البطاقة االئتمانية
ىكيتو إال بعد تجديدىا أك تحديث البيانات بالنسبة لبعض النساء 

أك حفيظة نفكس  سجؿ األسرة / مف دفتر عائمةالسعكديات الالتي يحم
أك بعد استحقاؽ تحديث  أك سجؿ مدني مصدؽ كإثبات ىكية ليف، 

 :الحالت اآلتيةكيستثنى مف التجميد البيانات الشخصية األخرل،  

اإليداعات بأنكاعيا الشخصية أك الكاردة عف طريؽ المقاصة  -
/ تحصيالت نظاـ كالحكاالت المحمية كالدكلية الكاردة كمدفكعات 

under the approval of the compliance officer at the 

bank in accordance with procedures set by the bank 

based on the type of their customers and their home 

countries and the verification of their signatures. If 

his balance is over SR 50,000, such balance may 

only be transferred to him at his own request 

authenticated by the correspondent bank of the 

domestic bank or the resident branch of the foreign 

bank. Banks may not transfer a portion of the 

balance and retain the remainder, and they must 

check the account for any unusual transactions that 

could have been carried out after the departure date.  

The account balance may only be transferred 

outside the Kingdom to the name of the account 

holder or the attorney of his heirs under the 

approval of the compliance officer.  
- In case  an expatriate customer requests the 

bank to transfer the balance of his account 

immediately after his previous final exit and 

presents a visa other than the work visa, the 

balance exceeding SR 50,000 may only be paid 

to him under the compliance officer’s approval 

after his evaluation of the account. If such a 

customer directly applies to the bank and submits a 

new Iqama issued under the same passport or a new 

passport, the frozen account shall be closed if it is 

still within the freezing duration, namely prior to 

180 days, and a new account shall be opened for 

him and the amount shall be transferred to the new 

account, and thereafter he shall be allowed to deal 

on such account. 

- Transferring the account to unclaimed balances  

means transferring  it to a special database without 

closing it. Each bank can follow its own policies 

and procedures that fit to its own operational needs 

and fulfill this requirement. 

- Saudi individuals may not be allowed to open and 

operate accounts for third parties except for those 

holding valid civil status cards / national 

identification card only.  
 

3-3 Freezing Exceptions : 

Banks shall not be allowed to enable a customer  to 
personally withdraw from his accounts or from other 
accounts which he is authorized to operate, whether 
by all types of cheques,  by transfers or ATM card, 
Internet, phone banking or credit cards and the like, 
withdraw the balance after the expiration of his ID, 
unless upon renewal thereof or with respect to certain 
Saudi ladies with certified Family Registration Book/ 
Certified Family Record, personal ID, or Certified 
Civil Registration having their data updated or upon 
maturity of timing set to update other personal data. 
However, exceptions to above are:  
- Personal deposits or deposits received through 

clearing and local and international transfers, 

SARIE payments/ collections and salaries of 

employees.  
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 سريع كركاتب المكظفيف.

االلتزامات القائمة عمى العميؿ التي سبؽ لمبنؾ إعماليا مع /عمى  -
العميؿ أك نيابة عنو لمبنؾ نفسو أك لجيات أخرل )رسمية/غير 

كمف  .رسمية( قبؿ انتياء سرياف ىكيتو )صاحب الحساب /المفكض(
ـ سداد بطاقات تمؾ االلتزامات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر التزا

المباشر كتنفيذ التعميمات  الخصـاالئتماف كالقركض كمدفكعات 
المستديمة/المنتظمة كتسديد فكاتير الخدمات العامة كاالعتمادات 
المستندية كخطابات الضماف، ككذلؾ العمميات االستثمارية ذات 
المخاطر العالية التي يترتب عمى ارتفاع أك انخفاض األسعار فييا 

تجاه العميؿ كبحيث يستدعى العميؿ مف قبؿ مسئكؿ بالبنؾ أضرارا 
يكمان مف تاريا تنفيذ  60كيعطى ميمة لتجديد اليكية ال تتجاكز 

 العممية.

حسابات السعكدييف باستمرار التعميمات الدائمة الخاصة بيسمح   -
بمكجب مكافقة مدير إدارة بعد تجميد الحساب لغير االلتزامات القائمة 

دارة العامة / بالمركز الرئيسي كذلؾ لعدد مرات محدكد العمميات باإل
مف تاريا نياية صالحية اليكية. كعمى  أشيركلمدة ال تتجاكز ستة 

البنؾ أف يضع اإلجراءات كالسياسات التي تحقؽ ضبط كتفعيؿ ىذه 
 .ت مف حيث الحدكد كعدد المراتالحاال

ناث ( الدبمكماسي كفحسابات األفراد السعكدي - كالمبتعثكف  فك ) ذككر كا 
ف ك األمراض المستعصية المقيم كلمدراسة في الخارج كذك 

بالمستشفيات أك خارجيا كالسجناء كما شابو ىذه الحاالت في حاؿ 
مف تاريا نياية  أشير ( ستة6)عمـ البنؾ بيا حيث يمنحكف ميمة 
( يكمان الممنكحة لمف 90ف )ك صالحية ىكياتيـ مف ضمنيا التسع

 أشير( 6شخصية كلمبنؾ أف يجدد لمدة )انتيت بطاقة أحكالو ال
العمميات بإدارة البنؾ العامة  مسئكؿأخرل بمكجب مكافقة مف قبؿ 

/المركز الرئيسي عمى أف ال يسمح إال بفتح حركة كاحدة فقط خالؿ 
فترة التمديد ىذه كيجب عمى البنكؾ العمؿ عمى مخاطبتيـ كالتكاصؿ 

اإلجراءات بحسب  بالطرؽ المناسبة بحسب ممؼ كؿ عميؿ أكمعيـ 
كما زاد عف ىذه المدة كمرات السماح راىا مناسبة تكالمراجع التي 

كالن مف الرئيس التنفيذم/المدير العاـ فيجب الحصكؿ عمى مكافقة 
 .كمدير إدارة االلتزاـ

حسابات مكظفي الدكلة الذيف تسمـ ركاتبيـ عف طريؽ البنكؾ  -
أحكاؿ أك بطاقات كجمدت حساباتيـ كلـ يتمكنكا مف تقديـ بطاقات 

 6ىكية كطنية لكجكد إشكاؿ نظامي بشأنيا، فانو يسمح ليـ بميمة 
أشير مف تاريا نياية صالحية ىكياتيـ أك تاريا استحقاؽ التحديث 

 أحكالو( يكما الممنكحة لمف انتيت بطاقة 90مف ضمنيا التسعيف )
الشخصية، كبعد تقديمو صكرة مف بطاقة العمؿ الرسمية أك تعريؼ 

 .رسمي
 

 

- The customer existing obligations already effected 

by the bank with or on behalf of the customer in 

favor of the bank or third parties (government or 

non-government) before the expiration of the ID (of 

account holder/ authorized representative). Such 

obligations include, but are not limited to, payment 

of credit cards, loans, direct debit payments, 

standing regular instructions for payments such as 

payment of utility bills, letters of credit and letters 

of guarantee etc. These also include high risk 

investment transactions due to price fluctuations 

that are likely to inflict damages to the customer, in 

which case the customer would be called upon by a 

bank officer and given a maximum period of 60 

days from the date of executing the transaction to 

have his ID renewed. 

- Standing instructions governing Saudi account not 

related to outstanding obligations are allowed to 

continue after the freezing of the account subject to 

the approval of the operation manager at the bank's 

Head Office, for a limited number of times and for a 

maximum period of 6 months as of the ID's expiry 

date. The bank should lay down the procedures and 

the policies which ensure control and activation of 

these cases in terms of limits and number of times. 

- Accounts of Saudi individuals (male and female), 

diplomats, students on scholarship abroad, patients 

with chronic diseases staying at hospitals or other 

places, prisoners and the like, soon after the bank 

becomes aware of them, in which case they may be 

given 6 months from the date of expiration of ID 

including the 90 day grace period which is allowed 

for those whose civil status card has expired. The 

bank may extend this period for another six months 

subject to the approval of the head of operations at 

the bank’s head office, provided that only one 

transaction is effected during this extension period. 

Banks must keep contact with the account holders in 

the proper manner, according to the file of each 

customer or subject to the procedures and references 

it deems fit. For longer extensions and frequencies 

banks must obtain prior approval from both the 

chief executive officer (the general director) and the 

compliance department manager. 

- For the  accounts of the State employees whose 

salaries are delivered through banks and whose 

accounts are frozen and are not able to present a 

Status Card or national Identification Card because 

of certain formality problem in respect therewith, 

they shall be allowed a 6 months' delay period after 

the date of expiration of their identification 

documents or updating due date including the ninety  

(90) days' period allowed to those whose Personal 

Status cards have expired, after presenting the 

official employment card or an official reference 

letter. 
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 تحديث بيانات الحسابات: – 7
 .تبدأ عممية تحديد ىكية العميؿ في بداية التعامؿ 4-1
ككعمميػػػػة رقابيػػػػة يتكجػػػػب عمػػػػى البنػػػػكؾ الطمػػػػب مػػػػف كافػػػػة عمالئيػػػػا  4-2

حسػػػػب  تحػػػػديث قاعػػػػدة معمكمػػػػات الحسػػػػاب المحػػػػتفظ بػػػػو فػػػػي البنػػػػؾ
كػػؿ خمػػس سػػنكات كحػػد الحػػاالت كالمػػدد المحػػددة فػػي ىػػذه القكاعػػد أك 

 ظركؼ كالحاالت االستثنائية.لمأقصى 
 

 يشػػػػمؿ التحػػػػديث المعمكمػػػػات الشخصػػػػية كالعنػػػػكاف كنمػػػػكذج التكقيػػػػع 4-3 
بمػا فػي ذلػؾ مػف يعمػؿ نيابػة /  كمصادر الدخؿ )الرئيسية كاإلضافية(

ككيػػػؿ عػػػف العميػػػؿ، كعمػػػى البنػػػكؾ كضػػػع إجػػػراءات كسياسػػػات دائمػػػة 
ف مػػف لسػػبؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ، كالكقػػت المناسػػب إلجػػراء التحػػديث كقػػد يكػػك 

أك طمػب بطاقػة صػػراؼ  ضػمنيا عنػد تقػدـ العميػػؿ لطمػب خدمػة بنكيػػة
أك   لػػي أك إعػػػادة إصػػدارىا أك دفتػػػر شػػيكات أك كشػػػؼ حسػػاب بنكػػػي

إجػػراء عمميػػة ىامػػة أك عنػػد حػػدكث تغييػػر جػػكىرم فػػي طريقػػة تشػػغيؿ 
الحسػػػاب أك عنػػػد تجديػػػد ىكيػػػة العميػػػؿ أك عنػػػد شػػػعكر البنػػػؾ فػػػي أم 

 ككيمو.ة عف العميؿ أك كقت أنو بحاجة لمعمكمات إضافي
بالنسػػػػبة لمحسػػػػابات المفتكحػػػػة بيكيػػػػات شخصػػػػية كتقػػػػؿ شػػػػركط مػػػػدة  4-4 

سػػرياف مفعكليػػا عػػف سػػنتيف ىجريػػة، يكتفػػى بطمػػب تجديػػد اليكيػػة عنػػد 
انتيائيػػا فػػي المػػرة األكلػػى كمطالبػػة العميػػؿ بالتحػػديث لكػػؿ مػػا تشػػممو 

مػػا تػػـ عمميػػة التحػػديث عنػػد تجديػػد اليكيػػة فػػي المػػرة الالحقػػة )مػػا عػػدا 
الػػنص عميػػو صػػراحة فػػي بعػػض الحػػاالت التػػي ينبغػػي تحػػديثيا بشػػكؿ 

 سنكم أك اقؿ مف ذلؾ )كالبمكشييف كالتركستانييف كغيرىـ(.
بالنسػػبة لمحسػػابات المفتكحػػة بيكيػػات كمسػػتندات مػػدد سػػريانيا ثػػالث  4-5

سػػنكات فػػال بػػد مػػف تحػػديث بيانػػات الحسػػاب مػػع نيايػػة المػػدة المحػػددة 
تندات التػػرخيص أك السػػجؿ كذلػػؾ كػػؿ مػػرة يػػتـ لسػػرياف اليكيػػة أك مسػػ

 التجديد فييا.
بالنسبة لميكيات التي تتجاكز مدد سػريانيا خمػس سػنكات مثػؿ بطاقػة  4-6

أك اليكيػػة الكطنيػػة كمثيميػػا يجػػب إال تتجػػاكز مػػدة  شخصػػيةال األحػػكاؿ
بحيػث يؤخػػذ ذلػؾ فػي االعتبػػار  أقصػىسػنكات كحػػد  الخمػسالتحػديث 

بتمػؾ اليكيػات كال يعتػد بتػاريا سػريانيا إذا  عند فػتح الحسػابات الجديػد
 كاف باقي مف مدتو أكثر مف خمس سنكات.

بالنسػػػبة لمحسػػػابات المفتكحػػػة بمكجػػػب مكافقػػػات أك خطابػػػات رسػػػمية  4-7
مثػػػػؿ الحسػػػػابات الحككميػػػػة كالسػػػػفارات أك مثيميػػػػا كالمنظمػػػػات الدكليػػػػة 
كمثيميػا أك بمكجػػب تػػراخيص كسػػجالت مفتكحػة المػػدة مثػػؿ الجمعيػػات 

المؤسسات الخيرية كالمدارس األىمية فانو يتكجب أف ال تتجػاكز مػدد ك 
 تحديثيا الخمس سنكات كحد أقصى.

بالنسػػبة لحسػػابات بعثػػات الحػػج الرسػػمية كالييئػػات الخاصػػة الخارجيػػة  4-8
 محػػـرلتنظػيـ قػػدـك الحجػػاج مػف خػػارج المممكػػة تجمػػد فػي نيايػػة شػػير 

ئكؿ العمميػػات كػؿ سػػنة بمكافقػة خطيػة مػف مسػ رجػبكتحػدث مػف أكؿ 
 المركز الرئيسي بالبنؾ كبصالحية  لية برقمو السرم. /باإلدارة العامة

أمػا حسػػابات البنػػكؾ المراسػػمة، فيػػتـ التحػػديث كػػؿ ثػػالث سػػنكات كحػػد  4-9

4 -  Updating Account Data: 
4-1customer identification must be established at the 

outset of relationship. 
4-2 As a measure of control, banks must require all their 

customers to update the database of their accounts with 

the bank according to the cases and the periods 

provided in These Rules or every five years as a 

maximum limit for any exceptional cases and 

circumstances.  

4-3 Updating must include personal information, address, 

signature specimen and (major and additional) income 

sources, including those who act on behalf of a 

customer or as his agent. Banks must establish 

procedures and policies that ensure the realization of 

these objectives. The appropriate time of updating, 

may, among other things, be when the customer 

requests a banking service, issuance or re-issuance of 

an ATM card, check book, bank account statement, 

making a significant transaction, when a material 

change occurs in the way the account is operated, 

when customer’s ID is renewed or when the Bank feels 

at any time that it needs additional information about 

the customer or his representative. 

4-4 For accounts opened under personal identification 

documents with validity duration of less than two 

Hejerian years, it shall suffice to demand the renewal 

of the identification document upon it's first expiry and 

the updating of all relevant data and information upon 

ID subsequent expiry (except otherwise explicitly 

stated in certain cases that should be updated on an 

annual basis or less than that (such as for Beloushies, 

Turkstanians, etc). 

4-5   For accounts opened under personal identification 

documents with validity duration of three Hejerian 

years, the account data must be updated at the end of 

the validity duration of identification card, license or 

registration document each time they are renewed. 

4-6 For identification documents with validity duration of 

more that five years such as Civil Status Card or 

national Identification Card and the like, period of 

updating must not exceed five years as maximum so 

that this is taken into consideration on opening new 

account under such identification documents, in which 

case actual validity duration thereof shall not be 

considered if there remains more than five years until 

such validity expires. 

4-7 For accounts opened under official approvals or 

letters, such as government accounts and the accounts 

of embassies and the like and international 

organizations and the like, or under open-term licenses 

and registrations such as those of charity societies and 

organizations and private schools, updating period 

should not exceed max. 5 years. 
 

4-8 The accounts of official pilgrim missions and those of 

private foreign organization, engaged in arranging 

arrival of pilgrims from outside the Kingdom, shall be 

frozen at the end of Moharram and updated at the 

beginning of Rajab every year under the written 

approval of the Operations Officer at the Bank Head 

quarter /main office by automated power assigned to 
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   أقصى.
يجػػػب األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار أف كثػػػائؽ اليكيػػػة أك كثػػػائؽ التسػػػجيؿ  4-10

قػػػات الحسػػػابات كالمكافقػػػات الرسػػػمية ىػػػي كسػػػائؿ إلجػػػراء تحػػػديث مكاف
فقػػػط  تقمة بػػػذاتيا كيجػػػب أف ال يكتفػػػى بيػػػذه الكثػػػائؽكليسػػػت غايػػػة مسػػػ

 عمى أنيا عممية تحديث لمحسابات.
في حاؿ االشتباه فػي أم كقػت مػف األكقػات بكجػكد غسػؿ أمػكاؿ أك  4-11

تمكيػػػػػؿ اإلرىػػػػػاب فإنػػػػػو يجػػػػػب العمػػػػػؿ عمػػػػػى تحػػػػػديث بيانػػػػػات العميػػػػػؿ 
 كالمفكضيف.

 

 الحسابات الراكدة: - 1
كلػػػـ يػػػتـ عميػػػو أيػػػة حركػػػة مػػػف قبػػػؿ  سػػػتة أشػػػيركمػػػؿ الحسػػػاب فتػػػرة إذا أ •

(، كيجػػب أف يخضػػع لمرقابػػة Inactiveالعميػػؿ ُفيعػػد حسػػابان غيػػر نشػػط )
كىػػػذا اإلجػػػراء لػػػيس لػػػو عالقػػػة بقكاعػػػد التجميػػػد بسػػػبب  .الثنائيػػػة لتنشػػػيطو

 انتياء صالحية ىكية صاحب الحساب .

( مػػةكام ةسػػنمكعػػو مػػا مجأخػػرل )أم سػػتة أشػػير الحسػػاب فتػػرة  أكمػػؿإذا  •
دكف أم حركػػػػػػة ماليػػػػػػػة عميػػػػػػو مػػػػػػػف قبػػػػػػؿ العميػػػػػػػؿ فيعػػػػػػد حسػػػػػػػابا راكػػػػػػػدا 

(Dormant،)  كيجػػػػػػب أف يخضػػػػػػع لمرقابػػػػػػة الثنائيػػػػػػة بصػػػػػػالحية أعمػػػػػػى
 لتنشيطو.

الحسػػػػػاب الراكػػػػػد سػػػػػحب أك تحكيػػػػػؿ عمػػػػػى ال يسػػػػػمح بقبػػػػػكؿ أيػػػػػة حركػػػػػة  •
(Dormantإال بحضػػػكر العميػػػؿ ) شخصػػػيا أك الككيػػػؿ الشػػػرعي  الفـــرد

التػػو عمػػى التعامػػؿ عمػػى الحسػػابات البنكيػػة لمعميػػؿ أك المنصػػكص فػػي كك
المفػػكض عمػػى الحسػػاب إذا كػػاف حسػػاب منشػػاة )شػػخص  كرثتػػو أكككيػػؿ 

 .اعتبارم(
إذا أكمػػؿ الحسػػاب خمػػس سػػنكات مػػف ضػػمنيا المػػدد المػػذككرة أعػػاله كلػػـ  •

يػػتـ عميػػو خػػالؿ ىػػذه المػػدة أيػػة عمميػػة سػػحب أك تحكيػػؿ مػػف قبػػؿ العميػػؿ 
لحسػاب ، أك حركػة إيػداع مػف قبمػو أك مػف قبػؿ أك ككيمو المفكض عمػى ا

( Unclaimedككيمػػو المفػػػكض فيعػػد الحسػػػاب راكػػػدان غيػػر مطالػػػب بػػػو )
كعمػػػى البنػػػؾ تحكيػػػؿ الرصػػػيد إلػػػى حسػػػاب مجمػػػع عمػػػى مسػػػػػتكل البنػػػػػؾ 

(Suspense Account خػػػػػاص بيػػػػػذه الحسػػػػػابات فقػػػػػط ، ماعػػػػػدا )
فػػؽ العقػػد دكف الحسػػابات التػػي تقضػػي عقكدىػػا بالتجديػػد سػػنكيُا )دكريػػان( ك 

حضػػكر العميػػؿ مثػػؿ الكدائػػع االسػػتثمارية فػػال يشػػمميا التحكيػػؿ لمحسػػاب 
( سػػػنكات كالتكاصػػػؿ مػػػع 5المجمػػػع كلكػػػف يشػػػمميا الحصػػػر عنػػػد إكمػػػاؿ )

 العميؿ.

يسمح في كافة المدد كالمراحػؿ المكضػحة أعػاله )غيػر النشػط ، الراكػد ،  •
الػػكاردة عػػف غيػػر المطالػػب بػػو( بقبػػكؿ اإليػػداعات بأنكاعيػػا الشخصػػية أك 

التػػػي تػػػتـ ك أربػػػاح األسػػػيـ طريػػػؽ المقاصػػػة كالحػػػكاالت المحميػػػة كالدكليػػػة 
 عف طريؽ شخص غير صاحب الحساب ، كدكف تغيير حالة الحساب.

في حاؿ مراجعة العميؿ لمبنؾ بعد الخمس سنكات إلعػادة تنشػيط حسػابو  •

his PIN number. 
4-9 For accounts of correspondent banks, updating 

shall be made every three years as maximum. 

4-10 Identification documents or registration 

documents and official approvals shall be 

considered as a means for processing updating of 

accounts approvals rather than an independent 

objective as such, and should not be considered as 

constituting in themselves the account updating 

process. 

4-11 If there is any suspicion of money laundry or 

terrorist financing in any time, customer and 

authorized persons information must be updated. 

5. Dormant Accounts : 
 If an account completes 6 months period  with no 

movement what so ever by the customer, the 

account will be considered as “Inactive” and should 

be subjected to dual control for activation thereof. 

This measure has no relation with the rules of 

account freezing by reason of the expiration of the 

account holder's identification document validity 

duration.  

 If an account completes another 6 months period 

(i.e. one full year in total) with no movement therein 

by the customer, the account will be considered as 

“Dormant” and should be subjected to a higher 

authority dual control for activation thereof. 

 No transaction of withdrawal or transfer is allowed 

on dormant account except in the presence of the 

respective individual customer personally or his 

legal attorney under an explicit specific power of 

attorney issued by the customer to operate the 

account, or his heirs’ attorney or the person duly 

authorized to deal in the account if such an account 

is of an entity (juristic person). 

 If the account completes five-years' period 

including the above-mentioned periods, with no 

transactions of withdrawal or transfer by the 

customer or his authorized agent, or deposit by the 

client or his authorized agent, then the account shall 

be considered (unclaimed) and the bank should 

transfer the balance thereof to a pooled Suspense 

Account reserved for these accounts. The accounts 

that are required to be contractually renewed 

without the customer presence annually 

(periodically) such as investment deposits are 

excluded from the pooled account but included 

when five years are completed and client must be 

communicated. 
 

 In all the above-mentioned periods ( for inactive, 

dormant,  unclaimed accounts), it is allowed to 

accept deposits of personal nature or incoming 

deposits through clearance, national, international 

remittance and deposit of share proceeds performed 

by another person (not account holder) without 

changing the account status. 
 

 If, after the aforementioned five years, the customer 
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أك سحب الرصيد فيتـ فتح حساب جديد لػو أك يصػرؼ لػو الرصػيد القػائـ 
جالت البنؾ بعد التأكد مف شخصية العميػؿ أك الككيػؿ الشػرعي أك في س

كيتطمػػب اإلشػارة إلػػى اإلجػراء المنفػػذ ضػػمف  اليكيػػة،ككيػؿ كرثتػػو كسػرياف 
البياف التفصيمي بيذه الحاالت حسب مػا ذكػر أعػاله لممؤسسػة فػي نيايػة 

 سنة.كؿ 
 

يجػػب أف يقػػـك البنػػؾ بحجػػب تكقيػػع العميػػؿ كرصػػيده مػػف شاشػػات الفػػركع  •
ئيػػػػان عنػػػػد مضػػػػي خمػػػػس سػػػػنكات عمػػػػى الحسػػػػاب دكف حركػػػػة ماليػػػػة ، نيا

كحصر الرقابة عمى ىذه الحسابات فػي اإلدارة العامػة )المركػز الرئيسػي( 
 لمبنؾ بإشراؼ إدارة االلتزاـ باألنظمة.

 
 

يجػػػب أف يقػػػـك البنػػػؾ بكضػػػع السياسػػػات كاإلجػػػراءات التػػػي تكفػػػؿ الرقابػػػة  •
مػػالء كبمسػػتكل رقػػابي أعمػػى المزدكجػة عمػػى ممفػػات الحسػػابات الراكػػدة لمع

مػػف المسػػتكل المطبػػؽ عمػػى بقيػػة الممفػػات، ككػػذلؾ اسػػتقالليتيا عػػف بقيػػة 
الممفػػات، كتػػكفير أدكات السػػالمة األمنيػػة الالزمػػة لحمايتيػػا مػػف مخػػاطر 

 الحفظ.

يجػػب عمػػى البنػػؾ تطبيػػؽ ىػػذه القاعػػدة عمػػى كافػػة العمػػالء دكف اسػػتثناء  •
أخػرل نشػطة ، حيػث يتطمػب بما في ذلػؾ العمػالء الػذيف لػدييـ حسػابات 

مػػػػػف البنػػػػػؾ فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة األخيػػػػػرة التكاصػػػػػؿ مػػػػػع العميػػػػػؿ )صػػػػػاحب 
الحسػػابات النشػػطة( قبػػؿ نيايػػة مػػدة الخمػػس سػػنكات كالطمػػب منػػو إجػػراء 
ذا لػػـ يػػتـ ذلػػؾ فتطبػػؽ  عمميػػة ماليػػة مػػف قبمػػو تكفػػؿ تحريػػؾ الحسػػاب ، كا 

بعػػد  عميػػو نػػص الفقػػرة أعػػاله الخاصػػة بمراجعػػة العميػػؿ إلعػػادة التنشػػيط
 خمس سنكات.

جػػػػراءات معتمػػػػدة مػػػػف مجمػػػػس  • يجػػػب أف يقػػػػـك البنػػػػؾ بكضػػػػع سياسػػػػات كا 
اإلدارة لمتكاصػػػؿ مػػػع أصػػػحاب الحسػػػابات الراكػػػدة عمػػػى مسػػػتكل الفػػػركع 
كاإلدارة العامػػة تتضػػمف إجػػراءات التكاصػػؿ كالمسػػؤكليات كالتكثيػػؽ كفئػػات 

 .الحسابات ، كالتقارير الدكرية لمتكاصؿ كالجيكد المبذكلة كالنتائج

يجب إبقاء جميع الحسابات الراكدة غير المطالب بيا التػي نصػت عمييػا  •
الخمػػس سػػنكات كػػالتزاـ عمػػى البنػػؾ فػػي المركػػز المػػالي كعػػدـ إجػػراء أم 
تصرؼ كػاف مػف قبػؿ البنػؾ عمػى رصػيد الحسػابات أيػان كػاف حػد الرصػيد 

 األدنى كالمدة الالحقة ، أك نكع الحساب.

المراجعػػة الداخميػػة عمػػى األقػػؿ  يجػػب أف تخضػػع ىػػذه الحسػػابات لبرنػػامج •
 مرة في السنة ، كأف يتـ رفع التقرير إلى لجنة المراجعة.

تطبؽ متطمبات الحسابات الراكدة غيػر المطالػب بيػا لمػدة خمػس سػنكات  •
كأكثػػػػر عمػػػػى جميػػػػػع حسػػػػابات العمػػػػالء كفػػػػػؽ تعريػػػػؼ الحسػػػػاب البنكػػػػػي 

رية أك )التعامؿ( كمنيا عمى سبيؿ المثػاؿ ال الحصػر الحسػابات االسػتثما
الحػػكاالت المعػػادة أك حسػػابات األمانػػة كخػػزائف األمانػػات )كجػػرد عػػػددم 

 دكف فتحيا( ، أرباح األسيـ كغير ذلؾ.

إلػػى مؤسسػػة النقػػد نيايػػة شػػير مػػارس مػػف كػػؿ سػػنة فػػي يجػػب رفػػع بيػػاف  •

applies to the bank to activate the account or to 

withdraw the balance there from, then a new 

account may be opened or the outstanding balance 

in the bank’s record may be paid to the customer, 

after verification of ID of the customer’s or his 

attorney or his heirs’ attorney. Action taken in this 

regard should be included in the related year-end 

report submitted to SAMA. 

 Banks should conceal the customer signature and 

balance totally from the branches screens after five 

years without financial movement on the account. 

Banks should restrict supervision on these accounts 

in the Bank Head Office with the supervision of the 

System Compliance Department. 
  

 Banks shall set the policies and procedures that 

ensure double supervision on the customer dormant 

accounts files with a higher level than that applied 

on other files. Dormant accounts files also must be 

isolated and the security tools must be available to 

prevent the archiving risk.  

 

 This rule must be applied on all customers without 

exceptions including the customers who have other 

active accounts. In this case, bank needs to contact 

the customer (holder of the active accounts) before 

the end of five years period and require making 

financial transaction to activate the account. If not, 

the above clause will be applicable. i.e. contact the 

customer to activate his account after the period  of 

five years.  

  
 The bank must set policies and procedures approved 

by the Board of Directors to contact the dormant 

accounts’ holders on the level of branches and head 

office including the communication procedures, 

responsibilities, documentations, account categories, 

periodical reports, efforts exerted and the results.   
 

 All unclaimed dormant accounts with five years 

period must be maintained as a liability of the bank 

financial status. Banks should not take any action 

related to these account balances regardless of the 

minimum balance limit and the succeeding period 

or the account type.   
 

 These accounts must be subjected to the internal 

audit program at least once in the year. The report 

must be raised to the audit committee.  

 

 The requirements of the unclaimed dormant 

accounts for five years and more on all customers’ 

accounts according to the banking account 

definition (Relationship) such as the investment 

accounts, returned transfers, trust accounts and safe 

deposit boxes (numeric inventory without opening) 

share proceeds and others should be applied.  
 

 At the end of March on yearly bases, a softcopy 
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برنػػػػامج أكسػػػػؿ كفػػػػؽ الجػػػػدكؿ المبمػػػػل لمبنػػػػؾ مػػػػػف  –عمػػػػى قػػػػرص مػػػػرف 
ئػػػة الحسػػػابات يتضػػػمف حصػػػر لمحسػػػابات حسػػػب طبيعػػػة كف –المؤسسػػػة 

كأرقػػػاـ الحسػػػابات دكف ذكػػػر المعمكمػػػات الشخصػػػية كذلػػػؾ كمػػػا ىػػػي فػػػي 
 نياية شير ديسمبر مف السنة السابقة .

 معايير مبدأ اعرف عميمك: - 6
 

يتكجػػب عمػػى البنػػكؾ  عميمػػؾلضػػماف فعاليػػة تطبيػػؽ برنػػامج اعػػرؼ  6-1
كناحيػػة أساسػػية أف تضػػع مكضػػع التطبيػػؽ معػػايير أخالقيػػة كقكاعػػد مينيػػة 

ليػػة يمتػػـز جميػػع مكظفييػػا بإتباعيػػا كأف تحػػدد نكعيػػة الحسػػابات المقبكلػػة عا
كذلػؾ بمػػا يمنػػع اسػػتخداـ البنػػؾ عػػف قصػػد أك غيػػر قصػػد مػػف قبػػؿ عناصػػر 

 إجرامية.

كما يتكجب عمى البنكؾ إدراج بعض العناصر األساسية فػي تصػميـ  6-2
دت برنامج اعرؼ عميمؾ كمنيا سياسة قبكؿ العميؿ كتحديد ىكيتػو كمػا ُحػد

كالمراقبػػة المسػػتمرة لمحسػػابات ذات المخػػاطر  ىػػذه القكاعػػد )كحػػد أدنػػى(فػػي 
دارة     المخاطر.العالية كا 

يجػب عمػػى البنػػكؾ التعامػػؿ مػػع العمػػالء بمكجػػب األسػػماء الػػكاردة فػػي  6-3
 .اليكيات كالكثائؽ الرسمية المقبكلة لمتعامؿ بمكجب ىذه القكاعد 

الحتفػػػاظ بػػػأم حسػػػاب مجيػػػكؿ يمنػػػع التعامػػػؿ أك فػػػتح أك تشػػػغيؿ أك ا 6-4
 .االسـ أك اسمان كىميان أك زائفان أك غير صحيح

 يمنع التعامؿ أك فتح أك تشغيؿ أك االحتفاظ بأم حسابان رقميان. 6-5

في حاؿ تقدـ عميؿ لفتح حساب أك بػدء عالقػة مصػرفية كتعػذر فػتح  6-6
دقػػة يتعمػػؽ بحسػػاب لػػو لكجػػكد شػػككؾ تتعمػػؽ بمعػػايير اعػػرؼ عميمػػؾ بسػػبب 

المتطمبػػات فإنػػو يتطمػػب  أك كفايػػة البيانػػات أك عػػدـ تنفيػػذ العميػػؿ صػػحةأك 
مػػػف البنػػػؾ عػػػدـ السػػػماح بفػػػتح الحسػػػاب أك بػػػدء العالقػػػة أك تنفيػػػذ عمميػػػات 

إلػى كحػدة التحريػات  ما تػـ االشػتباه بػو كمالحظتػوعف كعميو كذلؾ اإلبالغ 
 .المالية 

ينبغػي معرفػة  بمعرفة عمالئيا كلكف االكتفاءيتعيف عمى البنكؾ ليس  6-7
مصػرفية كطبيعتيػا كأف يػتـ العالقػة الالغرض مػف فػتح أم حسػاب بنكػي أك 

كأف يسػػػتمر بػػػذؿ  الطبيعيػػػةمراقبػػػة نشػػػاط الحسػػػابات لتحديػػػد العمميػػػات غيػػػر 
   .كنمط العمميات  العناية الكاجبة بصفة مستمرة بالنسبة لعالقات العمؿ

ي إدارة مخػػاطر يجػػب أف يكػػكف مبػػدأ اعػػرؼ عميمػػؾ الميػػزة البػػارزة فػػ  6-8
البنػػؾ كنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كأف تكثػػؼ برامجػػو بمػػا يتعػػدل ىػػذه العناصػػر 

 المخاطر.إلى درجة  استنادا

تقع المسئكلية النيائية عف التعرؼ عمى ىكية العمػالء ك األشػخاص  6-9
مػف صػحتيا كالتأكػد  كالمستفيد الحقيقػي الطبيعػي كالمفكضيف الككالء عنيـ

 لبنكؾ العاممة في المممكة.عمى عاتؽ ا كسالمتيا

يتكجػػػػػػب عمػػػػػػى البنػػػػػػكؾ اإلطػػػػػػالع كالتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف ىيكػػػػػػؿ الممكيػػػػػػة  6-10

statement must be reported to SAMA on a Floppy 

Disk -Excel program according to the schedule 

reported for the bank by SAMA- that includes 

accounts according to their nature, category and 

numbers without mentioning personal information 

as at the end of December of the previous year.  

6 -  Know Your Customer (KYC) Standards: 

6-1 To ensure effective implementation of a KYC 

program, banks should basically apply high ethical 

and professional standards and policies that all 

employees must follow. They must determine the 

types of accounts that are acceptable, in such a way 

that will prevent banks from being used, intentionally 

or unintentionally, by criminal elements.  

6-2 Banks should include certain key elements in the 

design of their KYC programs, including customer 

acceptance policy, customer identification as set in 

these Rules (at minimum), on-going monitoring of 

high-risk accounts, and risk management.  

6-3 Banks should deal with the clients by virtue of the 

names mentioned in their official identification 

documents accepted according to these guidelines.  

6-4 It is not allowed to deal, open, operate or maintain 

any anonymous account, or with vague, counterfeited 

or incorrect name. 

6-5 It is not allowed to deal, open, operate or maintain 

any numeric account without full details. 

6-6   If the client requested opening an account or ask 
for a banking relationship but it is not possible to open 
that account because of some suspicions related to 
KYC in regard to the accuracy, correctness, non 
sufficient data or the client not complying the 
requirements, the bank shall not allow to open the 
account, start the relationship or execute any 
transactions. Therefore, financial investigation unit 
must be advised about the suspicions.                                                                           

6-7 Banks should not only establish the identity of 
their customers, but should also acknowledge the 
purpose of opening any banking account or the 
banking relationship and its nature. Banks also shall 
monitor account activity to determine unusual 
transaction and should continue to exert due diligence 
toward the business relationship and operation pattern. 

6-8 KYC must be a core feature of bank’s risk 
management and internal audit procedures. Intensity 
of KYC programs beyond these essential elements 
should be tailored to the degree of risk involved.  

6-9 Banks operating in KSA are fully responsible for 
the final recognition of customers’ identity, their 
agents, authorized persons and the beneficiary owners. 
Banks also shall ensure that the identification 
documents are safe and sound.  

6-10 Banks should verify the ownership structure for 

the juristic persons to recognize the actual 
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لمعرفػػة المسػػتفيديف الحقيقيػػيف )المػػالؾ الطبيعيػػيف(  االعتبػػارييفلألشػػخاص 
أصػػػحاب السػػػيطرة الفعميػػػة النيائيػػػة كالتعػػػرؼ عمػػػى ىكيػػػاتيـ )ككحػػػد أدنػػػى 

لتأسػيس كممحقاتػو % حسػب عقػد ا5المالؾ الطبيعي الذم لػو ممكيػة بنسػبة 
 أك حسب البيانات المتاحة كالتعرؼ عمى ىكيات مدرائيا. 

خاصػػػان لمحسػػػابات التػػػي يػػػتـ فتحيػػػا كتشػػػغيميا  اىتمامػػػان يجػػب إيػػػالء  6-11
 بمكجب تككيالت.

قكاعػػػػد كمػػػا يتكجػػػػب تطبيػػػػؽ اإلرشػػػػادات التػػػػي تضػػػػمنيما كػػػػؿ مػػػػف  6-12
االخػتالس مميات غسؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كدليػؿ مكافحػة ع مكافحة

 كاالحتياؿ المالي الصادريف مف المؤسسة.

يجػػب عمػػى البنػػكؾ عنػػد االعتمػػاد عمػػى طػػرؼ ثالػػث عنػػد اسػػتيفاء  6-13
الحصػػكؿ عمػػى  لمعمػػالء المقيمػػيف خػػارج المممكػػة إجػػراءات العنايػػة الكاجبػػة

تعيػػػد مػػػػف الطػػػرؼ الثالػػػػث بتزكيػػػد السػػػػمطات اإلشػػػرافية فػػػػي المممكػػػة بأيػػػػة 
 .ؿ طمبيا بشكؿ فكرممعمكمات عف العمالء في حا

 :اللتزام مسئول/دور ومسئولية المراقب النظامي - 3
 

يجػػػػب أف يبػػػػدأ كضػػػػع كتحديػػػػد المعػػػػايير األخالقيػػػػة كالمينيػػػػة كالحسػػػػابات  •
)مسػػئكؿ المقبكلػػة فػػي برنػػامج اعػػرؼ عميمػػؾ مػػف قبػػؿ المراقػػب النظػػامي 

 كتحديثيا.بالتنسيؽ مع المراجعة الداخمية ككذلؾ مراجعتيا االلتزاـ( 

 
جراءات البنؾ تتكافؽ بحػدىا األدنػى  • كما يجب عميو التأكد بأف سياسات كا 

 غسػػؿ األمػػكاؿ مػػع المتطمبػػات القانكنيػػة كالتنظيميػػة المحميػػة بشػػأف مكافحػػة
 .كتمكيؿ اإلرىاب

 

أف يكػػػكف لػػػو الصػػػالحية كالحػػػؽ فػػػي الكصػػػكؿ فػػػي الكقػػػت المناسػػػب إلػػػى  •
اجبػػػػة تجػػػػػاه بيانػػػػات تعريػػػػؼ العمػػػػػالء كغيرىػػػػا مػػػػػف معمكمػػػػات العنايػػػػػة الك 
 العمالء كسجالت العمميات كالبيانات األخرل ذات الصمة.

ـــــــا   - 8 ـــــــوكال  واألمن ـــــــون أو األوصـــــــيا  وال والمفوضـــــــون: ) طبيعي
 اعتباريون(

 
 األفػػراد يتكجػػب عمػػى البنػػكؾ اإلطػػالع عمػػى العالقػػة الحقيقيػػة لمعمػػالء .1

الػػػذيف يفتحػػػكف حسػػػابات كأكصػػػياء أك ككػػػالء أك أمنػػػاء أك مفكضػػػكف 

 خػػػريف أك كسػػػطاء أك نيابػػػة  ألفػػػراد يتصػػػرفكف ككاجيػػػة فقػػػطكأنيػػػـ ال 

 عنيـ.

 والعمميات:المراقبة المستمرة لمحسابات  - 6
  يتكجػػػب عمػػػي البنػػػكؾ القيػػػاـ بالمراقبػػػة المسػػػتمرة لمحسػػػابات المصػػػرفية

بػػالغكنشػػاطات حسػػابات عمالئيػػا لتحديػػد العمميػػات المشػػبكىة  كحػػدة  كا 
شػػػػعار الم التحريػػػػات الماليػػػػة كأف تطبػػػػؽ  بػػػػذلؾ.ؤسسػػػػة عمػػػػا يالحػػػػظ كا 

إجػػػػراءات رسػػػػمية لمتعػػػػرؼ عمػػػػى األنشػػػػطة غيػػػػر الطبيعيػػػػة كالمشػػػػبكىة 
كالحسػابات التػي تتعػدل حػدكد معينػة كالصػفقات التػي لػيس ليػا معنػػى 

كبيػػرة أك عديػػدة  داعاتيػػإأك تجػػارم أك عنػػد إجػػراء عمميػػات  اقتصػػادم

beneficiaries (beneficiary owners) who hold the final 

power, recognize their identities (at minimum the 

natural owner who has 5% according to the 

organization by laws and its attachments or according 

to available data) and recognize the identities of the 

managers.  

6-11 special attention should be given to the accounts 

opened and operated in virtue of delegation. 

6-12 Instructions given in SAMA's Money Laundering 

Control, Financing of Terrorism and Fraud Prevention 

Manual must be implemented. 

6-13 For fulfilling due diligence measures for 

customers residing outside the kingdom by depending 

on a third party, banks must obtain from that party an 

undertaking that it would provide the supervisory 

authorities in the Kingdom with any requested 

information about customers immediately. 
 

 

7 -  Role of Regulatory Supervisor/Compliance 

Officer :  

•  Establishment, review, and updating of ethical and 
professional standards and determination of 
acceptable accounts under KYC program should be 
started by the Supervisory Authority (compliance 
officer) in coordination with the Internal Audit. 

 

• Ensure that the bank policies and procedures at least 
conform with local statutory and regulatory 
requirements with respect to money laundering and 
terrorism finance prevention. 

 

• The Regulatory Supervisor/Compliance Officer 
Shall have the authority and right to access, at any 
time, customers’ identification information and 
other information needed toward customers, 
transaction records and other related information. 

 

8 -Trustees, Nominees Sponsors and 

Authorized Representatives (natural or 

juristic) : 

•  Banks should understand the true relationship of 

individual customers who open accounts as 

sponsors, nominees, trustees or authorized 

representatives, and ensure that such sponsors, 

nominees, trustees or authorized representatives do 

not act only as a“ front” for other individuals or as 

intermediaries or on their behalf.  
 

9 -On-Going Monitoring of Accounts  and 

Transactions : 

 Banks should always monitor the accounts and their 

transactions and activity, identify any suspicious 

transactions and report these to the Financial 

Investigation Unit and inform SAMA accordingly. 

They should implement formal procedures to 

identify unusual or suspicious activities, such as 

accounts exceeding certain limits, transactions of no 

economic or commercial purpose or those involving 
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 تحكيميا.كمف ثـ 

 المخػػاطر  حسػػب مسػػتكلتصػػنيؼ الحسػػابات كالتعػػامالت  كمػػا يتكجػػب

حسػػػابات عاليػػػػة المخػػػاطر إال بمكافقػػػػة اإلدارة أيػػػػة بحيػػػث ال يػػػػتـ فػػػتح 

كال يسػػػمح أيضػػػان باسػػػتمرار مػػػا يػػػتـ اكتشػػػافو منيػػػا خػػػالؿ العميػػػا لمبنػػػؾ 

إخضػػػػػػاع  كبحيػػػػػػث يػػػػػػتـالتعػػػػػػامالت إال بمكافقػػػػػػة اإلدارة العميػػػػػػا لمبنػػػػػػؾ 

ككضػػػع مؤشػػػرات  كمسػػػتمرة الحسػػػابات عاليػػػة المخػػػاطر لرقابػػػة مكثفػػػة

إلػػػػى بمػػػػد منشػػػػأ العميػػػػؿ كمصػػػػدر المػػػػاؿ كنكعيػػػػة  اسػػػػتناداا رئيسػػػػية ليػػػػ

كبيػػػػػػر بأنظمػػػػػػة  اىتمػػػػػػاـكأف تػػػػػػكلي اإلدارة العميػػػػػػا  كغيرىػػػػػػا.العمميػػػػػػات 

المعمكمػػػػػات اإلداريػػػػػة كباألعمػػػػػاؿ البنكيػػػػػة الشخصػػػػػية ذات المخػػػػػاطر 

كبخاصػة العمػالء كيان كحد أدنى(ن)سكمراجعتيا بصفة منتظمة  العالية.

 األكثر أىمية عمى األقؿ.

 دقيقػة يجب عمى البنكؾ أف تضع في إجراءاتيا الداخميػة إجػراءات  كما
خاصػػػػة بالخػػػػدمات اإللكتركنيػػػػة المقدمػػػػة لمعمػػػػالء، بحيػػػػث تمكػػػػف مػػػػف 

 ذكممراقبػػة التعػػامالت االلكتركنيػػة كمراقبػػة المخػػاطر عمكمػػا كالعمػػالء 
بصفة أساسية كفؽ مؤشرات تمكف مف معرفػة كقيػاس العالية المخاطر 

مػػػػػف خػػػػػالؿ عمميػػػػػات ىػػػػػذه جنائيػػػػػة يات مػػػػػدل كجػػػػػكد مخػػػػػاطر كشػػػػػب
 الخدمات.

  يجػػػب أف تكػػػػكف عمميػػػػة مراقبػػػػة حسػػػابات العمػػػػالء المكجػػػػكديف جميعػػػػان
)سػػكاءن المكجػػكديف قبػػؿ صػػدكر نظػػاـ مكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ أك بعػػده( 

 .كعممياتيـ عمى أساس األىمية النسبية كالمخاطر

 القواعد:التدريب كمبدأ أساسي ليذه  - 56
عػػػػدـ تكميػػػػؼ أم صػػػػراؼ أك مكظػػػػؼ خػػػػدمات يتكجػػػػب عمػػػػى البنػػػػكؾ  •

مبػػدأ كمعػػايير اعػػرؼ عميمػػؾ  ات عػػفعمػػالء إال بعػػد إلحاقػػو فػػي دكر 
(KYC كمكافحػػػة عمميػػػات غسػػػؿ )،ككػػػذلؾ سياسػػػة السػػػمكؾ  األمػػػكاؿ

 البنؾ.الميني كاألخالقي لمكظفي 
كأف تقػػػـك البنػػػكؾ بكضػػػع بػػػرامج مسػػػتمرة لتػػػدريب مػػػف ىػػػـ عمػػػى رأس   •

 .المكضكعاتالعمؿ في ذات 

تضمف البنكؾ فػي برامجيػا التدريبيػة كبشػكؿ مكثػؼ التػدريب عمػى أف  •
 .اكتطبيقاتيىذه القكاعد محتكل 

 

   عمييا:الكشف عن الحسابات واألرصدة والحجز – 55
 

 الكشف والحجز بناً  عمى طمب الجيات الرسمية: 55-5

ألغػػػػراض الكشػػػػؼ عػػػػف الحسػػػػابات كاألرصػػػػدة كقاعػػػػدة أساسػػػػية فإنػػػػو 
الجيػػػػػات الرسػػػػػمية يجػػػػػب أف يػػػػػتـ  طمػػػػػب كالحجػػػػػز عمييػػػػػا بنػػػػػاء عمػػػػػى

 .االتصاؿ بيف ىذه الجيات كالبنكؾ عبر مؤسسة النقد فقط
 

large or frequent cash deposits and subsequent 

transferring of such deposits. 

  Accounts and transactions must be classified 

according to the risk level so that no high risk 

accounts will be opened except after obtaining the 

bank senior management approval. Also, the 

discovered transactions shall not be allowed to be 

continued as well, except after the approval of high 

management. There should be intensified 

monitoring of high risk accounts. Every bank should 

set key indicators for such accounts based on the 

country of origin, source of funds and the type of 

transactions involved, etc. The senior management 

should pay great attention to management 

information systems and high risk personal banking 

transactions. Such transactions should be reviewed 

regularly (at least annually), especially with regard 

to high risk clients. 

  Banks should include in its internal procedures 

those related to the e-services provided to the clients 

to enable monitoring the electronic transactions, 

risks in general and clients of high risks basically 

according to indicators that enable acknowledging 

and measuring the risks extent and criminal 

suspicions through these services. 

 Monitoring accounts of all existing customers 

(whether before or after the issue of the Anti-Money 

Laundry Law) and their operations must be carried 

out on the basis of materiality and risks. 

10 - Training as a Key Principle for these Rules: 

  Banks should not assign any teller or customer 
service staff before attending courses on KYC, anti-
money laundering measures, and ethical and 
professional behavior of bankers. 

  Banks should put in place continued training 
programs to provide on-job training to employees in 
these areas.  

• Banks should include in their training programs, 
extensive training on the contents of these Rules 
and their applications. 

11- Disclosing of account data and blocking 

balances: 
11-1 Disclosing and blocking at the request of 

official authorities : 

As a basic rule, for the purposes of disclosing of 

accounts  and balances and blocking thereof 

pursuant to an order by the concerned official 

authorities, communications between these official 

authorities and the banks should be made through 

SAMA only. 
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مؤسســة الكشــف عــن الحســابات واألرصــدة بنــا  عمــى طمــب  55-5-5
 نقد العربي السعودي:ال

عمػى طمػب المؤسسػػة  كاألرصػدة بنػػاءألغػراض الكشػؼ عػػف الحسػابات 
عمػى جميػع البنػكؾ أف  المنظمة لػذلؾ، يتكجػب كالقكاعد كفؽ التعميمات

يػػؿ معكالجميػػع العالقػػات القائمػػة بػػيف البنػػؾ تشػػمؿ فػػي بحثيػػا لمكشػػؼ 
المعمقػػػػػػة كمنيػػػػػػا الحسػػػػػػابات القائمػػػػػػة كالحسػػػػػػابات المقفمػػػػػػة كالحسػػػػػػابات 

كالحسػابات االسػتثمارية كالكدائػع كأربػاح  غيػر المطالػب بيػاالحسػابات ك 
االئتمػاف  األسيـ كالصػناديؽ االسػتثمارية كصػناديؽ األمانػات كبطاقػات

كسػػػػػػكاء باالسػػػػػػـ  الحػػػػػػكاالت العاجمػػػػػػة(كحسػػػػػػابات التحكيػػػػػػؿ )عضػػػػػػكية 
الشخصػػي لمفػػرد أك مؤسسػػاتو الفرديػػة أك مشػػاركاتو فػػي الشػػركات، كاف 
تضػػمف البنػػكؾ فػػي إفادتيػػا لممؤسسػػة الػػنص عمػػى شػػمكؿ البحػػث ليػػذه 
الحسػػابات كالتعػػامالت، إال فػػي  حالػػة نػػص طمػػب الكشػػؼ عمػػى طمػػب 

 دد فقط.محدد فيجاب الطمب المح
 

 :مؤسسةاألرصدة بنا  عمى طمب المى عحجز ال 11-1-2

الحسػابات كاألرصػدة بنػاء عمػى طمػب المؤسسػة  مػىعحجز ألغراض ال
بمـا  ـااللتػزا كفؽ التعميمات المنظمة لػذلؾ، يتكجػب عمػى جميػع البنػكؾ

 :يمي
إجراء الحجز عمػى الرصػيد القػائـ كمنػع السػحكبات نيائيػا كقػت الحجػز    -

فػػتح حسػػابات جديػػدة إال إذا نػػص طمػػب المؤسسػػة عمػػى كبعػػده كعػػدـ 
الحجػػز عمػػى أرصػػدة محػػددة كحسػػابات محػػددة فيقتصػػر الحجػػز عمػػى 

 ما تـ النص عميو فقط.

-11أف يشػػمؿ الحجػػز كافػػة الحسػػابات كالتعػػامالت الػػكاردة فػػي فقػػرة  -
أعاله باستثناء مشاركة العميؿ في حسػابات الشػركات المشػارؾ  1-1

 طمب المؤسسة عمى خالؼ ذلؾ.في ممكيتيا ما لـ ينص 

يجػػب عمػػى البنػػكؾ إبقػػاء الحجػػز مسػػتمرا كسػػارم المفعػػكؿ بشػػكؿ دائػػـ  -
إلى أف يرد لمبنؾ مف المؤسسة إشعار يرفع الحجز كالسػماح بالتعامػؿ 

 عمى الحسابات.

يجػػب عمػػى البنػػكؾ عنػػد إجػػراء الحجػػز االلتػػزاـ بالتعميمػػات المتعمقػػػة   -
ف المحكلػػػػة أك المفتكحػػػػة بالخصػػػػـ مػػػػف ركاتػػػػب المػػػػكظفيف كالمتقاعػػػػدي

 بالبنؾ.
 

 الحجز بسبب الوفاة أو اإلفالس أو فقد األىمية: 55-3

ــد  55-3-5 ــالحجز بســبب الوفــاة أو اإلفــالس أو فق اإلخطــار الرســمي ب
 األىمية:

بكفاة صاحب /أك أحػد أصػحاب  رسميان  في حالة عمـ البنؾ أك استمـ إخطاران 
تقييػػد أىميتػػو مػػف قبػػؿ جيػػة الحجػػر عميػػو أك  أكالحسػػاب أك إشػػيار إفالسػػو 
المرعيػة يتكجػب عمػى البنػؾ كقػؼ المعػامالت  ةنظامية، فانو استنادان لألنظمػ

الخاصػػػة بالحسػػػاب كحجػػػز الرصػػػيد، مػػػا لػػػـ يكػػػف نظػػػاـ الشػػػركات أك نظػػػاـ 

11.1.1 Disclosing of account data and balances 

pursuant to SAMA request: 

For the purpose of disclosing of account and 
balances upon SAMA instructions, in accordance 
with the applicable regulations, banks should 
include in their search disclosing of all relations 
between the bank and the customer, including the 
existing accounts and all active, closed, suspense, 
unclaimed accounts and investment accounts, 
deposits and, securities dividends، mutual funds, 
safe deposits, credit cards, express remittances 
(SWIFT) either opened under the personal name of 
the individual customer, his individual 
establishments or his share in other companies. 
Banks should ensure that their reply to SAMA 
indicates that search made in this respect covered all 
of the above noted categories of accounts and 
transactions. Save in case the disclosure request 
consists of a specific request, only such specific 
request shall be responded to. 

 

11.1.2 Blocking balances pursuant to SAMA 

request: 

For purposes of blocking accounts and balances 

pursuant to SAMA request according to the 

applicable rules, banks should observe that:  

- Blocking shall include the outstanding balance, and 

all withdrawals there from shall be entirely stopped 

at and after the time of blocking no new accounts 

are to be opened unless SAMA's request demanded 

the blocking of specific balances and specific 

accounts, blocking shall be restricted to what is 

specifically demanded only in which case. 

- Blocking shall include all accounts and transactions 

stated in the above paragraph 11.1.1 with the 

exception of the customer's participation in 

companies (in which he is share holder) accounts 

unless otherwise stated in SAMA request.  

- Banks must maintain blocking permanently 

effective and valid until the bank receives a notice 

from SAMA for lifting the blocking and allowing 

dealing on such accounts. 

- In applying the blocking procedures, banks shall 

comply with the instructions related to the 

deduction from the employees and pensioners 

salaries transferred to, or opened by the bank.  
 

11-2 Blocking in the event of death, bankruptcy 

or loss of legal competence: 

 

11.2.1 Official notice on blocking by reason of 

death, bankruptcy or loss of legal competence; 
If a bank becomes aware of, or receives an official 
notification of, the death of an account holder(s) or 
declaration of his bankruptcy or of a restriction on 
his legal competence requested by an authorized 
party, the bank on the basis of applicable laws 
should stop all dealings related to the account and 
block the balance therein, Unless the companies law 
or the company’s articles of associations (in regard 
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الشػػركة األساسػػػي، بالنسػػػبة لألشػػػخاص االعتبػػػارييف يسػػػمح باسػػػتمرارىا رغػػػـ 
في السػػاحب أك أفمػػس أك حػػدكث أم ممػػا ذكػػر أعػػاله، أك مػػا لػػـ يكػػف قػػد تػػك 

 فقد أىميتو بعد إنشاء الشيؾ فال يعد ذلؾ مف اآلثار المترتبة عميو.

 
طمب الورثة واألوليا  واألوصيا  من البنوك الكشف عن  11-2-2

تعــامالت وأرصــدة حســابات مــورثييم أو فاقــدي األىميــة ومــن فــي 
 م.حكمي

دارة حسابات المتوفى: 55-3-3-5  كشف وا 
 

  شخص لمبنػؾ لالسػتعالـ كالكشػؼ عػف تعػامالت في حاؿ تقدـ أم
أك أرصػػػدة حسػػػابات أك عالقػػػات مصػػػرفية تخػػػص مكرثيػػػو يتكجػػػب 
عمػػػى البنػػػؾ االسػػػتجابة لطمبػػػو بعػػػد التحقػػػؽ مػػػف كجػػػكد المسػػػتندات 
كالكثػػائؽ الالزمػػة التػػي تخكلػػو ذلػػؾ كمنيػػا حػػدان أدنػػى شػػيادة الكفػػاة، 
كصػػػػؾ حصػػػػر اإلرث الػػػػذم يحػػػػدد أسػػػػماء الكرثػػػػة كمػػػػنيـ المتقػػػػدـ 
لالستعالـ، كفػي حػاؿ كػاف المتقػدـ لمبنػؾ ككػيالن شػرعيان عػف الكرثػة 
جميعػػػػػان أك أحػػػػػدىـ فيتطمػػػػػب الحصػػػػػكؿ منػػػػػو عمػػػػػى أصػػػػػؿ الككالػػػػػة 
الشػػرعية لػػو مػػف الكرثػػة أك مػػف أم مػػنيـ تخكلػػو حػػؽ االسػػتعالـ أك 
الكشػػؼ عػػف أرصػػدة المػػكرث. كيػػتـ تزكيػػد المتقػػدـ بالنتيجػػة كتابيػػان 

أف تشػمؿ كافػة العالقػات المصػرفية مع مراعاة الدقة في النتيجػة، ك 
التي تخص المتكفى كيحتفظ البنؾ بصكرة مف اإلفػادة مكقػع عمييػا 

 مف المستمـ باالستالـ. 

  إلدارة حسػػػػابات المتػػػػكفى بعػػػػد حجػػػػز األرصػػػػدة ككقػػػػؼ التعػػػػامالت
بسػػػػػبب الكفػػػػػاة يجػػػػػب أف يتثبػػػػػت البنػػػػػؾ مػػػػػف أصػػػػػحاب الحػػػػػؽ فػػػػػي 

صػكؿ النظاميػة الحساب لممتكفى السػعكدم، كالصػرؼ ليػـ كفقػا لأل

كمنيػػا حػػدان أدنػػى صػػؾ حصػػر اإلرث، كحضػػكر أصػػالة أك ككالػػة 

الكرثػػػة أك مػػػف يمػػػثميـ مجتمعػػػيف أك منفػػػرديف، كقػػػرار الصػػػرؼ أك 

التكزيػػع إمػػا رضػػػاءن أك مػػف المحكمػػػة الشػػرعية. كىػػػذا ينطبػػؽ عمػػػى 
ذا تعػػػذر تػػػكفر أم مػػػف المسػػػتندات المطمكبػػػة فيمػػػا  الكافػػػد أيضػػػا، كا 

نػػؾ بعػػد الحصػػكؿ عمػػى شػػيادة كفػػاة مكثقػػة يتعمػػؽ بالكافػػد فػػيمكف لمب

إصػػػدار شػػػيؾ مصػػػػرفي بمبمػػػل الرصػػػػيد باسػػػـ سػػػػفارة بمػػػد المتػػػػكفى 
جػػػػراءات  كمناكلػػػػة كرثتػػػػو. كيجػػػػب عمػػػػى البنػػػػؾ التقيػػػػد بمتطمبػػػػات كا 

 (.1-1-200حسابات الكرثة المنصكص عمييا في القاعدة رقـ )

 :كشف حسابات فاقد األىمية 55-3-3-3
 السػػػتعالـ كالكشػػػؼ عػػػف كجػػػكد فػػػي حػػػاؿ تقػػػدـ أم شػػػخص لمبنػػػؾ ل

تعػػػامالت أك أرصػػػدة حسػػػابات أك عالقػػػات مصػػػرفية تخػػػص فاقػػػد 
األىمية يتكجب عمى البنؾ االستجابة لطمبو بعػد التحقػؽ مػف كجػكد 
المسػػػػتندات الالزمػػػػة التػػػػي تخكلػػػػو ذلػػػػؾ كمنيػػػػا حػػػػدان أدنػػػػى الصػػػػؾ 

to corporate bodies) allow the continuation of such 
accounts despite the above conditions. Anther 
exception is the case when the drawer has passed 
away, or become bankrupt or lost his legal 
competence after the issuance of a cheque(s), in 
which case the cheques(s) in question will remain 
valid.  

11.2.2 Heirs’, guardian’s and trustees’ request to 

banks to disclose transactions and account 

balances of their deceased or incompetent 

legatos and the like. 
  

11-2-2-1 Disclosure  and operation of a deceased’s 

account:  

 If any person requests a bank to disclose 
transactions, accounts balances or banking 
relationships of his deceased legato, the bank 
must respond to the request after verifying the 
existence of the necessary documents, which 
empowers him to act so, including, as a 
minimum, a death certificate, inheritance deed, 
that defines the names of heirs, including the 
person requesting the disclosure. In case the 
requesting person is a legal agent of all the heirs 
or one of them, he should produce  the original 
power of attorney of his heirs or any of them 
that gives him the right to inquire about or 
disclose their deceased legato's balances. The 
inquirer should be provided with the result in a 
written form. The result should be accurate and 
should include all banking relationships 
pertaining to the deceased. The Bank should 
keep a copy of  the result signed by the recipient 

 To operate the accounts of a deceased after 
attachment of  balances and transactions 
because of death, the bank must verify the 
persons who have  the right to the account of the 
deceased. Disbursement should be made to them 
in accordance with legal practices, including, as 
a minimum, the inheritance deed, and the 
presence of heirs in person or agents or their 
representatives collectively or individually. The 
decision of disbursement or distribution should 
be made by mutual agreement or by the Sharia 
Court. This also applies to an expatriate as well. 
If it is impossible to provide any of the required 
documents in connection with the expatriate, the 
bank, after obtaining an attested death 
certificate, should issue a banking check with 
the amount of the balance in the name of the 
deceased’s country’s Embassy to hand it to 
his/her heirs. The Bank must comply with the 
requirements and procedures for heirs’ accounts 
set forth in Rule (200-1-1). 

  
11-2-2-2 Incompetent Persons’ Accounts: 

  In case that any person contacts a bank to 
inquire about or disclose transactions, accounts 
balances or banking relationships of an 
incompetent person, the bank must respond to 
the request after verifying the existence of the 
necessary empowering documents, including, as 
a minimum, a legal document that proves his 
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الشػػرعي الػػذم يثبػػت الكاليػػة أك الكصػػاية عمػػى فاقػػد األىميػػة، كيػػتـ 
قػػػدـ بالنتيجػػػة كتابيػػػان مػػػع مراعػػػاة الدقػػػة فػػػي النتيجػػػة كأف تزكيػػػد المت

تشػػػػػمؿ كافػػػػػة العالقػػػػػات المصػػػػػرفية التػػػػػي تخػػػػػص الشػػػػػخص فاقػػػػػد 
األىمية، كيحتفظ البنؾ بصكرة مف اإلفادة مكقع عمييػا مػف المسػتمـ 
باالسػػػػتالـ. كبالنسػػػػبة إلدارة الحسػػػػاب يطبػػػػؽ مػػػػا تضػػػػمنتو القكاعػػػػد 

 لا(.حسب كؿ حالة )المحجكر عميو كالمعاؽ ...ا
 

 كشف حسابات المفمس والمعسر: 55-3-3-2
 

  فػػػي حػػػاؿ تقػػػدـ أم شػػػخص لمبنػػػؾ لالسػػػتعالـ كالكشػػػؼ عػػػف كجػػػكد
تعامالت أك أرصدة حسابات أك عالقات مصرفية تخص المػدينيف 

لػػػو أك لمككميػػػو بسػػػبب اإلفػػػالس أك اإلعسػػػار يتكجػػػب عمػػػى البنػػػؾ 
 تكجييو أف يقدـ طمبان بذلؾ إلى الجية القضائية المختصة.

 

 الموظفين والعاممين العمال  والحجز عمييا: الخصم من رواتب - 53

في حاؿ استمـ البنؾ تعميمات بالحجز عمػى أرصػدة حسػابات أم عميػؿ   -
مكظػؼ أك اسػتقطع اسػتحقاؽ لػػو أف ال يتجػاكز المقػدار المحجػكز كػػؿ 
شير ثمث صافي راتبو الشيرم ما عدا ديػف النفقػة إذا تػـ الػنص عميػو 

 لمكجية لمبنؾ.في التعميمات ا

فػػػي حػػػاؿ اسػػػتمـ البنػػػؾ تعميمػػػات بػػػالحجز عمػػػى أرصػػػدة حسػػػابات أم     -
عميػػؿ متقاعػػد أك اسػػتقطع اسػػتحقاؽ لػػو )البنػػؾ العربػػي أك عػػف طريػػؽ 
البنػػكؾ األخػػرل( فانػػو ال يسػػمح أف يتجػػاكز المقػػدار المحجػػكز عميػػو أك 

لتقاعػػدم الشػػيرم أك الراتػػب ا% )ربػػع( راتبػػو 25المسػػتقطع كػػؿ شػػير 
عػػػػػػػدم لممتقاعػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػى نظػػػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لمتأمينػػػػػػػػات ألتقا

االجتماعيػػة مػػا لػػـ يػػنص أمػػر الحجػػز عمػػى حالػػة مػػف الحػػاالت الػػكاردة 
 في المادة السابعة كالثالثيف مف نظاـ التقاعد المدني.

 

عطـــائيم األولويـــة فـــي تقـــديم  الحتياجـــاتخدمـــة ذوي  -52 الخاصـــة وا 
 :الخدمات 

كالعنايػػػػة القصػػػػكل لمعمػػػػالء مػػػػف ذكم يػػػػة األكلك  يجػػػػب عمػػػػى البنػػػػكؾ إعطػػػػاء
كتسػػػػػريع  الشػػػػػكؿ الػػػػػذم يكفػػػػػؿ تسػػػػػييؿ اسػػػػػتقباليـبك الخاصػػػػػة االحتياجػػػػػات 

 إجراءات تقديـ الخدمات المصرفية ليـ.

custody or guardianship over the incompetent 
person. The inquirer should be provided with 
the result in a written form. The result should be 
accurate and should include all banking 
relationships pertaining to the incompetent 
person. The Bank should keep a copy of  the 
result signed by the recipient. For account 
operation, the provisions of the related rules 
should be applied depending on each case 
(interdicted and disabled ... etc.). 

 

11-2-2-3 Disclosure of Accounts of Bankrupt and 

Insolvent: 

 In case any person contacts a bank to inquire 
about or  disclose transactions, accounts 
balances or banking relationships related to his 
debtors or his clients because of bankruptcy or 
insolvency, the bank  should direct him to 
submit a request of that  to the competent 
judicial authority. 

 

12- Deduction from, or blocking of, the salaries of 

the employee  customer: 

- if the bank receives instructions to block the 

balances of the accounts of any employee customer 

or deduct there from, it shall observe that the 

deducted or blocked amount each month should not 

exceed one third of his net monthly salary with the 

exception of blocking for the purpose of payment of 

alimony if it is explicitly stated in the instructions 

received by the bank. 

- if the bank receives instructions to block the 

balances of the accounts of any retired employee 

customer or deduct there from (the Arab Bank or 

through other banks), it shall observe that the 

deducted or blocked amount each month should not 

exceed 25%  of his monthly retirement salary or the 

retirement salary of retired employees under the 

Regulations of General Organization of Social 

Insurance unless otherwise expressly stated in the 

blocking order in any of the cases provided in 

Article thirty seven of the Civil Retirement Act. 
 

13- Providing services to the clients of special needs 

and giving them the priority:   

  

Banks should give the optimum priority to clients of 

special needs in a way that facilitate the procedures of 

providing the banking services to them.         
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 القواعد اإلجرائية  ثالثان:
 

PROCEDURAL RULES 
 

THIRD: 
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  ثالثًا: 
 

566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد اإلجرائية:
 

 التعميمات العامة بشأن "فتح حسابات مصرفية":
 
 إثبات الشخصية لمعميل والعنوان -5

عمى البنؾ أف يقارف أصؿ كصكر جميع المستندات 

المطمكبة لمتأكد مف مطابقتيا كصحتيا، كأف يضع 

ختمو عمى جميع صكر المستندات لتأكيد صحتيا ما 

 ،1-200عدا ما تـ استثنائو بالنسبة لمكافديف الكارد في

كينبغي أف يستكفي البنؾ تكقيع العميؿ عمى صكرة 

قراره عمييا بصحة األ  صؿ كالصكرة.ىكيتو كا 

عمى البنؾ التأكد مف عدـ إجراء أم عممية ألم عميؿ 
إال بعد االطالع عمى اليكية األصؿ كالتحقؽ منيا 
كفؽ اليكيات المحددة لمعمالء المذككرة في ىذه القكاعد 
، كالتأكد أيضان أف ال يفتح أم حساب بنكي أك يحدث 
إال بعد إطالع مكظؼ البنؾ عمى أصؿ ىكية العميؿ 

رىا مف مكظؼ البنؾ نفسو، كأف تختـ الصكرة كتصكي
بختـ البنؾ كأنو جرل التحقؽ مف أصؿ اليكية كتحديد 
الغرض مف استيفاء الصكرة، كأف يكقع العميؿ عمى 

 .صحة صكرة اليكية كاألصؿ

 

العمالء بػػػػتعريػػػػؼ الال يسػػػػمح لمػػػػكظفي البنػػػػؾ إيضــــاح: 
باسػتثناء الحػاالت الػػكاردة فػي القكاعػػد الخاصػة بػػالعمالء 

 (.1-1-200) كاألمييف فيفي البصرك

 :المستندات المطموبة لفتح حساب مصرفي ىي - 2
 

عمػػػػى اسػػػػتمارة ) اتفاقيػػػػة ( فػػػػتح الحسػػػػاب المشػػػػتممة  •
الشخصػػية عػػف العميػػؿ كسػػرياف مفعػػكؿ  المعمكمػػات

ىكيتػػػو كعنكانػػػو كمينتػػػو كمعمكمػػػات حػػػكؿ الحسػػػاب 
كشػػركط كمنيػا الغػػرض مػف فتحػػو ككيفيػة اسػػتخدامو 

قيػػػػػػة بػػػػػػيف الطػػػػػػرفيف، أم بػػػػػػيف البنػػػػػػؾ كأحكػػػػػػاـ االتفا
كصػػػػاحب الحسػػػػاب )حسػػػػب نػػػػكع العميػػػػؿ، شػػػػخص 
طبيعػػي أك اعتبػػارم( كالحسػػابات األخػػرل فػػي حػػاؿ 

سػػػػكاء لػػػػدل البنػػػػؾ نفسػػػػو أك لػػػػدل البنػػػػكؾ  كجكدىػػػػا،
المحميػػػػة األخػػػػرل بحيػػػػث يكقػػػػع العميػػػػؿ عمػػػػى ىػػػػػذا 
اإلجػػػراء فػػػي خانػػػة مخصصػػػة لػػػو سػػػكاء كػػػاف لديػػػو 

ف اإلقػػػػرارات كقػػػد تضػػػم حسػػػابات أك نفػػػى كجكدىػػػػا.
المطمكبة أدناه ضمف بنكدىا بػدال مػف عمػؿ إقػرارات 

PROCEDURAL RULES  
 
Instructions for "Opening Bank 

Accounts"  

1. Customer ID and address: 

A bank must compare the originals and    
copies of all required documents in order to 
ensure their conformity and authenticity. 
All copies of documents must be stamped 
by the bank to confirm their authenticity, 
without prejudice to the exceptions related 
to expatriate customers as provided in 
clause 200-1 herein Banks must obtain 
customer’s signature on the photocopy of 
his ID along with his confirmation of the 
authenticity of the photocopy and the 
original. 

A bank must ensure that no transaction shall 
be carried out for any customer before 
examining the original identification card 
(ID) and verifying its validity as prescribed 
for the ID documents of customers set forth 
under these Rules. It must also ensure that 
no bank account shall be opened or updated 
before examining the original identification 
card (ID) and copying it by the bank’s 
employee himself, and the copy shall be 
sealed with the bank’s seal, signifying its 
verification against the original. The 
purpose of obtaining a copy of the original 
ID shall be indicated; and the customer shall 
put his signature on the photocopy, 
certifying its authenticity against the 
original. 

NB – Bank employees are not allowed to 

act as reference person to customers except 

in the cases set out in the Rules relating to 

Blind Customers (200-1-1) 

 

2. Documentation required  to open a 

bank account are as follows: 

 Account Opening Agreement Form 

which includes customer's personal data, 

validity date of ID card and residence 

permit numbers, address, occupation, 

and information about the account 

including the purpose for which it is 

being opened and the operation thereof, 

terms and conditions of the agreement 

between the two parties i.e. the bank and 

the account holder (according to the type 

of the customer, natural/Juristic) and 

other accounts, if available with the bank 

itself or with other local banks so that the 

customer sign on such procedure at the 

proper space to indicate whether he 

already has accounts or denies the 

existence of such account(s). The 

declarations indicated below may be 

Third:   
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 مستقمة بحيث يكقع العميؿ أماـ كؿ منيا.

 

بطاقة تحمؿ نمكذج التكقيع الذم سيسػتعممو العميػؿ  •
 البنؾ.في عممياتو مع 

 الشخصي. تـخالبصمة إبياـ لألمي ك  •

 

 طمب دفتر شيكات في حاؿ طمب العميؿ ذلؾ.  •

 

 .في حاؿ طمب العميؿ طمب بطاقة صراؼ  لي  •
إقػػػػرار مػػػػف العميػػػػؿ بأنػػػػو غيػػػػر ممنػػػػكع شػػػػرعيان مػػػػف  •

التعامػػػػػؿ معػػػػػو كأف جميػػػػػع البيانػػػػػات التػػػػػي أعطاىػػػػػا 
صػػػػػػػحيحة كمكثكقػػػػػػػػة كأنػػػػػػػو فيػػػػػػػػـ أحكػػػػػػػاـ كشػػػػػػػػركط 

 .كنصكص اتفاقية فتح الحساب
أمػػػػػاـ السػػػػػمطات  مسػػػػػئكؿإقػػػػػرار مػػػػػف العميػػػػػؿ بأنػػػػػو  •

المختصػػػة عػػػف األمػػػػكاؿ التػػػي يكدعيػػػا شخصػػػػيا أك 
الغير في حسابو بعممو أك بػدكف عممػو التي يكدعيا 

إذا مػػػا تصػػػرؼ بيػػػا ىػػػػك شخصػػػيا فيمػػػا بعػػػد أك لػػػػـ 
يتصػػرؼ بيػػا كلكنػػو لػػـ يبمػػل عنيػػا رسػػميا عنػػد عممػػو 

كما يقر بػأف األمػكاؿ المكدعػة  حسابو.بكجكدىا في 
عػػػػف  مسػػػػئكؿناتجػػػػة عػػػػف نشػػػػاطات مشػػػػركعة كأنػػػػو 

كأنػػػػو إذا اسػػػػتمـ البنػػػػؾ منػػػػو  التزييػػػػؼ،سػػػػالمتيا مػػػػف 
يػػػػػػػة أمػػػػػػػكاؿ مزيفػػػػػػػة فإنػػػػػػػو ال يحػػػػػػػؽ لػػػػػػػو )العميػػػػػػػؿ( أ

 استردادىا أك التعكيض عنيا.

إقػػػرار مػػػف العميػػػؿ بعممػػػو كالتزامػػػو بالقيػػػاـ بتحػػػػديث  •
بياناتػػػو عنػػػدما يطمػػػب منػػػو البنػػػؾ ذلػػػؾ أك كػػػؿ فتػػػرة 
)يحػػددىا البنػػؾ( ال تزيػػد عػػف خمػػس سػػنكات ككػػذلؾ 
تقديـ تجديد لميكيػة قبػؿ نيايػة سػرياف مفعكليػا، كأنػو 

  .بذلؾمد الحساب إذا لـ يمتـز يعمـ باف البنؾ سيج

كعمػػػى البنػػػؾ التأكػػػد مػػػػف أف تتضػػػمف اسػػػتمارة فػػػػتح  •
 الحساب المعمكمات التالية:

 معمكمات أعضاء مجمس اإلدارة. .1

 معمكمات مديرم الشخص االعتبارم حسب حالتو. .2

 معمكمات المفكضيف بالتكقيع. .3

ؿ عػػػف المسػػػتفيد الحقيقػػػي مػػػف سػػػؤاؿ صػػػريح لمعميػػػ .4
 قؽ منيا.الحساب كمعمكماتو كالتح

included in the Agreement instead of 

creating a separate document, provided 

that the customer signs each declaration.  

 Signature Specimen card for the 
signature which the customer will use 
for his transactions with the bank. 

 Thumb imprint for the illiterate and a 

personal stamp. 
 An application form for cheque book, if 

applicable. 
 An application form for ATM Card, if 

applicable. 
 A declaration from the customer that he 

is not legally prohibited to be dealt with, 
that all information and data he has 
given are true and reliable, and that he 
has understood the terms, conditions and 
other provisions of the account opening 

agreement. 
 A declaration from the customer that he 

would be liable before the competent 

authorities for the funds deposited to his 

account by him personally, or deposited 

by others with or without his knowledge. 

He would also be liable whether or not 

he subsequently disposed personally of 

these funds, but he failed to formally 

report to the bank the existence of such 

funds. The customer must confirm that 

funds deposited are from legal sources, 

that he is liable for their being free from 

any forgery or counterfeiting, and that if 

the bank receives from him (customer) 

any counterfeit notes, he will not be 

refunded or compensated. 

 A declaration from the customer that he 

understands and commits himself for 

updating his personal data when 

requested by the bank or for a period (as 

specified by the bank) not exceeding 5 

years. The customer undertakes to 

provide a renewed ID before the 

expiration of its existing validity, and he 

acknowledges that if he fails to do so, 

the bank will freeze his account. 

 A bank must ensure that the Account 

Opening Agreement Form contains 

the following information: 
1- Information on members of the board 

of directors, 
2- Information on managers of the 

juristic person as per its status, 
3- Information on authorized signatories, 
4- Explicit question to the customer 

about the identity of the beneficiary 
owners of the account, his particulars 
and verification thereof. 
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 لحقيقي.التحقؽ مف الممكية كصكالن إلى المستفيد ا .5

 ىيكؿ السيطرة كالممكية. .6

 : بطاقة التعريف بالحساب .3
بالحساب  عمى البنؾ أف يصدر لمعميؿ بطاقة تعريؼ

حسابو بما يؤكد فتح  اسمو كرقـتسمـ إليو كيظير فييا 
 الحساب.

 

 :فتح الحساب من دون إيداع .3
 

ؿ فػػتح حسػػاب ألم عميػػؿ يطمػػب يجػػب عمػػى البنػػؾ قبػػك 

ذا لػػـ يػػكدع  فيػػو،ذلػػؾ بػػدكف اشػػتراط إيػػداع أيػػة مبػػالل  كا 

، فيسػػػمح لمبنػػػؾ قفػػػؿ الحسػػػابيكمػػػان  90أيػػة مبػػػالل لمػػػدة 
كيستثنى مف ىػذه المػدة لمقفػؿ الحسػابات الحككميػة التػي 

تػػنص مكافقػػة كزارة الماليػػة عمػػى فتحيػػا بػػدكف إيػػداع أيػػة 

 يا كانت.مبالل لممدة التي تحددىا الكزارة أ

 

 خدمة وتعامل الكفيف: .1
 

يجػػب عمػػى البنػػؾ فػػتح حسػػاب ألم عميػػؿ كفيػػؼ يطمػػب 
ذلػػػػؾ كمنحػػػػو بطاقػػػػة صػػػػراؼ  لػػػػي كدفتػػػػر شػػػػيكات عنػػػػد 
طمبػػو ، كلمعميػػؿ الكفيػػؼ الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػى أم 
مػػف الخػػدمات المصػػرفية )اليػػاتؼ المصػػرفي كاالنترنػػت 
كالبطاقػػػػػػات االئتمانيػػػػػػة( عمػػػػػػى أف يػػػػػػتـ إطالعػػػػػػو عمػػػػػػى 

ط كالضكابط المتعمقة بيذه الخدمات كبعػد اسػتيفاء الشرك 
تكقيعػػػو بأنػػػو تػػػـ منحػػػو ىػػػذه الخػػػدمات بنػػػاءن عمػػػى رغبتػػػو 
دراكػػػػػػػػو لمخػػػػػػػػاطر اسػػػػػػػػتخداميا كمسػػػػػػػػئكليتو  كاختيػػػػػػػػاره كا 
النظاميػػة عػػف كافػػة العمميػػات التػػي تػػتـ مػػف خػػالؿ ىػػذه 
النكعيػػػة مػػػف الخػػػدمات ، كفػػػي حػػػاؿ كػػػاف الكفيػػػؼ أنثػػػى 

نصػت عميػو الفقػرة الخاصػة  فيككف المعرؼ ليا كفقان لمػا
بػػػػػػالمعرؼ الشخصػػػػػػي بالنسػػػػػػاء المحجبػػػػػػات )محجبػػػػػػات 
الشخصػػية كالمعمكمػػات( ، كعمػػى البنػػؾ أف يحصػػؿ مػػف 
المعرؼ عمى صكرة مف بطاقة اليكية باإلضػافة لعنكانػو 
كتكقيعو، كيستثنى طمب ىكيػة المعػرؼ كعنكانػو إذا كػاف 
المعػػػرؼ ىػػػك مػػػف مػػػكظفي البنػػػؾ كفػػػؽ متطمبػػػات الفقػػػرة 

)المعػػػػرؼ الشخصػػػػي بػػػػاإلجراءات لكفيفػػػػي  200-1-1
 البصر(.

 

 الحسابات بالعممة األجنبية .6
يمكػػػف لمعمػػػالء فػػػتح حسػػػابات بػػػالعمالت المتاحػػػة غيػػػر 
الريػػػػػػاؿ السػػػػػعكدم كلمعميػػػػػؿ اإليػػػػػداع كالسػػػػػحب بالعممػػػػػة 

5- Verification of the ownership structure 
to identify the actual beneficiary, 

6- The structure of control and 
ownership. 

3. Accountant Identification Card:  

The bank must issue an accountholder 

card to the customer showing the 

customer's name and account number as 

an evidence of opening the account.  

4. Opening an account without making 

a deposit: 

The bank must agree to open an account 

for any customer without requiring 

him/her to deposit any amount. If no 

amount is deposited within a period of 90 

days, then the bank is in entitled in this 

case to close such account. This period 

shall not be applicable to government 

accounts, that the Ministry of Finance 

approves it's opening without depositing 

any amounts for any period as specified 

by the Ministry. 
 

5.  Blind Customer Service and 

dealing: 

The bank must open an account for any 
blind customer who requests so. The bank 
must also provide him with an ATM Card 
and a Cheque book upon his request.  The 
Blind customer may obtain any banking 
service (telephone banking, internet 
banking and credit cards) provided he has 
been advised of the terms and conditions 
governing these services and his signature 
obtained evidencing that such services 
were provided to him upon his request 
and choice, his awareness of the risks of 
the use of such services and in 
acknowledgement of his legal liability for 
all deals being conducted through such 
type of ser vices.  Should the blind 
customer be a female, the reference 
person should be as provided for in the 
Article relating to the personal reference 
of veiled women (veiled personality and 
information).  The Bank must obtain from 
the reference person a copy of his ID, his 
address and signature.  This condition 
will be waived where the reference 
person was a staff of the bank in line with 
the requirements of Article 200-1-1 
(Reference person for Blind customer). 

6. Foreign Currency Accounts: 

Customers may open accounts in any 

available foreign currency. They may 

deposit and withdraw funds in a foreign 
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كفي حالة عدـ تكفر تمؾ العممة فيػتـ الصػرؼ  األجنبية،
صػػػػاريؼ بػػػاللاير السػػػػعكدم كيتحمػػػؿ العميػػػػؿ الرسػػػـك كالم
 االعتيادية المترتبة عمى مثؿ تمؾ المعامالت. 

 

 تعدد الحسابات .7
البنػػػؾ ، يجػػػكز أف يكػػػكف لمشػػػخص عػػػدة حسػػػابات لػػػدل 

 تحت رمز تعريفي كاحد لكافة الحسابات.

 

 :مقابمة العميل .8
مػػػع مراعػػػاة بعػػػض الحػػػاالت الػػػكاردة فػػػي متطمبػػػات ىػػػذه 

 ال يسػػػمح بفػػػتح حسػػػاباتالقكاعػػػد فإنػػػو كقاعػػػدة أساسػػػية 
لعمالء جدد إال بحضكرىـ لمبنؾ كمقػابمتيـ بمػا فػي ذلػؾ 
الطمبػػػػػات عبػػػػػر البريػػػػػد كاإلنترنػػػػػت كاليػػػػػاتؼ كالتفػػػػػكيض 
كحسػػػابات صػػػػرؼ ركاتػػػب مػػػػكظفي /مكظفػػػات الجيػػػػات 

مػػػا عػػػدا مػػػا كػػػاف  كغيرىػػػا،الحككميػػػة كالقطػػػاع الخػػػاص 
بككالػػػػة شػػػػرعية منصػػػػكص فييػػػػا عمػػػػى فػػػػتح الحسػػػػابات 

 لمطػػرفيف،صػػية البنكيػػة كمشػػتممة عمػػى المعمكمػػات الشخ
كيمكػػػػػػف تقػػػػػػديـ خدمػػػػػػة اليػػػػػػاتؼ المصػػػػػػرفي كاإلنترنػػػػػػت 

 كمػػػا تطبػػػؽ ىػػػذه القاعػػػدة أيضػػػا لمعمػػػالء القػػػائميف فقػػػط.
 .) مقابمة العميؿ ( عند تحديث الحسابات

 
 

 :زيارة العمال  في مقارىم لمظروف الستثنائية -9
يمكف لمبنكؾ في الحاالت الخاصة كاالستثنائية التي 

حضكر العميؿ /العميمة لمبنؾ  يتعذر أك يصعب فييا
اثنيف مف المكظفيف أك  تكميؼ)لظركؼ العميؿ القيرية( 

اثنتيف مف المكظفات أك أكثر مف البنؾ )صالحيات 
مختمفة( لمقابمة العمالء في مقارىـ كاستيفاء البيانات 
كالمستندات بأنفسيـ كفؽ قكاعد ىذا الدليؿ، كعمى البنؾ 

 التطبيؽ.سبة لسالمة كضع اإلجراءات كالسياسات المنا
 

 :خدمة الحوالت والشيكات -56

 :الحوالت الصادرة  والشيكات المباعة 56-5
 

جميع البنكؾ مف تقديـ خدمة الحكاالت الصادرة  تمنع
كالشيكات المباعة إال لمعمالء الذيف لدييـ حسابات 
معيا فقط سكاء كانكا شركات أك مؤسسات أك أفراد 

العميؿ في نظاـ  مكاطنيف أك مقيميف. كيكفي رقـ
الحكاالت العاجمة )السريعة( كبديؿ عف الحساب 
البنكي لمعمالء المتعامميف بيذه الخدمة فقط، شريطة 
أف يستكفي البنؾ عند استحداث العضكية البيانات 
الشخصية لمعمالء عمى استمارة خاصة بيذه الخدمة 

currency. If such foreign currency is not 

available, payments can be made in Saudi 

Riyals. Normal fees and expenses 

involved in such transactions will be 

borne by the customer. 
 

7. Multi Accounts : 

A person may have more than one 

account at the same bank to bear one 

reference number for all accounts. 

 

8. Interviewing the customer:  

With due regard to certain cases provided 

for in these rules, as a basic rule, no 

account should be opened for new 

customer without interviewing them, 

including mail, internet, and telephone 

applicants, payroll accounts of 

government, private sectors and other 

sectors’ employees, except in cases of 

legal powers of attorney explicitly 

authorizing the opening of bank accounts 

and containing the personal data of both 

parties. Phone and online banking can be 

provided to existing customers only. 

Furthermore, this rule (interviewing the 

customer) shall be applicable upon 

updating of the account. 
 

9. Visiting the customers under 

exceptional cases: 

In exceptional cases where the customer 

is unable to visit the bank (for reasons 

beyond his control) the bank may 

delegate two or more of its staff (with 

different powers) to meet the customer 

on-site and obtain relevant information 

and documents as required in these rules. 

The bank must set out the appropriate 

procedures and policies to ensure their 

correct implementation. 
 

10 Transfers and cheques service: 

10.1  Outgoing transfers and sold 

cheques: 

Banks are not allowed to render Outgoing 

Transfers and sold cheques service except 

to customers maintaining accounts 

therewith, whether they are companies, 

establishments, citizens or residents. 

Customer Number is sufficient in Express 

Transfers System as substitute of bank 

account for customers of this service 

only, provided that bank should, upon the 

initiation of membership, fill in the 

personal data of customers on a special 

form for this service with a separate file, 
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366-5 
 
 
 
 

كممؼ مستقؿ كنمكذج تكقيع كاليكية السارية المفعكؿ 
ا مف العميؿ كمف مكظؼ البنؾ كفؽ مصادؽ عميي

متطمبات ىذه القكاعد، كاف يبني رقـ العميؿ عمى رقـ 
اليكية كاف يراعي تطبيؽ الجكانب الرقابية لمحسابات 
عمى نظاـ الحكاالت، كالتجميد كسرياف اليكية كمطابقة 
االسـ كحدكد التعامؿ لمعمالء الذيف ينطبؽ عمييـ ذلؾ 

نات العميؿ في كربط حساب العضكية بممخص بيا
 كحدة مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 

 الحوالت الواردة والشيكات المشتراة: 56-3

يسمح بقبكؿ الحكاالت الكاردة كالشيكات كفؽ الحاالت 
 التالية:

في حاؿ كانت الحكالة أك الشيؾ مف حساب بالبنؾ  -
إلى مستفيد )طبيعي أك اعتبارم( عمى احد فركع 

ؼ الحكالة أك الشيؾ نقدا إلى البنؾ فيسمح بصر 
 المستفيد أك ككيمو الشرعي.

في حاؿ كانت الحكالة أك الشيؾ مف بنؾ محمي  -
إلى بنؾ محمي  خر فيتطمب أف تككف مف حساب 

 المحكؿ إلى حساب المحكؿ إليو.

في حاؿ كانت الحكالة كاردة مف خارج المممكة  -
باسـ المستفيد الشخصي فال يسمح بصرفيا إال مف 

ساب بنكي، كال يشترط أف يككف مفتكحا خالؿ ح
كقت استقباؿ الحكالة حيث يمكف عند حضكر 

يداع الحكالة في الحساب  العميؿ فتح الحساب كا 
 كمف ثـ التصرؼ فييا.

 العمال  العابرون: -55
يقتصر قبكؿ النقد مف العمالء العابريف عمى الحاالت 
المحددة في قكاعد مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ 

 اإلرىاب.
 

 القواعد الخاصة بفتح حسابات األفراد:

 

 األفراد المقيمون في المممكة العربية السعودية:

لممكاطنيف السعكدييف كالمقيميف في المممكة فتح سمح ي
حسابات باللاير السعكدم كالعمالت األجنبية كاالستفادة 
مف الخدمات التي تقدميا البنكؾ السعكدية كفقان لمشركط 

signature specimen and valid Identity 

Card certified by both the customer and 

the bank employee as required under 

these Rules. Customer Number should be 

based on the Identity Card Number. This 

Transfers System should be subject to 

Accounts Regulatory Procedures, such as 

freezing, verification of the Identity Card 

validity, Name, and the limits allocated to 

concerned customers. Membership 

account shall be limited to the customer 

data summary with money laundering and 

terrorism prevention unit. 
 

10-2 Incoming transfers and  

purchased  cheques: 
 

Incoming transfers and cheques may be 

accepted in the following cases: 
- If the transfer or cheque is made from 

an account with the bank to a 

beneficiary (natural or juristic) on any 

branch of the bank, the transfer or 

check may be paid in cash to the 

beneficiary or his legal proxy. 

- If the transfer or cheque is from a 

national bank to another national bank, 

it shall be required to be from the 

account of transferor to the account of 

the transferee. 

- If the transfer is received from outside 

the Kingdom in the personal name of 

the beneficiary, it should be paid 

through a bank account only. It is not 

required to have this account already 

opened at the time of receipt of the 

transfer, as upon the arrival of the 

customer to the bank such account 

may be opened, the transfer deposited 

and subsequently disposed of. 

11. Incidental customers 

Acceptance of cash payment from 

incidental customers shall be limited to 

the cases set forth under the Anti-money 

Laundering and terrorism Financing 

Rules. 
 
 
 

Rules for Opening Accounts for 

Individuals  : 
 

Individuals Residents of Saudi Arabia : 
Saudi nationals and residents of Saudi 
Arabia may open accounts in Saudi Riyal 
and foreign currencies and take advantage 
of any of the services offered by Saudi 
banks subject to the rules and regulations 
governing such services. The bank must 
review originals of the required 
identification documents as described 
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كعمى البنؾ أف يطمع عمى  ت.الخدماالمنظمة لتمؾ 
أصكؿ مستندات إثبات اليكية المذككرة أدناه كأخذ 
صكرة ليا عف طريقو كأف يصادؽ عمييا ىك كالعميؿ أك 

كيستثنى مف التصكير  .المفكض بمطابقتيا لألصؿ
الشخصية / اليكية  كالمطابقة كؿ مف بطاقة األحكاؿ

ال لممرأة السعكدية حيث ال يسمح بتصكيرىا إ الكطنية
إذا كافقت المرأة خطيان عمى ذلؾ ككقعت بالمكافقة عمى 
نفس الصكرة، ككذلؾ صكرة جكاز الكافد الذم يعمؿ 
لدل صاحب عمؿ اعتبارم فيكتفى بمصادقة المنشأة 

ذا كانت بطاقة  عمى الصكرة. (صاحب العمؿ) كا 
 اإلقامة ممغنطة فال حاجة لصكرة جكاز السفر.

 المواطنون السعوديون:
 

: صكرة مف بطاقة األحكاؿ ن الذكورالمواطنو •
 أك دفتر العائمةأك بطاقة اليكية الكطنية الشخصية 

الخاص أك أك جكاز السفر السعكدم لمقصر فقط 
 .الدبمكماسي

 : صكرة مف بطاقة األحكاؿ الشخصيةالمواطنات •

 أك جكاز السفر السعكدمبطاقة اليكية الكطنية  أو
/ سجؿ  أك دفتر العائمة الخاص أك الدبمكماسي

المسجمة فيو أك حفيظة النفكس الخاصة بيا  األسرة
أك نسخة مصدقة مف سجميا المدني. شريطة أف 

تؤخذ مكافقتيا الخطية كتكقيعيا عمى صكرة بطاقة 

أك جكاز السفر  أك اليكية الكطنية األحكاؿ
بالسماح لمبنؾ السعكدم الخاص أك الدبمكماسي 

ذا لـ تكافؽ فيكتفى بتسجيؿ  ىابتصكير  الرقـ كا 

كالمصدر كسرياف المفعكؿ مع إحضار إما معرؼ 

 دؽ ػشخصي مف المحاـر كما كرد في الممح

في قاعدة المعرؼ الشخصي  دحسب ما كر )
( أك تقديـ بالنساء المحجبات في الصفحة التالية

إحدل اليكيات األخرل المشار إلييا أعاله 

 لتصكيرىا بديال عف المعرؼ.

 أبنا  قبائل الربع الخالي: •

سمح ليـ بفتح حسابات بنكية باللاير السعكدم ي

below and obtain photocopy thereof, 
which shall be certified by the bank’s 
employee, the customer or the customer’s 
authorized representative as “true copy of 
the original”. The process of 
photocopying and authentication is not 
applicable to Saudi women’s Civil Status 
Card/National ID, photocopying of which 
is not permitted unless a written approval 
is obtained from her on the photocopy it 
self. Excluded also is the photocopy of 
the passport of the expatriate working 
with an owner of a corporate entity 
(institution). In this case the attestation of 
the corporate (employer) on the 
photocopy of the passport is sufficient. 
However, if the residence permit (Iqama) 
is magnetized, the passport's photocopy 
will no longer be needed. 
 

Individual Saudi Nationals : 

 Male Saudi nationals: A photocopy of 

personal civil status card (Betagat 

Ahwal), national Identification Card, 

Family Registration Book for minors 

only or Saudi private or diplomatic 

Passport. 

 Female Saudi Nationals: A 
photocopy of civil status card (Betagat 
Ahwal), national Identification Card, 
Saudi  private or diplomatic passport, 
Family Registration Book/Family 
Record wherein the woman’s name is 
included, her personal Hafithat Nofos 
or attested copy of her civil registry 
provided that a written approval and 
signature of the respective woman is 
obtained on the photocopy of Betagat 
Al-Ahwal National Identification Card 
or Saudi private or diplomatic passport, 
authorizing the bank to take a 
photocopy for any of these documents. 
However, If the female customer 
declines photocopying her ID 
documents, then the bank may only 
record the number, place of issue and 
validity of ID, in which case the 
woman must be accompanied with an 
Islamic legal escort (Mohram) as a 
personal reference in conformity with 
appendix D (according to the 
provisions of the Rule on personal 
reference for veiled woman as included 
in the next page) or  otherwise present 
one of the above IDs to be photocopied 
and used  in lieu of the reference. 

 Tribesmen of Rabi' AlKhali: 

They may be allowed to open bank 
accounts in Saudi Riyals and foreign 
currencies according to the following 
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 كالعمالت األجنبية كفقا لمشركط التالية:

السعكدم  الحصكؿ عمى صكرة مف جكاز السفر .1
 ، بحيث يتـ تصكيره مف قبؿ مكظؼ البنؾ.

اعتماد تاريا صالحية جكاز السفر السعكدم  .2
كأساس لسرياف الحساب عند تأسيسو كتحديثاتو 

 الالحقة.

عمكمات الشخصية األخرل التي استكماؿ الم .3
 نصت عمييا متطمبات القكاعد.

مطابقة الصكر مع األصكؿ كالتكقيع عمى  .4
الصكر بالمطابقة كصحتيا مف قبؿ العميؿ كمف 

 قبؿ المكظؼ بالمضاىاة كالمطابقة.

المعرف الشخصي باإلجرا ات لكفيفي البصر  •
 واألميين:

ا يجب أف يقدـ كؿ مف كفيؼ البصر كاألمي معرفا ليم
لشجراءات المصرفية المتخذة كالمستندات كاألكراؽ التي 
يستكفييا البنؾ بحيث يككف المعرؼ قد حصؿ عمى 

سنة ىجرية( كمتعمـ قادرا عمى  15بطاقة أحكاؿ )
ذلؾ. كفي  القراءة عمى سمع المعرؼ لو كشاىدا عمى

حاؿ كاف الكفيؼ أك األمي أنثى فيككف المعرؼ كفؽ 
حقة مباشرة الخاصة بالنساء ما تنص عميو الفقرة الال

المحجبات الشخصية كالمعمكمات، كعمى البنؾ أف 
يحصؿ مف المعرؼ عمى صكرة مف بطاقة اليكية 

 باإلضافة لعنكانو كتكقيعو.
كفي حاؿ طمب العميؿ )كفيؼ البصر أك األمي( 
االستغناء عف المعرؼ باإلجراءات المطمكب إحضاره 

صرفية مف قبؿ أحد مف قبمو فيتـ تعريفو باإلجراءات الم
مكظفي خدمة العمالء كيصادؽ عمى ىذا التعريؼ مف 
قبؿ أحد مسئكلي الفرع مف أصحاب التكقيعات المعتمدة 
)مدير الفرع أك مدير العمميات( بأنو تـ إطالع العميؿ 
عمى كافة بيانات فتح الحساب كالشركط كضكابط إدارة 

 الحساب كقراءتيا عميو.
 

)محجبات  لمحجباتالمعرف الشخصي بالنسا  ا •
 الشخصية والمعمومات(:

 
)حسب التعريؼ أعاله(  المحجبةلممرأة يجب أف يككف 

مف األقارب المحاـر ليا مف الدرجة بيا  اشخصي امعرف
كما كرد في األكلى أك الثانية أك الثالثة أك الرابعة 

conditions: 

1. A copy of the Saudi Passport made 

by the Bank staff. 

2. The validity date of the Saudi 

passport shall be considered as a 

basis for the validity of the account 

upon the opening thereof and 

subsequent updates. 

3. Provide the other personal 

information provided for by the 

Rules requirements. 

4. Copies must be checked against the 

originals and signed as a true copy by 

the customer and bank staff. 

 Personal reference on the 
procedures for the blind and the 
illiterate: 

Both the blind person and illiterate person 
must present a personal reference to 
introduce them to the banking procedures 
and documents and papers made by the 
bank in this respect. Such personal 
reference shall have a Status Card (15 
years) educated and able to read out to 
the blind or the illiterate and to act as a 
witness. If the blind or illiterate is female, 
the personal reference shall meet the 
requirements of the following paragraph 
relating to veiled (personality and 
information) women, and the bank shall 
obtain from him a copy of his 
Identification document in addition to his 
address and signature. 
 
Should the (blind or illiterate) customer 
request to do without the personal 
reference whom he should present to 
introduce him with the banking 
procedures, he will be introduced to the 
said banking procedures by one of the 
customer service representatives and such 
introduction will be certified by one of 
the branch authorized signatories 
(branch/operations manager) evidencing 
that the customer has been introduced to 
all terms and conditions for the opening 
of accounts as well as the account 
management controls and that such terms 
and conditions/controls have been read 
out to him. 
 

 Personal Reference for Veiled 
Woman (Veiled personality and 
information): 

A veiled woman (as defined above) must 

have a personal reference for her, who 

should be one of her first, second, third or 

fourth-degree of Islami-Shari'ah- 

Permitted  legal escort (Marhram) as 
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أك مف المحاـر عف طريؽ المصاىرة أك الممحؽ )د( 
ح أف يككف المعرؼ مف . كيسمالرضاعة المثبتة شرعا

الذككر حاممي بطاقة األحكاؿ المدنية أك بطاقة اليكية 
الكطنية البالغيف سف الخامسة عشرة ىجرية بحيث 

. لممرأة يككف متعمما كمميزا كاف يككف فقط ابنا أك شقيقا
ككف أف يالمرأة أخرل شريطة  كما يسمح بتعريؼ المرأة

ح األخيرة لدل المرأة المعرفة بطاقة أحكاؿ كاف تسم
بتصكير ىذه البطاقة كتكقع بالمكافقة عمى ذلؾ عمى 
صكرة البطاقة كعمى الغرض مف الصكرة. كفي جميع 

مف المعرؼ عمى األحكاؿ يجب عمى البنؾ أف يحصؿ 
 اليكية باإلضافة إلى تكقيعو كعنكانو. مفصكرة 

 

األفراد السعوديون المعفون من الصورة  •
 :الشخصية

سابات بمكجب دفتر العائمة ال يسمح لمبنكؾ بفتح ح
لألفراد السعكدييف )ما عدا القصر كالنساء المضافات 
 في دفتر العائمة( بما في ذلؾ األشخاص مقدمي ىذا
الدفتر المنصكص مكاف صكرىـ خطيا  معفى مف 
الصكرة . كما ال يسمح بفتح حسابات بمكجب بطاقة 
األحكاؿ أك بطاقة اليكية الكطنية المدكف فييا أف 

يا معفى مف الصكرة. كيستثنى الحاالت التي يقدـ حامم
فييا العميؿ المعفى مف الصكرة خطابا رسميا مف كزارة 
الداخمية ينص عمى اإلعفاء يبمل لمبنؾ عف طريؽ 
مؤسسة النقد. كبالنسبة لما سبؽ فتحو مف حسابات 
فيجب أف تعامؿ بمكجب ىذه القاعدة اعتبارا مف تاريا 

 تحديث ىذا الدليؿ.
 

 

يات الرسمية المعرفة بالنسا  السعوديات  الج •
 العامالت لدييا:
العامالت في القطاع  السعكديات بالنسبة لمسيدات

الحككمي فإنو عند طمب أم مف تمؾ الجيات فتح 
حسابات لمعامالت فييا بغرض تحكيؿ الراتب 
كمستحقاتيف المالية كلـ تستطع أيا مف أكلئؾ العامالت 

أك جكاز سفر أك معرؼ تقديـ بطاقة أحكاؿ شخصية 
شخصي لمبنؾ فإنو يسمح لمبنؾ قبكؿ تعريؼ تمؾ 
الجية الحككمية عمى أف تصادؽ عمى صكرة اليكية 

بحيث تككف  كتكقيعيا،الشخصية لصاحبة الحساب 
الجية الرسمية مسئكلة عف ذلؾ كعمى البنؾ إجراء 

defined in appendix(D), or an at-least-

eighteen Hejerian years' old adult close 

relative through affinity or legally proven 

foster brother. Such a personal reference 

may also be her at-least-fifteen Hejerian 

years' old educated and discerning son or 

brother having a Civil Status Card or 

national Identification Card. Also such a 

personal reference may be another Saudi 

woman provided that she has a national 

Status Card and allows her card to be 

photocopied and to sign on such copy 

indicating her approval thereon and on its 

purpose. In all cases, the bank must 

obtain from the personal reference a copy 

of his identification document in addition 

to his address and signature. 
 

 Saudi Individuals exempted from 
presenting their personal photo 

Banks are not allowed to open accounts 
under the Family Book of Saudi 
individuals (except minor and female 
persons added to the Family Book) 
including the persons presenting a Family 
Book that includes in the place of their 
personal photo a statement indicating that 
he is "exempted from personal photo". 
Also, it is not allowed to open accounts 
under a Status Card or a national 
Identification Card containing a statement 
to the effect that its holder is exempted 
from personal photo. Exceptions to this 
are the cases where a customer exempted 
from presenting his personal photo 
presents an official letter from the 
Ministry of Interior to this effect, 
communicated to the bank through 
SAMA. Accounts previously opened 
must be reconsidered based on this Rule 
as from the date of updating this Manual.  
 

 Official entities as reference for their 
Saudi female employees: 

 

With respect to the Saudi female 
employees working in the Government 
sector, when a government entity requests 
opening accounts for their female 
employees for the purpose of transferring 
their salaries and other related payments, 
and such a female employee could not 
provide the bank with her personal status 
card, passport or a personal reference, 
then the bank may accept an introduction 
letter from the said government entity 
which shall authenticate the personal 
photo and signature of the said female 
employee. Such entity will be responsible 
for the information and documents 
presented in this connection. Also, such 
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 أيضا.المطابقة مف قبمو 
 

 توقيع كل من األمي والكفيف : •

مف الشخص األمي ك الشخص الكفيؼ  عمى كؿ     
أف يقدـ بصمة إلبيامو كختمان شخصيان كنمكذج لتكقيعو 
كفي حاؿ رغب أيان منيما في استخداـ التكقيع 
الشخصي )اليدكم( كنمكذج لمتكقيع فإنو يسمح لو بذلؾ 
عمى أف يتـ التكثيؽ بأف ذلؾ تـ بناءن عمى رغبتو 

مي أك كاختياره كعمى مسئكليتو كفي حاؿ كاف األ
الكفيؼ أنثى فيككف المعرؼ ليا كفقان لما نصت عميو 
الفقرة الخاصة بالمعرؼ الشخصي بالنساء المحجبات 
)محجبات الشخصية كالمعمكمات( ، كعمى البنؾ أف 
يحصؿ مف المعرؼ عمى صكرة مف بطاقة اليكية 

 باإلضافة لعنكانو كتكقيعو.
 
 سنة : 53القصر دون سن  •

ىجرية(  15ىـ دكف سف يفتح الحساب لمقصر )ممف 
 بمعرفة كتكقيع الكالد أك الجد في حالة كفاة الكالد أك
معرفة الكصي الشرعي ، كعمى الكالد أك الجد أك 
الكصي الشرعي أف يقدـ مستند ىكيتو األصمي ككذلؾ 
صكرة مف شيادة الميالد لمقاصريف أك مف دفتر العائمة 
كصكرة صؾ المحكمة إذا كاف القاصر تحت كصاية 

د األقرباء )يجب أف تصكر مف قبؿ البنؾ كأف أح
تطابؽ الصكر مع األصؿ( كيجب أف يككف الحساب 
باسـ القاصر بينما يتـ تشغيمو مف قبؿ الكلي أك 
الكصي الشرعي حسب األحكاؿ، كفي حاؿ بمل القاصر 

( سنو ىجرية كرغب الكلي أك الكصي )حسب 15سف )
فال يسمح األحكاؿ( فتح حساب لو بعد بمكغو ىذا السف 

بذلؾ إال بمكجب بطاقة اليكية الكطنية أما في حاؿ 
رغب القاصر )الطفؿ المميز( فتح حساب لو مف قبمو 

( سنة فيسمح لو بذلؾ عمى 15مباشرة بعد بمكغو سف )
أف ال يصرؼ لو دفتر شيكات فقط إال بعد بمكغو سف 

 ىجرية(. 18الثامنة عشر )
 
 :لمعاق عقمياا •

يا )أيا كاف سنو( بمعرفة يفتح الحساب لممعاؽ عقم
كتكقيع كالده أك جده في حالة كفاة كالده أك الكصي 
الشرعي كعمى الكالد أك الجد أك الكصي أف يقدـ مستند 

information and documents should be 
checked by the bank. 
 

 Illiterate and Blind Signatures. 

An illiterate and Blind person should 
present a thumb imprint and a personal 
stamp as a specimen signature of him.  
Should either of them wish to use the 
personal signature (manual) as a 
specimen signature, he will be permitted 
to do so provided it is documented that 
this has been made at his request, choice 
and liability.  In case of a female illiterate 
or blind, the personal reference of her 
should be as stipulated in the paragraph 
relating to personal reference of veiled 
women (personality and information 
veiled), and the bank must obtain from 
the personal reference a copy of his ID, 
address and signature. 

 Minors of less than 18 years' old 

An account my be opened for a minor 

(below 15 Hijrian Years) with the 

knowledge and signature of his father, or 

grand-father in case the father is dead, or 

a legal guardian.  The father, grandfather 

or legal guardian must present his original 

identification document and a copy of the 

birth certificate for the minor or a copy of 

the Family Registration Book, and a copy 

of the Court's deed if the minor is under 

the guardianship of a relative (copies 

must be taken by the Bank and checked 

against the originals).  The account must 

be in the name of the minor while it will 

be operated by the sponsor or guardian, as 

the case may be, when a minor reaches 

the age of (15) years, and if the sponsor 

or guardian (as the case may be) wish to 

open an account for him after he has 

attained this age, then this may not be 

allowed except with the National Identity 

Card.  Should the minor (A distinguished 

child) wish and request to open an 

account by him directly (after he has 

attained the age of (15) years' old, then 

account will be opened in his name, 

however, no cheque book will be issued 

unless he has attained the age of (18) 

Hijrian years' old. 

 Mentally  disabled 

 An account may be opened for the 

mentally disabled person (irrespective of 

his age) in the presence and under the 

signature of the father, grandfather, if the 

father is deceased or a legal guardian. The 

father, grandfather or a legal guardian 
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ىكيتو األصمي ككذلؾ شيادة الميالد أك بطاقة األحكاؿ 
الذم يبيف أف لممعاؽ أك دفتر العائمة كصؾ المحكمة 

المعاؽ تحت  إذا كافالمعاؽ عقميا ىك تحت الكصاية، 
كصاية ، كتصكر مف قبؿ البنؾ كيختـ عمييا ال

بالمطابقة لألصكؿ، كيجب أف يككف الحساب باسـ 
المعاؽ بينما يتـ تشغيمو مف قبؿ الكلي أك الكصي 

 الشرعي حسب األحكاؿ.
 -حسابات ذوي الحتياجات الخاصة  •

 –معاقي/فاقدي األطراف العموية 

لمكاطنيف مف ذكم يسمح لمبنكؾ عندما يتقدـ ليا أحد ا
االحتياجات الخاصة المعاؽ أك فاقد األطراؼ العمكية 
التي تمكنيـ مف الكتابة كالتكقيع بفتح حسابات بنكية 

دارتيا كفؽ الشركط كالمتطمبات التالية:  كا 
 

الحصػػكؿ عمػػى صػػكرة بطاقػػة اليكيػػة الكطنية/بطاقػػة  .1
األحػػػػػػػكاؿ المدنيػػػػػػػة سػػػػػػػارية المفعػػػػػػػكؿ كيقػػػػػػػـك البنػػػػػػػؾ 

 لصكرة بمطابقتيا لألصؿ. بالمصادقة عمى ا
 

اعتمػػػاد خػػػتـ العميػػػؿ بػػػديالن عػػػف التكقيػػػع الشخصػػػي  .2
 عمى جميع المستندات كالتعامالت البنكية.

 

 

يػػتـ السػػحب مػػف الحسػػاب بحضػػكر العميػػؿ شخصػػيان  .3
إلػػى فػػركع البنػػؾ، كفػػي حالػػة طمػػب العميػػؿ إعطائػػو 

بطاقػػػة صػػػراؼ  لػػػي أك خػػػدمات مصػػػرفية الكتركنيػػػة 

أك دفتػػػر شػػػيكات أك  أك خػػػدمات اليػػػاتؼ المصػػػرفي

جميعيا فيػتـ منحػو تمػؾ الخػدمات كيسػتكفى منػو فػي 

ىػػػػػذه الحالػػػػػة إقػػػػػرار كتعيػػػػػد مختػػػػػـك بمكجػػػػػب ختمػػػػػو 

( مػػف مػػكظفي الفػػرع أحػػدىما مػػدير 2كشػػيادة عػػدد )

 الفرع أك نائبو أف تمؾ الخدمات تحت مسئكليتو.

( 2يػػػتـ تعريػػػؼ العميػػػؿ بػػػاإلجراءات مػػػف قبػػػؿ عػػػدد ) .4
ر الفػػػػرع أك نائبػػػػو مػػػػف مػػػػكظفي الفػػػػرع أحػػػػدىما مػػػػدي

كيستكفى تكقيعيما عمى كؿ معاممػة أك عالقػة تعاقػد 
 أك مستند صرؼ أك إيداع.

كفػػػػػػي حػػػػػػػاؿ كػػػػػػػاف العميػػػػػػؿ )معاؽ/فاقػػػػػػػد األطػػػػػػػراؼ  .5
العمكيػػة( أنثػػػى فيكػػػكف المعػػػرؼ ليػػػا كفقػػػا لمػػػا نصػػػت 
عميػػػو الفقػػػػرة الخاصػػػػة بػػػػالمعرؼ الشخصػػػػي بالنسػػػػاء 

 المحجبات )محجبات الشخصية كالمعمكمات(.

must present his original ID document 

together with birth certificate or civil 

status card of the mentally disabled, or 

family registration book and court deed 

stating that the mentally disabled is under 

guardianship if actually is. All documents 

should be photocopied and stamped 

“original sighted” by the bank. The 

account must be opened in the name of 

the mentally disabled and may be 

operated by the curator or the legal 

guardian as the case may be. 

 Accounts of people with special 
needs– the handicapped/those who 
have lost their upper limbs –  

Banks are allowed to open accounts when 

citizens with special needs, handicapped 

or those who have lost upper limbs which 

enable them to write, sign and manage 

their accounts according to the following 

conditions and requirements:  

1. Obtaining a copy of a valid national 

identity card / ID card and the bank 

should ratify that the copy is 

authentic of original. 

2. Approving the client’s seal as an 

alternative to the personal signature 

on all documents and bank 

transactions. 

3. Withdrawals from the account should 
be made only in the presence of the 
client personally at the bank's 
branches. If the client requests an 
ATM card, e-banking services, 
banking telephone services, a 
checkbook or all of them, he or she 
should be granted these services, 
after, a sealed declaration, 
undertaking under his/her seal and a 
testimony of two of the branches’ 
employees (one of them should be 
the branch manager or his deputy) 
that the services granted are under 
his/ her own responsibility. 

4. The procedures are introduced to the 

client by two employees (one of them 

is the branch manager or his deputy). 

They should sign on each transaction, 

relationship contract, deposit or 

withdrawal document. 

5. In case the client is a female 

handicapped / who lost her upper 

limbs, her identifier should be as 

stipulated in the paragraph 

concerning the personal identifiers of 

veiled women (veiled personalities 
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 :عميوالمحجور  •

يجكز فتح حساب باسـ المحجكر عميو كذلؾ مف قبؿ 
ممثمو الشرعي عمى أف يككف التكقيع كتشغيؿ الحساب 

ليذا األخير. كيجب أف يقدـ  الممثؿ الشرعي أصؿ 

 المستندات المؤيدة لتمثيمو إياه مع أصكؿ المستندات

 الشخصية لو كلممحجكر عميو.

 :الطفل من ذوي الظروف الخاصة •

ساب باسـ الطفؿ مف ذكم الظركؼ يسمح بفتح ح
التابعة لكزارة العمؿ  اإليكائيةالخاصة النزيؿ لدل الفركع 

كالشئكف االجتماعية كذلؾ بمكجب خطاب مف مدير 
عاـ رعاية األيتاـ أك مف مدير عاـ الشئكف االجتماعية 
بالكزارة مرفؽ بو صكرة مف شيادة الميالد لمطفؿ 

الدار أك الكزارة مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ مف قبؿ 
 كعمى أال يتـ الصرؼ إليو،أك البنؾ إذا ما أحضرت 

) السحب ( مف الحساب إال بمكجب خطاب مف إما 
ككيؿ الكزارة لمشئكف االجتماعية أك ككيؿ الكزارة 

أما بالنسبة لألطفاؿ المقيميف  الرعاية.المساعد لشئكف 
لدل األسر البديمة )الكافمة لو( فإنو عند تقدـ تمؾ 

سر لفتح حساب لمطفؿ فإنو يسمح بفتح الحساب األ
باسـ الطفؿ بعد الحصكؿ عمى شيادة مف الكزارة 
صادرة مف مدير عاـ رعاية األيتاـ أك مف مدير عاـ 
الشئكف االجتماعية في مختمؼ مناطؽ المممكة تحدد 

المكاطف  كاسـ اسـ الطفؿ كاألسرة الراعية ) الكافمة ( لو
بالمطابقة لألصؿ  عمييامصادؽ كزكجتو كصكرة 

لشيادة الميالد كصكرة اليكية الشخصية لألسرة 
عمى أف يدار الحساب مف  ليـ،كالمعمكمات الشخصية 

يداعا لحيف بمكغ الطفؿ لسف الرشد.  قبؿ األسرة سحبان كا 
كتقبؿ بطاقة األحكاؿ الشخصية عند بمكغ الطفؿ سف 
الخامسة عشرة سنة ىجرية إذا ما قدمت بديالن لشيادة 

 يالد.الم
 

 :نزل  السجون •

يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات لنزالء السجكف عند تقدميـ 
خفراء أمنييف تابعيف لشدارة العامة  ةرفقبلمبنكؾ 

لمسجكف، كعمى البنؾ الحصكؿ مف الخفراء عمى 
خطاب مف إدارة السجف في المدينة التي يقع فييا 

and information). 

 Legally Incompetent Person: 

An account may be opened for a legally 

incompetent person by his legal 

representative who shall be authorized to 

sign and operate such account. The legal 

representative must present the original 

documents supporting such authority 

together with the originals of his personal 

identification documents as well as those 

of the legally incompetent person. 

 Children with special circumstances: 

A bank account may be opened for a 

child with special circumstances, residing 

in the housing facilities of the Ministry of 

Labor and Social Affairs, upon a letter 

from the General Manager of the Orphan 

Welfare or the General Manager of Social 

Affairs in the Ministry enclosing a copy 

of the child birth certificate authenticated 

by the House, Ministry or the bank, as the 

case may be, as a true copy of the 

original. Drawing from such an account 

shall only be made under a letter from 

either the Deputy Minister for Social 

Affairs or the Assistant Deputy Minster 

for Welfare Affairs.   If the child is living 

with a foster family. (substitute family 

sponsoring him) and such a family 

requests opening a bank account for him, 

an account may be opened in his name 

after obtaining a certificate from the 

Ministry issued by the General Manager 

of Social Affairs or the General Manager 

of Orphan Welfare in various regions of 

the Kingdom specifying the name of the 

child and the names of both spouses of 

the family sponsoring him along with 

copies of the identification documents 

and other relevant information of such 

family. Such an account shall be operated 

by such family in all drawing and 

depositing transactions until the child 

reaches the legal age. A personal status 

card of such a child shall be acceptable in 

replacement of birth certificate when he 

becomes fifteen years' old. 

 Prisoners: 

Accounts may be opened for prisoners if 

they approach banks escorted by security 

staff of the Directorate General of 

Prisons. The bank must obtain from the 

accompanying guards a letter from the 

management of the prison at the city 
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السجف مكجو لمفرع مكضحان فيو اسـ السجيف كرقـ 
كعمى البنؾ تكميؼ  الحساب،غبتو في فتح ىكيتو كر 

الصراؼ األكؿ بالفرع أك مسئكؿ خدمات العمالء أك 
أم مسئكؿ أعمى بالشخكص لمسيارة األمنية خارج مقر 
الفرع كمقابمة السجيف كاستيفاء إجراءات فتح الحساب 

مع اإلشارة إلى تكاجد العميؿ  100كما كرد في الفقرة 
 الحساب كتمكيفح السجيف بالسجف بتاريا طمب فت

العميؿ مف إجراء العمميات كالخدمات التي يقدميا 
كما يسمح لمسجيف بإدارة كتشغيؿ حسابو بنفس  البنؾ.

اآللية كاإلجراءات، كفي حاؿ ككف السجيف امرأة فيقبؿ 
أف يككف خطاب إدارة السجف معرفا ليا إذا لـ تبرز 
بطاقة األحكاؿ الشخصية أك جكاز السفر ىكية ليا 

 تصكيرىا.ح كتكقع بالمكافقة عمى كتسم
 

 

 

 

 

 

 

 حسابات أمانات نزل  السجون: •

يسػػػػمح فػػػػتح حسػػػػابات بنكيػػػػة خاصػػػػة بإيػػػػداع كسػػػػحب 
 أمانات السجناء كفؽ الضكابط اآلتية:

 

يفػػػتح الحسػػػاب بمكجػػػب خطػػػاب مػػػف مػػػدير عػػػاـ  .1

السػػػجكف أك مػػػف يفكضػػػو مكجػػػو إلػػػى فػػػرع البنػػػؾ 

المػػػراد فػػػتح الحسػػػاب لديػػػو، كتحديػػػد الغػػػرض مػػػف 

 ح الحساب بشكؿ كاضح.فت

يككف مسمى الحساب ) المديريػة العامػة لمسػجكف  .2
حفػػػػػػظ  –/ سػػػػػػجكف منطقػػػػػػة .... / سػػػػػػجف ..... 

أمانػػػػات نػػػػزالء السػػػػجف(، كيطبػػػػؽ عمػػػػى الحسػػػػاب 
اإلجػػػػػػراءات االعتياديػػػػػػة نفسػػػػػػيا المطبقػػػػػػة بشػػػػػػأف 

 التحديث العاـ لمحسابات.
 

 

يػػػػدار الحسػػػػاب بتكقيػػػػع مشػػػػترؾ مػػػػف أثنػػػػيف عمػػػػى  .3

ا مػػػدير السػػػجف أك نائبػػػو مػػػع األقػػػؿ يكػػػكف أحػػػدىم

 المكمؼ بأمانات السجناء في السجف أك نائبو.

 

 

اسػتيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف بػالتكقيع كنمػاذج  .4
 تكاقيعيـ.

 

يككف السػحب مػف الحسػاب بمكجػب شػيكات فقػط  .5

where the prison is situated addressed to 

the branch, indicating the name and ID 

details of the prisoner. The branch shall 

assign its senior teller, customer service 

officer or any other higher senior officer 

to meet the prisoner personally in the 

security car outside the premises of the 

branch, in order to complete all regular 

procedures for opening the account as 

stipulated in clause (100), indicating that 

the prisoner is in prison custody at the 

time of opening the account. Such a 

customer shall be permitted to perform 

transactions and benefit from the services 

offered by the bank. Also, the prisoner 

shall be permitted to operate his account 

in the same manner and procedures 

applicable to normal customers. For 

female prisoners, the bank may accept a 

letter of introduction from the prison 

administration if she does not present her 

ID/passport and permit photocopying 

thereof. 

 Prisoners’ Trusts Accounts: 

Opening of bank accounts for depositing 

and withdrawing of Prisoners’ Trusts 

shall be allowed according to the 

following controls: 

1. The account shall be opened by a letter 

from the General Director of Prisons 

or his authorized representative 

addressed to the bank branch at which 

the account will be opened, clearly 

indicating the purpose for which the 

account will be opened. 

2. The name of the account shall be 

(General Directorate of prisons / 

Prisons of ….. Region / ….. Prison – 

Holding Prisoners’ Trusts). The same 

regular procedures for general 

updating of accounts shall be applied 

to the account. 

3. The account shall be operated by a 

joint signature of at least two persons, 

one of them shall be the director of the 

prison or his deputy, and the second 

shall be the designate officer of 

prisoners’ trusts at the prison or his 

deputy. 

4. ID copies of the authorized signatories 

and specimens of their signatures shall 

be obtained. 
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مكقعػػػػة مػػػػف المخػػػػكليف، كيحػػػػدد فػػػػي مػػػػتف الشػػػػيؾ 
 الغرض مف صرؼ الشيؾ.

 

ضػػػع يمكػػػف تقػػػديـ خدمػػػة اإليػػػداع النقػػػدم فقػػػط )ك  .6

صػػػدار  جيػػػاز صػػػراؼ  لػػػي فػػػي إدارة السػػػجف(، كا 

 -بطاقػػة إيػػداع نقػػدم فقػػط تصػػدر باسػػـ/ السػػجف 

أمانػػات نػػزالء السػػجف، كتسػػمـ كرقميػػا السػػرم إلػػى 

 مدير السجف في حاؿ رأل البنؾ مناسبة ذلؾ. 

عدا ما ُذكر في الفقرة السابقة، ال يسمح بإصػدار  .7
بطاقػػػػات صػػػػراؼ  لػػػػي أك بطاقػػػػات ائتمػػػػاف عمػػػػى 

 كال يسمح بالتحكيؿ منو.الحساب، 

 

يمكػػف لمبنػػؾ حسػػب تقػػػديره كمكافقتػػو تقػػديـ خدمػػػة  .8

اإلنترنػػػػػػت كاليػػػػػػاتؼ المصػػػػػػرفي لشطػػػػػػالع عمػػػػػػى 

األرصػػػدة كاالستفسػػػار عػػػف العمميػػػات فقػػػط، بنػػػاءن 
عمػػػػػى كتػػػػػاب رسػػػػػمي مػػػػػف الجيػػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػػى 

 الحساب.

عمػػػػػػى إدارة االلتػػػػػػزاـ فػػػػػػي البنػػػػػػؾ التأكػػػػػػد مػػػػػػف أف  .9
رض الػػذم فػػتح الحسػػاب ال يسػػتخدـ فػػي غيػػر الغػػ

 ألجمو.

 
 :حسابات الورثة •

في حاؿ استمـ البنؾ إخطارا رسميا بكفاة صاحب 
الحساب  ك ثبت لديو كاقعة الكفاة فانو استنادا لألنظمة 

 المرعية يتكجب عمى البنؾ تطبيؽ الضكابط التالية:

 .2-11العمؿ بما تضمنتو القاعدة اإلشرافية  .1

تحكيؿ مسمى الحساب إلى  حساب ) كرثة  .2
 ..........(  أك فتح حساب جديد بيذا االسـ...

اعتماد صؾ حصر اإلرث إثباتا لميكية  .3
الستمرار الحساب أك لفتح الحساب الجديد 

 لألرصدة.

اعتماد رقـ صؾ حصر اإلرث رقما ليكية  .4
الحساب كتاريخو ىك تاريا اليكية كمكاف 

 اإلصدار ىي المحكمة التي أصدرت الصؾ.

يع الكرثة أصالة يككف صاحب الصالحية بالتكق .5

5. Withdrawal from the account should 

be only by checks signed by 

authorized persons, and the purpose of 

cashing the check must be mentioned 

on it. 

6. Only cash deposit service can be 

offered (by putting an ATM at the jail 

department), and issuing a bank 

deposit card for only cash deposits in 

the name of/ the jail – prisoners’ trusts. 

The bank deposit card and its PIN may 

be handed to the jail’s director if the 

bank deems it appropriate. 

7. With the exception of the provisions of 

the previous article, neither ATM nor 

credit cards shall be issued for the 

account, and money transfer from the 

account is not permissible. 

8. The bank may, at its discretion and 

approval, offer telephone and online 

banking services, based on a formal 

letter from the entity operating the 

account, for only checking the 

balances and inquiring about 

transactions. 
 

9. The compliance department of the 

bank shall make sure that the account 

is not used for any purposes other than 

those for which the account was 

opened. 

 Accounts of heirs 

If a bank receives an official notice on, or 

becomes ascertained of the death of an 

account holder , it should apply the 

following measures based on the 

applicable regulations 

1. Apply the provisions of Supervisory Rule 

11-2. 

2. Change the title of the account to "Heirs 

of …….." or open a new account under 

this name. 

3. Adopt the hereditary succession deed as 

an identity evidence for maintaining the 

account or open a new account for the 

balances.  

4. Adopt the number of the hereditary 

succession deed as a number of the 

account identity, the date of such deed as 

the date of the identity and consider the 

court that issued the deed as the issuance 

place. 

5. The person authorized to sign shall be the 
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أك ككيميـ/ككالئيـ مجتمعيف أك منفرديف، 
كيتطمب مف البنؾ أف يكثؽ بيانات الكرثة 
الشخصية ككذلؾ الككالء المفكضيف ككذلؾ 
الككالة/الككاالت الشرعية في ممؼ الحساب 

 بالبنؾ كاستيفاء صكر ىكياتيـ.

يحدد تاريا سرياف الحساب بمدة سنة مف تاريا  .6
الفقرات أعاله، بحيث  تحديد المفكضيف في

ذا لـ يتـ عميو  يحدث الحساب بصفة سنكية كا 
أية حركة خالؿ خمس سنكات مف تاريا الكفاة 

مف  5فيطبؽ عميو األحكاـ الكاردة في الفقرة 
 القكاعد اإلشرافية كالرقابية.

يسمح بإصدار شيكات ليذه الحسابات كال يسمح  .7
 ائتماف. بإصدار بطاقات صراؼ  لي أك بطاقة

يسمح ألصحاب الحساب االكتتاب كاالستثمار     .8
في األسيـ لصالحيـ بطمب الكلي المفكض أك 

 الككيؿ أك الحاكـ الشرعي.

 الحارس القضائي: •

ُيسػػػػػػػمح لمبنػػػػػػػكؾ بفػػػػػػػتح كاسػػػػػػػتمرار الحسػػػػػػػابات الخاصػػػػػػػة 
بالحػػػػارس القضػػػػائي بعػػػػد اسػػػػتيفاء الشػػػػركط كالمسػػػػتندات 

 كاإلجراءات اآلتية :

القاضػػػي بتعيػػػيف صػػػكرة مػػػف قػػػرار الجيػػػة القضػػػائية  .1
 الحارس القضائي كتحديد صالحياتو.

 س القضائي .صكرة مف اليكية الكطنية لمحار  .2

 صكرة مف ترخيص الحارس القضائي. .3

صػػكرة مػػف المسػػتندات الخاصػػة بمحػػؿ النػػزاع القػػائـ  .4
عميػػو الحراسػػة القضػػائية الصػػادر بحقػػو قػػرار الجيػػة 
القضػػائية ) مثػػؿ صػػؾ حصػػر اإلرث إذا كػػاف محػػؿ 

ان عمػى تركػػو كعقػد التأسػػيس كممحقاتػػو إذا النػزاع قائمػػ
كػػاف محػػؿ النػػزاع قائمػػان عمػػى شػػركة ( كيقػػاس عمػػى 

 ذلؾ في جميع األحكاؿ.

ُيكضػػػح اسػػػـ الحسػػػاب الغػػػرض منػػػو باإلضػػػافة إلػػػى  .5
 عبارة )تحت الحراسة القضائية(. 

ُيعتمد صؾ قػرار الجيػة القضػائية إثباتػا لميكيػة لفػتح  .6
 الحساب أك استمرار التعامؿ عميو.

عتمد رقـ قرار الجية القضائية رقمان ليكيػة الحسػاب يُ  .7
كتػػاريا القػػرار ىػػك تػػاريا الحسػػاب كمكػػاف اإلصػػدار 

heirs themselves or their proxy/proxies, 

jointly or singly. The bank is required to 

document the personal data of the heirs 

and authorized proxy/proxies as well as 

the legal proxy document along with the 

copies of their identification documents 

in the account file. 

6. The duration of the account validity 

shall be one year from the date when 

the authorized persons as per the above 

clauses are determined. The account 

shall be annually updated, and if there 

is no movement therein during five 

years from the date of the death, the 

rules provided in paragraph 5 of the 

Supervisory Rules and Controls shall 

be applied. 

7. Cheque books may be issued for such 

an account, but issuance of ATM cards 

or credit cards shall not be allowed. 

8. The holders of such an account may 

subscribe and invest in shares in their 

favor under a request of their 

authorized guardian, or legal proxy or 

legal judiciary authority. 

 A Receiver: 

Banks are permitted to open accounts 

for a receiver under the following 

conditions, documents and procedures: 

1. A photocopy of the resolution of the 

judicial entity that provides for the 

appointment of the receiver and stating 

its powers. 

2. A photocopy of the national identity 

card of the receiver 

3. A photocopy of the receiver’s license  

4. A photocopy of documents pertaining 

to the subject of dispute on which the 

receivership was issued by a resolution 

of the judicial entity (such as a 

hereditary succession deed if the 

dispute is over heirloom, and the 

articles of association and its 

appendixes if the dispute is over a 

company, and accordingly in other 

cases) 

5. The name and purpose of the account 

should be indicated, in addition to the 

clause "Under Receivership" 

6. The resolution of the judicial authority 

shall be adopted as an identification 

document for opening the account or 

continued dealing therewith. 

7. The number of the judicial resolution 
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 ىي الجية القضائية التي أصدرت القرار.

يكػػػكف صػػػاحب الصػػػالحية بػػػالتكقيع عمػػػى الحسػػػاب  .8
الحػػػارس القضػػػائي أك كفػػػؽ مػػػا يحػػػدده قػػػرار الجيػػػة 

 القضائية.

مػػػػف  مػػػدة تػػػػاريا سػػػػرياف الحسػػػػاب سػػػنة كاحػػػػدة فقػػػػط .9
تػػػاريا قػػػرار الجيػػػة القضػػػائية، كيجػػػدد بصػػػفة سػػػنكية 

ذا 8مف صاحب الصالحية بالتكقيع كفقػان لمفقػرة ) ( كا 
لػػػـ يػػػتـ عميػػػو أم حركػػػة خػػػالؿ خمػػػس سػػػنكات مػػػف 
تػػاريا فتحػػو تطبػػؽ عميػػو األحكػػاـ الػػكاردة فػػي الفقػػرة 

( مػػػػػف القكاعػػػػػد اإلشػػػػػرافية كالرقابيػػػػػة )الحسػػػػػابات 5)
 الراكدة(.

ات ليػػذه الحسػػابات كال يسػػمح بإصػػدار دفتػػر شػػيك .10
يسػػمح بإصػػدار بطاقػػات صػػراؼ  لػػي أك بطاقػػات 

 ائتمانية.
 عمى البنؾ مطابقة الصكر مع األصكؿ المقدمة. .11

 

 مواطنو دول مجمس التعاون الخميجي األفراد
 :المقيمون في المممكة

يسمح ليـ بفتح حسابات جارية كحسابات استثمار في 
. ت األجنبيةكالعمالاألسيـ المحمية باللاير السعكدم 

كعمى البنكؾ أف تحصؿ عمى صكرة مف جكاز سفر 
أك صكرة مف بطاقة  المكاطف الخميجي سارم المفعكؿ

اليكية الكطنية بالنسبة لمكاطني )دكلة اإلمارات 
 –مممكة البحريف  –سمطنة عماف  –العربية المتحدة 

كأية دكلة خميجية أخرل  دكلة الككيت -دكلة قطر
( ة التنقؿ بمكجب اليكية الكطنيةتنظـ الحقان التفاقي

فاتكرة  المممكة )بمكجبفي  باإلضافة إلى العنكاف
خدمة أك عقد تأجير سكف أك صؾ ممكية عقار أك 
تعريؼ مف شخص سعكدم يشيد بإقامتو في المكاف 

، كما يسمح لمخميجي الفرد  في بمدهعنكانو ك  المحدد(
 أف يقـك بتككيؿ سعكدم أك خميجي  خر.

 

 :والمقيمون في المممكة ألفرادالوافدون ا
 
 :الوافد الفرد الحاصل عمى إقامة 
  

يسمح لمكافد مف األفراد أف يفتح حسابات باللاير 
السعكدم كالعمالت األجنبية بعد حصكلو عمى إقامة 

سكاء تمؾ الصادرة مف إدارة الجكازات  سارية المفعكؿ

shall be adopted as the Account 

Identification Number, the resolution 

date as the Account Date, and the 

judicial authority as the Issue Place. 

8. The authorized signatory shall be the 

receiver or as specified by the judicial 

resolution. 

9. The account shall be valid for one year 

from the date of the judicial resolution, 

and renewable annually by the 

authorized signatory in accordance 

with Paragraph (8). If there is no 

movement therein during five years 

from the date of its opening, the rules 

provided for in paragraph 5 of the 

Supervisory Rules and Controls 

(Dormant Accounts) shall be applied. 

10. Check books may be issued for such an 

account, but issuance of ATM or credit 

cards shall not be allowed. 

11. The bank must countercheck the copies 

against their originals provided. 
 

Individuals of GCC Citizens residing in 

the Kingdom: 

 
 

They can open current and investment 

accounts in local shares in Saudi Riyals 

and foreign currencies. Banks must obtain 

a copy of his valid passport GCC citizens, 

a copy of the national identity card of the 

citizens of (the United Arab Emirates – 

Oman - Bahrain – Qatar - Kuwait) in 

addition to their address in the Kingdom 

(as evidenced by a utility bill, house 

rental contract, real estate title deed or a 

reference letter from a Saudi person 

witnessing his residence in the specified 

address) and his Home country address.  

A GCC individual citizen may appoint a 

Saudi or other GCC individual citizen as 

legal proxy. 

 
 

Individual Expatriates: 
 

 Individual Expatriates holding 

residence permit (Iqama):  

An individual expatriate residing in the 

Kingdom may open a Saudi Riyal and 

Foreign Currency account after obtaining 

a legally valid Iqama either issued from 

the Passport Department against the 

applicable fees or free of charge such as 
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الممنكحة لطمبة  تبرسـك مالية أك بدكف رسكـ كاإلقاما
جامعات كالكميات العسكرية كالمعاىد الحاصميف عمى ال

منح دراسية أك دكرات تدريبية أك االقامات الصادرة عف 
. كعمى إدارة شعبة المراسـ بكزارة الخارجية أك غيرىا

البنكؾ الحصكؿ عمى صكرة مف جكاز سفر الكافد 
)ما عدا حاممي بطاقات اإلقامة  سارم المفعكؿ

ؿ عمى صكرة جكاز الممغنطة فال يتطمب الحصك 
كصكرة مف دفتر إقامتو سارية المفعكؿ كعنكانو  السفر(

كال يطالب الكافد بخطاب مف  في المممكة كفي بمده
 .كفيمو لفتح الحساب البنكي

 

 الوافد المرافق مع غيره في دفتر اإلقامة: •

  

  التالية: المستندات بمكجب بنكية حسابات بفتح يسمح 

 ؿ الخاص بالمرافؽالمفعك  سارم السفر جكاز - 
 رقـ إقامتو. فيو كالمكضح

اسـ  فيو المكضح المفعكؿ سارم دفتر اإلقامة - 
 .المرافؽ كالصكرة الشخصية كتاريا سرياف اإلقامة

السفر بعد أف يتـ  جكاز بمكجب الحساب تشغيؿ يتـ - 
ربط سرياف الحساب بمدة سرياف إقامة صاحب 

 دفتر اإلقامة.
فيتـ تشغيؿ الحساب مف قبؿ  إذا كاف المرافؽ قاصران  -

صاحب دفتر اإلقامة إال إذا كاف صاحب اإلقامة 
امرأة كزكجيا مرافقان معيا فيتـ إدارة حساب القاصر 
 في ىذه الحالة مف قبؿ كالده ككنو الكلي الشرعي.

تعتبر ىذا الحسابات مف الحسابات عالية  - 
 المخاطر.

 شيور في جواز السفر: 2إقامة تأشيرة العمل  •

يسمح بفتح حسابات بنكية لمكافديف األفراد ممف  ال
يحممكف إقامة مؤقتة في جكازات سفرىـ )عادة الثالثة 
أشير األكلى لقدكميـ( كالممنكحة ليـ مف قبؿ سفارات 
المممكة بمكجب تأشيرة عمؿ تمييدان لمحصكؿ عمى 

نما يمكنيـ إجراء التعامالت البنكية خارج . دفتر إقامة كا 
ات الجارية كاستالـ المبالل كتحكيؿ نطاؽ فتح الحساب

ذلؾ مف األمكاؿ كصرؼ الشيكات السياحية كغير 
كال يطالب الكافد بخطاب مف كفيمو بالسماح  الخدمات

 .بفتح الحساب البنكي

Iqamas issued to students of universities, 

colleges and military faculties and 

institutes, who obtained scholarships or 

training approvals, or Iqamas issued from 

the Protocol Department in the Ministry 

of Foreign Affairs or the like. Banks must 

obtain a copy of the expatriate's valid 

passport (exempted from this condition 

are holders of magnetic Iqamas whom it 

is not required to obtain a copy of their 

passport), a copy of his valid Iqama and 

his address in the Kingdom and his home 

country. An expatriate shall not be 

required to provide a letter from his 

sponsor for opening bank account. 

 Expatriate resident included with 
other dependents in the Iqama of a 
sponsor:  

They may open bank accounts under the 

following documents: 

- A valid passport of the dependant 
himself with his Iqama number is 
provided. 

- A valid residence permit showing the 

name and photo of the dependant and 

the validity date of the Iqama. 

- The account shall be operated against 

the passport as the validity of the 

account shall be bound with the 

validity of the dependant Iqama. 

- In case the dependant is minor, then 

the account shall be operated by Iqama 

holder, unless when the Iqama holder 

is a woman and her husband is her 

escort, then the minor account shall be 

operated by his father as being his 

legal guardian. 

- These accounts shall be considered as 

high risk accounts.  

  3 month  Work Visa in passport: 

 No bank accounts are to be opened to 

individual expatriates having  a temporary 

residence permits endorsed in their 

passports (normally the first three months 

of their arrival) granted to them by the 

embassies of the Kingdom abroad on the 

basis of an employment visa as a 

preliminary step towards obtaining a 

regular residence permit (Iqama). 

However,  they  may perform  bank 

transactions apart from  current  bank 

account such as :  receiving  and 

transferring  money,  cashing traveler 

cheques etc. such  an expatriate shall not 

be required to  present  a reference letter  

from his  sponsor to have a bank account  
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 األفراد بتأشيرة زيارة ألدا  ميام لجياتالوافدين  •

  في المممكة:

لمكافد  السعكدم جارل باللاير بفتح حساب لمبنؾ يسمح
تأشيرة زيارة لجيات حككمية أك شبو حككمية أك ب

مع جيات حككمية أك شبو  جيات اعتبارية متعاقدة
حككمية أك جيات اعتبارية متعاقدة مع جيات متعاقدة 
مع جيات حككمية أك شبو حككمية ألداء مياـ محددة، 
أك بتأشيرة زيارة تجارية )شركات أك مؤسسات( أك زيارة 

يا، بعد استيفاء المتطمبات عممية أك مينية كما شابي
 التالية:

صكرة جكاز سفر سارم المفعكؿ تشتمؿ عمى  .1
 تأشيرة الزيارة.

)مصادؽ عميو مف  خطاب مف الجية طالبة الزيارة .2
 الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية(
يتضمف إيضاح ميمة المذككر كعدـ الحاجة 
لمحصكؿ عمى إقامة في المممكة كحاجتو لفتح 

كمصادر األمكاؿ التي  حساب بنكي كمدة الحساب
  .ستكدع كحجميا

تحدد مدة الحساب بمدة سرياف التأشيرة إذا كانت  .3
التأشيرة لسفرة كاحدة بحيث يتـ إيقاؼ الحساب فكر 
ذا كانت التأشيرة لعدة سفرات  انتياء مدة التأشيرة، كا 

( أشير مف تاريا دخكؿ 6فتككف مدة الحساب )
كة، كيجدد لمدة مماثمة أك أقؿ مع الكافد إلى الممم

مراعاة صالحية التأشيرة، كعمى البنؾ الحصكؿ 
عمى تعيد خطي مف العميؿ بأف يحيط البنؾ بسفرة 
في كؿ مرة، كالحصكؿ مف الجية طالبة الزيارة 
عمى تعيد خطي بإحاطة البنؾ حاؿ مغادرة الكافد 

 المممكة نيائيان إلقفاؿ الحساب.

بطاقة صراؼ أك دفتر  ال يسمح بإعطاء الكافد .4
نما يككف التعامؿ مع الفرع مباشرة.  شيكات، كا 

يصنؼ الحساب ضمف الحسابات عالية المخاطر  .5
 كيجب أف يخضع لرقابة مسئكلي االلتزاـ.

ك  يذم/المدير العاـالرئيس التنفكالن مف مكافقة  .6
 عمى فتح الحساب. مدير إدارة االلتزاـ

 محساب.فتح البنؾ ل عند إحاطة المؤسسة .7

opened  in  his name. 
 

 Individual Expatriates with a visit 

visa to perform certain assignments 

for entities in the Kingdom:  

A bank current account may be opened 

for an expatriate individual visiting the 

Kingdom to perform a business for 

government or semi government 

departments or other parties contracted to 

perform certain assignments therewith or 

with a business visa (companies or 

establishments), scientific, or professional 

visit and the like, after fulfilling the 

following requirements: 

1. A copy of a valid passport including 

the visit visa. 

2. A letter from the inviting entity 

(endorsed by the Chamber of 

Commerce if it is a business visit visa) 

clarifying the mission of the individual 

and the reasons for not issuing a 

Residence Permit in the Kingdom for 

him as well as why the account is 

needed and its period, sources and 

amounts of money to be deposited 

therein. 

3. Duration of the account shall be bound 

to the validity of the visa. If the visa is 

for a single entry, the account shall be 

immediately closed after the visa 

expires. If the visa is for multiple 

entries, the account duration shall be 

for (6) months from the date of entry 

to the Kingdom, and shall be renewed 

for a similar period or less taking into 

consideration the validity of the visa. 

The bank must obtain a written pledge 

from the client to inform the bank of 

his departure each time, and to obtain 

from the inviting entity a written 

pledge to inform the bank when the 

expatriate leaves the Kingdom for 

good to close the account. 

4. The expatriate shall not be given ATM 

card or checkbook, but must deal 

directly with the branch. 

5. The account shall be classified under 

high risk accounts and shall be subject 

to the supervision of compliance 

officers. 

6. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

7. Informing SAMA when opening the 
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في حاؿ خركج الكافد نيائيان كمف ثـ َقِدـ لممممكة  .8
مرة أخرل بتأشيرة جديدة ألم مف المياـ أعاله 
لمجية نفسيا أك لجية أخرل فعمى البنؾ تطبيؽ 
المتطمبات الكاردة في الفقرات أعاله كافة. كيتـ 

( 2-3)ع الحساب القديـ كفؽ القاعدة رقـالتعامؿ م
افية كالرقابية حسب مف القسـ ثانيان: القكاعد اإلشر 

 رصيد الحساب.
 

يعامؿ الكافد بتأشيرة زيارة شخصية كفؽ القاعدة رقـ  .9
( لألفراد غير السعكدييف كغير 200-2-3)

كفي حاؿ  .الخميجييف غير المقيميف في المممكة
سبؽ لمكافد فتح حساب بنكي بمكجب تأشيرة سابقة 
كخرج مف المممكة نيائيان كمف ثـ عاد بتأشيرة زيارة 

خصية فال يسمح لو بتنشيط الحساب المفتكح ش
( مف القسـ 2-3سابقان كيعامؿ كفؽ القاعدة رقـ )

ثانيان: القكاعد اإلشرافية كالرقابية حسب رصيد 
 الحساب.

 

 الحاج الفرد األجنبي: •
لمحاج الفرد األجنبي الممنكح لو بطاقة تعريؼ ال يسمح 

خاصة بالحاج الصادرة مف كزارة الحج أك مؤسسات 
نما ي، بفتح حسابات بنكيةطكافة كغيرىا ال ح لو مسكا 
كرد  احسب مإجراء التعامالت البنكية خارج الحسابات ب

 مف ىذه القكاعد اإلجرائية. 11ك 10فقرات لفي ا
 
التحويل من خالل حساب بنكي أو بموجب عضوية  •

 :حوالت
يمنع جميع البنكؾ القياـ بعد انقضاء الثالثة أشير 

افد لممممكة أك حصكلو عمى دفتر األكلى مف قدـك الك 
إقامة خالؿ تمؾ المدة تنفيذ أية تحكيالت لصالحو أك 
شيكات أك تبديؿ عممو إال مف خالؿ حساب بنكي 
باسمو. كيكفي رقـ العميؿ في نظاـ الحكاالت العاجمة 
)السريعة( كبديؿ عف الحساب البنكي لمعمالء 

لبنؾ شريطة أف يستكفي ا فقط،المتعامميف بيذه الخدمة 
سارية المفعكؿ كاف كاإلقامة البيانات الشخصية لمعمالء 

كمراعاة تطبيؽ اإلقامة يبني رقـ العميؿ عمى رقـ 
الجكانب الرقابية لمحسابات عمى نظاـ الحكاالت 
كالتجميد كسرياف اليكية كمطابقة االسـ في الجكاز 

account by the bank. 

8. In case the expatriate takes a final 

leave then comes to the Kingdom once 

again by a new visa for any of the 

abovementioned tasks for the same 

entity or another, the bank shall apply 

all the requirements in the paragraphs 

above. The old account shall be treated 

according to Rule number (3-2) of 

Section II: Supervisory and Control 

Rules by the Account balance. 

9. The expatriate coming by a personal 

visit visa shall be treated in accordance 

with Rule (200-2-3) for non-Saudi, 

non-Gulf, and non-resident individuals 

in the Kingdom. In case the expatriate 

had already opened a bank account 

under the previous visa and taken a 

final leave from the Kingdom then 

returned by a personal visit visa, he 

would not be allowed to reactivate the 

account opened previously and should 

be treated according to Rule number 

(3-2) of Section II: Supervisory and 

Control Rules by the Account balance. 

 
 Foreign Individual Hajj  

A foreign individual hajj having a Hajj 

identification card issued from the 

Ministry of Hajj or pilgrims guiding 

institutions, etc shall not be allowed to 

open bank accounts, but he shall be 

allowed to deal in banking transactions 

beyond bank accounts according to the 

provisions of paragraphs 10 and 11 of 

these Rules and Procedures. 
 

 Transfer via  bank  account or  

transfer membership; 

 
All banks are prohibited to carry out any 
transfer, issue cheques or exchange 
foreign currencies for an expatriate except 
through a bank account opened in his 
name after the expiration of the first three 
month period from his arrival in the 
Kingdom or after obtaining an (Iqama). A 
customer number created in the Express 
Remittance systems in lieu of a bank 
account will suffice for customers using 
this service only. However, the bank must 
obtain personal identification information 
and a valid residence permit, so that the 
customer number is based on his 
residence permit, and that supervisory 
requirements applicable to bank accounts, 
for Express Remittance system, are met. 
This includes freezing, monitoring ID 
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كحدكد  حامؿ اإلقامة غير الممغنطة بالنسبة لمكافد
 التعامؿ كغيرىا.

 
 شيور 2حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل  •

الحد األعمى لمبمل التحكيؿ أك الشيكات المسمكح 
لمبنكؾ قبكؿ تنفيذىا لمكافد خالؿ الثالثة أشير األكلى 

كقبؿ حصكلو عمى دفتر إقامة كفتح لمعمؿ مف قدكمو 
( عشرة  الؼ لاير  10.000حساب باسمو ىك مبمل ) 
ىذا الحد ينطبؽ عمى الميف كحد أعمى لممرة الكاحدة. ك 

الفنية كاألطباء كالميندسيف كالكظائؼ اإلدارية العميا 
التي تتناسب مرتباتيا مع ىذا الحد أك أعمى منو أما 
 الميف العادية أك العمالية فيجب أف يتناسب الحد
األعمى لمحكالة الكاحدة مع نكع المينة المحددة في 

ف يؤسس رقـ كعمى البنؾ أ السفر.التأشيرة في جكاز 
  لي لمعمميات المنفذة.ع الجكاز خالؿ ىذه الفترة كمرج

 

 المقيمون المعفون من العمل لدى كفالئيم: •

يسمح لمكافد المقيـ بمكجب إقامة سارية المفعكؿ المدكف 
فييا النص لحامميا بأنو معفى مف العمؿ لدل كفيمو، 
بفتح حسابات بنكية بمكجب دفتر اإلقامة، كتعريؼ مف 

ذا كاف يحمؿ الشخص  أك الجية التي يعمؿ لدييا كا 
بطاقة إقامة غير ممغنطة فيتطمب إحضار أصؿ جكاز 
السفر أك صكرة مصدقة مف الكفيؿ أك الجية التي 
يعمؿ لدييا كذلؾ لمطابقة االسـ كالمعمكمات مع الجكاز 

 كالصكرة الشمسية.
 

 

الوافدون العاممون لدى أشخاص في المممكة بدون  •
 إقامة:

بفتح حسابات بنكية لمكافد الذم يعمؿ مع  ال يسمح
شركات في المممكة أك جيات أخرل بمكجب عقكد 
)شيرية أك سنكية( بدكف إقامة سارية المفعكؿ، كال بد 
مف إحضار مكافقة صريحة مف كزارة الداخمية لكؿ 
حالة تبمل لمبنؾ عف طريؽ مؤسسة النقد كيبمل عف 

 اإلجراءات الالـز استيفائيا.

expiry date, matching the expatriate’s 
name against his passport, with respect to 
non-magnetic Iqama holders, and 
observing transaction limits, etc. 
 
 Transfer limit during the 3 months 

work visa:  

The maximum amount of a transfer or a 

cheque which banks may effect for an 

expatriate during the first three months 

after his arrival and before his obtaining 

an Iqama and opening an account in his 

name shall be ten thousand Saudi Riyals 

(10,000). This limit is applicable to 

professionals, such as physicians, 

engineers and senior administrative 

officers whose salaries are appropriate to 

this limit and above. For normal or labor 

categories of workers, the maximum limit 

of each transfer should be appropriate to 

the type of profession shown in the work 

visa stamped on the passport.  The bank 

shall take the passport number as 

reference for the transactions processed 

during such period. 

 
 Expatriates exempted from working 

with their sponsors 

A resident expatriate having a valid 

Iqama including a statement to the effect 

that its holder is exempted from working 

with his sponsor may open a bank 

account under the Iqama book and an 

introduction letter from the person or 

entity with which he works. If his Iqama 

document is not a magnetic Iqama card, 

he shall be required to present the 

passport original and a copy thereof 

attested by his sponsor or employer to 

verify the provided name and information 

against the passport and the personal 

photo. 
 

 Expatriates working in the Kingdom 

without Iqama 

No bank account may be opened for an 

expatriate working under employment 

contract (monthly or annual) with any 

entity in the Kingdom without a valid 

Iqama., otherwise an explicit approval 

from the Ministry of Interior must be 

provided for every case communicated to 

the bank through SAMA together with 

the procedures applicable thereto. 
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 قامات سارية المفعول بدون جواز سفر:حاممو ال •

بالنسبة لمكافديف الذيف يحممكف إقامة سارية المفعكؿ 
كمحدد في الخانة المخصصة لرقـ جكاز السفر كممة 
 بدكف  فإنو يسمح بفتح أك استمرار حساباتيـ البنكية 
بمكجب اإلقامة فقط كعدـ مطالبتيـ بتقديـ جكاز السفر 

 أك صكرة منو أك رقمو. 

 فدون حاممو جواز السفر السعودي:الوا •

ال يسمح بفتح حسابات بنكية بمكجب جكاز السفر 
السعكدم الذم يعطى لبعض األفراد الكافديف كالبد مف 

كال يشترط ليذه إحضار دفتر إقامة سارية المفعكؿ 
الحالة أف يككف جكاز السفر السعكدم لحامؿ اإلقامة 

مع الكافد  . كفي الحاالت التي ال يكجدساريا لممفعكؿ
سكل جكاز السفر السعكدم فقط فالبد مف الحصكؿ 

المشار فييا  لفتح الحساب النقد عمى مكافقة مؤسسة
إلى مكافقة سمك كزير الداخمية أك سمك نائبو، بحيث 
تزكد مؤسسة النقد برقـ الحساب كعنكاف الكافد فكر فتح 
الحساب، كيتطمب مف البنؾ أف يصنؼ الحساب ضمف 

 .ة المخاطر ليخضع لمرقابة المستمرةالحسابات عالي
 
 

توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات مشتركة مع  •
 غيره:

ال يسمح لمكافد تككيؿ غيره بفتح حسابات بنكية باسمو 
 الحاالت التالية: أك حسابات مشتركة مع غيره ما عدا

الكافد المقيـ كزكجتو الكافدة المقيمة كالعكس بالعكس، - 
 لدرجة األكلى.كاألقارب ليما مف ا

الكافدة لمعمؿ المقيمة كالمحـر المرافؽ ليا المقيـ،  - 
عمى أف يككف منصكص في إقامتو أك أم مستند 

 .رسمي  خر بأنو مرافؽ ليا
 الكافدة المقيمة كزكجيا السعكدم.   -

الكافدة المقيمة ككالدىا أك كالدتيا أك ابنيا أك ابنتيا  - 
 السعكدييف.

 تو السعكدية.الكافد المقيـ كزكج- 

الكافد المقيـ ككالده أك كالدتو أك ابنو أك ابنتو - 
 السعكدييف.

أف يككف الكافد أك الكافدة كاألقارب ليما  شريطة
إقامات سارية المفعكؿ. كاف  المذككريف يحممكف إقامة/

يسجؿ البنؾ رقـ اإلقامة المستقؿ الخاص بكؿ كافد أك 
 كافدة كمرجع  لي لو /ليا.

 

 Valid Iqama holders without passport 

Bank accounts may be opened and    

maintained for expatriates having valid 

Iqama indicating in the place of the 

passport number the word "without", 

under the Iqama only, and they will not 

be required to present a passport or copy 

or number thereof. 
 
 

 Expatriates having Saudi passport 

No bank account may be opened by virtue 
of a Saudi passport issued to some 
expatriate individuals. Such an expatriate 
must present a valid Iqama, in which case 
the validity of his Saudi passport shall not 
be required. However, in case where the 
expatriate has no identification except his 
Saudi passport, then the approval of 
SAMA shall be required for opening the 
account, which approval shall include 
reference to the approval of the Minster 
of Interior or his Deputy, so that SAMA 
is provided with the number of the 
account and address of the resident once 
the account is opened. The bank shall be 
required to classify such an account under 
the high-risk accounts subject to constant 
control. 
 

 Authorization by Expatriate to others 

or opening joint accounts 

An expatriate may not authorize another 

person to open account in his name or a 

joint account with others except in the 

following cases: 

- A resident expatriate and his expatriate 

wife and vice versa and their first 

degree resident relatives. 

-  An employed resident expatriate 

woman and her Islamic legal escort 

(Mahram), provided that his legal 

escort is recorded in his Iqama or any 

other official document. 

- A resident expatriate woman and her 

Saudi husband. 

-  An expatriate woman and her Saudi 

father, mother, son and daughter. 

-  A resident expatriate person and his 

Saudi wife. 

- A resident expatriate and his Saudi 

father, mother, son and daughter. 

Provided that the resident expatriate man 

or woman and their above mentioned 

relatives hold valid Iqamas. The bank 

should record the Iqama No. of each 

resident expatriate male or female as an 

electronic reference number for him/ her. 
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366-5-7 
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 لدائمة عمى حساب الوافد:التعميمات ا •

يسمح لمكافد المقيـ بإصدار أكامر مستديمة لمدة عاـ 
كاحد فقط، عمى حسابو كالتحكيؿ بصفة دائمة كمستمرة 

ألشخاص أك خالفو إلى داخؿ المممكة أك خارجيا عمى 

أف يككف محدكدان بمرة كاحدة في الشير كلمبمل ال 

 ( أك ما5.000يتجاكز الخمسة ألؼ لاير سعكدم )

يعادلو. كيتطمب مف البنؾ أف يحتفظ بسجؿ  لي 

لمعمكمات العميؿ كجميع العمميات المنفذة كيمـز تعبئة 
الطمب مف قبؿ العميؿ نفسو كبحضكره شخصيان لمبنؾ 

إذا رغب في تجديد أكامر الدفع عمى أف يراعى مدة 

 سرياف اإلقامة كنفاذىا.
 

ت حفر تيم من إدارتي جوازااأفراد القبائل الصادرة إقام
 وغيرىا: الباطن وعرعر

يسمح ليؤالء األشخاص المقيميف في المممكة بفتح 
حساب بالريػاؿ السعكدم فقط لمدة إقامتيـ كعمى البنكؾ 

 سارية المفعكؿالأف تحصؿ عمى صكرة دفتر اإلقامة 
اب مع ما جاء ػح الحسػدة فتػؽ قاعػجب أف تطبػ. كيفقط
خالؿ بتنفيذ العمميات مف  الخاصة 3-1-200 في

حساب بنكي كفتح الحساب منفردان أك مشتركان كتككيؿ 
الغير ككذلؾ قاعدة تجميد الحساب كما جاء في القكاعد 

أكضاعيـ ككافديف الكاردة في  كالرقابية كمعاإلشرافية 
القكاعد كالتعميمات العامة لتشغيؿ الحسابات المصرفية 

 الكاردة في البند رابعا.

 
دى المجنة المركزية لحفائظ األفراد المنظورة ىوياتيم ل

 النفوس:
بالنسبة لألفراد الذيف سبؽ أف تـ فتح حسابات بنكية 

ليـ بمكجب ىكيات سابقة كمف ثـ أصبحت تمؾ 
اليكيات تحت نظر المجنة المركزية لحفائظ النفكس فإنو 

يسمح باستمرار حساباتيـ بعد تقديميـ خطابات مصدقة 

ذ ا لـ تحدد المجنة مف المجنة المذككرة تثبت ىكيتيـ، كا 
مدة فترة النظر في منحيـ الجنسية أك تصحيح كضع 

اليكية، فيطمب مف البنؾ مطالبة العميؿ بخطاب جديد 

 Permanent instruction on the account 

of an expatriate  

A resident expatriate may issue 

permanent instructions for one year on his 

account, such as transfer on a permanent 

and continued basis to persons or other 

parties within or outside the Kingdom, 

provided that such transfer is limited to be 

made once a month in the amount of no 

more than five thousand Saudi Riyals 

(5,000) or its equivalent. The bank shall 

maintain an electronic record of the 

information of such customer and all 

executed transactions. An application 

shall be filled by such customer himself 

while he is personally present in the bank 

if he wishes to renew such payment 

instructions, in which case the validity 

duration of Iqama shall be taken into 

consideration. 
  

Tribal Individuals with Iqama Issued 

by the Passport Office of Hafr el Batin 

and  Arar  and others : 
These individuals residing in Saudi 

Arabia are permitted to have a bank 

account in Saudi Riyals only for the 

duration of their Iqamas. Banks should 

obtain photocopy of a valid Iqama only. 

The account opening rules must be 

applied in addition to clause 200-1-3 

related to the processing of transactions 

singly or jointly and authorization of 

others. Also applicable is the freezing of 

account regulation as set out in the 

supervisory & control regulations, In 

addition to the general rules and 

regulations governing the operation of 

bank accounts provided in Article (4) 

above applicable to such category of 

expatriates. 
 

Individuals whose identities are being 

considered by the Central Committee 

of Hafidah Nufus 

Bank accounts previously opened for 

Individuals under previous identification 

documents that are being under 

consideration of the Central Committee of 

Hafidah Nufus may be maintained after 

submission by them of a letter attested by 

the said committee indicating their 

identity. If such committee does not 

specify a period for deciding on the issue 

of granting them the nationality or 

adjusting their identity, the bank shall 

require such customer to present a new 

letter to this effect after the elapse of one 
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 بعد مضي سنة عمى الخطاب السابؽ.

 المرأة المولودة في المممكة ألب أجنبي وأم سعودية
ال يسمح بفتح أك استمرار حسابات بنكية بمكجب 

الغرض في العمؿ كالدراسة البطاقات الخاصة المحددة 
كتاريا  6834/خ/6كفؽ األمر السامي الكريـ رقـ 

نما ال بد لحاممتيا أف تقدـ إقامة  26/3/1398 ىػ كا 
 نظامية سارية المفعكؿ.

 البرماويون )مواطنو بورما(:
يسمح بفتح حسابات بنكية لمعميؿ مف ىذه الفئة 
بمكجب تقديـ إقامة نظامية سارية المفعكؿ كاستيفاء 
تعيد بإحضار جكاز السفر بعد الحصكؿ عميو مف 
إحدل السفارات كانو لف يحدث حسابو في المرة القادمة 
إال بإحضار الجكاز أك إحضار خطاب مف كزارة 
الداخمية أك إدارة الجكازات بقبكؿ اإلقامة فقط. كيتعيف 
قبؿ فتح الحساب أك تحديث الحساب القديـ أك إجراء 

طالبة العميؿ بإيضاح مكاف أم تعامالت بنكية أخرل م
حضار تعريؼ مف الجية التي  اإلقامة داخؿ المممكة كا 
يعمؿ لدييا بحيث يككف مصدقا مف الغرفة التجارية أك 
ذا  الجية الرسمية المشرفة التي يعمؿ تحت إشرافيا. كا 
لـ يكف يعمؿ كخمت اإلقامة مف كجكد جية يعمؿ/تعمؿ 

ة المقيـ فييا لدييا فيتطمب تقديـ تعريؼ مف عمدة الجي
)الحي، المحافظة أك البمدة( مصدقا عميو مف قسـ 

ككف العناكيف كاضحة الشرطة التي يتبعيا العمدة، كاف ت
الكصكؿ إليو/إلييا كقت الطمب. كيتطمب بحيث تمكف من

 تحديث ىذه المتطمبات سنكيا.
 البموشيون والتركستانيون:

ف يسمح بفتح حسابات بنكية لمعمالء مف ىاتيف الفئتي
مف الكافديف بمكجب اإلقامة النظامية سارية المفعكؿ 
فقط، دكف مطالبتيـ بأصؿ جكاز السفر أك صكرة منو. 
كيتعيف قبؿ فتح الحساب أك تحديث الحساب القديـ أك 
إجراء أية تعامالت بنكية أخرل مطالبة العميؿ بإيضاح 
حضار تعريؼ مف الجية  مكاف اإلقامة داخؿ المممكة كا 

ييا بحيث يككف مصدقا مف الغرفة التي يعمؿ لد
التجارية أك الجية الرسمية المشرفة التي يعمؿ تحت 
ذا لـ يكف يعمؿ كخمت اإلقامة مف كجكد  إشرافيا. كا 

year from the date of the previous letter. 
 

Foreign Father and Saudi mother's 

daughter borne in the Kingdom  

No bank account may be opened or 

maintained under specific work and study 

cards pursuant to Royal Decree no. 

6/kh/6834 dated 26/3/1398H. However, 

its holder must produce a regular valid 

Iqama. 
 

The Burmese(Burme National);  

Such a customer may open bank accounts 

under presenting a legal valid Iqama and 

an undertaking stating that he will present 

a passport upon receipt thereof from an 

embassy and that he accepts that his 

account will only be updated next time 

upon presenting the passport or a letter 

from the Ministry of Interior or Passport 

Department to the effect of accepting the 

Iqama only. Before opening a new 

account, updating an existing one or 

effecting any other bank transaction, such 

a customer should be required to indicate 

his residence place in the Kingdom and 

present an introduction letter from his 

employer authenticated from the Chamber 

of Commerce or the official organization he 

is employed under its supervision. If he fails 

to do that and his Iqama contains no entity 

with which he (she) works, he (she) shall be 

required to present an introduction letter 

from the mayor of area (district, 

governorate or town) where he is residing 

duly authenticated from the police station of 

the area of such mayor provided that 

addresses provided in such letter should be 

clear enough to allow easy access to him / 

her when necessary. Such requirements 

shall be updated annually. 
 

The Beluchis and Turkistanians                     

Bank accounts may only be opened for 

these two categories under a legal valid 

Iqama without requiring the original 

passport or copy thereof. Before opening 

a new account, updating an existing one 

or effecting any other bank transaction, 

such a customer should be required to 

indicate his residence place in the 

Kingdom and present an introduction 

letter from his employer authenticated 

from the Chamber of Commerce or the 

official organization he is employed 

under its supervision. If he does not work 

and his Iqama contains no entity with 

which he (she) works, he (she) shall be 

required to present an introduction letter 

from the mayor of area (district, 
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جية يعمؿ/تعمؿ لدييا فيتطمب تقديـ تعريؼ مف عمدة 
الجية المقيـ فييا )الحي، المحافظة أك البمدة( مصدقا 

عمدة، كاف تككف عميو مف قسـ الشرطة التي يتبعيا ال
العناكيف كاضحة بحيث تمكف مف الكصكؿ إليو/إلييا 

 كقت الطمب. كيتطمب تحديث ىذه المتطمبات سنكيا.

مضيفوا ومضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفن 
 الوافدين ومثيميم:

يسمح  ليذه الفئة بفتح حسابات بنكية كاستمرار 
لمفعكؿ الحسابات القائمة كذلؾ بمكجب التأشيرة سارية ا

المسجمة عمى جكازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع 
البطاقة التعريفية الممنكحة مف جية العمؿ. كتحدد مدة 
الحساب بمدة التأشيرة أك مدة تجديدىا التي غالبا ما 

 أشير. 6تككف 
 

المنشآت التي  الوافدين العاممين لدىحسابات رواتب 
  ( عامل:566يزيد عدد عمالتيا عن )

لمبنكؾ عندما يككف احد عمالئيا مف الشركات يسمح 
الكبرل التي يعمؿ لدييا عمالة كافدة عمى كفالتيا يزيد 

( عامؿ أف تقكـ بصرؼ ركاتبيـ 100عددىـ عف )
 بمكجب بطاقات الكتركنية خاصة كفؽ الشركط التالية:

باسـ الشركة  أك حساب ظؿ يتـ فتح حسب رئيسي .1
عمالة   حساب شركة........ركاتب البمسمى 
 الكافدة .

الحساب  سجؿ الكتركني ) حسابات فرعية مف فتح .2
 الرئيسي ( لكؿ بطاقة خاصة.

تستخدـ ىذه البطاقة عف طريؽ الصراؼ اآللي فقط  .3
 كعمى أجيزة البنؾ الصادرة عنو البطاقة.

عدـ السماح بتمكيف الحسابات الفرعية )حسابات  .4
 البطاقات( مف قبكؿ اإليداعات النقدية أك أية قيكد
دائنة خالؼ المحكؿ ليا مف حسابات الشركة 

( أعاله ألغراض الراتب 1الرئيسية في الفقرة )
 كالمستحقات المالية.

عدـ إصدار كشؼ حساب شيرم لعمالء البطاقات  .5
كيكتفى بكشؼ الحساب المختصر الذم يمكف 
لصاحب البطاقة الحصكؿ عميو مف أجيزة 

 الصراؼ اآللي.

 ء ىذه الحساباتنماذج تكقيعات عمالعدـ إدخاؿ  .6

 )البطاقات( في شبكة الحاسب اآللي.

أف تقـك الشركة بتزكيد البنؾ بصكر المستندات  .7

governorate or town) where he lives, duly 

authenticated from the police station of 

the area of such mayor provided that 

addresses mentioned in such letter should 

be clear enough to allow easy access to 

him / her when necessary. Such 

requirements shall be updated annually. 

 
Expatriate Saudia stewards and 

stewardesses, ship crews and the like: 

Bank accounts may be opened and 

existing accounts may be maintained for 

such persons by virtue of a valid visa 

endorsed on the passport after checking 

the visa against the identification card 

provided to them from their employers. 

The account duration shall be limited to 

the period of visa or renewal thereof, 

which is often six months. 

 
Salaries accounts of expatriate 

personnel of enterprises with more 

than (100) employees:  

For a major corporate customer 

employing more than )100(expatriate 

employees under its sponsorship, the 

bank may pay their salaries by virtue of 

special electronic cards in line with the 

following conditions;  

1. A master account or shadow account 

shall be opened under the name of the 

company, titled "Account of …… 

company, expatriate employees 

salaries". 

2. Electrical record (sub-accounts of the 

master account) shall be opened for 

every special card. 

3. Such card shall only be used on the 

ATMs only and on the ATM of the 

bank issuing such card. 

4. Sub-accounts (Cards accounts) shall 

not be allowed to accept cash deposits 

or any credit entries other than the 

amounts transferred thereto from the 

master account of the company for the 

purposes of payment of salaries and 

financial dues as mentioned in clause 

(1) above.  

5. No monthly account statements shall 

be issued for such cards customers. 

Instead, the card holder can get an 

ATM-generated brief statement of 

accounts. 

 

6. The signature specimens of the 

customers of such cards accounts shall 

 
 

 

 
 

 
 

200-1-9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

200-1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كالكثائؽ الشخصية لمعمالة مصدقا عمييا مف قبؿ 
الشركة بصحة الصكر كأنيا مطابقة لألصكؿ كاف 
العامميف الكاردة أسماؤىـ يعممكف تحت كفالتيا 

 كأنيا تقع تحت مسؤكليتيا.

 

البنؾ المفكضيف عمى أصكؿ  كدكبإطالع من .8
بالمصادقة عمى صحة يتـ بطاقات االقامات كاف 

 الصكر المرفقة بطمبات فتح الحسابات.

 
أف يقـك العامؿ بالتكقيع عمى استمارة فتح حساب  .9

 البطاقة الخاص بو. 

ال يتـ فتح أكثر مف حساب فرعي أك منح أكثر  .10
 مف بطاقة لمعامؿ الكاحد ضمف ىذه الحسابات.

تشمؿ ىذه الخدمة حسابات السعكدييف ال  .11
 العامميف بالشركة.

أف ال يتجاكز حد راتب العامؿ أك المكظؼ  .12
لاير  3000المفتكح بمكجب حساب البطاقة 

، كفي الحاالت االستثنائية المحدكدة  شيريا
يسمح برفع الحد ألحد العامميف بمكافقة إدارة 
االلتزاـ بالبنؾ بناءن عمى معايير لممكافقة 

 تثنائية.االس

تقتصر عمميات حسابات ىذه البطاقات عمى  .13
إيداع كسحب مبمل الراتب كالمستحقات المالية 

مكانية التحكيؿ داخؿ كخارج المممكة  لمعامؿ كا 
مف ىذه الفئة مف الحسابات عف طريؽ عضكية 
حكاالت خاصة بالعامؿ كالتحكيؿ مف البطاقػة 
إلى الحسػاب الجارم الخاص بالعامؿ في حاؿ 

معامؿ حساب جارم لدل نفس البنؾ كاف ل
كتسديد جميع أنكاع فكاتير الخدمات عالكة عمى 

 .مدفكعات سداد

 

، المنشأة أف تسمـ ىذه البطاقات لمعمالة مف قبؿ .14
قبؿ البنؾ  كتسمـ األرقاـ السرية لمبطاقات مف

)فركع أك مندكب البنؾ( بمكجب بيانات مكتكبة 
 تحفظ بممؼ الحسابات الرئيسي.

صميـ خاص لمبطاقات يكضح فيو استخداـ ت  .15
الفئة المستخدمة ليذه الخدمة، كال يتضمف ىذا 
التصميـ شعار الشبكة السعكدية لممدفكعات. 

not be entered into the computer 

system. 

7. The company shall provide the bank 

with copies of the personal documents 

of its personnel indicating that they are 

checked and found valid and identical 

to their respective originals, that the 

listed personnel work under its 

sponsorship and that they are under its 

responsibility. 

8. The authorized representatives of the 

bank shall be made acquainted with 

review the originals of the Iqama and 

attest the authenticity of the provided 

copies attached to the applications for 

opening the accounts. 

9. An employee shall sign a form of 

opening his own card account.  

10. No such an individual employee may 

have more than one sub-account and 

card. 
11. This service shall not include the 

accounts of Saudi employees of the 

company.  

12. The monthly salary of an employee for 

whom the above-mentioned card 

account is opened shall not exceed SR 

3000 Under limited exceptional cases, 

such limit may be raised for an 

employee with the approval of the 

compliance department at the bank on 

the basis of certain criteria for 

exceptional approval . 

13. Transactions of the accounts of such 

cards shall be limited to depositing and 

drawing the amount(s) of the salary and 

other amounts payable to the employee 

It is permitted to make transfer inside 

and outside the Kingdom for this 

account category via transfer 

membership respective of the worker, 

to transfer funds from a card account 

to a current account if the worker has 

such account with the same bank and 

to payout all utility bills as well as 

SADAD payments.  

14. Such cards shall be delivered to 

concerned employees by the company, 

and personal identification numbers of 

the cards shall be delivered by the bank 

(the bank branches or representative) 

under a written form to be kept in the 

master account file. 
15. A special design shall be adopted for the 

above-mentioned cards, indicating the 

category using them, but does not 
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 كيفضؿ أف يحمؿ صكرة العامؿ الشخصية.

أف يطبؽ عمى ىذه البطاقات ما يطبؽ عمى  .16
غيرىا مف البطاقات مف حيث المكاصفات الفنية 

مى أف كاألمنية كحدكد السحب كخالفيا، كع
تككف مدة سرياف البطاقة ال تتجاكز سنتيف، 
كعند انتياء سرياف إقامة العامؿ فيجب عمى 
البنؾ إيقاؼ التعامؿ عمى بطاقة الصراؼ اآللي 

  لحيف استيفاء البنؾ إقامة سارية المفعكؿ لو.
 

إلى إدارة التقنية بالمؤسسة  شامؿ تقديـ عرض .17
في عف ىذه البطاقة )المنتج( التي يرغب البنؾ 

الحصكؿ عمى عدـ الممانعة  إصدارىا مف اجؿ
 .عمى اإلصدار

يمتـز البنؾ بتقديـ المساندة الفنية الالزمة ككذلؾ  .18

تركيب أجيزة صراؼ  لي كافية لخدمة ىذه 
الشريحة مف العمالء قدر اإلمكاف بالقرب مف 

 مكاقع كمقار عمميـ.
 

 

البطاقات الئتمانية لموافدين غير المقيمين العاممين 
 ى شركات سعودية مقيمة:لد

 

يسمح لمبنؾ أف يصدر بطاقات ائتمانية )بطاقة أعماؿ( 
لفئة مختارة كمحدكدة فقط مف الكافديف غير المقيميف 
العامميف لدل فئة محدكدة مف كبريات الشركات 
السعكدية التي ليا تعامؿ كالذيف تتطمب طبيعة أعماليـ 
 )مثؿ طيارم كمضيفي الطيراف الخاص( التنقؿ مف

كاف أك بمد ألخر دكف أف يحممكا بطاقات إقامة في م
أم بمد مف أماكف تنقالتيـ بما في ذلؾ المممكة التي 
تقـك الشركة السعكدية بتاميف كتغطية مصاريؼ 
تنقالتيـ محميا كدكليا بمكجب بطاقات ائتمانية شريطة 

 أف يقـك البنؾ باستيفاء الشركط التالية:
ركة السعكدية إصدار بطاقات ائتمانية مف الش .1

 المقيمة التي يعمؿ لدييا أكلئؾ العامميف.
أف تتمتع تمؾ الشركة السعكدية بالسمعة االئتمانية  .2

 الجيدة كالكضع المالي الجيد.

أف يككف جميع األشخاص المطمكب إصدار   .3
 البطاقات االئتمانية أك الخصـ يعممكف لدييا.

أف تضمف الشركة خطيا االستخداـ الجيد لمبطاقات  .4
تتحمؿ ما يترتب عمى استخداميا مف قبؿ  كأف

include the SPAN logo. Such card shall 

preferably carry a personal photo of its 

holder. 

16. Other design features of other cards in 

terms of technical and security 

specifications, duration and drawing 

limits, etc shall be applicable to the 

above-mentioned cards. The card 

validity shall not exceed two years. As 

soon as an employee's residence 

permit (Iqama) expires, the bank shall 

suspend the use of the ATM card until 

it receives a valid Iqama for the 

employee. 

17. A complete proposal on the cards which 

the bank wishes to issue shall be 

submitted to the Banking Technology 

Department at SAMA for approval of 

the issuance.  

18. The bank shall provide necessary 

technical support and install sufficient 

ATMs to serve the above-mentioned 

customers as near as possible to their 

work locations.  
 

Credit cards for non-resident 

expatriate employed by resident Saudi 

companies 
 

The bank may issue credit cards to a 
selected, limited category of non-resident 
expatriates employed with a limited 
category of major Saudi companies 
having relationship with the bank, whose 
job nature necessitating  moving from a 
place or country to another (such as 
private airways pilots and stewards) 
requires that they hold resident cards of 
any country where they go including the 
Kingdom where the Saudi company 
covers their local and international 
transportation expenses by credit cards, 
provided that the bank shall observe the 
following conditions; 
1. The credit cards shall be issued by the 

resident Saudi company where such 
employees work 

2. Such company shall have a good 
creditworthiness and sound financial 
position. 

3. All persons for whom credit cards or 
discount are required to be issued do 
work with it. 

4. The company shall ensure in writing 
that the said cards will be properly 
used and that it will bear all 
implications of use thereof by its 
employees. 

5. Such company, rather than the 
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 العامميف لدييا الممنكحة ليـ.

أف تككف الشركة ىي الممتزمة بتسديد جميع  .5
 مستحقات البطاقات كليس العامميف المسممة ليـ.

أف ال يتجاكز الحد االئتماني لمبطاقة الكاحدة الذم  .6
 يقيمو البنؾ لبقية العمالء كؿ بحسب فئة البطاقة.

 ؿ بمكجب اتفاقية رسمية بيف البنؾامأف يتـ التع .7
 كالشركة قبؿ إصدار ىذه البطاقات.

أف تزكد الشركة البنؾ باالتفاقية المكقعة بينيا كبيف  .8
مكظفييا التي تحدد المسؤكلية إلصدار ىذه 

 البطاقات كالتعامؿ بيا.

المستندات التي تثبت أف األشخاص المطمكب  .9
لدل إصدار بطاقات ائتمانية ليـ أنيـ يعممكف 

 الشركة.

أف يتأكد البنؾ أف لدل الشركة نظاـ فعاؿ لمعرفتيا  .10
بمكظفييا يؤدم إلى إعطاء صكرة أف الشركة لدييا 

 معايير اعرؼ عميمؾ.

 /الحصكؿ عمى مكافقة المؤسسة عمى تقديـ المنتج .11
 الخدمة. 

حسابات خاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات 
 الصمح في قضايا القتل

 

ة بالحسػػابات البنكيػػة التػػي ينبغػػي عمػػى الضػػكابط المتعمقػػ
بيا لفتح حسػابات بغػرض قبػكؿ التبرعػات  ـالبنكؾ االلتزا

لجمػػع الػػديات لمصػػمح فػػي قضػػايا القتػػؿ سػػكاء مػػف حيػػث 
المسػػتندات المطمػػػكب اسػػػتيفائيا لمحسػػػاب البنكػػػي أك مػػػف 
دارة الحسػػػاب المطمػػػكب التقيػػػد  حيػػػث الجكانػػػب الماليػػػة كا 

 بيا كىي عمى النحك التالي :
 

أف أم عمميػػػة لجمػػػػع المبػػػالل الماليػػػػة لمصػػػمح فػػػػي أوًل : 
الػػػػديات يجػػػػب أال تػػػػتـ إال بمكجػػػػب مكافقػػػػة سػػػػمك كزيػػػػر 

 الداخمية كذلؾ بعد أف ترفع عنيا إمارة المنطقة.
ـــاً  : إذا صػػػدرت مكافقػػػة سػػػمك كزيػػػر الداخميػػػة، تقػػػـك  ثاني

طمػػػػػػب فػػػػػػتح إمػػػػػػارة المنطقػػػػػػة بمخاطبػػػػػػة مؤسسػػػػػػة النقػػػػػػد ل
بعػػػد اسػػػتيفاء  فيػػػو اسػػػـ البنػػػؾمحػػػددان  الحسػػػاب لمتبرعػػػات
 المتطمبات التالية :

مكافقػػة كزارة الداخميػػة عمػػى فػػتح الحسػػاب ) يحػػدد  .1

 فيو اسـ البنؾ كمدة فتح الحساب (.

صػػػػكرة مػػػػف الصػػػػؾ الشػػػػرعي مكضػػػػح فيػػػػو تنػػػػازؿ  .2

employees to whom the cards are 
delivered, shall pay all due payments 
related to the cards. 

6. The maximum credit limit per card shall 
not exceed the limit allowed to other 
customers corresponding to card 
category. 

7. Dealing under this system shall be based 
on a formal agreement entered into 
between the bank and the company prior 
to the issuance of such cards. 

8. The company shall provide the bank 
with the agreement signed by it and its 
employees that determines the 
responsibility related to the issuance of 
and dealing with such cards. 

9. The company shall provide the bank 
with necessary documents evidencing 
that the persons for whom credit cards 
are required to be issued do work with it. 

10. The bank shall make sure that the 
company has in place an effective 
system to ensure its adequate 
knowledge of its employees and thus 
reflecting the image that the company 
applies proper "Know your customer" 
standards. 

11. Obtaining SAMA approval on the 
issuance of the said product / service. 

 

Accounts related to raising funds for 

reconciliation blood money  for murder 

cases. 
 

Banks shall comply with the controls of 

opening bank accounts for raising funds 

for reconciliation blood money for 

murder cases in terms of both the 

documents required to be obtained for the 

bank account and the financial aspect as 

well as the management of the account 

that shall be complied with as follows: 

 

First: Any activity for raising funds for  

reconciliation blood money for murder 

cases shall not be undertaken without the 

consent of His Highness Minister of 

Interior, after  reporting of such activity 

by the Emirate of the Region.  

Second: If the approval of the Minister 

of Interior is issued, the Emirate of the 

Region shall communicate with SAMA 

to open the account for raising funds 

after satisfying the following 

requirements: 

1. Approval from the Ministry of Interior 

(indicating the bank's name and the 

working duration of the account ). 

2. A copy of the legal deed indicating the 
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أكليػػاء الػػدـ عػػف القصػػاص كمػػكافقتيـ عمػػى مقػػدار 
المبمػػل المػػالي مقابػػؿ الصػػمح فػػي الديػػة المطمكبػػة، 

ح فػػي الصػػؾ المػػدة الزمنيػػة المتفػػؽ عمػػى أف ُيكضػػ
 عمييا لتقديـ المبمل.

أف يكػػػكف حسػػػاب مبمػػػل الصػػػمح فػػػي الديػػػة تحػػػت  .3
إشػػػراؼ إمػػػارة المنطقػػػة كال يكػػػكف ألم طػػػرؼ مػػػف 
أطػػػػػػراؼ القضػػػػػػية أم صػػػػػػالحية عمػػػػػػى الحسػػػػػػاب 

 نيائيان.

ُتحػػػػػػدد إمػػػػػػارة المنطقػػػػػػة أسػػػػػػماء المخػػػػػػكليف بػػػػػػإدارة  .4

الحسػػػػػػاب ) اإلشػػػػػػراؼ عمػػػػػػى الحسػػػػػػاب كمتابعػػػػػػة 

عات ( مػػػع إرفػػػاؽ صػػػكر ىكيػػػاتيـ كنمػػػاذج اإليػػػدا
 تكاقيعيـ ) تكقيع مشترؾ ( ككسيمة االتصاؿ بيـ.

 

عػػػدـ إصػػػدار دفػػػاتر شػػػيكات أك بطاقػػػات صػػػرؼ  .5
  لي خاصة بالحساب كعدـ التحكيؿ منو.

 

أف يكػػػػكف اسػػػػـ الحسػػػػاب بالشػػػػكؿ التػػػػالي ) إمػػػػارة  .6
منطقػػػة ..... تبرعػػػات ديػػػة   يكتػػػب اسػػػـ المقتػػػكؿ 

 كامالن   (.

 

لبنؾ الحساب تمقائيان في حاؿ اكتمػاؿ مبمػل ُيكِقؼ ا .7
الديػة، بحيػث ال يقبػؿ أم مبمػل إضػافي يزيػد عمػػى 

 مبمل الدية.

أف تكػػكف صػػالحية الحسػػاب لمػػدة سػػنة مػػف تػػاريا  .8

فتحػػو كحػػد أقصػػى، كبعػػد انتيػػاء ىػػذه المػػدة يكقػػؼ 

الحسػػػػاب، عمػػػػى أف يسػػػػتمر التعامػػػػؿ بػػػػو بمكجػػػػب 

خطػػػاب مػػػف مؤسسػػػة النقػػػد بنػػػاءن عمػػػى طمػػػب مػػػف 
 ة المنطقة لتحديد مدة سنو أخرل.إمار 

إذا اكتمػػػػػػؿ مبمػػػػػػل الديػػػػػػة تصػػػػػػرفو إمػػػػػػارة المنطقػػػػػػة  .9

بمكجػػب شػػيؾ مصػػرفي يػػتـ تسػػميمو لممسػػتفيد عػػف 
 طريؽ المحكمة.

إذا لػػػـ يكتمػػػؿ مبمػػػل الصػػػمح فػػػي الديػػػة كلػػػـ يقتنػػػع  .10

أكليػػػاء الػػػدـ بػػػو، أك تنػػػازؿ أكليػػػاء الػػػدـ عػػػف الديػػػة 

ُتعػػػػاد المبػػػػالل المكدعػػػػة المعػػػػركؼ أصػػػػحابيا مػػػػف 

اقػػػػع نمػػػػاذج اإليػػػػداع، أمػػػػا المبػػػػالل التػػػػي أكدعيػػػػا ك 

مكدعػػػكف تحػػػت اسػػػـ فاعػػػؿ خيػػػر، فتعػػػرض إمػػػارة 

blood redeemers waiving the penalty 

and approving the amount of the 

reconciliation blood money, provided 

that the legal deed should indicate time 

agreed upon to submit the money.  

3. The account of the amount of the 

reconciliation blood money shall be 

under the supervision of the Emirate of 

the Region and no other party of the 

case shall have any rights thereon.  

4. The Emirate of the Region shall 

specify the names of persons 

authorized to manage the account 

(supervision of the account and 

following-up deposits ); copies of their 

identification cards and their 

signatures (joint signature) and means 

to contact them shall be enclosed.  

5. The bank shall neither issue check 

book, and ATM cards for the account, 

nor allow transfer transactions.  

6. The name of the account shall be as 

follows (the Region Emirate's 

name….., raising blood money 

donations and the "the full name of the  

murdered " ) 

7. The bank shall stop the account once 

the amount of the blood money is 

reached, and it shall not accept extra 

money.  

8. The account shall be valid for one year 

as a maximum starting from the date 

of opening the account. It shall be 

deactivated after the duration is 

finished. The account may continue to 

operate under a letter from SAMA 

upon the request of the Emirate of the 

Region for another year.  

9. If the amount of the reconciliation 

blood money is completed, the 

Emirate of the Region disburses it by a 

bank check delivered to the 

beneficiary through the court.  

10. If the amount of reconciliation blood 

money is not completed and if the 

blood redeemers were not satisfied 

with it, or if the blood redeemers waive 

the amount, the funds shall be returned 

to depositors whose names are known 

on the deposit slips. As for anonymous 
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المنطقة أمرىا عمى سػماحة المفتػي ليػتـ التصػرؼ 

فييػػا بنػػاءن عمػػى فتػػكل شػػرعية.)كىذا المتطمػػب يػػتـ 
تنفيػػػذه مػػػف قبػػػؿ البنػػػؾ بمكجػػػب تكجيػػػو مػػػف أمػػػارة 

 المنطقة يسمـ لمبنؾ مف قبؿ المخكليف(.

 
 ر المقيمين:األفراد غي

 
المواطنــــــون الســــــعوديون األفــــــراد المقيمــــــون خــــــارج 

 المممكة:
يسمح لألفراد السعكدييف المقيميف خارج المممكة لمدراسػة 
 ك العمػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػمي )سػػػػػػػفارات، قنصػػػػػػػميات، منظمػػػػػػػات 
متعػػػددة األطػػػراؼ( بفػػػتح حسػػػابات بنكيػػػة كفػػػؽ الشػػػركط 

 التالية:
 الحصكؿ عمى صكرة جكاز السفر -1

 طاقة األحكاؿالحصكؿ عمى صكرة ب -2

 نمكذج تكقيع -3

تعبئػػة نمػػػكذج فػػػتح الحسػػاب أك ككالػػػة لفػػػرد سػػػعكدم  -4
 بفتح الحساب.

مصػػػػادقة السػػػػفارة  ك القنصػػػػمية السػػػػعكدية فػػػػي البمػػػػد  -5
 .األجنبي عمى تمؾ المستندات

أمػػػػا األشػػػػخاص األفػػػػراد السػػػػعكديكف المقيمػػػػكف فػػػػػي  -6
إحػػدل دكؿ مجمػػس التعػػػاكف فػػيمكف ليػػػـ تػػكفير ىػػػذه 

بنػػؾ الخميجػػي المراسػػؿ لمبنػػؾ البيانػػات عػػف طريػػؽ ال
 المقيـ بالمممكة. 

 

مواطنــــو دول مجمــــس التعــــاون الخميجــــي األفــــراد غيــــر 
 :المقيمين في المممكة

يسػػػػػػمح ليػػػػػػـ بفػػػػػػتح حسػػػػػػابات بنكيػػػػػػة جاريػػػػػػة كحسػػػػػػابات 
اسػػتثمار فػػي األسػػيـ المحميػػة بػػاللاير السػػعكدم كالعمػػالت 
األخػػػػرل كذلػػػػؾ مػػػػف قػػػػبميـ شخصػػػػيان أك بمكجػػػػب ككالػػػػة 

عكدم أك خميجػػي فقػػط. كعمػػى البنػػكؾ أف خاصػػة لفػػرد سػػ
 تحصؿ عمى:

 صكرة اليكية الكطنية سارية المفعكؿ.  -1
 صكرة جكاز السفر )إف كجد( سارم المفعكؿ.   -2

 تعريؼ مف جية عممو أك نشاطو الشخصي  -3

 طمب فتح الحساب.   -4

 نمكذج تكقيع.  -5
كيشػػػػترط اسػػػػتيفاء المسػػػػتندات مػػػػف قبػػػػؿ مػػػػكظفي البنػػػػؾ 

بنػػؾ مراسػػؿ خميجػػي مقػػيـ  المحمػػي مباشػػرة أك مػػف خػػالؿ
فػػػي دكلػػػة المػػػكاطف أك الدكلػػػة الخميجيػػػة التػػػي يقػػػيـ بيػػػا. 
عمػػػػى أف يقػػػػـك البنػػػػؾ الخميجػػػػي بالمصػػػػادقة عمػػػػى كافػػػػة 
المسػػتندات المسػػتكفاة عػػف طريقػػو كعمػػى أف يػػتـ اإليػػداع 
كالسحب كالتحكيؿ عف طريؽ البنؾ المراسؿ. كما يسػمح 

deposits, the Emirate of the Region 

shall present the case to the Mufti to be 

disposed of according a shari'a Fatwa 

(Ruling). (This requirement is executed 

by the bank in accordance with the 

directions of the Emirate of the Region 

submitted by authorized persons) 
 

 

Non-Resident Individuals : 
 
 
Saudi individual citizens residing 

outside the Kingdom;   

Saudi citizens residing outside the 

Kingdom  for study or work  (such as in 

embassies, consulates, multilateral 

organizations) may open bank accounts 

according to the following: 

1. Having a copy of his passport  

2. Having a copy of his civil status card  

3. A signature specimen. 

4. Having and account opening form or a 

power of attorney to a Saudi citizen to 

open a bank account. 

5. Authentication of such documents by 

the Saudi embassy or consulate in the 

foreign country.  

6. Saudi individuals residing in a GCC 

country may provide such data via the 

correspondent GCC bank for the bank 

existing in the Kingdom.   

GCC nationals non residing in the 

Kingdom   
 Banks may open current accounts and 
investment accounts in local shares in 
Saudi Riyals and other currencies for 
such GCC nationals directly by 
themselves, or by a power of attorney in 
the name of a Saudi or GCC citizen, 
provided that the bank obtains the 
following: 

1. A copy of valid national identity 
document  

2. A copy of valid passport (if any). 
3. An introduction letter from the entity 

with which he works or performs his 
personal business. 

4. An account opening application 
5. A signature specimen.  
Such documents shall be compiled by the 
employees of the local bank or through a 
GCC resident correspondent bank in the 
country of the citizen or GCC State where 
such a person exists. The GCC bank shall 
authenticate all documents, and all 
depositing, drawing and transfer 
transactions shall be effected through the 
correspondent bank. Compiling and 
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ؿ مػػػػف باسػػػػتيفاء المسػػػػتندات كاإليػػػػداع كالسػػػػحب كالتحكيػػػػ
خالؿ بنؾ مراسؿ مقيـ في البمػد الخميجػي الػذم يقػيـ فيػو 
الفػػرد الخميجػػي مػػف ضػػمف الشػػركاء لمبنػػؾ السػػعكدم فػػي 

 رأس الماؿ كاإلدارة الفنية.
ال يسمح إعطاء دفتػر شػيكات أك بطاقػة صػراؼ  لػي أك 
بطاقات ائتمانية إال إذا حضر إلػى المممكػة كقػدـ بيانػات 

. كال يسػػػػػمح بفػػػػػػتح مناسػػػػػبة تثبػػػػػت إقامتػػػػػػو فػػػػػي المممكػػػػػػة
 حسابات عبػر االنترنػت أك مػف خػالؿ إرسػاؿ المسػتندات
عبػػػػػر البريػػػػػد نيائيػػػػػا. كمػػػػػا ال يسػػػػػمح بقبػػػػػكؿ اإليػػػػػداعات 

 النقدية مف قبؿ طرؼ ثالث.
 

األفراد غير السعوديين وغير الخميجيين غيـر المقيمـين 
 :في المممكة

كفػػػركع البنػػػكؾ األجنبيػػػة يحظػػػر عمػػػى البنػػػكؾ السػػػعكدية 
أف تفػػتح حسػػابان بػػاللاير السػػعكدم أك المممكػػة العاممػػة فػػي 

بػػػػالعمالت األجنبيػػػػة أك أم حسػػػػاب  خػػػػر لألفػػػػراد غيػػػػر 
المقيمػػيف فػػي المممكػػة إال بمكافقػػة مؤسسػػة النقػػد أك كفػػؽ 

 11-1-200 فػػي المرجػػػع مػػا كرد فػػي القكاعػػػد المكضػػحة
 الحقان. 400ك

 

القواعــــــــد الخاصــــــــة بفــــــــتح حســــــــابات لألشــــــــخاص 
 :العتباريين

)بمـا فييـا السـفارات  عتبـاريون المقيمـوناألشخاص ال
 :والمنظمات الدولية متعددة األطراف(
 المؤسسات والمحالت المرخص ليا:

يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات بالريػػاؿ السػعكدم كالعمػالت 
األجنبية ليذه الشخصيات االعتبارية بعد الحصكؿ عمػى 

 المستندات المطمكبة مف كؿ منيا:
   سسة أك المحؿ الصػادر صكرة السجؿ التجارم لممؤ

 كمنيا المكاتب العقارية. كالصناعة مف كزارة التجارة

   صػػػػػكرة تػػػػػرخيص مزاكلػػػػػة النشػػػػػاط إذا كػػػػػاف متطمبػػػػػا
لنشػػػػػػاط المنشػػػػػػأة لكحػػػػػػده أك مػػػػػػع السػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم 
كػػػػػػػالتراخيص الصػػػػػػػادرة مػػػػػػػف كزارة الشػػػػػػػئكف البمديػػػػػػػة 
كالقركيػػة لمؤسسػػات الخػػػدمات كالمحػػالت المرخصػػػة 

أك كزارة العػػػػػدؿ أك زارة الحػػػػػج أك كزارة الزراعػػػػػة أك ك 
كزارة التجػػػػػارة كالصػػػػػناعة أك كزارة الثقافػػػػػة كاإلعػػػػػالـ 
كغيرىػػػا. كمػػػف تمػػػؾ المنشػػػات التػػػي تمػػػارس أنشػػػطة 
حرفيػػػػة أك يدكيػػػػة بمكجػػػػب تػػػػرخيص فقػػػػط المغاسػػػػؿ 
كالمطػػػػػػاعـ كمحػػػػػػالت الخياطػػػػػػة كالحالقػػػػػػة كالػػػػػػكرش 
كالبقػاالت كمػا فػي حكميػػا مسػجمة باالسػـ الشخصػػي 

authenticating such documents and 
effecting depositing, drawing and transfer 
transactions may be  made by a 
correspondent bank in such GCC State 
where the GCC citizen exists and is a 
partner of the Saudi bank's capital and 
technical management, 
No cheque book, ATM card or credit card 
may be given to such a person until he 
comes to the Kingdom and presents 
adequate data evidencing his residence in 
the Kingdom. Opening accounts through 
the Internet or by sending the required 
documents via mail shall not be allowed 
at all. Further, it is not allowed to accept 
cash deposits by a third party. 
 
Non-Saudi and non-GCC citizens non 

resident of the Kingdom   

Saudi banks and branches of foreign 

banks operating in the Kingdom shall 

never open an account in Saudi Riyals or 

foreign currencies for individual's non 

resident in the Kingdom unless under 

SAMA approval or according to the rules 

contained under reference no. 200-1-11 

and 400 that will follow. 

RULES FOR OPENING ACCOUNTS 

FOR JURISTIC PERSONS; 
 

Resident Juristic Persons: (including 

embassies, and multi-lateral 

organizations); 

Licensed Businesses and Shops: 

Banks may open both Saudi Riyal and 
Foreign Currency bank accounts for these 
juristic persons after obtaining the 
following documents: 

 Copy of the Commercial registration 
issued by the Ministry of Commerce 
and Industry for the 
establishment/shop, including real 
estate offices.  

  Copy of the entity's license if it is the 
only item required for evidencing the 
entity's line of business or with a copy of 
the commercial registration, such as the 
licenses issued by the Ministry of 
Municipal and Rural Affairs to services 
firms and licensed shops, Ministry of 
Agriculture, Ministry of Pilgrimage, 
Ministry of Justice, Ministry of 
Commerce and Industry, Ministry of 
culture and information and the like. 
Entities operating vide a license only are 
those engaged in handicraft or manual 
occupation such as laundries, 
restaurants, tailors, barbers, workshops 
and groceries etc. registered in the 
personal name of the owner as it appears 
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سجمو المػدني، أمػا مػا كػاف باسػـ  لممالؾ كما ىك في
تجػارم فقػط أك اسػـ تجػارم مقػركف باسػـ المالػؾ فػال 
بػػػػػػد مػػػػػػف تقػػػػػػديـ السػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم مػػػػػػع التػػػػػػرخيص 
بالنشػػاط. كممػػػا يشػػممو التػػػرخيص فقػػط دكف الحاجػػػة 
إلػػػػى سػػػػجؿ تجػػػػارم المنشػػػػات التػػػػي تمػػػػارس الميػػػػف 
الحػػػػػػػػػػػػرة لألفػػػػػػػػػػػػراد كالشػػػػػػػػػػػػركات كميػػػػػػػػػػػػف المحامػػػػػػػػػػػػاة 

يندسػػػػػػػػػية كالمحاسػػػػػػػػػػبية كاالستشػػػػػػػػػارات القانكنيػػػػػػػػػة كال
كاالقتصػػػػػػػػادية كاإلداريػػػػػػػػة كالمستكصػػػػػػػػفات كمراكػػػػػػػػز 
العالج كالمدارس الخاصة كمراكز تدريب )حاسػب / 

 لغات( كما في حكميا.

 .صكرة عقد التأسيس كمالحقو إف كجد 

  صػػػػكرة بطاقػػػػة ىكيػػػػة صػػػػاحب المنشػػػػأة التجاريػػػػة أك
شػػػػركة الخػػػػدمات المػػػػرخص ليػػػػا، أم مسػػػػتند بطاقػػػػة 

كاطف السػػػعكدم، لمتأكػػػد مػػػف األحػػػكاؿ الشخصػػػية لممػػػ
أف اسػػػػػػـ التػػػػػػاجر الػػػػػػكارد فػػػػػػي السػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم أك 
التػػػػرخيص مطػػػػابؽ السػػػػمو كالتفاصػػػػيؿ األخػػػػرل فػػػػي 

 بطاقة أحكالو الشخصية كسرياف مفعكليا.
  قائمػػة باألشػػخاص مػػالكي المنشػػأة الػػكاردة أسػػماؤىـ فػػي

عقد التأسيس كتعديالتو إف كجد كصػكرة مػف ىكيػة كػؿ 
ميػػف الحػػرة المشػػارؾ فييػػا خصكصػػا تػػراخيص ال مػػنيـ

 .أكثر مف شخص )طبيعي أك اعتبارم(
  قائمػػػػػػة باألشػػػػػػخاص المفكضػػػػػػيف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المالػػػػػػؾ

المػػػػػؤىميف بتشػػػػػغيؿ الحسػػػػػابات حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 
مستند السجؿ التجارم أك بمكجب ككالة صػادرة مػف 
كاتػب عػدؿ  ك تككيػؿ ُمعػػد داخػؿ البنػؾ كصػكرة مػػف 

غيؿ مػع ىكية كؿ منيـ عمػى أف تتفػؽ إجػراءات التشػ
 .القكاعد العامة لتشغيؿ الحسابات في البند رابعا

 

 الصيارفة المرخص ليم:
يسػػػػػمح لمبنػػػػػكؾ بفػػػػػتح حسػػػػػابات لػػػػػدييا بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمػػػالت األجنبيػػػة لمصػػػيارفة المحميػػػيف المػػػرخص ليػػػػـ 

 بعد الحصكؿ منيـ عمى المستندات التالية: 
  صكرة مف التراخيص السارية المفعكؿ كالصػادرة مػف

 3سسػػػػة النقػػػػد. كلمػػػػا كػػػػاف التػػػػرخيص يجػػػػدد كػػػػؿ مؤ 
سػػػػنكات مػػػػف قبػػػػؿ المؤسسػػػػة، فػػػػاف عمػػػػى البنػػػػكؾ أف 
تتأكػػػػػػد مػػػػػػف سػػػػػػرياف مفعػػػػػػكؿ التػػػػػػرخيص قبػػػػػػؿ فػػػػػػتح 

 حسابات مصرفية ليـ.
 نسػػخة مػػف السػػجؿ التجػػارم الصػػادر مػػف كزارة التجػػارة 

in his civil record. Others registered in a 
commercial name only or commercial 
name coupled with the owner's name 
require the presentation of the 
commercial register together with the 
license. A license only (without the need 
for the commercial register) will be 
presented in connection with entities 
engaged in free activities for individuals 
and companies a like such as law 
offices, legal and engineering 
consultations, accounting, economic and 
management consulting houses, clinics 
and medical treatment centers, private 
schools and computer/language training 

centers and the like. 
 Copy of the Articles of Association 

and its appendices, if any. 
 Copy of the ID of the owner of the 

licensed business and service entity 
i.e. personal status card of Saudi 
citizen, to ensure that the name 
appearing in the commercial 
registration or license is identical with 
his name and other details on his ID 

card and validity. 
  A list of the owners of the business 

entity whose names are included in the 
Articles of Association and its 
amendments, if any, in addition to a 
copy of the ID card for each owner. 
Particularly licenses of free 
professions involving more than one 
person (natural or juristic) 

 A list of persons authorized by the 
owner to operate the accounts as 
specified in the commercial 
registration document or under a 
power of attorney issued by a notary 
public or an authorization prepared in 
the bank and a copy of their respective 
ID’s, provided that operational 
procedures conform with the general 
guidelines governing the operation of 
accounts as per Article 40 

 

Licensed Money Exchangers: 
Banks may open accounts in Saudi Riyal 

or foreign currency for licensed local 

money exchangers after obtaining the 

following documentation : 
 Copy of a valid license issued by 

SAMA .Since the license is to be 

renewed every 3 years by SAMA, 

banks must ensure that the license is 

valid before opening bank accounts for 

them. 
 Copy of the Commercial Registration 

issued by the Ministry of Commerce 
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 .كالذم يسمح لو بممارسة ىذا النشاط كالصناعة

 كمػػػػات )أم يجػػػب عمػػػى البنػػػكؾ التأكػػػد مػػػف أف المعم
االسػػػػػـ كالعنػػػػػكاف( الػػػػػكاردة فػػػػػي السػػػػػجؿ التجػػػػػارم أك 
الترخيص الصػادر عػف المؤسسػة تطػابؽ المعمكمػات 
الػػكاردة فػػي بطاقػػة ىكيػػة المالػػؾ مثػػؿ بطاقػػة األحػػكاؿ 

 الشخصية أك دفتر العائمة. 

 .صكرة بطاقة ىكية المالؾ 

  ،قائمػػػػػة باألشػػػػػخاص المفكضػػػػػيف بتشػػػػػغيؿ الحسػػػػػاب
تجػػػارم أك الككالػػػة حسػػػبما ىػػػك محػػػدد فػػػي السػػػجؿ ال
كصػكرة مػف  البنػؾ،الشرعية أك التككيػؿ الُمعػد داخػؿ 

 بطاقة ىكية كؿ منيـ.
 

 لشركات المقيمة:ا
يطمػػب مػػف جميػػع الشػػركات المقيمػػة المدرجػػة أدنػػاه تقػػديـ 

 المستندات العامة التالية: 
  صػػػػػكرة مػػػػػػف السػػػػػجؿ التجػػػػػػارم الصػػػػػادر عػػػػػػف كزارة

 .كالصناعة التجارة

 التجػػػػارة عػػػػف كزارة  صػػػػكرة مػػػػف التػػػػرخيص الصػػػػادر
أك ىيئػػػػة سػػػػكؽ المػػػػاؿ أك  أك كزارة الحػػػػجكالصػػػػناعة 

كغيرىػػػػػا بالنسػػػػػبة  مؤسسػػػػة النقػػػػػد )شػػػػػركات التػػػػاميف(
لمشػػركات التػػي يكػػكف مػػػف بػػيف أنشػػطتيا مػػا يتطمػػػب 

 ترخيصا بذلؾ.

 .صكرة مف عقد التأسيس كمالحقو 

  المسئكؿ.صكرة مف ىكية المدير 
 تفػػكيض بمكجػػب ككالػػة صػػادرة عػػف كاتػػب عػػدؿ أك 

تككيػػػػػػػػؿ ُمعػػػػػػػػد داخػػػػػػػػؿ البنػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػخص )أك 
أك  األشػػػػخاص( الػػػػذم لديػػػػو بمكجػػػػب عقػػػػد التأسػػػػيس

قػػرار الشػػركاء أك قػػرار صػػادر عػػف أعضػػاء مجمػػس 
صػػػػػػالحية تفػػػػػػكيض األفػػػػػػراد بػػػػػػالتكقيع عمػػػػػػى  اإلدارة

 الحسابات كتشغيميا.

  صػػػػكرة مػػػػف ىكيػػػػة األشػػػػخاص المفكضػػػػيف بػػػػالتكقيع
 عمى الحسابات كتشغيميا.

 كي المنشػػأة الػػكاردة أسػػػماؤىـ صػػكرة مػػف ىكيػػات مػػال
فػػػػي عقػػػػد التأسػػػػيس كتعديالتػػػػو فيمػػػػا عػػػػدا الشػػػػركات 

 .العامة المساىمة
ليػػػػػػػذه الشػػػػػػػركات تشػػػػػػػغيؿ الحسػػػػػػػابات بالريػػػػػػػػػاؿ  يسػػػػػػػمح

 .السعكدم كالعمالت األجنبية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

and Industry, which allows the money 

exchanger to conduct such business. 
 Banks must ensure that the personal 

information (name and address) in the 

commercial registration or license 

issued by SAMA are matching with 

the identification document of the 

owner, such as social status ID card or 

family registration book. 

 A copy of the ID card of the owner. 

 List of persons authorized to operate 

the account as specified in the 

commercial registration, the power of 

attorney or the authorization made in 

the bank, and a copy of their 

respective IDs. 
Resident Corporations: 
All resident companies listed below are 

required to present the following general 

documents: 

 Copy of a Commercial Registration 

from the Ministry of Commerce and 

Industry. 
 Copy of license from the Ministry of 

Commerce and Industry, Ministry of 

Hajj, Capital Market Authority, 

SAMA (insurance companies) and 

other Ministries, for companies whose 

line/lines of businesses require such a 

license. 

 Copy of their articles of association 

and appendices thereof. 
 Copy of the ID of the manager in 

charge  
 Authorization under a power of 

attorney or an authorization made in 

the bank from the person(s) who, by 

virtue of Articles of Association, 

partners resolutions or resolutions of 

the Board of Directors, has/have the 

power to authorize others to sign for 

and operate the accounts. 
 Copy of ID of signatories authorized 

to sign on and operate the accounts. 
 Copy of the ID cards of the owners of 

the company whose names are 
included in the Articles of Association 
and its amendments. Public Joint-stock 
companies are excluded from this 
requirement. 

These corporations may operate accounts 
in Saudi Riyals and foreign currencies.   
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 العامة والمغمقة: الشركات المساىمة
  أعاله. 3-1-300المستندات المطمكبة حسب 

 
 لشركة تحت التأسػيس، يجػب تقػديـ نسػخة إذا كانت ا

مػػػػف عقػػػػد التأسػػػػيس االبتػػػػدائي لكػػػػي يسػػػػتطيع البنػػػػؾ 
شػػػػػركة قبػػػػػكؿ الكدائػػػػػع مػػػػػف المكتتبػػػػػيف فػػػػػي حسػػػػػاب 

)حسػاب أمانػة مكتتبػيف  فقػطمساىمة تحت التأسيس 
شركة .....( كال يسمح بالصرؼ مف الحساب تحػت 

ذا  التأسػػػػػيس  إال بعػػػػػد صػػػػػدكر السػػػػػجؿ التجػػػػػارم  كا 
ي فػػػػػػػػػتح حسػػػػػػػػػاب خػػػػػػػػػاص رغػػػػػػػػػب المؤسسػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػ

بمصػػركفات التأسػػػيس فيتطمػػػب مػػػف البنػػػؾ الحصػػػكؿ 
عمػػى طمػػب بػػذلؾ مػػف األشػػخاص المخػػكليف بمكجػػب 
عقػػد التأسػػيس االبتػػدائي كيحػػدد فػػي الطمػػب الغػػرض 
مػػػػف الحسػػػػاب كالمبػػػػالل المحػػػػددة كالمخػػػػكليف ككيفيػػػػة 
التصػػػػرؼ فػػػػي المبػػػػالل بعػػػػد التأسػػػػيس كمكافقػػػػة كزارة 

ريؼ عمػى أف التجارة كالصػناعة عمػى حسػاب المصػا
يفػػػتح الحسػػػاب كيسػػػمى  حسػػػاب مصػػػاريؼ تأسػػػيس 

 .شركة..... 
 

 شركات ذات المسؤولية المحدودة:

 3-1-300المسػػػػتندات المطمكبػػػػة حسػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػي 
 أعاله.

 شركات التضامن:
 3-1-300المسػػػػتندات المطمكبػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 

 أعاله.
 شركات التوصية البسيطة:

 3-1-300فػػػػػي المسػػػػتندات المطمكبػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا كرد 
 أعاله.

 :باألسيمشركات التوصية 

 3-1-300المسػػػػتندات المطمكبػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 
 أعاله.

   شركات التأمين:
 3-1-300المسػػػػتندات المطمكبػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 

 .أعاله
 :لوساطةشركات ا

 3-1-300المسػػػػتندات المطمكبػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 
 أعاله.

ــر المصــرفية اشــركات اال ــة التجاريــة غي لمقيمــة لخميجي
 في المممكة:

فػػي حػػاؿ أف الشػػركات الخميجيػػة حصػػمت عمػػى سػػجالت 
تجاريػػة فػػي المممكػػة )بػػدكف تػػرخيص اسػػتثمار مػػف الييئػػة 

Joint and closed Stock Companies: 
 Required documents as per 300-1-3 

above. 
 If the company is under formation, a 

copy of its preliminary articles of 
association must be submitted so that the 
bank may take deposits from the 
subscribers in an account of a stock 
company under formation only 
(Company….. Subscribers' Escrow 
account). Payment from this under-
formation-company account shall not be 
allowed unless upon issuance of its 
commercial registration. If the founders 
wish to open a particular account for the 
formation expenses, the bank shall be 
required to obtain an application to this 
effect from the persons authorized under 
the preliminary Articles of Association, 
indicating the purpose of the account, 
the specified amounts, the authorized 
persons and how to treat such amounts 
after the formation, together with the 
approval of the Ministry of Commerce 
and Industry on such expenditures 
account, provided, however, such an 
account is opened for this purpose, and 
titled "Account of company formation 
expenses account of …….. ".  

 

 

 Limited Liability Companies : 
Required documents as specified in 

 300-1-3 above . 
Joint Partnerships: 
Required documents as specified in    
300-1-3 above. 
 

Limited Partnerships: 
Required documents as specified in    
300-1-3 above. 
 

Partnership Limited by Shares: 

Required documents as specified in    
300-1-3 above. 

Insurance Companies: 
Required documents as specified in    
300-1-3 above. 
 

Intermediation Companies: 

Required documents as specified in    
300-1-3 above. 
 

Commercial , non-banking Gulf 

Companies residing in the kingdom: 

  

Should  a GCC company acquires  a 

commercial registration  in the  Kingdom  

(without  investment license by SAGIA),  

such company shall be  treated as  

300-1-3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
300-1-3-2 

 

 
 

300-1-3-3 

 
300-1-3-4 

 

 
300-1-3-5   

 

300-1-3-6 
   

300-1-3-7 

 

 
300-1-3-8 
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266-5-2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العامػػة لالسػػتثمار ( فػػاف ىػػذه الشػػركات تصػػبح شػػركات 
مقيمة كينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى الشػركات السػعكدية 
المقيمػة كيتطمػػب منيػػا تقػػديـ المسػػتندات المطمكبػػة حسػػب 

 أعاله. 3-1-300كرد في ما 
 

مشـــــروع بيـــــع  –ضـــــمان التطـــــوير العقـــــاري حســـــاب 
 الوحدات العقارية عمى الخارطة

يسػػػػمح لمبنػػػػػكؾ بفػػػػتح حسػػػػػاب ضػػػػماف بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
لممطكر العقارم كذلؾ بعد استيفاء الضػكابط كالمتطمبػات 

 اآلتية :
 –المســتندات الخاصــة بكــل مــن ) المطــور العقــاري  .أ 

 لمحاسب القانوني ( :ا –المكتب الستشاري 
السػػػجؿ التجػػػارم كالتػػػرخيص مػػػف الجيػػػة المختصػػػة  .1

بمزاكلػػػة النشػػػاط إذا كػػػاف النشػػػاط يتطمػػػب ترخيصػػػػان 
 بذلؾ.

 عقد التأسيس كممحقاتو إف كجدت. .2

صػػكر ىكيػػات مػػالكي المنشػػأة الػػكاردة أسػػمائيـ فػػي  .3
عقػػد التأسػػيس كتعديالتػػو )عػػدا الشػػركات المسػػاىمة 

 العامة(.

ة المنشػػػأة كصػػػكر ىكيػػػات قػػػرار تشػػػكيؿ مجمػػػس إدار  .4
 أعضاءه.

 الضوابط الخاصة بفتح كل حساب عمى حده: .ب 

يجػػػػب عمػػػػى أمػػػػيف الحسػػػػاب عػػػػدـ تفعيػػػػؿ حسػػػػاب  .1
الضماف لممشركع إال بعد تقديـ التػرخيص الخػاص 
بالمشػػػػركع الصػػػػادر مػػػػف كزارة التجػػػػارة كالصػػػػناعة 

 كالتأكد مف صدكره منيا.

االتفاقيػات المكقعػة بػيف المطػػكر العقػارم ككػؿ مػػف  .2
يف الحسػػػػاب كالمكتػػػػب االستشػػػػارم كالمحاسػػػػب أمػػػػ

دارة الحسػاب  المتضمنةالقانكني  شركط الصرؼ كا 
كحقكؽ كالتزامػات األطػراؼ المتعاقػدة، كاتفاقيػا مػع 
مػػػػػا تضػػػػػمنتو الالئحػػػػػة التنظيميػػػػػة لبيػػػػػع الكحػػػػػدات 
العقاريػػػػػة عمػػػػػى الخارطػػػػػة كتصػػػػػديؽ كزارة التجػػػػػارة 

 كالصناعة عمييا.

مشػركع عمػػى يػتـ فػتح حسػػاب كاحػد فقػػط باسػـ كػػؿ  .3
حػػػػػػػده، كيكػػػػػػػكف اسػػػػػػػـ الحسػػػػػػػاب ) مشػػػػػػػركع  اسػػػػػػػـ 

حسػػػػاب الضػػػػماف لػػػػػ  اسػػػػـ المطػػػػكر  –المشػػػػركع   
العقػػػػارم   (، كال يسػػػػػتخدـ الحسػػػػاب إال ألغػػػػػراض 

 المشركع المحدد فقط.

 

resident company,  subject to the  same 

requirements  applicable  to  Saudi  

resident  companies.  As such, documents 

required as per 300-1-3 above shall be 

submitted by the GCC company. 

 
Escrow of Real-estate development – 

Project for selling units of Housing 

Schemes: 

Banks may open an escrow account for a 

real-estate developer after fulfilling the 

following controls and requirements: 

A. Documents related to the real-estate 

developer, the consultant office and 

the legal accountant:  

1. commercial registration and  license to 

practice the activity, if needed for such 

an activity, from the competent 

authority.  

2. An Article of Association and its 

annexes, if any.   

3. Copies of the identity cards of the 

owners of the entities included in the  

Article of Association and its 

amendments (except public joint-stock 

companies).    

4. A decision of establishing the entity's 

board of directors and copies of its 

members' identity cards. 
 

B. Controls related to opening each  

individual account:  

1. The account trustee shall not activate 

the escrow account for the project 

unless the license of the project issued 

by the Ministry of Commerce and 

Industry is submitted and it shall 

verify that it is issued by it.  

2. The agreements signed by the real-

estate developer, the account trustee, 

the consultant office and the legal 

accountant, including disbursement 

conditions, the account operation, and 

rights and  commitments of the 

contracting parities; and their 

agreement on the content of  the 

regulations for selling units of the 

housing scheme, which should be 

certified by the Ministry of Commerce 

and Industry. 

3. Only One account shall be opened 

under the name of each individual  

project, and the account name shall be 

(Project "the name of project" – 

escrow account for "the name of real-

estate developer". The account shall 

not be used for purposes other than 

those specified in the project).  
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% مػػػػف 5عمػػػػى أمػػػػيف الحسػػػػاب االحتفػػػػاظ بنسػػػػبة  .4
القيمػػػػػػػة اإلجماليػػػػػػػة لتكمفػػػػػػػة اإلنشػػػػػػػاءات أك تقػػػػػػػديـ 

نفسػػػػػػػيا المػػػػػػػيف المطػػػػػػكر ضػػػػػػػمانان بنكيػػػػػػػان بالنسػػػػػػػبة 
الحسػػاب كذلػػؾ بعػػد حصػػكؿ المطػػكر عمػػى شػػيادة 
االنجػػػػػػػػػاز الصػػػػػػػػػادرة مػػػػػػػػػف المكتػػػػػػػػػب االستشػػػػػػػػػارم 

 اليندسي.
 

تعيػػػد خطػػػي مػػػف المطػػػكر العقػػػارم بعػػػدـ الصػػػرؼ  .5
مػػػػف الحسػػػػػاب إال لألغػػػػػراض الخاصػػػػػة بالمشػػػػػركع 

 المحدد فقط.
 

تعيػػد خطػػػي مػػػف المطػػكر العقػػػارم بالمكافقػػػة عمػػػى  .6
بػػيف أمػػيف الحسػػاب تعػػديؿ االتفاقيػػة المكقعػػة بينػػو ك 

فػي حػاؿ صػػدكر أك تعػديؿ ألم مػف األنظمػػة ذات 
 العالقة. 

 

 ضوابط إدارة الحساب : .ج 

يػػػػتـ الصػػػػرؼ مػػػػف الحسػػػػاب بمكجػػػػب كثيقػػػػة الػػػػدفع  .1
المقدمػػة مػػف المطػػكر العقػػارم إلػػى أمػػيف الحسػػاب 
مصادقان عمييا مػف المكتػب االستشػارم كالمحاسػب 
القػػػػػػػانكني، متضػػػػػػػػمنةن المبػػػػػػػالل المطمكبػػػػػػػػة كأكجػػػػػػػػو 

 ا.صرفي

 ذكم العالقػػػػػػػػػػةقائمػػػػػػػػػػة باألشػػػػػػػػػػخاص المفكضػػػػػػػػػػيف  .2
 كصػػػػػكرفػػػػػي االتفاقيػػػػػة محػػػػػدد ال كفػػػػػؽالحسػػػػػاب، ب

ىكيػػػػػػاتيـ) اليكيػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػة لمسػػػػػػػعكدييف / إقامػػػػػػػة 
 .لألجانب ( كنماذج تكاقيعيـ

يقتصػػر الصػػرؼ مػػف الحسػػاب مػػف خػػالؿ شػػيكات  .3
فقػػػط، كتصػػػرؼ فػػػػي حػػػدكد مػػػػا كرد فػػػي المتطمػػػػب 

 ( أعاله.1-)ج
ف المشػػػػػػػػتريف يكػػػػػػػػكف اإليػػػػػػػػداع فػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػاب مػػػػػػػػ .4

أمػػػيف الحسػػػاب  اكالممػػػكليف بػػػأم كسػػػيمة دفػػػع يقبميػػػ
 عدا النقد.

عمى المطكر العقػارم تزكيػد أمػيف الحسػاب بقائمػة  .5
تتضػػػػػػػمف أسػػػػػػػماء المشػػػػػػػتريف لمكحػػػػػػػدات العقاريػػػػػػػة 
لممشػركع أك الممػكليف لممشػركع كقيمػة الكحػدات أك 
مبػػػػالل التمكيػػػػؿ، عمػػػػى أف تكػػػػكف القائمػػػػة مصػػػػادقان 

 ة كالصناعة.عمييا مف كزارة التجار 

 ضوابط أخرى : .د 

ال يجػػػكز ألمػػػيف الحسػػػاب الحجػػػز عمػػػى الحسػػػاب  .1
 لصالحو أك لصالح دائني المطكر العقارم.

ال يجػػػػػػػكز نقػػػػػػػؿ أم مبػػػػػػػالل ماليػػػػػػػة مػػػػػػػف حسػػػػػػػاب  .2

4. The Account Trustee shall keep 5% of 

the total value of the cost of 

construction works or the developers 

should submit a bank guarantee for the 

same percentage to the account trustee 

after obtaining a completion certificate 

by the developer issued from the 

consultation engineering office. 

5. A written undertaking shall be made 

by the real-estate developer stating 

that no disbursement shall be made 

from the account for purposes other 

than those  specified in the project. 

6. A written undertaking shall be made 

by the real-estate developer stating the 

consent to amend the signed 

agreement between him/her and the 

account trustee in case of new issuance 

or amendments of the relevant 

regulations. 
 

C. Account Management Controls: 

1. Payment shall be made from the 

account under the payment document 

submitted by the real-estate developer 

to the secretary of the account certified 

by the consultant and chartered 

accountant, including amounts 

required and how they were spent. 

2. List of persons authorized in relation 

to the account, as specified in the 

agreement, and copies of their IDs (the 

national identity for Saudis / iqama -

residence permit- for foreigners), and 

specimens of their signatures. 

3. Payment from the account shall be 

made by check only, and within the 

limits stated in the requirement (C -1) 

mentioned above. 

4. Depositing in the account shall be 

made by buyers and financiers via any 

means of payment accepted by the 

secretary of the account other than 

cash. 

5. The real-estate developer shall provide 

the secretary of the account with a list 

containing the names of buyers of real 

estate units, financiers of the project 

and the value of units or amounts of 

funding, provided that the list shall be 

certified by the Ministry of Commerce 

and Industry. 
 

D. Other Controls: 

1. The account secretary may not attach 

the account for his own interest or that 

of the creditors of the real-estate 

developer. 

2. No funds may be transferred from the 
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266-5-7 
 
 
 
 
 

 الضماف إلى أم حسابات أخرل.

يجػػػػكز لممطػػػػكر العقػػػػارم السػػػػحب مػػػػف الحسػػػػاب  .3
لممصػػػػػػػاريؼ اإلداريػػػػػػػة كالتسػػػػػػػكيقية كالمصػػػػػػػاريؼ 

% 20ية لممشػػػػركع بنسػػػػبة األخػػػػرل غيػػػػر اإلنشػػػػائ
مػػف قيمػػة الكحػػدة المباعػػة، كعمػػى أمػػيف الحسػػاب 
التأكػػػد بػػػػأف ال يتجػػػػاكز مجمػػػكع مػػػػا يصػػػػرؼ مػػػػف 

% مػػػػػف 20الحسػػػػػاب ليػػػػػذا الغػػػػػرض مػػػػػا نسػػػػػبتو 
 إجمالي التكمفة الكمية لممشركع.

ال يجػػكز لممطػػػكر سػػػحب مػػا يفػػػيض عػػػف التكمفػػػة  .4
الفعمية اإلجماليػة إلنيػاء كامػؿ المشػركع كخدماتػو 

مكافقػػػػػة المجنػػػػػة المختصػػػػػة بػػػػػالنظر فػػػػػي  إال بعػػػػػد
 الطمبات المقدمة لمزاكلة نشاط التطكير العقارم.

ال يتـ صػرؼ كتسػميـ مبمػل الضػماف المػذككر فػي  .5
( لممطػػكر العقػػارم إال بعػػد انقضػػػاء 4-الفقػػرة )ب

مػػدة سػػنو مػػف تػػاريا تسػػميـ المشػػركع مػػف المقػػاكؿ 
لممطػكر، أك بعػد مكافقػػة المجنػة المختصػة بػػالنظر 

بػػػػػات المقدمػػػػػة لمزاكلػػػػػة نشػػػػػاط التطػػػػػكير فػػػػػي الطم
 العقارم.

فػػي حػػػاؿ حصػػػكؿ المطػػػكر العقػػػارم عمػػػى تمكيػػػؿ  .6
لصػػالح المشػػركع فيجػػب إيػػداع مبمػػل التمكيػػؿ فػػي 

 حساب الضماف الخاص بالمشركع.

يػػػػتـ إصػػػػدار دفػػػػاتر شػػػػيكات ليػػػػذا الحسػػػػاب بنػػػػاءن  .7
عمػػى طمػػب المطػػكر العقػػارم، كال يسػػمح بإصػػدار 

تمػػػػاف عمػػػػى بطاقػػػػات صػػػػراؼ  لػػػػي أك بطاقػػػػات ائ
 الحساب.

قصػػػر خدمػػػة اليػػػاتؼ المصػػػرفي كاالنترنػػػت عمػػػى  .8
 خدمة االستعالـ عف األرصدة فقط.

ال يسػػػػػػػػمح باسػػػػػػػػتخداـ األمػػػػػػػػكاؿ المكجػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػي  .6
الحسػػاب فػػي أم عمميػػات اسػػتثمارية أك مضػػاربو 

 أيان كاف نكعيا.

عمى أميف الحساب مطابقػة الصػكر مػع األصػكؿ  .56
 المقدمة قبؿ فتح الحساب.

 

بــاريون المقيمــون المســتثمرون وفــق األشــخاص العت
 نظام الستثمار األجنبي:

تمشػػػػػػيان مػػػػػػع نظػػػػػػاـ االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي الػػػػػػذم يسػػػػػػمح 
لممنشػآت المممككػة لمسػتثمر أجنبػي بالكامػؿ أك بالشػػراكة 
مع مستثمر كطني ) شػخص طبيعػي أك اعتبػارم ( فإنػو 
يسػػمح لمبنػػػكؾ السػػػعكدية أف تفػػػتح حسػػػابات بنكيػػػة بػػػاللاير 

escrow account to any other accounts. 

3. The real-estate developer may 

withdraw from the account, for 

administrative expenses, marketing 

and other expenses, other than the 

project construction  expenses, 20% of 

the value of the unit sold. The 

secretary of the account shall make 

sure that the total amount spent from 

the account for this purpose shall not 

exceed 20% of the total costs of the 

project. 

4. The developer shall not withdraw 

amounts in excess of the actual total 

cost of finishing the entire project and 

its services, except after the approval 

of the  competent committee looking 

into the applications submitted for 

practicing the activity of real estate 

development. 

5. The guarantee amount mentioned in 

paragraph (B-4) shall not be disbursed 

and delivered to the real-estate 

developer except after the expiry of 

one year from the date of handing over 

the project from the contractor to the 

developer, or after the approval of the 

competent committee looking into the 

applications for practicing the activity 

of real estate development. 

6. When a real-estate developer obtains 

finance for a project, the finance 

amount shall be deposited in the 

escrow account of the project. 

7. Cheque books shall be issued to this 

account at the request of the real-estate 

developer. However, ATM or credit 

cards shall not be issued to the 

account. 

8. Banking phone and internet service 

shall be limited to inquiry about 

balances only. 

9. Funds in the account shall not be used 

in any investment or speculation 

operations of any kind. 

10. The secretary of the account shall 

cross-check the copies with the 

originals submitted before opening the 

account 
 

Resident Juristic Persons Investing 

under Foreign Investment Act :  

 

Pursuant to Foreign Investment Act 

which allows entities wholly-owned by a 

foreign investor or in the form of a joint-

venture with a national investor  (natural 

or juristic person), banks may open bank 
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مالت األجنبيػة لتمػؾ المنشػآت بعػد اسػتيفاء السعكدم كالع
المسػػػتندات كالمتطمبػػػات المكضػػػحة فػػػي كػػػؿ صػػػكرة مػػػف 

 أدناه:صكر النشاط 
 

المنشــــــآت المختمطــــــة الممموكــــــة لمســــــتثمر وطنــــــي 
 أجنبي:ومستثمر 

تشػػػػمؿ الفػػػػرد أك المنشػػػػأة أك المنشػػػػأة كالمنشػػػػأة أك الفػػػػرد 
 يمي:كالفرد. كيتطمب لذلؾ استيفاء ما 

ص الصػػادر مػػف الييئػػة العامػػة صػػكرة مػػف التػػرخي .1
 لالستثمار.

صػػػػكرة مػػػػف السػػػػجؿ التجػػػػارم الصػػػػادر مػػػػف كزارة  .2
التجػػػػػػػارة لمتػػػػػػػرخيص عمػػػػػػػى أف يتطػػػػػػػابؽ مسػػػػػػػمى 
النشاط فػي السػجؿ التجػارم مػع التػرخيص كيتفػؽ 

 كذلؾ مع اسـ التاجر كرقـ ىكيتو.

صػػػػػػػكرة مػػػػػػػف التػػػػػػػرخيص المينػػػػػػػي ك/أك السػػػػػػػجؿ  .3
التجػػػػػػػػػػارم لمشػػػػػػػػػػركات كالمؤسسػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػعكدية 

 ثمر الكطني.لممست
صػػػػػكرة مػػػػػف اليكيػػػػػات الشخصػػػػػية لمشػػػػػركاء فػػػػػي  .4

المنشػأة المسػتثمرة الكطنيػة فيمػػا عػدا الشػركاء فػػي 
 الشركات المساىمة.

صػػػكرة مػػػف اليكيػػػة الشخصػػػية لممسػػػتثمر الػػػكطني  .5
 فردان.إذا كاف 

صػػػػػػػكرة مػػػػػػػف التػػػػػػػرخيص المينػػػػػػػي ك/أك السػػػػػػػجؿ  .6
التجارم لمشركات كالمؤسسات األجنبية لممسػتثمر 

د المنشػػػػػأ أك مػػػػػا يقػػػػػـك مقاميػػػػػا األجنبػػػػػي فػػػػػي بمػػػػػ
 مصادؽ عمييا مف السفارة السعكدية.

صػػكرة مػػف دفتػػر اإلقامػػة سػػارية المفعػػكؿ إذا كػػاف  .7
المسػػػتثمر األجنبػػػي فػػػردان كبحيػػػث يكػػػكف مكضػػػحان 

كصػػػػكرة مػػػػف  أجنبيػػػػان،فػػػػي خانػػػػة المينػػػػة مسػػػػتثمران 
 سفره.جكاز 

 األفػػػراد صػػػكرة مػػػف اليكيػػػات الشخصػػػية لمشػػػركاء .8
ت األجنبيػػة المسػػتثمرة أك فػػي الشػػركات كالمؤسسػػا

ما يقـك مقاـ تمؾ المؤسسات كالشػركات فيمػا عػدا 
الشػػركاء فػػي الشػػركات المسػػاىمة، ككػػذلؾ صػػكرة 
مػػػف اإلقامػػػات سػػػارية المفعػػػكؿ لمػػػف يتكاجػػػد مػػػف 

 الشركاء في المممكة.
األجنبيػػة  عقػػد التأسػػيس كممحقاتػػو لممنشػػأةصػػكرة  .9

السػػػػفارة المسػػػػتثمرة مصػػػػادؽ عميػػػػو مػػػػف  الشػػػػريكة
 دية.السعك 

 بمدانيا.عناكيف المنشآت المستثمرة األجنبية في  .10
فػػػػػػي حالػػػػػػة كجػػػػػػكد ككػػػػػػالء أك مفكضػػػػػػكف بػػػػػػإدارة  .11

المنشػػػػػػأة المسػػػػػػتثمرة كحسػػػػػػاباتيا البنكيػػػػػػة فيطمػػػػػػب 

accounts in Saudi Riyal and foreign 

currencies for such entities after fulfilling 

the documentation and requirements 

specified for each of the following 

businesses: 
 

Joint - Venture Entities Owned by a 

National Investor and a Foreign 

Investor:  

These include entities owned by an 

individual and a firm, firm and firm, or 

individual and individual. The documents 

required are: 
1. Copy of License issued by the Saudi 

Arabian General Investment Authority 

(SAGIA). 
2. Copy of the Commercial Registration 

issued by the Ministry of Commerce 

for the license, provided that the name 

of the line of business in the 

commercial Register is identical with 

the one in the license and with the 

merchant’s name and his/ her ID 

number.  

3. Copy of a business license and / or a 

commercial registration for the 

national corporate investor. 

4. Copy of the personal ID cards of the 

partners of the national corporate 

investor (except shareholding 

companies). 

5. Copy of personal ID cards of the 

national investor, if it is an individual.  

6. Copy of business license and / or 

commercial registration for foreign 

corporate investors issued by 

competent authorities in their home 

country attested by the Saudi embassy 

in that country.  

7. Copy of a valid Iqama, if the investor 

is an individual, which specifies his 

job as “Foreign Investor”, and a copy 

of his passport.  

8. Copy of IDs of the individual partners 

of the foreign company or firm or 

similar entity, and a copy of a valid 

Iqama of any partner residing in the 

Kingdom, if any. 
 

9. Copy of the articles of Association and 

attachments of the foreign investor 

partner entity duly attested by a Saudi 

Embassy.  

10. Addresses of the foreign firms in its 

home countries. 

11. If there is an agent or authorized 

representative to manage the 
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صػػػػكرة مػػػػف الككالػػػػة المتضػػػػمنة السػػػػـ الككيػػػػؿ أك 
المفػػػػػػػكض كىكيتػػػػػػػو كاسػػػػػػػـ الشػػػػػػػريؾ أك الشػػػػػػػركاء 
اآلخػػػػػريف مصػػػػػادؽ عمييػػػػػا مػػػػػف كاتػػػػػب عػػػػػدؿ إذا 

المممكػػػػػػػة أك مػػػػػػػف السػػػػػػػفارة كانػػػػػػػت صػػػػػػػادرة فػػػػػػػي 
 المممكػػػة،السػػػعكدية إذا كانػػػت قػػػد صػػػدرت خػػػارج 

أمػػا إذا كػػاف التفػػكيض بػػإدارة الحسػػاب ُمعػػدان عمػػى 
نمػػػػاذج البنػػػػؾ فيجػػػػػب أف يكػػػػكف ُمعػػػػػدان مػػػػف قبػػػػػؿ 
شػػػخص مفػػػكض كبحضػػػكره فػػػي البنػػػؾ أك يكػػػكف 

 أعاله.منصكص عميو في الككالة أك التفكيض 

فػػكض صػكرة مػػف اليكيػػة الشخصػػية لمككيػػؿ أك الم .12
ارية المفعػػػػكؿ ) بطاقػػػػػة أحػػػػكاؿ لمسػػػػػعكدييف/أك سػػػػ

( كعنػػكاف أك جػػكاز سػػفر الخميجػػي إقامػػة لألجانػػب
 أجنبيان.كاضح لو محميان كفي بمده إذا كاف 

يجػػػػب أف يقػػػػـك البنػػػػؾ بػػػػاإلطالع عمػػػػى األصػػػػكؿ  .13
كمطابقػػػة الصػػػكر معيػػػػا كختميػػػا كالتكقيػػػع عمييػػػػا 

 بالمطابقة.

د الحسػػػػابات الشخصػػػػية لممسػػػػتثمر األجنبػػػػي الفػػػػر  .14
كالحسػػػػابات الشخصػػػػية الخاصػػػػة بالعػػػػامميف لديػػػػو 

 .1-200ينطبؽ عمييا ما تضمنتو الفقرة 
 

 
 

 أجنبي:المنشآت الممموكة بالكامل لمستثمر 
أك  الشػػػػػركة تشػػػػػمؿ الفػػػػػرد األجنبػػػػػي أك المؤسسػػػػػة أك

 فػػركع الشػػركة أك المؤسسػػػة األجنبيػػة أك خمػػيط مػػػنيـ
 كما يمي:

 :المستثمر األجنبي الفرد 
ص الصػػػػادر مػػػػف الييئػػػػة العامػػػػة صػػػػكرة مػػػػف التػػػػرخي -1

 لالستثمار.
صػػػػػػكرة مػػػػػػف السػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم الصػػػػػػادر مػػػػػػف كزارة  -2

لمتػػػػػػػرخيص عمػػػػػػػى أف يتطػػػػػػػابؽ كالصػػػػػػػناعة  التجػػػػػػػارة
 التػػرخيص،مسػػمى النشػػاط فػػي السػػجؿ التجػػارم مػػع 
 كيتفؽ مع اسـ التاجر ككذلؾ رقـ ىكيتو.

 المفعكؿ.صكرة مف دفتر إقامتو سارية  -3
 السفر.صكرة مف جكاز  -4
 المنشأ.ح في بمد عنكاف كاض -5
في حالة كجكد ككيؿ أك مفػكض عنػو فيطمػب صػكرة  -6

مػػػف الككالػػػة أك التفػػػكيض مصػػػادؽ عمييا/عميػػػو مػػػف 
كاتػػػب عػػػدؿ أك السػػػفارة السػػػعكدية إذا كػػػاف الصػػػدكر 

كفػػػػي حالػػػػة إجػػػػراءه تفػػػػكيض عمػػػػى  المممكػػػػة،خػػػػارج 
 نماذج البنؾ فيجب أف يتـ بحضكره في البنؾ.

لمصػػكر مػػع يجػػب أف يصػػادؽ البنػػؾ عمػػى مطابقتػػو  -7
 كالكثائؽ.أصكؿ المستندات 

 

investment and its bank accounts, copy 

of the authorization must be obtained 

showing the names and ID numbers of 

the agent or representative and 

partner(s) attested by notary public if 

issued in the Kingdom, or the Saudi 

embassy if issued abroad. If the 

authorization to manage the account is 

on the bank’s form, it must be 

prepared by an authorized person 

present at the bank, or provided for in 

the above authorization. 

12. Copy of a valid ID of the agent or 

authorized representative (For Saudis: 

Betaqat Ahwal, for foreigners: Iqama), 

or GCC country passport and detailed 

address in the Kingdom and home 

country if he is a foreigner.  

13. The bank must view the original 

documents, verify the copies against 

them, stamp and sign the copies as an 

evidence of verification. 

14. Personal accounts of the foreign 

investor and his employees will be 

subject to Clause 200-1. 
 
 

 

Entities Wholly-Owned by a Foreign 

Investor : 

These include foreign individuals, 

corporate, subsidiaries or a 

combination thereof, as bellow: 

 An Individual Foreign Investor: 

1. Copy of license issued by the Foreign 

Investment Commission.  

2. Copy of Commercial Registration 

issued by the Ministry of Commerce 

and Industry provided that the name of 

the line of business in the Commercial 

Register is identical with the one in 

the license and with the merchant’s 

name and his/ her ID number. 

3. Copy of valid Iqama.  

4. Copy of passport.  

5. Full address in his home country.  

6. If there is an agent or authorized 

representative, copy of authorization 

must be obtained. Such authorization 

must be attested by a notary public if 

issued in the Kingdom, or the Saudi 

embassy if issued abroad. If the 

authorization is made using the bank’s 

form, it must be prepared by an 

authorized person in presence at the 

bank.  

7. The bank must authenticate the 

verification of copies against originals. 
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 المؤسسة أو الشـركة الفرديـة أو  المستثمر األجنبي
 (:المختمطة ) أكثر من شريك أجنبي

 

أعػاله  1-4-1-300المستندات حسب ما كرد في 
بعػػد اسػػتبعاد المتطمبػػات المتعمقػػة بالمسػػتثمر الػػكطني 

 فييا.
 

 فــروع مؤسســات أو شــركات   - المســتثمر األجنبــي
 :أجنبية

أعػاله  1-4-1-300المستندات حسب ما كرد في  -1

 بعد استبعاد ما يتعمؽ منيا بالمستثمر الكطني.

يجػػػب الحصػػػكؿ عمػػػػى صػػػكرة مصػػػػدقة مػػػف السػػػػفارة  -2

لتفػػكيض المكتػػب الرئيسػػي لمشػػركة أك المؤسسػػة فػػي 

بمػػػػػػد المنشػػػػػػأ الػػػػػػذم يسػػػػػػمي األشػػػػػػخاص المخػػػػػػػكليف 

بػػالتكقيع نيابػػة عػػف الشػػركة فػػي المممكػػة فيمػػا يتعمػػؽ 

دارة  بجميع الصفقات المالية بما في ذلؾ الشػيكات كا 

 الحسابات.

 

 الشركات تحت التصفية:
يسػػمح لمبنػػكؾ فػػتح كاسػػتمرار حسػػابات تصػػفية الشػػركات 

)إذا كانػػػت التصػػػفية بسػػػبب اإلفػػػالس أك أم مػػػف أسػػػباب 

االنقضػػػػػاء الػػػػػكاردة فػػػػػي نظػػػػػاـ الشػػػػػركات( بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء 

 الشركط كالمستندات كاإلجراءات اآلتية:

 : : التصفية بسبب اإلفالسأوالً 

 قرار المحكمة اإلدارية المشتمؿ عمى اآلتي :  .1

 تصفية الشركة بسبب إفالسيا. -
تعيػػػيف أمػػػيف التفميسػػػة كاحػػػد أك أكثػػػر )كأمنػػػاء الدّيانػػػة  -

فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػاؿ تعييػػػػػػػػػػنيـ( المحػػػػػػػػػػدد فيػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػمائيـ 
 كصالحياتيـ.

طمػب فػتح الحسػػاب مػف أمنػاء التفميسػػة مكضػحان فيػػو  .2
 الغرض منو.

الحسػػػػػاب عمػػػػػى النحػػػػػك اآلتػػػػػي )اسػػػػػـ  يكػػػػػكف مسػػػػػمى .3
 حساب تصفية(. -الشركة تحت التصفية ..... 

صػػػػػكرة السػػػػػجؿ التجػػػػػارم كعقػػػػػد التأسػػػػػيس كممحقاتػػػػػو  .4
 لمشركة تحت التصفية.

صػػكر ىكيػػات مػػالكي الشػػركة تحػػت التصػػفية الػػكاردة  .5
أسمائيـ في عقػد التأسػيس كممحقاتػو )عػدا الشػركات 

 المساىمة(.

التجػارم أك التػرخيص صكرة اليكيػة الكطنيػة كالسػجؿ  .6

 

 Corporate individual or mixed foreign 

Corporate foreign institution or 

individual or mixed firm investor 

(more than one foreign partner): 

Documents as specified in 300-1-4-1 

above after excluding documentation 

requirements in respect of a local 

investor.  
 

 Foreign Investor - branches of foreign 

companies and corporations:  
 

1. Documents as specified in 300-1-4-1 

above after excluding documentation 

requirements in respect of local 

investor.  

2. Copy of the authorization issued by 

the parent company in the home 

country must be obtained. The 

authorization must name the persons 

authorized to sign on behalf of the 

company in the Kingdom in respect of 

all financial transactions including 

cheques and managing the accounts. 
 
 

Controls for opening and operating the 

accounts of “companies under 

liquidation”: 
Banks are permitted to open accounts of 

liquidation (if the liquidation is due to 

bankruptcy or any winding up reasons 

mentioned under the Companies Law) 

after meeting the following conditions 

and procedures: 
First: Liquidation Due to Bankruptcy: 

1. A decision from the administrative court 

including the following: 

A. Liquidation of the company due to 

bankruptcy. 

B. Appointment of one liquidator (or 

more) (and trustees if appointed) 

specifying their names and powers. 

2. A request for account opening from the 

liquidators, indicating the purpose thereof. 

3. The name of the account is (the name of 

the company under liquidation ...... – 

liquidation account). 

4. Copies of the Commercial Register and the 

Memorandum of Association and its 

annexes of the company under liquidation. 

5. Copies of the ID cards of owners of the 

company under liquidation whose names 

are included in the Memorandum of 

Association and its annexes (except joint-

stock companies). 

6. Copies of valid ID card and Commercial 

Register or license of the liquidator (and 
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سػػػػارية المفعػػػػكؿ الخاصػػػػة بػػػػأميف التفميسػػػػة )كأمنػػػػاء 
 الدّيانة في حاؿ تعيينيـ(.

ُيػػدار الحسػػاب مػػف أمػػيف التفميسػػة أك كفػػؽ مػػا يحػػدده  .7
 قرار المحكمة اإلدارية الخاص بتصفية الشركة.

يسػػػمح بإصػػػدار دفػػػاتر شػػػيكات ليػػػذه الحسػػػابات بنػػػاءن  .8
بإصػػدار  عمػػى طمػػب مػػف أمػػيف التفميسػػة، كال يسػػمح

بطاقػػػػػات صػػػػػراؼ  لػػػػػي أك بطاقػػػػػات ائتمػػػػػاف، إال إذا 
 نص قرار تصفية الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

مصػػادقة البنػػؾ كالمصػػفي عمػػى مطابقػػة صػػكر جميػػع  .9
 اليكيات كالكثائؽ مع األصكؿ.

تككف صالحية الحسػاب لممػدة المنصػكص عمييػا  .10
فػػػي قػػػرار المحكمػػػة اإلداريػػػة بتصػػػفية الشػػػركة، كيػػػتـ 

ىػػذه المػػدة بمكجػػب خطػػاب مػػف  التجديػػد بعػػد انتيػػاء
أميف التفميسة بنػاءن عمػى قػرار مػف المحكمػة اإلداريػة 
يكضػػػػػح فيػػػػػو عػػػػػدـ االنتيػػػػػاء مػػػػػف التصػػػػػفية، كالمػػػػػدة 

 الالزمة لذلؾ.

يقفؿ الحساب عنػد االنتيػاء مػف التصػفية بمكجػب  .11
خطػػػػاب مػػػػف أمػػػػيف التفميسػػػػة مبنػػػػي عمػػػػى قػػػػرار مػػػػف 
 المحكمة اإلدارية يكضح فيو االنتياء مف التصفية.

 

ثانياااً : التصاافية أسااب أسااباب االناراااف الااوا ب  فاا  

 ( من نظام الش كات :51الماب   قم )

قػػرار المحكمػػة اإلداريػػة بتصػػفية الشػػركة، كفػػي حػػاؿ  .1
التصػػفية االختياريػػة مػػف قبػػؿ الشػػركاء يسػػتكفى قػػرار 
شػػػػػير التصػػػػػفية كقػػػػػرار مجمػػػػػس اإلدارة أك الجمعيػػػػػة 

 فية.العمكمية لمشركة الذم يكافؽ فيو عمى التص

 طمب مف المصفي بفتح الحساب. .2
تعيػػػيف المصػػػفي )اسػػػمو كصػػػالحياتو( بمكجػػػب قػػػرار  .3

المحكمة اإلدارية أك قرار مجمس اإلدارة أك الجمعيػة 
 العمكمية لمشركة.

صػػػػكرة السػػػػجؿ التجػػػػارم كعقػػػػد التأسػػػػيس كممحقاتػػػػو  .4
 لمشركة تحت التصفية.

صػكر ىكيػػات مػالكي الشػػركة تحػت التصػػفية الػػكاردة  .5
كممحقاتػو )عػدا الشػركات د التأسػيس أسمائيـ في عقػ

 المساىمة(.

صػػػػػػػػػكرة اليكيػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػجؿ التجػػػػػػػػػارم أك  .6
 الترخيص سارية المفعكؿ لممصفي.

يكػػػػكف مسػػػػمى الحسػػػػاب عمػػػػى النحػػػػك التػػػػالي )اسػػػػـ  .7
 حساب تصفية(. -الشركة تحت التصفية ..... 

ُيػػػػدار الحسػػػػاب مػػػػف المصػػػػفي )محاسػػػػب قػػػػانكني /  .8

trustees if any are appointed). 

7. The account shall be operated by the 

liquidator or as determined by the decision 

of the Administrative Court regarding the 

company’s liquidation. 

8. Checkbooks may be permitted for these 

accounts at the request of the liquidator, 

and no ATM or credit cards shall be 

permitted unless the liquidation decision 

states otherwise. 

9. Authentication by the bank and the 

liquidator of the verification of the 

photocopies of all identity cards and 

documents against their origins.  

10. The validity period of the account shall be 

as set forth in the Administrative Court's 

decision of the company liquidation, and it 

shall be renewed after the expiry of this 

period under a letter by the liquidator 

based on a decision from the 

administrative court stating non-

completion of the liquidation process and 

the time required to do so. 

11. The account shall be closed on the 

completion of the liquidation under a letter 

by the liquidator based on a decision from 

the Administrative Court stating the 

completion of the liquidation. 

 
Second: Liquidation for reasons of 

company winding up stated in Article 

15 of Companies’ Law:  
1. The Administrative Court's decision to 

liquidate a company should be 
obtained. In the event of a voluntary 
liquidation by partners, the liquidation 
announcement decision and the Board 
of Directors’ decision or that of the 
General Assembly of the Company 
approving the liquidation should be 
obtained.  

2. A request from the liquidator to open 
an account.  

3. The Liquidator (his name and powers) 
should be appointed under the 
Administrative Court's decision or the 
decision of the Board of Directors or 
the General Assembly of the company.  

4. A copy of the commercial registration, 
the Memorandum of Association and 
its annexes of the company under 
liquidation.  

5. Copies of IDs of the owners of the 
company under liquidation whose 
names are listed in the Memorandum 
of Association and its annexes (except 
stock companies).  

6. A copy of the national identity card and 
the commercial register or the valid 
license of the liquidator.  

7. The name of the account should be as 
follows (the name of the company 
under liquidation .........- a liquidation 
account).  
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كفػؽ مػا يحػدده قػرار محامي/ مستشار .... إلا( أك 
 تصفية الشركة.

يسػػمح بإصػػدار دفػػاتر شػػيكات ليػػذه الحسػػابات بنػػاءن  .9
عمى طمب مف المصفي، كال يسمح إصدار بطاقػات 
صػػراؼ  لػػػي أك بطاقػػات ائتمػػػاف، إال إذا نػػص قػػػرار 

 تصفية الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

مصػػػادقة البنػػػؾ كالمصػػػفي عمػػػى مطابقػػػة صػػػكر  .10
 جميع اليكيات كالكثائؽ مع األصكؿ.

تكػػػػػػكف صػػػػػػالحية الحسػػػػػػاب لممػػػػػػدة المنصػػػػػػكص  .11
عمييػػا فػػي قػػرار المحكمػػة اإلداريػػة بتصػػفية الشػػركة، 
كفػػي حػػاؿ التصػػفية االختياريػػة تحػػدد المػػدة فػػي قػػرار 
التصػػػػػفية كفػػػػػؽ نػػػػػكع الشػػػػػركة كبحػػػػػد أقصػػػػػى ثػػػػػالث 
سػػػػػنكات. كيكػػػػػكف التجديػػػػػد بعػػػػػد انتيػػػػػاء ىػػػػػذه المػػػػػدة 
بمكجػػب خطػػاب مػػف المصػػػفي بنػػاءن عمػػى قػػرار مػػػف 

ارية أك قرار مجمس اإلدارة أك الجمعيػة المحكمة اإلد
العمكميػػػػة لمشػػػػركة يكضػػػػح فيػػػػو عػػػػدـ االنتيػػػػاء مػػػػف 

 التصفية، كالمدة الالزمة لذلؾ.

ُيقفػػػػػػؿ الحسػػػػػػاب عنػػػػػػد االنتيػػػػػػاء مػػػػػػف التصػػػػػػفية  .12
بمكجػػب خطػػاب مػػف المصػػفي مبنػػي عمػػى قػػرار مػػف 
المحكمة اإلدارية أك قرار مجمس اإلدارة أك الجمعيػة 

االنتيػػاء مػػف إجػػراءات  العمكميػة لمشػػركة يكضػػح فيػػو
 التصفية .

 

ــًا : فػػي حػػاؿ كجػػكد حسػػابات قائمػػة حاليػػان لشػػركات  ثالث
تحػػػػت التصػػػػفية ألم مػػػػف الحػػػػالتيف أعػػػػاله يطبػػػػؽ 
عمييػػا المتطمبػػات المشػػار إلييػػا أعػػاله حسػػب نػػكع 

 التصفية .

 :التسوية الواقية من اإلفالس
يسػػػمح لمبنػػػكؾ بفػػػتح كاسػػػتمرار حسػػػابات التسػػػكية الكاقيػػػة 

الس لمشػركات كالمؤسسػات كالمحػالت المػرخص مف اإلف
ليػػػػػػػػػا المقيمػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتيفاء الشػػػػػػػػػركط كالمسػػػػػػػػػتندات 

 كاإلجراءات اآلتية :
قػػػػػػرار ديػػػػػػكاف المظػػػػػػالـ الػػػػػػذم يػػػػػػنص عمػػػػػػى افتتػػػػػػاح  .1

 إجراءات التسكية الكاقية مف اإلفالس مع الدائنيف.
تعيػػػػػػػيف الرقيػػػػػػػب أك الرقبػػػػػػػاء )اسػػػػػػػمو كصػػػػػػػالحياتو(  .2

 بمكجب قرار ديكاف المظالـ.

 

8. The account shall be operated by the 
liquidator (a chartered accountant / 
attorney / advisor ....... etc.) or as 
determined by the decision to liquidate 
the company.  

9. Check books are allowed to be issued 
for  these accounts at the request of the 
liquidator. No ATM or credit cards 
shall be allowed to be issued, unless 
the liquidation decision stipulates 
otherwise.  

10. The bank and the liquidator shall 
certify the verification of the copies of 
all IDs and documents against the 
originals.  

11. The validity period of the account shall 
be as set forth in the Administrative 
Court's decision to liquidate the 
company. In the event of voluntary 
liquidation, the duration in the 
liquidation decision shall be specified 
according to the type of company with  
a maximum period of three years. The 
renewal shall be after the end of this 
period by a letter from the liquidator 
based on the decision of the 
Administrative Court, the decision of 
the Board of Directors or the General 
Assembly of the company stating the 
non-completion of the liquidation, and 
the time required to do so.  

12. The account shall be closed on the 
completion of the liquidation under a 
letter of the liquidator based on the 
Administrative Court’s  decision, the 
Board of Directors’ decision or the 
General Assembly of the company 
stating that the liquidation procedures 
have been completed.  

  

Third: If there are currently outstanding 

accounts for companies under liquidation 

for any of the above two cases, the 

requirements referred to above shall be 

applied according to the type of 

liquidation. 
 

Settlement to Avoid Bankruptcy: 

Banks may open and maintain accounts 

of settlements to avoid bankruptcy for 

licensed resident corporate, institutions, 

and shops, after fulfilling the following 

conditions, documents, and measures: 

1. Resolution of the Grievance Bureau 

providing for the beginning of 

measures of settlement to avoid 

bankruptcy with creditors. 

2. An official receiver(s) shall be 

appointed (his name and his powers) 

under a decision made by Grievance 
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كرة اليكيػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػجؿ التجػػػػػػػػػارم أك صػػػػػػػػػ .3
 الترخيص لمرقيب أك الرقباء.

 

صػػػػػػكرة ىكيػػػػػػة مالػػػػػػؾ المنشػػػػػػأة / المنشػػػػػػات طالػػػػػػب  .4
 التسكية الكاقية مف اإلفالس.

 

صػػكر السػػجالت التجاريػػة ك/أك التػػراخيص الخاصػػة  .5
بالمنشػػػػػآت المممككػػػػػة لطالػػػػػب التسػػػػػكية الكاقيػػػػػة مػػػػػف 

ـ، اإلفػػػػػالس حسػػػػػػب البيػػػػػػاف المقػػػػػدـ لػػػػػػديكاف المظػػػػػػال
 كصكرة عقد التأسيس.

 

يػداعان( بتكقيػػع مشػػترؾ  .6 تكػكف إدارة الحسػػاب )سػػحبان كا 
بػػيف الرقيػػب أك الرقبػػاء )محاسػػب قػػانكني / محػػامي/ 
مستشػػػػػار... إلػػػػػا( كطالػػػػػب التسػػػػػكية، أك كفػػػػػؽ مػػػػػا 
يحػػدده قػػرار التسػػكية الكاقيػػة مػػف اإلفػػالس، عمػػى أف 
يكػػكف تكقيػػع القاضػػي المشػػرؼ عمػػى التسػػكية تكقيػػع 

 أساسي.

 

يػػػتـ اإليػػػداع فػػػي ىػػػذه الحسػػػابات إال عػػػف طريػػػؽ ال  .7
الشػػػيكات فقػػػط كبمعرفػػػة كػػػؿ مػػػف الرقيػػػب أك الرقبػػػاء 
كالقاضػػػػػي المشػػػػػرؼ عمػػػػػى التسػػػػػكية حيػػػػػث ال ُيقبػػػػػؿ 

 اإليداع النقدم.

يسمح بإصدار دفاتر شيكات ليػذه الحسػابات بطمػب  .8
مػػػػف قبػػػػػؿ الرقيػػػػب أك الرقبػػػػػاء كطالػػػػب التسػػػػػكية، كال 

ك بطاقػػػػات يسػػػػمح بإصػػػػدار بطاقػػػػات صػػػػراؼ ألػػػػي أ
ائتمػػػػػػػاف أك إضػػػػػػػافة بعػػػػػػػض المنتجػػػػػػػات المصػػػػػػػرفية 
األخػػػػػػرل مػػػػػػف قبيػػػػػػؿ تعػػػػػػامالت اليػػػػػػاتؼ المصػػػػػػرفي 
كاإلنترنػػػػػت المصػػػػػرفي، إال إذا نػػػػػص قػػػػػرار التسػػػػػكية 

 الكاقية مف اإلفالس عمى خالؼ ذلؾ.
 

يكػػػػكف مسػػػػمى الحسػػػػاب عمػػػػى النحػػػػك التػػػػالي )اسػػػػـ  .9
حسػػػػػػاب التسػػػػػػكية الكاقيػػػػػػة مػػػػػػف  -طالػػػػػػب التسػػػػػػكية 

 اإلفالس(.

تكػػػكف جميػػػع اليكيػػػات كالكثػػػائؽ سػػػػارية  يجػػػب أف .10
المفعػػػػػػػكؿ كمصػػػػػػػادؽ عمػػػػػػػى صػػػػػػػكرىا بمطابقتيػػػػػػػا 

 لألصكؿ مف قبؿ البنؾ كالرقيب أك الرقباء.

تكػكف صػػالحية الحسػػاب لممػدة المنصػػكص عمييػػا  .11
في القرار القضائي بالتسكية الكاقية مف اإلفػالس، 

Bureau. 

3. A copy of the national identification 

card and the license/commercial 

register of the official receiver(s). 

4. A copy of the national identification 

card of the owner of the enterprise(s) 

applying for a settlement to avoid 

bankruptcy . 

5. Copies of license/commercial 

register(s) of the enterprise(s) owned 

by the person applying for a settlement 

to avoid bankruptcy pursuant to the 

statement submitted  to the Grievance 

Bureau. 

6. The control of the account (withdrawal 

and depositing)shall be signed jointly 

by the official receiver(s) (chartered 

accountant/lawyer/counselor….etc) 

and the person applying for a 

settlement to avoid bankruptcy, 

provided that the signature of the  

judge in charge of the case shall be 

basic. 

7. Deposit transactions are not allowed in 

these accounts except in form of 

checks only with the knowledge of the 

official receiver(s) and the judge in 

charge of the case. 

8. Check-books may be issued at the 

request of  the official receiver(s) and 

the person applying for a settlement to 

avoid bankruptcy. Neither the issue of 

ATM cards, credit cards or the 

addition of some other banking 

products (such as phone and on-line 

banking) may be permitted, unless 

otherwise is stated in the decision 

issued for the settlement to avoid 

bankruptcy. 

9. The account name is as follows (The 

name of the person applying for a 

settlement–account for the settlement 

to avoid bankruptcy). 

10. All identification cards and documents 

shall be valid and their copies shall be 

certified by the bank and the official 

receiver(s) as true copies of the 

originals. 

11. The account shall be valid for the 

duration specified in the decision made 

by the Grievance Bureau on the 

settlement to avoid bankruptcy. If the 

duration is not specified in the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
266-5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا لػػػػػـ تحػػػػػدد المػػػػػدة فػػػػػي القػػػػػرار القضػػػػػائي فيػػػػػتـ  كا 
ف الرقيػػب أك الرقبػػاء كالبنػػؾ، تحديػػدىا باالتفػػاؽ بػػي

كبحػػػػد أقصػػػػى ثػػػػالث سػػػػنكات، كيػػػػتـ التجديػػػػد بعػػػػد 
انتيػػاء ىػػذه المػػدة بمكجػػب خطػػاب مػػف الرقيػػب أك 
الرقبػػػاء يكضػػػح فيػػػو عػػػدـ االنتيػػػاء مػػػف إجػػػراءات 
التسػػػػػكية، كالمػػػػػدة الالزمػػػػػة لػػػػػذلؾ عمػػػػػى أف يكػػػػػكف 
الخطاب مصادقان عميو مف قبػؿ القاضػي المشػرؼ 

لحسػػاب عنػػد انتيػػاء عمػػى التسػػكية، كيجػػب إقفػػاؿ ا
الرقيػػب أك الرقبػػاء مػػف إجػػراءات التسػػكية بمكجػػب 

 خطاب مماثؿ.
 

بالنسػػػػبة لمحسػػػػابات المفتكحػػػػة مسػػػػبقان لػػػػدل البنػػػػؾ  .12
باسػػػػػػـ المنشػػػػػػأة المممككػػػػػػة لطالػػػػػػب التسػػػػػػكية فيػػػػػػتـ 
اسػػػػتمرار التعامػػػػؿ بيػػػػا بمػػػػا يتكافػػػػؽ مػػػػع عمميػػػػات 
جػػػػػػػراءات التسػػػػػػػكية، عمػػػػػػػى أف ال يسػػػػػػػمح ليػػػػػػػذه  كا 

كدات حسػػػاباتيا فػػػي ىػػػذا المنشػػػآت باسػػػتثمار مكجػػػ
البنػؾ فػػي أنشػطة مصػػرفية أخػرل كاالسػػتثمار فػػي 
صػػػناديؽ االسػػػتثمار المختمفػػػة أك الكدائػػػع إال فػػػي 
حػػػاؿ نػػػص القػػػرار الصػػػادر مػػػف الجيػػػة القضػػػائية 

 المختصة عمى خالؼ ذلؾ.

 

يػػتـ فػػتح ىػػذه الحسػػابات أك اسػػتمرار التعامػػؿ بيػػا  .13
ارة بعد الحصكؿ عمػى مكافقػة إدارة االلتػزاـ أك اإلد

القانكنية في البنؾ المعني كبما يضػمف التأكػد مػف 
اسػػػػتيفاء كسػػػػالمة كافػػػػة المتطمبػػػػات المشػػػػار إلييػػػػا 
أعػػاله، حيػػث تصػػنؼ ىػػذه الحسػػابات مػػف ضػػمف 

 الحسابات عالية المخاطر.
 

 الييئات العتبارية المقيمة:
  ىػػػي الييئػػػات المكضػػػحة فػػػي الفقػػػرات الالحقػػػة لكػػػؿ

يفو مثػػػيالن ىيئػػػة عمػػػى حػػػدة أك أم نشػػػاط يمكػػػف تصػػػن
 ألم منيا.

  يمكػػػف ليػػػذه الييئػػػات فػػػتح حسػػػاب مصػػػرفي بالريػػػػاؿ
مػا عػدا الشػركات العامػة كمؤسسػػات  فقػط،السػعكدم 

( كالغػػػػػػػرؼ 9-5-1-300القطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ مرجػػػػػػػع )
( 10-5-1-300التجاريػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػناعية مرجػػػػػػػػع )

فيسػػػمح لكمييمػػػا بفػػػتح حسػػػابات بػػػالعمالت األجنبيػػػة 
 أيضا.

 مػػػػػػػى فػػػػػػػتح ىػػػػػػػذه يتطمػػػػػػػب مكافقػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػة النقػػػػػػػد ع

decision, it shall be specified and 

agreed upon jointly by the  bank and 

the official receiver(s), and it shall not 

exceed a 3-year maximum limit. The 

duration shall be renewed in 

accordance with a written letter by the 

official receiver(s) stating that the 

settlement proceedings of the case are 

not finished yet and renewal of 

duration is needed. The written letter of 

the official receiver(s) shall be certified 

by the judge in charge of the case. The 

account shall be closed after the 

official receiver(s) has(have) finished 

the proceedings of the case and 

declared that in a written letter certified 

by the judge in charge of the case. 

12. As for accounts already opened with 

the bank under the name of the 

enterprise owned by the person 

seeking a settlement to avoid 

bankruptcy, they will continue to 

operate in accordance with the 

operations and procedures of the 

settlement. However, the enterprise(s) 

may not invest its/their accounts assets 

with the bank in other banking 

activities such as various investment 

funds or deposits unless otherwise 

stated in the decision made by the 

competent jurisdiction. 

13. These accounts shall be opened and 

continue to operate provided that an 

approval from the Compliance 

Department or Legal Department of 

the concerned bank has been obtained 

and all requirements indicated above 

have been met. These accounts are 

classified as high risk accounts. 
 

 

 

Resident Juristic Entities : 

 These are the entities described 

separately in the following paragraphs 

or any similar businesses . 
 These entities can open bank accounts 

in Saudi Riyal only with the exception 

of public corporations and public 

sector entities (see clause 300-1-5-9) 

and chamber of commerce & industry 

(see clause 300-1-5-10) which are 

permitted to open accounts in foreign 

currency also . 
 SAMA's approval for opening such 

accounts is required based on a request 
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الحسابات بناء عمى طمب يرفع مػف قبػؿ البنػؾ بػذلؾ 
مػا عػػدا حسػػابات الغػػرؼ التجاريػػة كالصػػناعية مرجػػع 

كالكقػػؼ األىمػػي الخػػاص مرجػػع ( 300-1-5-10)
( كالجمعيػػػات كالصػػػناديؽ التعاكنيػػػة 300-1-5-7)

( كالنػكادم التجاريػة الخاصػة 6-5-1-300مرجع )
( 8-5-1-300الػػػكاردة فػػػي نيايػػػة مرجػػػع القاعػػػدة )

 فال يتطمب مكافقة المؤسسة.

   ال يجكز إال لممقيميف في المممكة تشغيؿ حسابات
 باستثناء ىذه الييئات التي تـ الترخيص ليا

المفكضيف بتشغيؿ حسابات الحج كالعمرة حسب 
، عمى أف يحصؿ البنؾ (1-5-1-300الفقرة )

 عمى صكر ىكياتيـ الستكماؿ فتح الحساب.

 
   :ة معوالمؤدا الح  والعمرة

 :بعثات الح  الرسمية الخارجية 
يسمح لمبنؾ بفتح حسابات تخدـ بعثات الحػج كمكاتػب 
تمثيػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػات األقميػػػػػػات المسػػػػػػممة بعػػػػػػد أف يقػػػػػػـك 

 باستيفاء الشركط كالمستندات كاإلجراءات اآلتية:
 أف تفتح الحسابات باللاير السعكدم فقط. .1
خطاب مف سفارة الجية المعنية بالمممكة مكجػو إلػى  .2

البنػػػػؾ يػػػػنص فيػػػػو عمػػػػى طمػػػػب فػػػػتح حسػػػػاب لمجيػػػػة 
الرسػػػػمية ) البعثػػػػة ( كأسػػػػماء األشػػػػخاص المخػػػػكليف 
بتشغيؿ الحساب كالغػرض مػف فػتح الحسػاب كالجيػة 
التي يعاد ليا الرصيد، كيجػكز لمبنػؾ بػديالن عػف ذلػؾ 
أف يسػػػتكفي اتفاقيػػػة فػػػتح حسػػػاب مكقعػػػة مػػػف سػػػفير 
سػػفارة بمػػد البعثػػة أك مػػف يفكضػػو أمػػاـ مكظػػؼ البنػػؾ 
كمػػػػػػدير الفػػػػػػرع. كلمبنػػػػػػؾ أف يطمػػػػػػب مصػػػػػػػادقة كزارة 
الخارجيػػػػة السػػػػعكدية عمػػػػى التكاقيػػػػع أك شػػػػيادة منيػػػػا 
بتصػػػػػػػريحيا لتمػػػػػػػؾ الجيػػػػػػػات الدبمكماسػػػػػػػية كأسػػػػػػػماء 
المسئكليف المخكليف المعنييف في الجيػة الدبمكماسػية 
فػػي حػػاؿ رأل البنػػؾ الحاجػػة إلػػى التأكػػد مػػف صػػحة 
المعمكمػػػػات. يمكػػػػف قبػػػػكؿ خطػػػػاب مػػػػف رئػػػػيس بعثػػػػة 

طمب فتح الحساب البنكػي مصػادؽ عميػو مػف يالحج 
سػػػػػفارة المممكػػػػػة فػػػػػي بمػػػػػد البعثػػػػػة كمػػػػػف كزارة الحػػػػػج 

 السعكدية. 
 

الحػج فقػط أك الحػج  ألغػراضتككف ىذه الحسػابات   .3

to be submitted by the bank . 
Accounts of the Chambers of 

Commerce and Industry (300-1-5-10), 

national private endowment  

(300-1-5-7) , Cooperative Societies 

and Funds (300-1-5-6), and private 

commercial clubs as mentioned at the 

end of the rule (300-1-5-8) shall be 

excluded from this requirement as 

SAMA approval thereon shall not be 

required. 

 Only residents in Saudi Arabia can 

operate the accounts of these entities 

which are licensed, excluding those 

who are authorized to operate Hajj and 

Omra accounts as per (300-1-5-1). 

Copy of their IDs must be obtained in 

order to complete account opening 

procedures. 
 

Hajj and Omra performed together: 
 

 Foreign official Hajj missions; 
The bank may open accounts serving the 
Hajj missions and offices of 
representation of Moslem minorities upon 
fulfilling the following conditions and 
procedures: 
 
1. The accounts shall be opened in Saudi 

Riyals only. 
2. A request letter from the embassy of the 

concerned entity addressed to the bank 

for opening an account for the official to 

operate the account, the purpose for 

opening such account and the entity to 

which the balance is to be returned by 

the end of the permission period for 

operating or closing the account. Instead, 

the bank may conclude an agreement for 

opening an account to be signed by the 

Ambassador of the country of the 

mission or his authorized representative 

before the bank staff and the branch 

manager. The bank may require the 

authentication of the Saudi Ministry of 

Foreign Affairs of the signatures on the 

agreement or a certificate issued by it 

authorizing such diplomatic entities and 

indicating the names of authorized 

concerned persons thereof should the 

bank deem it necessary to ascertain the 

accuracy of the provided information. 

The bank may accept a letter from the 

head of the Hajj mission requesting 

opening of the bank account 

authenticated by the Embassy of the 

Kingdom in the country of the mission 

and by the Saudi Ministry of Hajj.  
3. Such accounts shall be for the purposes 
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كالعمرة المؤداة سكيان خالؿ أشير الحػج، مثػؿ نفقػات 
الطعػػػػػػػػػػػػاـ كاإلقامػػػػػػػػػػػػة كاإلدالء كأجػػػػػػػػػػػػكر الخػػػػػػػػػػػػدمات 

ية عمػػى أف يشػػار كالمكاصػػالت كالمسػػتمزمات المعيشػػ
ليػػػػذه األغػػػػراض نصػػػػان فػػػػي الخطػػػػاب الصػػػػادر مػػػػف 
السػػػفارة أك فػػػي اتفاقيػػػة فػػػتح الحسػػػاب المكقػػػع عمييػػػا 

 مف السفارة أك مف يمثميا.
 

يككف اإليداع في ىذه الحسابات بكاسػطة شػيكات أك  .4
حػػػكاالت صػػػادره عػػػف بنػػػؾ فػػػي بمػػػد البعثػػػة. كيكػػػكف 
التعامػػػؿ بيػػػذه الشػػػيكات المكدعػػػة مػػػف خػػػالؿ االسػػػـ 

 رسمي لمبعثة.ال

 ليسػتعدـ قبكؿ أم حكالو ترد لمحساب مػف الخػارج  .5

مباشػػػرة أكلػػػػيس مصػػػػدرىا األساسػػػػي  بمػػػػد البعثػػػػة مػػػف

، كعػػدـ قبػػكؿ الحػػكاالت التػػي تػػرد الكاضػػح بمػػد البعثػػة
 مف الداخؿ مف غير حسابات مسئكلي البعثة.

ال يػػػتـ الصػػػرؼ مػػػف الحسػػػاب إال بمكجػػػب شػػػيكات،  .6
ثػػػة إال إذا كػػػاف كال يػػػتـ الصػػػرؼ ألم مػػػف أفػػػراد البع

كافػػػػػػة المخػػػػػػكليف مػػػػػػف أفػػػػػػراد السػػػػػػفارة المعنيػػػػػػة فػػػػػػي 
 المممكة.

يسػػػػمح بفػػػػتح الحسػػػػاب لمػػػػدة عشػػػػرة أشػػػػير مػػػػف أكؿ  .7
شػػػير ربيػػػع الثػػػاني فػػػي سػػػنة الحػػػج إلػػػى  خػػػر شػػػير 
محػػـر مػػف السػػنة التػػي تمػػي السػػنة اليجريػػة لمحػػج أك 
نيايػػة التػػاريا الػػذم حػػدده طمػػب فػػتح الحسػػاب عمػػى 

حسػاب منتصػؼ شػير ذم أف ال يسػبؽ تػاريا قفػؿ ال
الحجػػة فػػي سػػنة الحػػج كال يتجػػاكز  خػػر شػػير محػػـر 
مػػػػف السػػػػنة التػػػػي تمػػػػي سػػػػنة الحػػػػج، كيمنػػػػع تشػػػػغيؿ 
الحساب بعد نياية شير محـر إلى بدايػة شػير ربيػع 

 الثاني ألم سبب إال بمكافقة المؤسسة.
 

يسػػػمح بتشػػػغيؿ ىػػػذه الحسػػػابات مػػػف شخصػػػيف مػػػف   .8
مكػػة حسػػب مسػػئكلي سػػفارة البعثػػة المقيمػػيف فػػي المم

مػػا تحػػدده السػػفارة أك مػػف قبػػؿ مسػػئكليف مػػف أعضػػاء 
تحديػػد أسػػمي ك البعثػة الرسػػمية أك مػػف الجيتػيف معػػا، 

عضكم البعثة كمركزييما الكظيفييف مف دكلة البعثػة 
بمكجػػػػػب خطػػػػػاب رسػػػػػمي مػػػػػف رئػػػػػيس بعثػػػػػة الحػػػػػج 
مصػػػػػػػادؽ عميػػػػػػػو مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ السػػػػػػػفارة السػػػػػػػعكدية أك 

of the expenses of Hajj only or Hajj and 
Omra performed together during the 
months of Hajj season, such as food, 
accommodations, services and 
transportations expenses and other 
necessary subsistence requirement, 
provided that such purposes shall be 
expressly stipulated in the letter issued 
by the Embassy or in the agreement of 
opening the account signed by the 
Embassy or its authorized representation 
office. 

4. Depositing in such account shall be 

made through cheques or remittances 

made by a bank located in the mission's 

country. Such deposited cheques shall be 

dealt with using the name of the 

mission's official name. 

5. No transfer to the account from abroad 

which is not directly from the mission's 

country, or whose clear original source 

is not the mission's country, shall be 

accepted. No transfer from accounts 

inside the Kingdom other than the 

mission officers; accounts shall be 

accepted. 

6. No withdrawal from the account shall be 

made except through cheques, and none 

of the missions' members may withdraw 

from the account unless all authorized 

persons act as officials of the embassy 

concerned in the Kingdom. 

7. The account may be opened for ten 

months starting from the first of Rabi II 

in the Hajj year until the end of 

Muharram in next hijri year following 

the said Hajj year or the end of the 

duration specified in the application for 

opening the account, provided that the 

date of closing the account must not 

precede mid Dhu Al-Hijjah in the Jajj 

year nor must exceed the end of 

Muharram of the year following the Hajj 

year. Operating the account for any 

reason whatsoever during the period, 

starting from the end of Muharram until 

the beginning of Rabi'II, shall be 

prohibited except under SAMA's 

approval. 

8. Such accounts may be operated by 

two officers of the Embassy of the 

country of the mission in the Kingdom 

as identified by the Embassy or by two 

members of the official mission or both., 

the names of both members of the 

mission and their positions shall be 

specified by the country of the mission 

in a formal letter from the Head of the 

Hajj mission authenticated by the Saudi 
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حػػػػج فػػػػي ممثمياتيػػػػا فػػػػي دكلػػػػة البعثػػػػة أك مػػػػف كزارة ال
 .المممكة

اسػػتيفاء صػػكرة البطاقػػة الدبمكماسػػية سػػارية المفعػػكؿ   .9
لمسػػػئكلي سػػػفارة البعثػػػة مقػػػدمي طمػػػب فػػػتح الحسػػػاب 
كالمسػػػػػػػػػػػئكليف الدبمكماسػػػػػػػػػػػييف المحػػػػػػػػػػػدديف لتشػػػػػػػػػػػغيؿ 
الحسػػػاب، كفػػػي حػػػاؿ تشػػػغيمو مػػػف قبػػػؿ أعضػػػاء فػػػي 
البعثػػػػػػة الرسػػػػػػمية فيتطمػػػػػػب الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى صػػػػػػكر 

قػػة الصػػكرة جػػكازات السػػفر ألكلئػػؾ المسػػئكليف كمطاب
 صؿ مف قبؿ مكظؼ البنؾ.مع األ

بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء البنػػػػػؾ لكافػػػػػة الشػػػػػركط المكضػػػػػحة  .10
إدارة المركػػز الرئيسػػي أك اإلدارة العامػػػة  ترفػػعأعػػاله 

مرفػؽ بػو كافػة المسػتندات إلى المؤسسػة  ان بالبنؾ طمب
لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المكافقػػػػػة لفػػػػػتح الحسػػػػػاب كالكثػػػػػائؽ 
 البنكي.

ايػػػة شػػػير يعػػػاد الرصػػػيد أك يجػػػرم تجميػػػده فػػػي ني .11
، بحيػػػث  يػػػنص فػػػي اتفاقيػػػة فػػػتح الحسػػػاب أك ك محػػػـر

الخطػاب المكقػع مػف سػفارة البعثػة عمػى الشػػخص أك 
الجية التي يعاد الرصيد لو / ليا كالكيفية التػي يعػاد 
بيػػػا. كيمنػػػع تشػػػغيؿ الحسػػػاب بعػػػد نيايػػػة محػػػـر إلػػػى 

ألم سػػػبب كػػػاف إال بمكافقػػػة  ربيػػػع ثػػػاني بدايػػػة شػػػير
 المؤسسة. 

المؤسسػػػة بإعػػػادة تشػػػغيؿ نفػػػس ال يتطمػػب مكافقػػػة  .12
نمػػػػػا   يكتفػػػػػػيالحسػػػػػاب فػػػػػي سػػػػػنة الحػػػػػج القادمػػػػػة، كا 

كزارة الحػػػج كمسػػػئكؿ االلتػػػزاـ  مػػػف بالمكافقػػػة الخطيػػػة
فػػػي البنػػػػؾ بإعػػػػادة التشػػػػغيؿ بعػػػد التأكػػػػد مػػػػف تحديػػػػد 
المخػػكليف بػػػإدارة الحسػػاب لسػػػنة الحػػج الجديػػػدة كفػػػؽ 

   المتطمبات أعاله.

 

نائيػػػة يجػػػب أف تخضػػػع ىػػػذا الحسػػػابات لمرقابػػػة الث .13
 .في البنؾ

 
 

 

 
 

 
 

 

  الييئات الخاصـة الخارجيـة المرخصـة لتنظـيم قـدوم
ــــب  الحجــــاج مــــن خــــارج المممكــــة )شــــركات ومكات

 ووكالت سياحية وجمعيات (:

لفػػػػتح حسػػػػابات الييئػػػػات الخاصػػػػة الخارجيػػػػة المرخصػػػػة 
لتنظػػػيـ قػػػدـك الحجػػػاج مػػػف خػػػارج المممكػػػة مثػػػؿ شػػػركات 

يمػػة عمػػى كمكاتػػب كككػػاالت سػػياحية كجمعيػػات غيػػر مق

Embassy or its representation bodies in 

the country of the mission or by the 

Ministry of Hajj in the Kingdom.  

9. Copies of the valid diplomatic cards of 

the officers of the Embassy of the 

mission, the applicants for the account 

opening and the specified diplomats who 

will operate the account should be 

obtained. Should the account be 

operated by certain members of the 

official mission, copies of their passports 

shall be required and checked by the 

bank employee against their originals. 

10. Upon the bank’s fulfillment of all the 

above-mentioned conditions, the head 

office management or the general 

department at the bank shall submit a 

request together with all related 

documents to SAMA to obtain approval 

for opening a bank account. 

11. At the end of the month of Muharram, 

the balance of the account shall be 

reimbursed or frozen, and the agreement 

concluded for opening the account or the 

letter signed by the embassy of the 

country’s mission shall indicate the 

person or party to whom the balance will 

be reimbursed and how it will be 

reimbursed. Operating the account after 

the end of Muharram for whatever 

reason shall not be allowed unless prior 

approval thereof is obtained from 

SAMA. 

12. SAMA approval shall not be required 

for re-operation of the same account in 

the forthcoming Hajj year, rather it will 

be sufficient to obtain the written 

approval of the Ministry of Hajj and the 

Compliance Officer in the bank after 

making sure that the persons authorized 

to operate the account in the new Hajj 

year have been specified in accordance 

with the above requirements. 

13. Such accounts shall be subject to dual 

control in the bank. 
 
 

 Foreign private entities licensed to 

organize pilgrims arrival from outside 

the Kingdom (companies, offices, 

travel agencies and societies); 
 

For opening accounts for private entities 

licensed to organize pilgrims arrival from 

outside the Kingdom, such as companies, 

offices, travel agencies and non-resident 

societies, the bank shall require the 
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 : البنؾ استيفاء المستندات اآلتية
خطػػاب رسػػمي مػػف ككيػػؿ كزارة الحػػج مكجػػو إلػػى  .1

 البنؾ المعني بفتح الحساب يحدد فيو اآلتي: 

اسػػػػػػـ المػػػػػػػنظـ )الشػػػػػػػركة السػػػػػػػياحية أك الككالػػػػػػػة أك  1/1
الجمعيػػة المعتمػػدة منظمػػان لقػػدـك الحجػػاج(  بػػالمغتيف 

 العربية كاالنجميزية.
الممنػػػػػكح لممػػػػػنظـ مػػػػػف كزارة  رقػػػػػـ الحاسػػػػػب اآللػػػػػي 1/2

 الحج.

 تحديد السنة المعنية بالحج. 1/3

 تحديد عدد الحجاج المعتمديف لممنظـ. 1/4

تعيػػػػػػيف اسػػػػػػـ الشػػػػػػخص أك األشػػػػػػخاص المخػػػػػػكليف  1/5
دارة الحسػػػػػػػاب شػػػػػػػريطة أف يككنػػػػػػػك  مػػػػػػػف  ابتشػػػػػػػغيؿ كا 

مسػػػػئكلي الشػػػػركة السػػػػياحية أك الككالػػػػة أك الجمعيػػػػة 
كتكػػػػكف األسػػػػماء المعتمػػػػدة منظمػػػػان لقػػػػدـك الحجػػػػاج، 

بػػػػػالمغتيف العربيػػػػػة كاالنجميزيػػػػػة، إضػػػػػافة إلػػػػػى أرقػػػػػاـ 
 جكازات سفرىـ. 

إرفػػػػاؽ صػػػػكرة السػػػػجؿ التجػػػػارم ك/أك التػػػػرخيص  .2
الصادر لممنظـ في بمده مصادؽ عميو مػف سػفارة 
المممكػػػة كمػػػف كزارة الخارجيػػػة أك كزارة الحػػػج فػػػي 

 .المممكة

دارة  .3 صػػػػػكر جػػػػػكازات سػػػػػفر المخػػػػػكليف بتشػػػػػغيؿ كا 

 .عمييا مف كزارة الحج ان دقالحساب مصا

 

يككف اإليداع في ىذه الحسابات بكاسػطة شػيكات  .4
أك حػػػػكاالت صػػػػادره عػػػػف بنػػػػؾ فػػػػي بمػػػػد المػػػػنظـ. 
ؿ كيككف التعامؿ بيذه الشيكات المكدعة مف خػال

 االسـ التجارم المعتمد لممنظـ.

عدـ قبكؿ أم حكالو ترد لمحساب مف الخارج مػف  .5

التػي تػػرد  غيػر بمػد المػنظـ، كعػدـ قبػكؿ الحػكاالت

 مف الداخؿ مف غير حسابات مسئكلي المنظـ.

 .ال يتـ الصرؼ مف الحساب إال بمكجب شيكات .6
 

السػػػػػػكف يفػػػػػػتح الحسػػػػػػاب فقػػػػػػط ألغػػػػػػراض نفقػػػػػػات  .7
كالطعػػاـ كاإلقامػػة كالمكاصػػالت كاإلدالء كالطكافػػة 

 ك مسػػػػػتحقات كزارة الحػػػػػج كمسػػػػػتمزمات المعيشػػػػػة

following documents:  
1. An official letter from the agent of the 

Ministry of Hajj addressed to the bank 
concerned with  opening an account in 
which the following shall be specified:  

1.1. Name of Organizer (i.e., tourist 

company, agency or association 

approved to organize pilgrims 

arrival) in both English and 

Arabic. 

1.2. Computer number given to the 

organizer by the Ministry of Hajj. 

1.3. The year of performing Hajj 

1.4. Number of pilgrims approved for 

the organizer 

1.5. Name of person or persons 

authorized to operate and manage 

the account provided that they are 

officials in the tourist company, 

agency or association approved to 

organize pilgrims arrival. Names 

shall be in English and Arabic 

along with their passport numbers.  

2. A copy of the commercial register 
and/or license issued for the organizer 
in its country and authenticated by the 
embassy of the Kingdom and Ministry 
of Foreign Affairs or Ministry of Hajj 
in the Kingdom.  

3. Copies of passports of persons 

authorized to operate and manage the 

account, authenticated by the Ministry 

of Hajj. 
4. Deposits in such accounts shall be 

made in cheques or transfers issued by 

a bank in the organizer’s country. 

Dealing with these deposited cheques 

shall be through the trade name 

approved by the organizer.  

5. No transfer incoming to the account 

from abroad other than the country of 

the organizer shall be accepted, and 

transfers incoming from inside the 

Kingdom other than the accounts of 

the organizer’s officials shall not be 

accepted either. 

6. Cash withdrawal from the account 

shall restrictly be made by checks 

only. 

7. The account must only be opened for 
the purposes of the expenses of 
housing, catering, transportation, 
guides and subsistence requirements, 
and charges of the Ministry of Hajj, 
which must be expressly indicated in 
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266-5-1-3 
 
 
 
 
 
 

 كأف ينص عمى ذلؾ في اتفاقية فتح الحساب.

شػيكر مػف أكؿ  عشػرة تح الحسػاب لمػدةيسمح بفػ .8

في سنة الحج إلػى  خػر محػـر  ربيع الثاني شير
مف السنة التي تمي السنة اليجرية لمحج أك نيايػة 
التػاريا الػذم حػػدده طالػب فػػتح الحسػاب عمػػى أف 

ؽ تػػاريا قفػػؿ الحسػػاب منتصػػؼ شػػير ذم ال يسػػب
شػػػػير الحجػػػػة فػػػػي سػػػػنة الحػػػػج كال يتجػػػػاكز  خػػػػر 

ي سػػػنة الحػػػج، كيمنػػػع محػػػـر مػػػف السػػػنة التػػػي تمػػػ
تشغيؿ الحساب بعد نيايػة شػير محػـر إلػى بدايػة 
 شير رجب ألم سبب كاف إال بمكافقة المؤسسة.

يعػػػاد الرصػػػيد أك يجػػػرم تجميػػػده فػػػي نيايػػػة شػػػير  .9
، كيػػػػػػنص فػػػػػػي اتفاقيػػػػػػة فػػػػػػتح الحسػػػػػػاب أك  محػػػػػػـر
الخطػػاب المكقػػع مػػف قبػػؿ المػػنظـ عمػػى الشػػخص 

يػػػػة أك الجيػػػة التػػػي يعػػػػاد الرصػػػيد لػػػػو / ليػػػا كالكيف
 التي يعاد بيا. 

يجػػػب الحصػػػكؿ عمػػػى مكافقػػػة مؤسسػػػة النقػػػد لفػػػتح  .10
ىػػذه الحسػػابات بعػػد اسػػتكماؿ الشػػركط أعػػاله مػػف 
البنؾ، كيرفع الطمب لممؤسسػة عػف طريػؽ المركػز 

 الرئيسي أك اإلدارة العامة لمبنؾ.

ال يتطمػػػػػػػػب مكافقػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػة بإعػػػػػػػػادة تشػػػػػػػػغيؿ  .11
الحسػػػاب نفسػػػو فػػػي سػػػنة الحػػػج القادمػػػة، كيكتفػػػى 

افقة الخطية مػف كزارة الحػج كمسػئكؿ االلتػزاـ بالمك 
فػػي البنػػؾ بإعػػادة التشػػغيؿ بعػػد التأكػػد مػػف تحديػػد 
المخكليف بإدارة الحساب لسنة الحػج الجديػدة كفػؽ 

 المتطمبات أعاله.

يجػػػب أف تخضػػػع ىػػػذا الحسػػػابات لمرقابػػػة الثنائيػػػة  .12
 في البنؾ.

 
 جمعيات النفع العام الخيرية:

للاير السػػػػػعكدم فقػػػػػط يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابا بػػػػػا
 ريػػػػػة كفركعيػػػػػا كجمعيػػػػػة تحفػػػػػيظ القػػػػػر فلمجمعيػػػػػات الخي

كالجمعيػػػػػػات النسػػػػػػائية كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف الجمعيػػػػػػات الدينيػػػػػػة 
كاالجتماعيػػػػػػػة كمػػػػػػػا فػػػػػػػي حكميػػػػػػػا مثػػػػػػػؿ لجػػػػػػػاف التنميػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػة كمشػػػػػركعات دعػػػػػـ الػػػػػزكاج ككػػػػػذلؾ معاىػػػػػد 

the account opening agreement . 
8. The account may be opened for ten 

months from the first of Rabi’II in the 

Hajj year to the end of Muharram in 

the next Hejira year following the Hajj 

year or the end of the duration 

specified by the account holder, 

provided that the account closure not 

to be before mid Dhul Hejja in the 

Hajj year or after the end of Muharram 

of the following year. Operating the 

account, after the end of Muharram up 

to the beginning of Rabi’II, shall never 

be allowed except with SAMA 

approval. 

9. At the end of Moharram, the balance 

of the account shall be reimbursed or 

frozen, and the agreement concluded 

for opening the account or the letter 

signed by the organizer shall specify 

the person or party to whom the 

balance will be reimbursed and how it 

will be reimbursed. 

10. SAMA’s approval shall be obtained 

for opening such accounts after 

fulfilling the above conditions by the 

bank. A request for an approval shall 

be submitted to SAMA by the bank’s 

head office. 

11. SAMA’s approval shall not be 

required for re-operation of the same 

account in the succeeding Hajj year, 

rather it will be sufficient to obtain the 

written approval of the Ministry of 

Hajj and the Compliance Officer in the 

bank after making sure that the 

persons authorized to operate the 

account in the new Hajj year in 

accordance with the above 

requirements. 

12. Such accounts shall be subject to 

dual control of compliance officials in 

the bank. 
 

Charity and Welfare Organizations : 
 
Bank is allowed to open an account in 

Saudi Riyal only to charitable 

organizations or branches such as Quran 

Memorizing Societies and Females 

Associations and other related religious 

and social organizations and the like e.g. 

Social Development Committees, 

Marriage Support Projects, Computer 

Training Institutes and Charitable 
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التػػدريب عمػػى الحاسػػب كالمسػػتكدعات الخيريػػة التػػابعتيف 
كغيرىػػا مػػف األنشػػطة األخػػرل المماثمػػة  لجمعيػػات خيريػػة

 كذلؾ بعد استيفاء الشركط كاإلجراءات التالي:
صػػػػػػكرة التػػػػػػرخيص الصػػػػػػادر مػػػػػػف كزارة الشػػػػػػؤكف  .1

االجتماعية أك كزارة الشػؤكف اإلسػالمية كاألكقػاؼ 
كالػػػدعكة كاإلرشػػػاد أك المقػػػاـ السػػػامي )فػػػي بعػػػض 
الحػػاالت( بمزاكلػػة النشػػاط الخيػػرم المطمػػكب فػػتح 

 الحساب لو.

 صكرة النظاـ األساسي لمجمعية. .2

صػػػػكرة مكافقػػػػة الجيػػػػة المشػػػػرفة أعػػػػاله فػػػػي حػػػػاؿ  .3
 ككف الحساب لفرع مف فركع الجمعية.

قػػػػػػػرار تشػػػػػػػكيؿ مجمػػػػػػػس إدارة الجمعيػػػػػػػة كتعيػػػػػػػيف  .4
المشػػػرفة كزارة الػػػعميػػػو مػػػف مسػػػئكلييا كالمصػػػادؽ 

كزارة الشػػػئكف االجتماعيػػػة )الجمعيػػػات  المختصػػػة
مية أك كزارة الشػػػػػػػػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػػػػػػػػالاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة( 

 )الجمعيػػػات الدينيػػػة( كاألكقػػػاؼ كالػػػدعكة كاإلرشػػػاد
 .صكرة منو كمصادقة البنؾ عمى

خطػػػاب مػػػف رئػػػيس مجمػػػس الجمعيػػػة الخيريػػػة أك  .5
المكتػػػػػب الػػػػػدعكم أك لجنػػػػػة التنميػػػػػة االجتماعيػػػػػة 
يحػػػػػػدد بمكجبػػػػػػو أف األشػػػػػػخاص المخػػػػػػكليف بفػػػػػػتح 
دارة الحسػػػاب البنكػػػي ىػػػـ أمػػػا الػػػرئيس أك نائبػػػو  كا 

ضافة إلى تكقيػع مشػترؾ في حاؿ غياب الرئيس إ
مػػػػع أمػػػػيف الصػػػػندكؽ )المسػػػػئكؿ المػػػػالي( تكقيعػػػػان 

   أساسيان.

أف يسػػػتكفي البنػػػػؾ صػػػػكرة ىكيػػػػة رئػػػػيس الجمعيػػػػة  .6
كأعضػػاء مجمػػس اإلدارة مصػػادؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ 
الجمعيػػػػػػػة ، ككػػػػػػػذلؾ صػػػػػػػكرة ىكيػػػػػػػة األشػػػػػػػخاص 
دارة الحساب مصادؽ عمييا مػف  المخكليف بفتح كا 

 قبؿ الجمعية كالبنؾ.

سػػػابا رئيسػػػيا كاحػػػدا فقػػػط لكػػػؿ جمعيػػػة أف يفػػػتح ح .7
كباسػػميا الػػكارد فػػي التػػرخيص، كفػػي حالػػة كجػػكد 
فػػػركع لمجمعيػػػػة، كنشػػػػاطات متعػػػددة كترغػػػػب فػػػػي 
فػػػػتح حسػػػػابات ليػػػػا فيسػػػػػمح ليػػػػا بفػػػػتح حسػػػػػابات 
فرعيػػة مػػف الحسػػاب الرئيسػػي المكحػػد تتفػػرع ليػػذه 
الفػػػركع كالنشػػػاطات، مػػػع مالحظػػػة انػػػو ال يسػػػمح 

فتح حسػابات فػي أم لمجمعية بمزاكلة نشاطيا أك 
منطقػػػػػة خػػػػػالؼ المنطقػػػػػة المػػػػػرخص ليػػػػػا بتقػػػػػديـ 

Warehouses affiliated to charitable 

organizations and other similar activities, 

subject to the completion of the following 

terms and conditions: 
1. Photocopy of the license issued by the 

Ministry of Social Affairs or Ministry 
of Islamic, Endowments, Call and 
Guidance Affairs or Royal Decree (in 
certain cases) authorizing the exercise 
of the charitable activity for which an 
account is to be opened. 

2. Copy of the Articles of Association of 
the organization. 

3. Copy of the approval issued by one of 
the above-mentioned supervisory 
authorities in case the account is 
opened for one of the branches of the 
organization. 

4. Resolution of the formation of the 
society’s board of directors and the 
appointment of its officials as certified 
by the supervisory competent ministry 
(the Ministry of Social Affairs in the 
case of social societies; and the 
Ministry of Islamic Affairs, 
Endowment, Call and Guidance in the 
case of religious societies), and the 
bank’s certification of a copy of such 
resolution. 

5. A letter from the chairman of the 
board of directors of the charitable 
organization, Call Office or the social 
development committee  stating that 
the authorized persons to open and 
operate the account are either the 
Chairman, or his deputy in case  of the 
chairman's absence, who signs jointly 
with the Cashier (the financial official) 
as a basic signature. 

6. Bank should obtain photocopies of the 
IDs of the Organization’s chairman, 
members of the Board duly certified 
by the organization and of the 
individuals authorized to open and 
operate the account duly certified by 
the organization and the Bank. 

7. One main account shall be opened for 
each organization in its own name as it 
appears in the license. In case the 
organization has branches and multiple 
activities and wishes to open accounts 
for these branches, it will be allowed 
to open sub-accounts (under the main 
account) for such branches and 
activities, taking into consideration 
that such an organization is not 
allowed to perform its activities or 
open accounts in any area other than 
that where it is licensed to provide its 
services except against a written 
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خدمات فييا إال بمكافقػة خطيػة مػف كزارة الشػؤكف 
 االجتماعية.

أف يػػػػتـ فػػػػتح الحسػػػػابات مػػػػف قبػػػػؿ اإلدارة العامػػػػة  .8
ذا لـ يكف لدل اإلدارة العامة حسػابات أك  لمبنؾ كا 
فػػػػػػرع تػػػػػػابع ليػػػػػػا فتفػػػػػػتح الحسػػػػػػابات أك الحسػػػػػػاب 

مف حسػػػػػػابات الفػػػػػػرع الرئيسػػػػػػي عمػػػػػػى األقػػػػػػؿ ضػػػػػػ
 الرئيسي في المنطقة.

 

قصػػر اسػػتخداـ الحسػػابات الفرعيػػة عمػػى اسػػتقباؿ  .9
عمميػػات اإليػػداع فقػػط، كيمنػػع إجػػراء أيػػة عمميػػات 
سػػػحب أك تحكيػػػؿ منيػػػا لغيػػػر الحسػػػاب الرئيسػػػي 

 كما يمنع إصدار شيكات عمييا.
 

 

أف يػػتـ اإليػػداع فػػي ىػػذه الحسػػابات بشػػيكات أك نقػػد  .10
بعػػػػد التأكػػػػد مػػػػف اسػػػػتيفاء  أك حػػػػكاالت داخميػػػػة كاردة

كافػػػة البيانػػػات الػػػكاردة فػػػي النمػػػاذج المطمػػػكب تنفيػػػذ 
محتكاىػػػػػا، كالتحقػػػػػؽ مػػػػػف بيانػػػػػات المػػػػػكدع كعنكانػػػػػو 

 .كامال كتأكيدىا مف مكظؼ البنؾ

قصػػػػػر الصػػػػػرؼ عمػػػػػى الحسػػػػػاب الرئيسػػػػػي فقػػػػػط  .11
كبكاسػػػػػطة شػػػػػيكات ال يػػػػػتـ صػػػػػرفيا إال لممسػػػػػتفيد 
األكؿ المقػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػة، كيسػػػػػػػػمح بػػػػػػػػإجراء 

يػػػػػػػات التحكيػػػػػػػؿ لمحسػػػػػػػابات البنكيػػػػػػػة لألسػػػػػػػر عمم
المسػػتفيدة مػػف إعانػػات الجمعيػػة عػػف طريػػؽ نظػػاـ 
سػػػػػريع داخػػػػػؿ المممكػػػػػة فقػػػػػط عمػػػػػى أف تػػػػػتـ مػػػػػف 
الحسػػػػػػػاب الرئيسػػػػػػػي. كيجػػػػػػػب أف تعبػػػػػػػأ النمػػػػػػػاذج 
الخاصػػػة بالتحكيػػػؿ عػػػف طريػػػؽ نظػػػاـ سػػػريع مػػػف 
قبػؿ األشػخاص المخػػكليف بػالتكقيع عمػى الحسػػاب 

التحػػكيالت مػػف  الرئيسػي عمػػى أف تػػتـ مراقبػػة ىػػذه
قبػػػػؿ البنػػػػؾ كالتأكػػػػد مػػػػف مكافقتيػػػػا لطبيعػػػػة نشػػػػاط 
الجمعيػػػػة كعمػػػػى أف يػػػػتـ تصػػػػنيؼ الحسػػػػاب مػػػػف 
ضػػػػمف الحسػػػػابات عاليػػػػة المخػػػػاطر كأف يخضػػػػع 
لمرقابػػػة الثنائيػػػة مػػػف قبػػػؿ مسػػػئكؿ االلتػػػزاـ بالبنػػػؾ 

 ؿ عبػر نظػاـ سػريع لألسػر المسػػتفيدةكعنػد التحكيػ
 مػػػػف اإلعانػػػػات فإنػػػػو ال يسػػػػمح أف يتجػػػػاكز الحػػػػد
األعمػػػػى لممبمػػػػل المحػػػػكؿ لكػػػػؿ عميػػػػؿ فػػػػي المػػػػرة 
الكاحػػػدة ثػػػالث أالؼ لاير كأف ال تزيػػػد عػػػدد مػػػرات 

 التحكيؿ في السنة الكاحدة لمعميؿ ثالث مرات.

عػػػػدـ إعطػػػػاء بطاقػػػػات صػػػػراؼ  لػػػػي أك بطاقػػػػات  .12
لغػاء أيػة بطاقػات  ائتمانية ليذه الحسابات نيائيا كا 

 سبؽ إصدارىا.

approval from the Ministry of Social 
Affairs. 

 
8. Accounts shall be opened by the bank 

head office. However, if such head 
office has no accounts or a branch, 
then, the accounts or at least the main 
account shall be opened within the 
accounts of the main branch of the 
region. 

 
9. Sub-accounts will be restricted to the 

receipt of deposited amounts only. No 
withdrawals or transfers other than 
from/to the main account will be 
permitted.  No cheques may be issued 
on the sub-accounts. 

 

10. Deposits in such accounts will be 
made in cash or cheques or incoming 
internal transfers after ascertaining the 
accuracy of all information included in 
the required forms as well as the 
information pertaining to the depositor 
including his full address and 
confirmation thereof by the bank staff. 

11. Payment shall restrictly be made from 
the main account only against cheques 
payable to the First beneficiary 
residing in the Kingdom only.  
Transfers to banking accounts of 
families, beneficiary from the 
organizations subsidies through 
SARIE in the Kingdom only, provided 
such transfers are made from the main 
account.  Transfer forms must be 
completed through SARIE by the 
persons authorized to sign on the main 
account.  Such transfers should be 
under the Bank's control to ensure the 
transfers conform with the nature of 
the organization's activity.  This 
account must be rated as high risk and 
should be placed under direct control 
by the compliance officer at the Bank.  
When transferring to beneficiary 
families through SARIE, the 
maximum limit of the transfer amount 
should not exceed SAR 3000 at one 
time per customer, and the number of 
times of transfer per customer should 
not exceed 3 times per year. 

 
12. ATMs cards or credit cards shall never 

be provided to such accounts, and any 
such cards previously issued shall be 
canceled. 

 

13. Opening transfer membership 
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 بتاتا. ال يسمح بفتح حسابات عضكية حكاالت .13
 

كلغرض سداد فكاتير الخدمات الخاصة بالجمعيػة  .14
يسػػمح بسػػحب شػػيكات باسػػـ شػػركة الخػػدمات مػػع 
تحديػد رقػـ حسػػاب الجمعيػة لػػدل شػركة الخػػدمات 

 )كيرباء، ىاتؼ، مياه( أماـ اسـ المستفيد.

يسػػػػػمح تحصػػػػػيؿ الشػػػػػيكات المسػػػػػحكبة لممسػػػػػتفيد  .15
                     األكؿ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ                                 

المقاصة مف خالؿ البنكؾ العاممة داخػؿ المممكػة 
 فقط. 

ال يسمح بتنفيذ أيػة عمميػات تحكيػؿ مػف حسػابات  .16
 الجمعيات الخيرية إلى خارج المممكة بتاتا.

ال يسػػػػػػػػمح بإصػػػػػػػػدار شػػػػػػػػيكات مصػػػػػػػػرفية عمػػػػػػػػى  .17
 حسابات الجمعية بتاتا.

ال يسػػػػمح بإصػػػػدار شػػػػيكات لجمعيػػػػة أخػػػػرل فػػػػي  .18
لجمعيػػػة أك فػػػي المنػػػاطؽ األخػػػرل منطقػػػة نشػػػاط ا

إال بمكافقػػة خطيػػة مػػف كزارة الشػػؤكف االجتماعيػػة 
 عمى كؿ حالة بحالتيا أك تكجيو عاـ لمجمعية.

قصػػػر خدمػػػة اليػػػاتؼ المصػػػرفي كاالنترنػػػت عمػػػى  .19
خدمػػػػة االسػػػػتعالـ عػػػػف األرصػػػػدة كالتحكيػػػػؿ مػػػػف 

 الحسابات الفرعية لمحساب الرئيسي فقط.

يكات الكاردة مػف ال يسمح بقبكؿ الحكاالت أك الش .20
خػػػارج المممكػػػة لحسػػػاب الجمعيػػػة لػػػدل البنػػػػؾ أك 
عبػػػػر البنػػػػؾ لػػػػدل البنػػػػكؾ المحميػػػػة اآلخػػػػرل  إال 
 بمكافقة خطية تبمل لمبنؾ مف قبؿ مؤسسة النقد.

الػػػػرئيس التنفيذم/المػػػػدير العػػػػاـ  كػػػػالن مػػػػف مكافقػػػػة .21
 االلتزاـ عمى فتح الحساب. كمدير إدارة

 فتح الحساب. عندإحاطة المؤسسة  .22

لمجمعيػػػػات الخيريػػػػة المرخصػػػػة مػػػػف كزارة  يسػػػػمح .23
الشػػػػػػؤكف االجتماعيػػػػػػة فػػػػػػتح حسػػػػػػابات السػػػػػػتثمار 
أمكاليػػػػا التػػػػي تزيػػػػد عػػػػف احتياجاتيػػػػا فػػػػي أنشػػػػطة 
يكػػػػكف ليػػػػػا عائػػػػػد مػػػػالي يسػػػػػاعدىا عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ 
أىدافيا بعد الحصكؿ عمػى مكافقػة تمػؾ الػكزارة مػا 
عدا المضػاربات الماليػة فانػو يحظػر عمػى البنػكؾ 

 خيرية الدخكؿ فييا. السماح ألية جمعية

يسػػػػتثنى عمػػػػالء الجمعيػػػػات الخيريػػػػة المسػػػػتفيدكف  .24
مف مساعدتيا مف استيفاء رسـ الرياليف كالنصػؼ 

accounts shall never be allowed. 
14. For the purpose of payment of the 

Organization' services and utilities 
bills, cheques in the name of 
service/utilities company may be 
drawn, indicating, beside the 
beneficiary name, the number of the 
Organization's account with the 
service/utilities company (electricity, 
telephone, water). 

15. Collecting cheques drawn to the first 

beneficiary shall only be allowed 

through the clearing system of the 

banks operating within the Kingdom.  

16. Implementing any transfer transactions 
to any party outside the Kingdom from 
the Organization's accounts shall never 
be allowed. 

17. Issuance of bank cheques on the 
Organization's account shall never be 
allowed. 

18. Issuance of cheques to other 
organization or society in the same 
area of the Organization's activity area 
or any other area shall only be 
allowable under a written approval 
from the Ministry of Social Affairs on 
individual cases basis or pursuant to a 
general direction to the Organization. 

19. The services of Tele-bank and Internet 
banking shall be limited to inquiry on 
the balances and transfers from the 
sub-accounts to the main account only. 

20. Transfers or cheques incoming from 

outside the Kingdom drawn to the 

account of the organization with the 

bank or via the bank with other local 

banks shall only be allowed pursuant 

to a written approval to be 

communicated to the Bank by SAMA. 

21. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

22. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 

23. Philanthropic / charity societies 

licensed by the Ministry of Social 

Affairs are allowed subject to the said 

ministry's approval to open accounts 

for investment in funds exceeding their 

needs in order to provide a financial 

return that assists them in realizing 

their objectives. However, investment 

in financial speculations should never 

be allowed by banks to such societies.  

24. Clients benefiting from philanthropic / 

charity societies shall be exempted 

from the SR 2.5 fee chargeable on the 

account balance if it falls below the 
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عمػػى الرصػػيد إذا قػػؿ عػػف الحػػد المطمػػكب إذا مػػا 
قػػػػامكا بإيػػػػداع قػػػػيـ الشػػػػيكات فػػػػي حسػػػػاباتيـ لػػػػدل 

 البنؾ.

يسػػمح باسػػتقباؿ التبرعػػات النقديػػة فػػي الحسػػابات  .25
يريػػػػػػػة ككػػػػػػػذلؾ التحكيػػػػػػػؿ البنكيػػػػػػػة لمجمعيػػػػػػػات الخ

المباشػػر ليػػا مػػف حسػػابات أخػػرل كاالسػػتقطاعات 
كبطاقػػػػات الصػػػػراؼ اآللػػػػي كالبطاقػػػػات االئتمانيػػػػة 
كاألكامػػػػػر المسػػػػػتديمة كاالنترنػػػػػت طالمػػػػػا أف ىػػػػػذه 
التبرعػػػػػات تػػػػػأتي مػػػػػف مصػػػػػادر مصػػػػػرفية داخػػػػػؿ 
 المممكة فقط تمكف مف معرفة الشخص المتبرع.

 
 

  ) طاقــة خاصــةبكمــا يســمح لمبنــوك ب صــدار) اســتخدام 
ــــديال عــــن  ــــي( ب ــــة الصــــراف  ل ــــة لبطاق ــــة مماثم )بطاق
الشــيكات المســحوبة لممســتفيدين مــن اإلعانــات وذلــك 

 عمى النحو التالي:
الشـروط واإلجـرا ات الخاصـة بالعالقـة المصــرفية  أوًل :

جرا ات التعامل ليذه البطاقة:  وا 
 أف يتػػػػػػػـ فتػػػػػػح الحسػػػػػاب الرئيسػػػػػي باسػػػػػـ المنشػػػػػاة  .1

لعػػػػاـ كالخػػػػاص كالمجػػػػاف غيػػػػر ) جمعيػػػات النفػػػػع ا
اليادفػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػربح ك ...الػػػػػػػػػا ( كيميػػػػػػػػػز حسػػػػػػػػػاب 
البطاقػػات ) حسػػاب فرعػػي مقفػػؿ أك كسػػيط ( بأنػػو 
حسػػػاب ) المسػػػتفيديف كالمسػػػتفيدات مػػػف اإلعانػػػة 
كالمسػاعدة ( كمػف ثػػـ يػتـ فػتح حسػػاب فرعػي منػػو 
لكػؿ مسػتفيد يمػػنح ىػذه البطاقػػة الخاصػة ) بطاقػػة 

 مماثمة لبطاقة الصراؼ  لي (.
ـ السػػػماح بتمكػػػيف ىػػػذا الحسػػػاب كالحسػػػابات عػػػد .2

الفرعيػػػػػة لػػػػػو ) حسػػػػػابات البطاقػػػػػات ( مػػػػػف قبػػػػػكؿ 
اإليداعات النقدية خالؼ المحكؿ ليا مػف حسػاب 
المنشػػػػػأة الخيريػػػػػة ألغػػػػػراض صػػػػػرؼ اإلعانػػػػػة أك 

 المساعدة.

عػػػدـ تمكػػػيف الحسػػػاب مػػػف قبػػػكؿ أم قيػػػكد دائنػػػة  .3
غيػػػػر تمػػػػؾ التػػػػي تنفػػػػذ بنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػب المنشػػػػأة 

 صة بمستحقات اإلعانة كالمساعدة.النفعية الخا

يقتصػػػػر السػػػػماح بإعطػػػػاء كشػػػػؼ حسػػػػاب بنكػػػػي  .4
الجمعيػػة  باسػػـعمػػى الحسػػاب الخػػاص بالبطاقػػات 

المعطػػى لممنشػػأة النفعيػػة مػػع عػػدـ إصػػدار كشػػؼ 
حسػػػػػػػػاب شػػػػػػػػيرم لمبطاقػػػػػػػػات، كيكتفػػػػػػػػى بكشػػػػػػػػؼ 
 الحساب المختصر الػذم يمكػف لصػاحب البطاقػة

 اآللي.الحصكؿ عميو مف أجيزة الصرؼ 

specific limit, if they deposit the sums 

if their cheques in their accounts with 

the bank. 

25. Cash donations may be received in the 

bank accounts of Charitable 

Organizations.  Direct transfers to such 

accounts from other accounts, or by 

debiting other accounts, through ATM 

Cards, Credit Cards, Standing Orders 

and Internet are also allowed as long 

as such donations come from banking 

sources in the Kingdom only which 

enables the disclosure of donors. 

 
 
Furthermore, banks shall be allowed to 

issue (use) a special card (similar to 

ATM card) in lieu of the cheques 

drawn in favor of the subsidiaries in 

accordance with the following: 
 
1st: Conditions and procedures related to 

the banking relations and procedures 

of handling of this card:  

1. A main account shall be opened in the 

name of such entity (public and private 

welfare organizations and non-profit 

committees and the like). The account 

(closed or intermediate sub-account) 

of the cards shall be distinguished as 

being an account (   of beneficiaries of 

the subsidiaries and assistance) and 

thereafter a sub-account shall be 

opened for each beneficiary holding 

such private card (similar to ATM 

card). 

2. This account and its  sub-accounts  

(card accounts) shall not be  allowed 

to accept  cash deposits; other than 

those being  transformed  from the 

private welfare organization  account 

for the purpose  of donations and 

subsidiaries  payment . 

3. The account shall not be allowed to 

accept any credit entries; other than 

those of donations and subsidiaries 

made at the request of the private 

welfare organization. 

4. Bank account statement shall be 

restrictedly issued only to the cards 

special account in the name of such 

private welfare organization.  No 

monthly account statement shall be 

issued for the card accounts, other than 

such brief account statements which 

the card holder can get from ATM.  
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خػػػػػػػاؿ نمػػػػػػػاذج تكقيعػػػػػػػات عمػػػػػػػالء ىػػػػػػػذه عػػػػػػػدـ إد .5
الحسػػػػػابات فػػػػػي شػػػػػبكة الحاسػػػػػب اآللػػػػػي خػػػػػالؼ 

 البصمة .

تقديـ الخدمة لفئػة مسػتحقي اإلعانػة أك المسػاعدة  .6
مػػف قبػػؿ المنشػػأة النفعيػػة فقػػط كفػػي منطقػػة نشػػاط 

 الجمعية فقط.

 االلتػػػػزاـالتأكػػػػد كبشػػػػكؿ دكرم مػػػػف قبػػػػؿ مسػػػػئكؿ  .7
بالبنػػؾ أف حسػػابات البطاقػػات تسػػتخدـ لألغػػراض 

 فتكحة كالمعطاة مف أجميا فقط الم

أف تقػػػػـك المنشػػػػأة النفعيػػػػة بتزكيػػػػد البنػػػػؾ بصػػػػػكر  .8
المسػػػػػتندات كالكثػػػػػائؽ الثبكتيػػػػػة لمعمػػػػػالء مصػػػػػدقان 

 عمييا مف قبؿ الجمعية .

أف تقـك الجية اإلشرافية أك الرقابية عمػى المنشػأة  .9
)كزارة الشئكف االجتماعية( بالمصػادقة عمػى بيػاف 

ء المطمػكب إعطػائيـ بأسماء كأرقاـ ىكيات العمال
تمػػػؾ البطاقػػػات كأف الجيػػػػة قامػػػت بػػػالتحقؽ منيػػػػا 

 كتقع تحت مسئكليتيا.

إطػػػالع منػػػػدكبي البنػػػػؾ المفكضػػػػيف عمػػػػى أصػػػػكؿ  .10
بطاقػػات األحػػكاؿ كالتصػػديؽ عمػػى صػػحة الصػػكر 
المرفقػػػػة بطمبػػػػات مػػػػنح البطاقػػػػات أك عينػػػػة منيػػػػا 

 حسب ما يحدده مسئكؿ االلتزاـ بالبنؾ.

 

) المماثمػػػػة لبطاقػػػػة أف تسػػػػمـ البطاقػػػػات الخاصػػػػة  .11
الصراؼ اآللي( لمعمػالء مػف قبػؿ المنشػأة النفعيػة 
كأف تسمـ األرقاـ السرية لمبطاقات ) رقػـ سػرم أك 
بصػػمة إبيػػاـ ( مػػف قبػػؿ فػػركع البنػػؾ بحيػػث يمتػػـز 
البنػػػػؾ بتكميػػػػؼ مكظفيػػػػو باسػػػػتيفاء صػػػػكر ىكيػػػػات 
العمالء ) أصحاب البطاقات الخاصػة ( مسػتممي 

ؿ مػف العميػؿ كمكظػؼ األرقاـ السرية كأف يكقع ك
البنػػؾ عمػػى صػػكرة اليكيػػػة بأنيػػا مطابقػػة لألصػػػؿ 
كأف الصكرة خاصة بالبطاقة الخاصػة )  المماثمػة 
لبطاقػػػػػػة الصػػػػػػراؼ اآللػػػػػػي ( المسػػػػػػممة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
المنشػػػػأة النفعيػػػػة ، كقػػػػد يػػػػكفر البنػػػػؾ ذلػػػػؾ عمػػػػى 
صيغة ختـ بيذه المعمكمات ، كمف ثـ ترسؿ ىػذه 

 البنؾ .الصكرة لمجية التي تدير الحساب في 

 

 أف ال يتـ مػنح أكثػر مػف بطاقػة لمسػتحؽ اإلعانػة .12
 أك المساعدة ضمف ىذه الحسابات.

 

 الشروط الخاصة بالبطاقة ذاتيا: ثانيًا :
اسػػػتخداـ تصػػػميـ خػػػاص لمبطاقػػػات يكضػػػح فييػػػا  .1

5. Other than the thumb print, signature 

specimens of customers of these 

accounts shall not be entered into the 

computer networks.  

6. The service rendered to the qualified 

recipients of donations and 

subsidiaries shall be strictly made by 

the welfare organization only and 

within its territory of service only.  

7. The bank compliance officer shall 

periodically verify that such card 

accounts are used within the purpose 

for which they are opened only.   

8. The welfare organization shall provide 

the bank with the supporting 

documents and submittals duly 

attested by the relevant organization. 

9. The department body,  supervising  or 

controlling  such welfare  organization 

(Ministry of Social Affairs ), shall, 

under  its responsibility,  approve  the 

statement  of names  and  ID card 

numbers  of customers  eligible for 

having such cards after careful 

verification  of the same.  
10. The authorized bank representatives 

shall have access to the original civil 

registration cards and attest the copies 

thereof attached to the card application 

forms or a sample thereof as required by 

the bank compliance officer. 

 
11. The special card  (similar to ATM 

Cards)  shall be handed over to  
customers by  the welfare 
organization; while  the card PIN  or  
thumb print  shall be collected  from 
the bank  branches;  where bank 
officers shall be required  to have  ID 
card  copies of customers  (special 
card holders) who shall be handed 
over the card PIN.  Each  customer  
and  bank officer  shall sign  on such  
ID card copy in verification  of its 
genuineness and that its is  copy is 
related to the  special card (similar  to 
ATM card ) handed over by the 
welfare organization. However, the 
bank may provide verification in the 
form of a seal (holding same 
information) be affixed onto such 
copy. Thereafter, such copy shall be 
sent to the party operating   the 
account. 

12. For said accounts, no more than one 

card shall be issued to donations/ 

subsidies recipients. 
 

II. Conditions  related  to the card itself: 

1. The card shall have a special design 

with no SPAN logo and the category 
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الفئػػػة المسػػػتخدمة ليػػػذه الخدمػػػة كال يتضػػػمف ىػػػذا 
 التصميـ شعار الشبكة السعكدية لممدفكعات.

د معػػػػػيف مػػػػػف ىػػػػػذه البطاقػػػػػات أف ال يتجػػػػػاكز عػػػػػد .2
( بطاقػػػػػة ) يحػػػػػدد العػػػػػدد مػػػػػف قبػػػػػؿ إدارة 0000)

 التقنية البنكية بمؤسسة النقد ( .

تقتصػػر العمميػػات المسػػمكح بيػػا ليػػذه الحسػػابات   .3
الفرعيػػػة الداخميػػػة لمبطاقػػػات عمػػػى إيػػػداع كسػػػحب 
مبمػػػػػػػػل اإلعانػػػػػػػػة أك المسػػػػػػػػاعدة فقػػػػػػػػط كال تتمتػػػػػػػػع 

ات حسػػابات ىػػذه البطاقػػات بمػػا تتمتػػع بػػو الحسػػاب
الجاريػػػػة أك القػػػػركض أك التسػػػػييالت أك إصػػػػدار 

 بطاقات ائتمانية.

ػ مػػف لممؤسسػػة ػإدارة التقنيػػة البنكيةػػتقػػديـ عػػرض   .4
قبػػؿ البنػػؾ عػػف ىػػذه البطاقػػات التػػي سػػيتـ إصػػدارىا 
مػػػف أجػػػؿ أخػػػذ المكافقػػػة النيائيػػػة عمػػػى اإلصػػػدار ، 
كىػػذا العػػرض يجػػب أف يتضػػمف الشػػريحة المسػػتفيدة 

لمسػػاعدة ( كعػػدد البطاقػػات ) مسػػتحقي اإلعانػػة أك ا
المتكقػػػػع إصػػػػدارىا كمعػػػػدالت مبمغيػػػػا ) حػػػػدكد دنيػػػػا 
كعميػػػػػػا ، بصػػػػػػفة شػػػػػػيرية أك سػػػػػػنكية ، إف أمكػػػػػػف ( 

 كعينة مف تصميـ البطاقة.

بعػػػػػػد مكافقػػػػػػة إدارة التقنيػػػػػػة البنكيػػػػػػة عمػػػػػػى بػػػػػػدء   .5
اإلصػػػدار يتطمػػػػب مػػػف البنػػػػؾ تقػػػديـ تقريػػػػر دكرم 
عػػػػػف ىػػػػػذه البطاقػػػػػات المصػػػػػدرة كعػػػػػدد عممياتيػػػػػا 

المبالل المسحكبة عػف طريقيػا كيرسػؿ ىػذه كحجـ 
التقريػػػر بعػػػد اسػػػتكمالو إلػػػى إدارة التفتػػػيش البنكػػػي 

 في مؤسسة النقد بشكؿ نصؼ سنكم.

يمتػػػػػػـز البنػػػػػػؾ بتقػػػػػػديـ المسػػػػػػاندة الالزمػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ  .6
تركيػػػػب أجيػػػػزة صػػػػراؼ  لػػػػي كافيػػػػة لخدمػػػػة ىػػػػذه 
الشػػػريحة مػػػف العمػػػالء بػػػالقرب مػػػف مكاقػػػع كمقػػػار 

 ليا حسابات . المنشآت النفعية المفتكح

أف يطبػػؽ عمػػى ىػػػذه البطاقػػات مػػػا ينطبػػؽ عمػػػى   .7
غيرىا مف البطاقات مػف حيػث المكاصػفات الفنيػة 

 كاألمنية كحدكد السحب المقررة مف المنشأة.

 أف يتـ تحديث بيانػات جميػع البطاقػات كػؿ ثػالث .8
 سنكات.

 

 :المؤسسات الخيرية

  ة المنشاة بموافقة الخاصالعام النفع مؤسسات
 سامية:

ح ليذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية كفؽ يسم
 الشركط كالمتطمبات التالية:

صكرة القرار السامي الذم يقضي بالترخيص  .1

of holders is specified. 

2. The number of cards shall not exceed 

(…………) card   (the exact figure to 

be specified by Banking Technology 

Dept.  With SAMA). 

3. The transactions permissible for such 

card sub-accounts shall be restricted to 

the depositing and withdrawal of the 

donation/subsidiary amount only.  

Specifically, such card accounts are 

not qualified to the same facilities of 

the current accounts, nor are they 

eligible for loans, facilities or credit 

card issuance.  

4. An application will be presented by 

the bank to the Banking Technology 

Department at SAMA concerning the 

cards to be issued for obtaining final 

approval thereof. Such application 

shall include the beneficiaries' 

category (donations and subsidies 

recipients), the estimated number of 

cards to be issued and their average 

amounts (min/max limits on monthly 

or annual basis, if possible) and a 

sample of the card design. 
5. Upon securing  the approval of the  

Bank Technology  Dept. on  the 
commencing  of  issuance , the bank 
shall be required  to submit a 
periodical report  on such cards issued,  
number of transactions and volume of  
amounts withdrawn.  Upon 
completion, such report is to be sent to 
SAMA Bank Inspection   Dept. semi-
annually. 

6. The bank  shall provide  required  
support and  install sufficient  ATM 
machines at sites of close vicinity  to 
the headquarters  of such  private 
welfare organization;  holders of such 
accounts, in order to  properly serve 
this category of customers.  

7. The bank shall be committed to apply 

to such cards the restrictions 

applicable to other type cards in terms 

of its technical and security 

specifications and limits of withdrawal 

specified by the relevant organization.  

8. Data of all such cards shall be updated 

each three years. 
 
 

Charity Organizations: 
  

 Special public welfare organizations 

established under a Royal approval: 

Such organizations may open bank 

accounts according to the following 

conditions and requirements: 

1. A copy of the Royal Decree licensing 
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 لممؤسسة الخيرية.

 صكرة مف النظاـ األساسي لممؤسسة. .2

صكرة مف ىكيات أعضاء مجمس اإلدارة أك  .3
المؤسس إذا لـ يكف ليا مجمس إدارة أك رئيس 

مؤسسيا كبدكف  المؤسسة إذا كاف الرئيس خالؼ
 استثناءات.

خطاب مف رئيس المؤسسة أك رئيس المجمس  .4
يحدد الشخص أك األشخاص السعكدييف 

دارة الحسابات البنكية.  المفكضيف بفتح كا 

يسمح ليذه المؤسسات بفتح حسابات جارية  .5
كاستثمارية كال يشترط ليا فتح حساب رئيسي 

 فقط.

ال يسمح ليذه المؤسسات بالتعامؿ النقدم حيث  .6
يمـز إجراء كافة عمميات السحب بمكجب 

 شيكات.

في حاؿ نص القرار السامي عمى معاممة  .7
نشاطيا أك أحد أنشطتيا بمكجب أحكاـ الئحة 
الجمعيات كالمؤسسات الخيرية أك تفكيض 
صالحيات ىذه الالئحة ليذا النشاط لجية 
حككمية أخرل فيتطمب معاممة حساب ىذا 

ستخداـ النشاط بمكجب حساب رئيسي كاحد كا
الشيكات ألمر المستفيد األكؿ فقط كبطاقات 
 الصراؼ الخاصة المسمكح بيا في الفقرة

300-1-5-2. 
 

 ع األحكاؿ ال يسمح ليذه المؤسساتكفي جمي .8
األمكاؿ خارج المممكة كال يسمح  ؿبتحكي

بإعطائيا بطاقات ائتماف أك بطاقات صراؼ  لي 
 أك عضكية حكاالت.

فيذم/المدير العاـ مكافقة كالن مف الرئيس التن .9
 االلتزاـ عمى فتح الحساب كمدير إدارة

 فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة  .10

 

  المؤسسات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون
 :الجتماعية

يسمح ليذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية باللاير 
 السعكدم فقط كفؽ الشركط كالمتطمبات التالية:

الشؤكف  صكرة مف الترخيص الصادر مف كزارة .1
 االجتماعية

 صكر ىكية األشخاص المؤسسيف .2

 صكرة النظاـ األساسي لممؤسسة .3

دارة الحساب  .4 تحديد األشخاص المخكليف بفتح كا 

the organization. 

2. Copy of the Organization's Articles of 

Association. 

3. Copies of the identification documents 

of the members of the Board of 

Directors of the organization or its 

founder if it has no Board of Directors 

or its head if he is other than its 

founder and without exceptions. 

4. A letter from the organization Head or 

Chairman identifying the person(s) 

authorized to open and operation the 

bank accounts. 

5. Such organizations may open current 

and investment accounts, and shall be 

required to open a main account only. 

6. Such organizations shall not be 

allowed to deal in cash, as all its 

drawing transaction shall be made by 

cheques. 

7. If the Royal Decree states that its 

activity or one of its activities be 

treated according to the provisions of 

the Regulations of Charitable Societies 

and Organizations or delegating the 

powers provided in such Regulations 

in respect of such activity to another 

government authority, such activity 

shall be dealt with under a single main 

account and cheques shall be used to 

the order of the first beneficiary only 

as well as the special ATM cards 

approved provided in para 300-1-5-2. 

8. In all cases, such organizations shall 

not be allowed to transfer funds 

outside the Kingdom, and shall not be 

provided with credit cards, ATM cards 

or transfer membership. 

9. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

10. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Charitable / philanthropic 

organizations licensed by the 

Ministry of Social Affairs; 
Such organizations may open bank 
accounts in Saudi Riyals only 
according to the following conditions 
and requirements: 

1. A copy of the license issued by the 
Ministry of Social Affairs. 

2. Copies of the identification document 
of the founders. 

3. A copy of the Article of Association of 
the organization. 
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بتكقيعيف مشتركيف ىما رئيس أك نائب رئيس 
 المؤسسة كأميف الصندكؽ

يتـ السحب مف الحساب الرئيسي فقط كبمكجب  .5
شيكات لممستفيد األكؿ كال يسمح بالتعامؿ 

 نقدمال

ال يسمح بإعطاء بطاقات صراؼ  لي أك بطاقة  .6
 ائتماف أك بطاقات خاصة ليذه الحسابات.

ال يسمح ليذه المؤسسات بجمع التبرعات كلكف  .7
يجكز ليا قبكؿ اليبات كالكصايا بمكافقة كزارة 
الشؤكف االجتماعية، كبالتالي ينبغي عمى البنؾ 
 بذؿ العناية الالزمة لمتحقؽ مف مصادر األمكاؿ.

ال يسمح ليذه المؤسسات بالتحكيؿ بتاتا أك  .8
إصدار شيكات مصرفية أك شخصية إلى خارج 

 المممكة

يسمح ليا باستثمار أمكاليا بمكافقة كزارة الشؤكف  .9
االجتماعية عمى أف ال تككف في مضاربات 

 مالية.

مكافقة كالن مف الرئيس التنفيذم/المدير العاـ  .10
 عمى فتح الحساب كمدير إدارة االلتزاـ

 .فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة . .11
 

  المؤسسات والجمعيات والصناديق األسرية
 والعشائرية الخيرية:

ال بسمح ليذه الفئات فتح حسابات بنكية لحيف 
صدكر تعميمات منظمة بالترخيص ليذه األنشطة 

 مف الجيات ذات االختصاص.

 

  األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية
 :)مدنية وعسكرية(

في حاؿ تمقى البنؾ طمب فتح الحساب فيتطمب 
منو االستفسار مف الجية عف مصدر الماؿ، فإذا 
كاف مصدره ميزانية الجية الحككمية فينطبؽ عمى 
الحساب ما يطبؽ عمى الحسابات الحككمية. أما 
إذا كاف مشاركة كىبات مف منسكبي القطاع 
فيتطمب أف يككف الطمب مكجو مف رئيس القطاع 

المخكليف بتكقيع مشترؾ مع استيفاء صكر كيحدد 
ىكياتيما الشخصية كال يتـ السحب إال بشيكات 

األكؿ كال يسمح بجمع التبرعات أك لممستفيد 

4. Identification of the persons 
authorized to open or operate the 
account by two joint signatories, 
namely the Head of the organization 
and its Treasurer.  

5. Drawing shall be made from the main 
account by cheques to the first 
beneficiary. Cash dealing shall not be 
allowed. 

6. No ATM cards, credit cards or special 
cards may be provided to such 
accounts. 

7. Such organizations shall not be 
allowed to raise donations, but they 
may accept endowments and bequests 
by the approval of the Ministry of 
Social Affairs. As such, the bank shall 
exert the required effort and care to 
verify the fund source. 

8. Such organizations shall never be 
allowed to transfer or issue bank or 
personal cheques to any party outside 
the Kingdom, 

9. They may invest their funds under the 
approval of the Ministry of Social 
Affairs provided that such investment 
involves no financial speculations. 

10. Approval of both the compliance 
officer and the chief executive officer 
(the general director) to open the 
account. 

11. Informing SAMA when opening the 
account by the bank. 

  Foundations, Societies, Families and 

Tribal philanthropic / charitable 

funds:  

 Such entities shall not be allowed to open 

bank accounts until regulating 

instructions are issued by the concerned 

authorities for licensing such activities.  
 

 

  Charitable / philanthropic activities 

of Government entities (civil and 

military); 

If an account is requested by such 

entities, the bank shall inquire there 

from on the source of the funds. If such 

source is the budget, the requirements 

related to government accounts shall be 

applicable to this account. If the source 

is the contributions of the sector 

employees, opening account request 

shall be addressed by its Head, 

identifying the authorized persons to 

jointly sign in respect with its 

transactions and providing copies of 

their Identification documents. 

Drawing from such an account shall 

only be affected by cheques to the first 
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التحكيؿ إلى خارج المممكة كفي كال الحالتيف 
كمدير ذم/المدير العاـ الرئيس التنفييتطمب مكافقة 

حاطة  االلتزاـ لفتح الحساب، إدارة  مؤسسة النقدكا 
 فتح الحساب عند

 
لجان ومؤسسات النفع العام )مثل لجنة أصدقا  
المرضى, والمعاقين, والمكفوفين وجوائز التفوق 
العممي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمرا  

  المناطق وما يماثميا(:
  يمكف ليذه المؤسسات فتح كتشغيؿ حساب باللاير

السعكدم فقط بعد الحصكؿ عمى ترخيص مف كزارة 
لصحة أك الجية الرسمية التي رخصت ليا بحسب ا

االختصاص مثؿ كزارة التربية كالتعميـ أك إمارة 
دارتو  المنطقة كغيرىا بحيث يتـ فتح الحساب كا 
بتكقيع مشترؾ مف قبؿ رئيس أك أميف المجنة أك 
المؤسسة كالمسئكؿ المالي، كاستيفاء صكر 
ىكياتيما ككذلؾ صكر ىكيات أعضاء المجمس أك 

يتطمب مكافقة  .اء كنظاـ المجنة أك المؤسسةاألمن
االلتزاـ  كمدير إدارةالرئيس التنفيذم/المدير العاـ 

حاطة مؤسسة النقد  فتح  عندلفتح الحساب، كا 
 .الحساب

  كفي حاؿ كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع
العاـ السنكية أك المكسمية كالميرجانات 

أمكاليا كاالحتفاالت كما يماثميا التي تككف مصادر 
مف خارج ميزانية الدكلة فإنو يسمح بفتح حسابات 
ليا بعد الحصكؿ عمى طمب رسمي مف الجية 
الرسمية المنظمة لمنشاط حيث يتـ فتح الحساب 
دارتو بتكقيع مشترؾ مف قبؿ المخكؿ بإدارة  كا 
النشاط كالمسئكؿ المالي كاستيفاء صكر ىكياتيما 

أف  ككذلؾ صكر ىكيات أعضاء لجنة النشاط عمى
يتـ تحديد مدة محددة الستخداـ الحساب كمف ثـ 
قفمو عند انتياء الغرض الذم تـ فتحو مف أجمو 

كمدير كيتطمب مكافقة الرئيس التنفيذم/المدير العاـ 

beneficiary. Raising donations and 

transfers outside the Kingdom shall not 

be allowed, and in both cases approval 

of both the compliance officer and the 

chief executive officer (the general 

director) to open the account and 

Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
  

Public Welfare Committees and 

Organizations (such as Patient, 

Disabled, Blind Friends Committee, 

Scientific Excellence Awards and 

Charitable Warehouses licensed by 

Regions Governors/Princes, and the 

like): 
 

 These committees and organizations 
may open and operate accounts in 
Saudi Riyal only after obtaining 
license from the Ministry of Health or 
the official agency granting the 
respective license such as the Ministry 
of Education or the Regional Emarah 
and the like, so that the account may 
be opened and managed under joint 
signatures of the committee or 
organization head or secretary and the 
financial manager. In this respect, the 
bank shall obtain copies of the identity 
cards of the committee or organization 
head or secretary and the financial 
manager and the IDs copies of board 
members or secretaries as well as the 
committee or organization bylaw. 
approval of both the compliance 
officer and the chief executive officer 
(the general director) to open the 
account and Informing SAMA when 
opening the account by the bank. 

 Should the accounts be for the purpose 
of public welfare  annual or seasonal 
activities such as festivals or 
celebrations, etc. which source of 
funds are out of the government 
budget, accounts may be opened for 
such activities after heaving obtained 
an official request from the official 
organizing department.  In this case 
the account may be opened and 
managed under dual signature by the 
person authorized to manage the 
activity and the financial officer 
whose photo copies of their ID's as 
well as those of the Activity 
Committee members, should be 
obtained.  A certain period must be 
defined for the use of the account after 
which it should be closed upon end of 
the purpose for which it was opened, 
and approval of both the compliance 
officer and the chief executive officer 
(the general director) to open the 
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300-1-5-(2+4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاطة مؤسسة  ـإدارة االلتزا عمى فتح الحساب، كا 
 .فتح الحساب عندالنقد 

  ال يجكز ليذه المؤسسات أف تحكؿ األمكاؿ إلى
 .مكةخارج المم

 

لجمعيات والمجان المينية: )مثل: الجمعيات ا
المحاسبية, الفنية, اإلدارة, الميندسين, القتصاد, 

 :يماثميا( األطبا  وماجمعية 

يمكف ليذه الجمعيات فتح حساب بالريػاؿ 
السعكدم. كيتعيف عمى البنؾ الحصكؿ منيا عمى 
ترخيص بإنشائيا مف الجيات المختصة كؿ بحسب 

دارتو بتكقيع بحيث ي تخصصو تـ فتح الحساب كا 
مشترؾ مف قبؿ رئيس أك أميف المجنة كالمسئكؿ 
المالي، ك استيفاء ىكياتيما كىكيات أعضاء 

. كال يجكز ليا أف المجمس كنظاـ الجمعية أك المجنة
 تحكؿ األمكاؿ إلى خارج المممكة.

 

حسابات لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي ال
 اليمل لجيات خيرية

تصػػػػر تقػػػػديـ خدمػػػػة التبػػػػرع عمػػػػى المنشػػػػآت أف يق .1
التجارية الحاصمة عمى سجالت تجارية مػف كزارة 

 التجارة كالصناعة.
أف تقتصػػػر االسػػػتفادة مػػػف ىػػػذا التبػػػرع االختيػػػارم  .2

عمػػى الجيػػػات الخيريػػة المرخصػػػة داخػػؿ المممكػػػة 
التػػي تػػػنص الالئحػػػة التػػػي تحكػػػـ اإلشػػػراؼ عمييػػػا 
ككػػػػػػذلؾ نظاميػػػػػػا األساسػػػػػػي عمػػػػػػى جػػػػػػكاز جمػػػػػػع 

 برعات.الت

ال يسػػمح ألم منشػػأة تجاريػػة تقػػديـ خدمػػة التبػػػرع  .3
االختيػػارم ببػػكاقي اليمػػؿ لصػػالح الجيػػات الخيريػػة 
  جمعيػػػػػات أك مؤسسػػػػػػات أك لجػػػػػاف أك غيرىػػػػػػا   
التي ترغب االستفادة مف ىػذا التبػرع إال بعػد أخػذ 
المكافقة الرسمية مف كزارة الشؤكف االجتماعيػة أك 

ات الخيريػػة جيػػات اإلشػػراؼ التػػي تتبػػع ليػػا الجيػػ
مػػػػػػػارات  األخػػػػػػػرل، عممػػػػػػػان بػػػػػػػأف كزارة الداخميػػػػػػػة كا 
المنػػػػػاطؽ ىػػػػػي الجيػػػػػة المشػػػػػرفة عمػػػػػى الجيػػػػػات 
الخيرية المكافؽ عمى تأسيسيا مف المقػاـ السػامي 
كىػػػي التػػػي تػػػرخص لالسػػػتفادة مػػػف خدمػػػة التبػػػرع 

 االختيارم مف المتسكقيف ببكاقي اليمؿ.

account and Informing SAMA when 
opening the account by the bank. 

 Such Organizations are not allowed to 
transfer funds outside the Kingdom. 

 

 
 

Professional Societies and Committees: 

( i.e. Accounting, Technical, 

Management ,Engineering, Economics, 

Physicians societies, etc).  
These societies may open SR account. 
The bank shall obtain their foundation 
licenses issued by the respective 
competent bodies, so that the account 
may be opened and managed under 
joint signatures of the committee or 
the committee's secretary and the 
financial manager. The bank shall 
maintain the said officials IDs, the 
cards of the members of the board, the 
society / committee internal bylaw. 
Those societies / committees are 
prohibited to transfer funds outside the 
Kingdom. 
 

Accounts for Collection of Shoppers' 

Donations of Remaining Halalas 

(Change) in Favor of Charity Entities. 

1. Donation service provision shall be 

restricted to commercial enterprises 

with commercial registers from the 

Ministry of Commerce and Industry. 

2. Taking advantage of such donations 

shall be restricted to the licensed 

charity entities inside the Kingdom, 

whose governing Articles of 

Associations and regulations permit 

collection of donations. 

3. No commercial enterprise shall  be 

allowed to provide the donation 

service of remaining halalas in favor 

of  charity entities, whether societies, 

institutions, commissions or others, 

aiming at taking advantage of such 

donation without official permission 

from the Ministry of Social Affairs or 

supervisory authorities, to which the 

charity entities belong. The Ministry 

of Interior and the Emirates of 

Regions are the authorities supervising 

charity entities, the establishment of 

which is approved by a Royal Decree, 

and they are the authorities licensing 

the service of shoppers' donation of 

remaining halalas. 

4. The supervisory authority's permission 

shall include (or have enclosed 
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أف تتضػػػػمف مكافقػػػػة المنشػػػػأة المشػػػػرفة )أك يرفػػػػؽ  .4
قـ الترخيص بجمع التبرع االختيارم كمدتػو بيا( ر 

 كاسـ المنشأة التجارية كرقـ سجميا التجارم.

 

أف تػػػػػتـ عمميػػػػػة جمػػػػػع التبػػػػػرع ببػػػػػاقي اليمػػػػػؿ عنػػػػػد  .5
الشػػػػػراء بمكجػػػػػب عقػػػػػد بػػػػػيف الطػػػػػرفيف   المنشػػػػػأة 
التجاريػػػػة المقدمػػػػة لخدمػػػػة التبػػػػرع باليمػػػػؿ كالجيػػػػة 
الخيرية   يحدد فيو التزامػات الطػرفيف عمػى أف ال 

ى المنشاة التجارية أية أتعػاب لقػاء تقػديميا تتقاض
 الخدمة.

أف ُتحػػػدد فتػػػرة العقػػػد بػػػيف الطػػػرفيف بمػػػدة ال تزيػػػد  .6
عف سنو كيجكز تجديػدىا ألكثػر مػف فتػرة بمكافقػة 
الجيػػة اإلشػػرافية عمػػى الجيػػة الخيريػػة شػػريطة أف 
يػػػػػتـ تصػػػػػفية تػػػػػراخيص جمػػػػػع التبرعػػػػػات السػػػػػابقة 
ة كالحسػػػػػػابات ذات العالقػػػػػػة قبػػػػػػؿ إعطػػػػػػاء مكافقػػػػػػ

 التجديد في نياية السنة المالية.

 

أف يػػػتـ صػػػرؼ مسػػػتحقات كػػػؿ جيػػػة خيريػػػة مػػػف  .7
التبػػػػرع بشػػػػػكؿ ربػػػػع سػػػػػنكم فػػػػػي نيايػػػػة كػػػػػؿ ربػػػػػع 
بالتػػػػػػاريا المػػػػػػيالدم بمكجػػػػػػب شػػػػػػيؾ مسػػػػػػطر أك 
تحكيػػػؿ بنكػػػي لحسػػػاب الجيػػػة الخيريػػػة مػػػع تزكيػػػد 
الجيػػػة المشػػػرفة بصػػػكرة مػػػف الشػػػيكات المنصػػػرفة 

 أك قسائـ التحكيؿ البنكي.

المنشػػػػأة التجاريػػػػة عنػػػد تسػػػػميميا الجيػػػػة  أف تمتػػػـز .8
الخيريػػة مػػا يخصػػيا مػػف تبػػرع الػػنص فػػي صػػمب 
الشيؾ المسطر أك أمر التحكيؿ عمػى أسػـ الجيػة 
الخيريػػػػة أك رقػػػػـ حسػػػػابيا كأف المبمػػػػل ىػػػػك التبػػػػرع 
 االختيارم ببكاقي اليمؿ مف العمالء المتسكقيف.

أف يتػػكفر فػػي إجػػراءات الجيػػة التجاريػػة كنظاميػػا  .9
بطيا بخصػػػػػػػكص التبػػػػػػػرع باليمػػػػػػػؿ اآللػػػػػػػي كضػػػػػػػكا

 المتطمبات كالمميزات التالية :

 –يػػػتـ اسػػػتخداـ فئػػػات دفػػػع منفصػػػمة مثػػػؿ )النقػػػد  - أ
 شبكة نقاط البيع( تككف خاصة بالتبرع باليمؿ.

يخصػػػػص حسػػػػاب بنكػػػػي مسػػػػتقؿ باسػػػػـ )المنشػػػػأة  - ب
التجاريػػة مضػػافان إليػػو عبػػارة بػػكاقي اليمػػؿ( ُتجمػػػع 

يتكػػكف ىػػذا فيػو المبػػالل المتبػرع بيػػا مػػف العمػالء ك 
الحساب مػف حسػابات فرعيػة يخصػص كػؿ كاحػد 
منيػػػا لكػػػؿ جيػػػة خيريػػػة مسػػػتفيدة بمكجػػػب العقػػػكد 

 كالمكافقات.
 

therewith) the license number for 

collection of donations and its validity 

duration, and name of the commercial 

enterprise and its commercial register 

number. 

5. Collection of donations of remaining 

halalas shall be conducted under a 

two-party contract, namely the 

commercial enterprise providing the 

service of donation of remaining 

halalas and the charity entity. The 

contract shall state obligations of both 

parties provided that the commercial 

enterprise will not charge any fees for 

provision of the service. 

6. The contract period shall not exceed 

more than one year. It may be 

extended for more than one period 

with the consent of the authority 

supervising the charity entity, 

provided that all previous licenses of 

donation collection and their related 

accounts have been settled prior to 

granting renewal approval at the end 

of the financial year. 

7. Donation dues of every charity entity 

shall be paid by a crossed check or a 

bank remittance to its account, 

provided that the supervisory 

authority shall be furnished with 

copies of paid checks or bank 

remittance coupons. 

8. The commercial enterprise shall be 

committed to state, in the crossed 

check or remittance order, the name or 

account No. of the charity entity and 

that the amount is the donation of 

remaining halalas by shoppers. 

9. The halala-donation procedures, 

automatic system, and controls of the 

commercial enterprise shall include 

the following requirements and 

features: 

a. Using a separate special payment 

means (e.g. cash, Point of Sale) for 

donation of halalas. 

b. Allocating independent bank account 

under the name of (the commercial 

enterprise, in addition to the clause 

"remaining halalas") to keep therein 

amounts donated by costumers. This 

account shall include sub-accounts, 

each of which shall be designated for 

each beneficiary charity entity under 

contracts and permissions. 
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 التعاونية:والصناديق الجمعيات 
 

 الجمعيات التعاونية 

 الجمعيات التعاونية تحت التأسيس: - أ

يسػػػػػمح بفػػػػػتح حسػػػػػاب أمانػػػػػة بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم لمجمعيػػػػػة 
رأس المػػاؿ كفػػؽ  التعاكنيػػة تحػػت التأسػػيس لغػػرض جمػػع

 الشركط اآلتية:
 

خطػػػػػاب مػػػػػف الجيػػػػػة المختصػػػػػة فػػػػػي كزارة الشػػػػػئكف  .1
االجتماعية مكجو لمبنؾ ينص فيو عمػى أف الجمعيػة 
التعاكنيػػػة تحػػػػت التأسػػػػيس، كأف الػػػػكزارة تكافػػػػؽ عمػػػػى 
فػػتح حسػػاب ليػػا لغػػرض جمػػع رأس المػػاؿ مكضػػػحان 
فيػػػػو، اسػػػػـ الجمعيػػػػة تحػػػػت التأسػػػػيس، كاسػػػػـ رئػػػػيس 

لمسػػػئكؿ عػػػف التنسػػػيؽ مػػػع البنػػػؾ المجنػػػة التأسيسػػػية ا
بشأف الحسػاب كرقػـ سػجمو المػدني كصػكرة مػف عقػد 

 التأسيس االبتدائي لمجمعية.

 

يفػػتح حسػػاب األمانػػة لمػػدة سػػتة أشػػير فقػػط، كيسػػمح  .2
بالتمديػػػػد سػػػػتة أشػػػػير أخػػػػرل بمكجػػػػب طمػػػػب مكجػػػػو 
لمبنػػػػػػؾ مػػػػػػف الجيػػػػػػة المختصػػػػػػة فػػػػػػي كزارة الشػػػػػػؤكف 

 االجتماعية.
 

شيار ا .3 لجمعيػة خػالؿ المػدة في حاؿ تعذر تسجيؿ كا 
( أعػػاله تعػػاد 2المطمكبػػة المكضػػحة فػػي الفقػػرة رقػػـ )

المبػػػػالل المكدعػػػػة فػػػػي حسػػػػاب األمانػػػػة بمكافقػػػػة مػػػػف 
الجيػػة المختصػػة فػػػي كزارة الشػػئكف االجتماعيػػة مػػػع 

 إيضاح كيفية إعادتيا كلمف تسمـ.

 
شػػػػػيار الجمعيػػػػػة عمػػػػػى البنػػػػػؾ  .4 فػػػػػي حػػػػػاؿ تسػػػػػجيؿ كا 

كتحكيػػػػػػؿ اسػػػػػػتيفاء متطمبػػػػػػات الفقػػػػػػرة )ب( الالحقػػػػػػة 
 حساب األمانة إلى حساب جارم.

 

 :الجمعيات التعاونية المرخصة  - ب
يسػػػمح لمبنػػػكؾ فػػػتح حسػػػاب بػػػاللاير السػػػعكدم لمجمعيػػػات 

 التعاكنية كفقان لمشركط كالمتطمبات اآلتية:
يفػػػػتح الحسػػػػاب بطمػػػػب مػػػػف رئػػػػيس الجمعيػػػػة  .1

كيػدار بتكقيػع مشػترؾ مػف رئػيس الجمعيػػة أك 
 سي(.نائبو مع أميف الصندكؽ )تكقيع أسا

صػػكرة مػػػف قػػػرار التسػػػجيؿ كاإلشػػػيار )شػػػيادة  .2
تسػػجيؿ الجمعيػػة( الصػػادر مػػف كزارة الشػػئكف 

 Cooperative Societies and Funds: 
 

 Cooperative Societies 

A- Cooperative Societies Under 

Establishment  

A Saudi Riyal trust account may be 

opened for a cooperative society under 

establishment for the purpose of capital 

raising in accordance with the following 

conditions: 
1. A letter from the appropriate entity at 

the Ministry of Social Affairs 
addressed to the bank, stating that the 
cooperative society is under 
establishment and that the Ministry of 
Social Affairs agrees to open an 
account for the purpose of capital 
raising. The letter shall state the name 
of society under establishment, civil 
register number and name of 
constituent committee chairman in 
charge of coordinating with the bank 
regarding the account and a photocopy 
of the society’s preliminary articles of 
association. 

2. A trust account is opened for only six 
months. This period may be extended 
for another six months upon a request 
addressed to the bank by the 
concerned entity at the Ministry of 
Social Affairs.  

3. If the society is not registered and 
proclaimed within the period stated in 
the above Paragraph (2), amounts 
deposited in the trust account shall be 
returned with the approval of the 
concerned entity at the Ministry of 
Social Affairs, which to state how 
such amounts will be returned and to 
whom they will be delivered.  

4. If the society is registered and 

proclaimed, the bank shall fulfill the 

requirements of the following 

paragraph (b) and convert the trust 

account into a current account.   
    

B- Licensed Cooperative Societies: 

Banks are allowed to open a Saudi-Riyal 

account  for cooperative societies in 

accordance with the following conditions 

and requirements: 

1. An account shall be opened at the 
request of the society chairman and 
managed by a joint signature of the 
society chairman, or his deputy, and 
the cashier (basic signature). 

2. A photocopy of registration and 
proclamation (the society 
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 االجتماعية.
صػػػػػػػكرة مػػػػػػػف قػػػػػػػرار تشػػػػػػػكيؿ مجمػػػػػػػس اإلدارة  .3

الصػػػػػادر مػػػػػف كزارة الشػػػػػئكف االجتماعيػػػػػة أك 
 المكافؽ أك المصادؽ عميو منيا.

 صكرة مف عقد التأسيس. .4
 صكرة مف الالئحة األساسية لمجمعية. .5
ر اليكيػػات الشخصػػية ألعضػػاء اسػػتيفاء صػػك  .6

 مجمس اإلدارة.
 

 
 
 
 
 

 :الصناديق التعاونية 
يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات لمصناديؽ التعاكنية 
التي تنشا في الجيات الحككمية الرسمية لمنسكبييا 
)مثؿ الصناديؽ الطالبية كالمقاصؼ المدرسية 

 كمثيميا( كفؽ الشركط التالية:
نشاء الصندكؽ صكرة قرار السماح أك المكافقة بإ -1

أك الصناديؽ الصادر مف كزير الجية أك مدير 
 عاـ أك رئيس القطاع.

 تسمية الصندكؽ باسـ الجية التابع ليا. -2

يفتح الحساب كيدار مف قبؿ مدير كأميف  -3
 صندكؽ الجية التابع ليا الصندكؽ.

استيفاء صكر اليكيات الشخصية لممخكليف بفتح  -4
دارة الحساب كمجمس اإلدارة إذا كاف لو  كا 

 إدارة.  مجمس

صكرة الالئحة المنظمة لمصندكؽ الصادرة مف  -5
 الجية الحككمية.

 :والوصايا األوقاف الخيرية
يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات لألكقاؼ الخيرية 

 باللاير السعكدم كفقا لمشركط اآلتية:كالكصايا 
 
 :الوقف الخيري العام 

يسمح بفتح حساب مكحد في المناطؽ التي ال يكجد 
كع لمؤسسة النقد فقط بحيث يككف فتح فييا فر 

الحساب بمكجب خطاب مف معالي كزير الشئكف 
اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد كينص فيو 

إيرادات   مى طمب فتح الحساب تحت مسمى ػع
كما يجب أف يحدد كذلؾ المخكليف    غالؿ

بصالحية تشغيؿ الحساب بتكقيع مشترؾ كحدكد 
فكيضيـ لغيرىـ كعمى البنؾ صالحياتيـ المالية أك ت

registration certificate) issued by the 
Ministry of Social affairs. 

3.  A photocopy of the resolution 
forming the board of directors 
issued, approved or endorsed by the 
Ministry of Social affairs.  

4. A photocopy of the articles of 
association. 

5. A photocopy of the society’s 
bylaws. 

6. Photocopies of personal identity 
cards of members of board of 
directors. 

 
 

 Cooperative Funds 
 

Banks may open accounts for the 
cooperative funds established by 
governmental organizations for their 
employees (such as student funds, 
school canteens and the like) 
according to the following conditions: 

1. A copy of the decision allowing or 
approving the establishment of the 
fund(s) issued from the competent 
Minister or the General Director of the 
organization or the concerned sector 
Head. 

2. The fund shall be named after the 
organization that established it. 

3. The account shall be opened and 
operated by the manager and treasurer 
of the organization where the fund is 
established. 

4. Copies of personal identification 
documents of the persons authorized 
to open the account and the board of 
directors, if any. 

5. A copy of the Rules regulating the 
fund issued by the concerned 
government organization. 

 

 

Charitable Endowments and Wills: 
Banks may open accounts in Saudi 
Riyal for charitable endowments and 
wills subject to the following 
conditions: 

 

 Public Endowment: 
A main consolidated account may be 
opened in areas where SAMA has no 
branches only, provided that the 
account should be opened pursuant to 
a letter from the Minister of Islamic 
Affairs, Endowment, Call and 
Guidance requesting opening the 
account under the title "proceeds 
(Iradat Ghelal)". The letter should also 
indicate the names of persons 
authorized to operate the account by 
joint signature, and their financial 
authorization limits, or their powers to 
delegate such authority to others. The 
bank shall obtain photocopies of the 
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استيفاء صكر ىكيات المخكليف كمكافقة المؤسسة 
 الحساب.عمى فتح 

 

 :الوقف الخيري األىمي /الخاص 
يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات بنكية ليذا النكع مف 
الكقؼ بحيث يككف الحساب باسـ الكقؼ كعمى 
البنؾ الحصكؿ عمى صكرة الصؾ الشرعي لمكقفية 

المكقؼ لمعيف كصكرة  ينص عمى إيقاؼ الذم
الصؾ الشرعي لمنظارة الذم ينص عمى التصرؼ 

ال حاجة أف في الكقؼ كتنفيذ شرط الكاقؼ ك 
يتضمف صؾ النظارة النص عمى فتح الحسابات 

حيث أف فتح الحسابات ىك مف مقتضى البنكية 
كيجب عمى البنؾ استيفاء صكرة اليكية كاليتو. 

صكر مع الشخصية لمناظر /الناظريف كمطابقة ال
كمف  البنؾ األصكؿ كالمصادقة بالمطابقة مف قبؿ

 قبؿ الناظر.
 :الوصية 

بحيث كصايا مليسمح لمبنكؾ بفتح حسابات بنكية 
كعمى  صية )كصية ....(يككف الحساب باسـ الك 

 الذم صايةلك االبنؾ الحصكؿ عمى صكرة صؾ 
كيجب عمى البنؾ مضمكف الكصية. ينص عمى 

 لمكصي/ لألكصياءة استيفاء صكرة اليكية الشخصي
كمطابقة الصكر مع األصكؿ كالمصادقة بالمطابقة 

 .كصيكمف قبؿ ال البنؾ مف قبؿ
 

ـــــة ـــــة والرياضـــــية والجتماعي ـــــوادي الثقافي ـــــوت  الن وبي
 :الشباب

  النــــوادي المرخصــــة مــــن الرئاســــة العامــــة لرعايــــة
 الشباب:  

يسػػػمح لمبنػػػكؾ بفػػػتح حسػػػابات بػػػاللاير السػػػعكدم ليػػػذه 
 ـ المستندات التالية:النكادم عند تقدي

 مكافقة كزارة المالية عمى فتح الحساب. .1

صػػػػكرة التػػػػرخيص الصػػػػادر عػػػػف الرئاسػػػػة العامػػػػة  .2
 لرعاية الشباب.

 صكرة قرار تشكيؿ مجمس اإلدارة. .3

تفػػكيض مػػف مجمػػس اإلدارة لألشػػخاص المخػػكليف  .4
دارتو.  )تكقيع مشترؾ( بفتح الحساب كا 

الحسػػػػػػابات الخاصػػػػػػة بمشػػػػػػاركة كدعػػػػػػـ أعضػػػػػػاء  .5
 بالنػػػادم كجمػػػاىيره ال يتطمػػػب ليػػػا مكافقػػػةالشػػرؼ 

IDs of the authorized signatories and 
SAMA’s approval to open the 
account. 

 

 National/Private Endowment : 
Banks may open accounts for this type 
of endowment (Wakf), provided that 
the account should be opened in the 
name of the endowment. The bank 
shall obtain a photocopy of the legal 
deed whereby the property is 
endowed, and a photocopy of the legal 
deed of trusteeship stipulating disposal 
of the endowment as per the 
conditions of the person who offered 
the property. The deed of trusteeship 
of the wakf need not necessarily 
contain a provision for opening bank 
accounts, as opening accounts is a 
matter of course in the context of his 
trusteeship. The bank must obtain 
photocopy of the ID of the trustee(s) 
and check it against the original, 
conformity with the original should be 
certified by the bank and the trustee. 

 
 Wills: 

Banks are allowed to open accounts for 

Wills in the name of the Will (Will of 

……..); the Bank must obtain a copy of 

the Will deed which includes the Will 

contents.  The Bank must obtain a copy of 

ID of the guardian/guardians.  The copies 

must be checked against the original and 

certified as true copies by the Bank and 

the guardians. 

 

Cultural, Sport, Social Clubs and 

Youth Houses: 
 Sport clubs licensed by the General 

Presidency for Youth Welfare; 
 

Banks may open Saudi Riyal accounts 
for these clubs upon submitting the 

following documents: 
1. Approval of the Ministry of Finance on 

opening the account. 

2. Copy of license from the General 

Presidency for Youth Welfare . 
3. Copy of the decision to form the Board 

of Directors . 
4. Authorization from the Board of 

Directors for the person(s) authorized to 

open and operate the account (joint 

signatures) . 
5. Accounts of contributions and subsidies 

of the club's members of honor and fans 

shall not require an approval from the 
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مػػف كزارة الماليػػة كيسػػمح بفتحيػػا بػػاللاير السػػعكدم 
كالعمػػػػالت األجنبيػػػػة كلكػػػػف يتطمػػػػب تمييزىػػػػا عػػػػف 

 حساب الدعـ الحككمي.

 صكر ىكيات المخكليف كأعضاء مجمس اإلدارة. .6
 

 :بيوت الشباب 

نفػػػػػس متطمبػػػػػػات النػػػػػػكادم المرخصػػػػػة مػػػػػػف الرئاسػػػػػػة 
 .   العامة لرعاية الشباب

 

  ــة ــوادي الثقافي ــة الخالن إلشــراف وزارة ة عاضــواألدبي
 الثقافة واإلعالم:

يسػػػمح لمبنػػػكؾ بفػػػتح حسػػػابات بػػػاللاير السػػػعكدم ليػػػذه 
 الجيات عند تقديـ المستندات التالية:

 مكافقة كزارة المالية عمى فتح الحساب .1

 صكرة الترخيص. .2

 صكرة قرار تشكيؿ مجمس اإلدارة .3

األشػػػػػػػػخاص  تفػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػس اإلدارة يحػػػػػػػػدد .4

دارتو.  المخكليف )تكقيع مشترؾ( بفتح الحساب كا 

 صكر ىكيات المخكليف كأعضاء مجمس اإلدارة. .5
 

 تجارية الخاصة )بنا  األجسام ومثيميا(النوادي ال: 

نفػػػػػػس المتطمبػػػػػػات الخاصػػػػػػة بالمنشػػػػػػآت االعتباريػػػػػػة 
بحسػػب كضػػعو القػػانكني )مؤسسػػة فرديػػة أك شػػػركة( 

 .3-1-300بالفقرة 
 

 

 

 مة ومؤسسات القطاع العام:الشركات العا
تشػػػػػػػمؿ ىػػػػػػػذه الفئػػػػػػػػة الشػػػػػػػركات كالمؤسسػػػػػػػات شػػػػػػػبو 
الحككميػػػة مثػػػؿ الخطػػػكط السػػػعكدية كأرامػػػػكك كسػػػابؾ 
كشػػركة االتصػػاالت السػػعكدية )لمزيػػد مػػف االسترشػػاد 
عػػػف تمػػػؾ الجيػػػات كأسػػػمائيا راجػػػع الممحػػػؽ   ب  (. 
كعمػػػػى البنػػػػؾ عنػػػػد فػػػػتح حسػػػػاب ليػػػػذه الشػػػػركات أف 

 تالية:يحصؿ عمى المستندات ال
 صػػػػػكرة مػػػػػف قػػػػػرار تشػػػػػكيؿ مجمػػػػػس اإلدارة  اسػػػػػتيفاء

 .الصادر عف مجمس الكزراء

 كيض مػػػػػف مجمػػػػػس اإلدارة لمشػػػػػخص المخػػػػػكؿ أك تفػػػػػ
األشػػػخاص المخػػػكليف بتشػػػغيؿ ىػػػذه الحسػػػابات، إلػػػى 

 .جانب مستندات تحديد اليكية كنمكذج لتكاقيعيـ
 

Ministry of Finance, and may be opened 

in Saudi Riyals and foreign currencies, 

but they shall be separated from the 

Government subsidy account. 

6. Copies of the identity cards of the 

persons authorized and the board 

directors. 

 Youth houses: 
The same requirements applicable to the 
clubs, licensed by the General 
Presidency for Youth Welfare, shall be 
applied to the Youth houses. 

 Cultural and literary Clubs and Clubs 

supervised by the Ministry of Culture 

and Information; 

Banks may open accounts in Saudi 

Riyals for such clubs upon presenting 

the following documents: 

1. The approval of the Ministry of Finance 

on opening the account. 

2. A copy of the license. 

3. A copy of the decision of formation of 

the Board of Directors. 

4. An authorization from the Board of 

Directors for the persons authorized to 

jointly sign on opening and operating the 

account. 

5. Copies of identity cards of the persons 

authorized and the board directors. 

 Private commercial clubs (body 

building clubs and the like);  

Same requirements as those of juristic 

entities based on the club legal status 

(individual institution or company) as 

those mentioned in clause 300-1-3. 
 

 

Public Corporations and Public Sector 

Entities : 

These organizations include quasi 

government corporations, such as Saudi 

Airlines, ARAMCO, SABIC and Saudi 

Telecommunication Co. (See Appendix 

"B" for further information). Before 

opening an account in Saudi Riyals or 

foreign currencies, for such 

organizations, the bank must obtain the 

following documents:  

 A photocopy of the resolution for 

formation of the board of directors 

issued by the Council of Ministers 

shall be obtained.  

 Authorization from the Board of 

Directors for the person/ persons 

authorized to operate these accounts 

along with his (their) ID documents 

and signatures specimen form. 
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 الغرف التجارية والصناعية:
س أمنػػػػاء تشػػػمؿ الغػػػرؼ التجاريػػػة الصػػػناعية كمجػػػال

تمػػؾ الغػػرؼ. لفػػتح حسػػاب ليػػذه الغػػرؼ أك مجالسػػيا 
البنػؾ أف  األجنبيػة عمػىباللاير السعكدم أك العمالت 

 يحصؿ عمى المستندات التالية: 
 صكرة مف قرار تشكيؿ مجمس اإلدارة. -1

تفػػػكيض مػػػف مجمػػػس اإلدارة لمشػػػخص المخػػػكؿ أك  -2
األشػػػػػػػػػخاص المخػػػػػػػػػكليف بفػػػػػػػػػتح كتشػػػػػػػػػغيؿ ىػػػػػػػػػذه 

دات تحديػػػد اليكيػػػة الحسػػػابات، إلػػػى جانػػػب مسػػػتن
 كنمكذج لتكاقيعيـ.

  :بنا  أو ترميم أو توسعو المساجد والجوامع
ُيسػػمح لمبنػػكؾ بفػػتح كاسػػتمرار الحسػػابات الخاصػػة ببنػػػاء 
أك تػػػػػرميـ أك تكسػػػػػعو المسػػػػػاجد كالجكامػػػػػع بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء 

 الشركط كالمستندات كاإلجراءات اآلتية :
 
خطػػػػاب مػػػػف كزارة الشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية كاألكقػػػػاؼ  .1

عكة كاإلرشػػػػاد أك أحػػػػد فركعيػػػػا فػػػػي المنطقػػػػة كالػػػػد
المعنيػػػػة بطمػػػػب فػػػػتح الحسػػػػاب كتحديػػػػد الغػػػػرض 

 منو.

 

صػػػػػػػكرة مػػػػػػػف مكافقػػػػػػػة كزارة الشػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػالمية  .2
كاألكقػػػاؼ كالػػػدعكة كاإلرشػػػاد أك أحػػػد فركعيػػػا فػػػي 
المنطقػػػة المعنيػػػة عمػػػى بنػػػاء أك تػػػرميـ أك تكسػػػعة 

 المسجد أك الجامع.
 

لشػػػػػػػػؤكف اسػػػػػػػػتيفاء القػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػادر مػػػػػػػػف كزارة ا .3
اإلسػػػػالمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد أك أحػػػػد 
فركعيػػػػا فػػػػي المنطقػػػػة المعنيػػػػة الخػػػػاص بتكػػػػكيف 
لجنة لمتابعػة بنػاء أك تػرميـ أك تكسػعة الجػامع أك 
المسػػػػػجد، برئاسػػػػػة مػػػػػػدير فػػػػػرع الػػػػػكزارة شخصػػػػػػيَا 
كعضػػػػكية اثنػػػػيف مػػػػف مسػػػػئكلي فػػػػرع الػػػػكزارة فػػػػي 

 المنطقة المعنية.

 

التػػالي ) فػػرع يكػػكف مسػػمى الحسػػاب عمػػى النحػػك  .4
كزارة الشػػػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػػػالمية كاألكقػػػػػػػػػاؼ كالػػػػػػػػػدعكة 

حسػػػاب .....  بنػػػاء  –كاإلرشػػػاد بمنطقػػػة ....... 
أك تػػػػػػػرميـ أك تكسػػػػػػػعة  ......  اسػػػػػػػـ الجػػػػػػػامع أك 

Chambers of Commerce & Industry: 
 

These include Chambers of Commerce 

& Industry and their Boards of 

Directors. For the bank to open an 

account for these organizations or their 

boards of directors in Saudi Riyals or 

Foreign Currencies, it must obtain the 

following documents: 

1. Copy of the decision to form the 

Board of Directors. 
2. Authorization from the Board of 

Directors for the person/ persons 

authorized to operate these accounts 

along with his (their) ID documents 

and signatures specimen form. 

 
Building, renovating or expanding 

small and large mosques:  
Banks may open special bank accounts 

for building, renovating or expanding 

small and large mosques after meeting the 

following conditions, documents and 

procedures: 

1. A letter from the Ministry of Islamic, 

Endowments, Call and Guidance 

Affairs or any of its branches in the 

concerned region requesting the 

opening of an account and indicating 

the purpose of the account.  

2. A copy of the approval of the Ministry 

of Islamic, Endowments, Call and 

Guidance Affairs or any of its 

branches in the concerned region of 

building, renovating or expanding a 

small or large mosque.  

3. Obtaining the decision made by the 

Ministry of Islamic, Endowments, Call 

and Guidance Affairs or any of its 

branches in the concerned region for 

forming a committee to supervise the 

process of building, renovating or 

expanding a small mosque or a large 

mosque. The committee formed shall 

be charied by the branch manager of 

the Ministry personally and include 

two members of the Ministry branch in 

the concerned region. 

4. The account name shall be as follows 

(The branch of the Ministry of Islamic, 

Endowments, Call and Guidance 

Affairs in the ……… region- the 

account ……. " building, renovating 
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 المسجد  (. 

 

تكػػػكف إدارة الحسػػػاب مػػػف قبػػػؿ مػػػدير فػػػرع الػػػكزارة  .5
فػػػػي المنطقػػػػة المعنيػػػػة شخصػػػػيان )تكقيػػػػع أساسػػػػي( 

مجنػػة المشػػار إلييػػا باالشػػتراؾ مػػع أحػػد عضػػكم ال
 أعاله أك كالىما.

 

اسػػتيفاء صػػكرة ىكيػػات أعضػػاء المجنػػة المخػػكليف  .6
 بالتكقيع .

 

ذا كانػػػػػػت مصػػػػػػدر  .7 تحديػػػػػػد مصػػػػػػادر األمػػػػػػكاؿ، كا 
األمػػكاؿ جمػػع تبرعػػات فيػػتـ إرفػػاؽ مكافقػػة الجيػػة 

 المختصة.

 

ال يػػتـ الصػػرؼ مػػف الحسػػاب إال بمكجػػب شػػيكات  .8
ؼ كبتكقيع مشػترؾ، كال يػتـ إصػدار بطاقػات صػرا

 ليذا الحساب نيائيان.  ة لي أك بطاقات ائتماني

 

تحديػػػػػػد مػػػػػػدة لسػػػػػػرياف الحسػػػػػػاب كربطيػػػػػػا بالمػػػػػػدة  .9
المحددة مف قبؿ الكزارة لبنػاء أك تػرميـ أك تكسػعة 
المسجد أك الجامع، كفي حػاؿ دعػت الحاجػة إلػى 
تمديػػػػػد مػػػػػدة التعامػػػػػؿ عمػػػػػى الحسػػػػػاب يػػػػػتـ ذلػػػػػؾ 
بمكجب خطاب مػف قبػؿ كزارة الشػؤكف اإلسػالمية 

كقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد أك الفػػرع المعنػػي فػػي كاأل
 المنطقة.

مكافقػػة كزارة الماليػػة إذا كػػاف مصػػدر األمػػكاؿ مػػف  .10
الميزانيػػػة العامػػػة لمدكلػػػة بمكجػػػب طمػػػب مػػػف كزارة 
الشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد 
تبمػػػػػػل لمبنػػػػػػؾ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػة النقػػػػػػد العربػػػػػػي 

 السعكدم.

 

مػدير إدارة ر العػاـ ك الػرئيس التنفيذم/المػديمكافقػة  .11
 عمى فتح الحساب.االلتزاـ 

 
 .فتح الحساب عندكضركرة إحاطة المؤسسة   .12

 

المجان المحمية لصرف/تسوية األجور العمالية 
 المناطق والمحافظات تب مارا

 

يسمح لمبنكؾ بفتح حسابات ليذه المجاف بػاللاير السػعكدم 
 -كفقان لممتطمبات التالية:

 

or expanding "….. "The name of large 

or small mosque" ) 

5. The operation of the account shall be 

by the Ministry branch's manager in 

the concerned region, personally 

(basic signature) with one or both 

members of the committee indicated 

above. 

6. Obtaining copies of the identification 

cards of the committee's members who 

are authorized to sign.  

7. Specifying the sources of the money, 

and if the source of the money is from 

donations, the approval of the 

concerned entity shall be attached.  

8. No disbursement for the account shall 

be made except with check with joint 

signatures, and no ATM or  credit 

cards shall be issued at all. 

9. The validity duration of the account 

shall be defined and connected to the 

duration specified by the Ministry for 

building, renovating or expanding the 

mosque. In case that the validity 

duration of the account needs to be 

extended, that shall be executed in 

accordance with a letter from the 

Ministry of Islamic, Endowments, Call 

and Guidance Affairs or its concerned 

branch of the region. 

10. Approval of the Ministry of Finance if 

the source of funds is from the general 

budget of the State at the request of the 

Ministry of Islamic Affairs, 

Endowments, Call and Guidance to be 

notified to the bank by the Saudi 

Arabian Monetary Agency. 

11. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

12. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
 

Local Committees for the 

Disbursement/Settlement of labor 

wages in the regions’ Emirates and 

Governorates  

Banks are allowed to open accounts for 

these committees in Saudi Riyals in 

accordance with the following 

requirements: 
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المنطقة، ينص عمػى طمػب استيفاء خطاب مف أمارة  .1
فػػػػػػػػػػتح الحسػػػػػػػػػػاب كغرضػػػػػػػػػػو، كأسػػػػػػػػػػماء كمناصػػػػػػػػػػب 

دارة الحساب.  األشخاص المخكليف بفتح كا 

 

أف يككف مسمى الحسػاب )المجنػة المحميػة لصػرؼ /  .2
مسػتحقات  –تسكية األجػكر بأمػارة / محافظػة ..... 

 عمالة شركة / مؤسسة .....(.
 

أف تتـ إدارة الحسػاب مػف قبػؿ عضػكيف مػف أعضػاء  .3
المخكليف )أثنيف عمى األقؿ( بتكقيػع مشػترؾ، المجنة 

عمػػػى أف يكػػػكف رئػػػيس المجنػػػػة أحػػػدىما أك نائبػػػو فػػػي 
حػػػػػاؿ غيابػػػػػو مػػػػػع المسػػػػػئكؿ المػػػػػالي لمجنػػػػػة أك أحػػػػػد 

 أعضائيا إذا لـ يكف لمجنة مسئكؿ مالي.
اسػػتيفاء صػػكرة مػػف قػػرار تشػػكيؿ المجنػػة العماليػػة فػػي  .4

 أمارة المنطقة أك المحافظة.

 

ع المخػػػػػكليف بػػػػػإدارة كتشػػػػػػغيؿ اسػػػػػتيفاء نمػػػػػاذج تكاقيػػػػػػ .5
 الحساب، كصكر ىكياتيـ.

 
اسػػػػػتيفاء صػػػػػكرة السػػػػػجؿ التجػػػػػارم سػػػػػارم المفعػػػػػكؿ  .6

 لممنشأة التي تعمؿ العمالة تحت كفالتيا.

 

 أف يككف التعامؿ عمى الحساب بمكجب شيكات. .7
 

 أف يستخدـ الحساب لمغرض المفتكح مف أجمو فقط. .8

دد أف يفتح الحسػاب لمػدة ال تتجػاكز سػنة كاحػدة كيجػ .9
لمػػدة مماثمػػة أك أقػػؿ منيػػا بطمػػب مػػف أمػػارة المنطقػػة 

 كمكافقة مدير االلتزاـ بالبنؾ.
 

 :الوطنية الجمعيات والمجانحسابات  
لسػػعكدم كالعمػػالت يسػػمح لمبنػػكؾ فػػتح حسػػاب بػػاللاير ا

مثػػػػؿ الجمعيػػػػة  الكطنيػػػػة كالمجػػػػاف األجنبيػػػػة لمجمعيػػػػات
 ةكالمجنػػػػػة الكطنيػػػػػة لمكافحػػػػػ لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف الكطنيػػػػة

 بعد استيفاء المستندات كالمتطمبات اآلتية: ىالعم
مكجػػو لمبنػػؾ  الجمعيػػة أك المجنػػةطمػػب مػػف رئػػيس  .1

 ينص فيو عمى فتح الحساب.

 

صػػػػػكرة مػػػػػف األمػػػػػر الممكػػػػػي المتضػػػػػمف المكافقػػػػػة  .2
 ممارسة أعماليا. لمجمعية أك المجنة

 

 .لمجمعية أك المجنةصكرة مف النظاـ األساسي  .3
 

الماليػػة فػػي صػػكرة مػػف الالئحػػة المنظمػػة لمشػػئكف  .4

1. Obtaining a letter from the region’s 
Emirate, providing for the request to 
open the account and containing the 
purpose, names, positions of persons 
authorized to open and manage the 
account. 

2. The name of the account should be 
(the Local Committee for the 
Disbursement / Settlement of wages in 
……….. Emirate /Governorate –
......company/institution employees’ 
salaries). 

3. The account should be managed by 
two authorized members of the 
Committee (at least two) with a joint 
signature. The chairman of the 
Committee or his deputy in his 
absence should be one of them along 
with the Chief Financial Officer of the 
Committee or one of its members if 
the committee has no financial official. 

4. Obtaining a copy of the decision 
forming the labor committee in the 
Emirate or Governorate. 

5. Obtaining the signature specimens of 
those authorized to manage and 
operate the account, along with copies 
of their IDs. 

6. A copy of a valid Commercial 
Register of the entity, which the labors 
work under its sponsorship. 

7. Dealing under the account should be 
by checks. 

8. The account should be used only for 
the purpose for which it is opened.  

9. The account should be opened for a 
period not exceeding one year and it is 
renewable for a similar period, or less, 
at the request of the Emirate of the 
region and the approval of the 
compliance officer at the bank.  

 

National Societies and 
Committees 

       Banks may open accounts in Saudi 

Riyal and foreign currencies for national 

committees and societies, such as the 

National Society for Human Rights and 

the Committee on Prevention of 

Blindness, upon obtaining the following 

documents and requirements: 

1. A request by the chairman of the 

society or committee addressed to 

the bank for opening of an account. 

2. A copy of the Royal Order 

approving the society or committee 

to exercise its activities. 

3. A copy of the society’s or 

committee’s articles of association. 

4. A copy of the society’s or 
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 .الجمعية أك المجنة

صػػػػػكر اليكيػػػػػات الشخصػػػػػية ألعضػػػػػاء المجمػػػػػس  .5
 .لمجمعية أك المجنةالتنفيذم 

تحديػػػػػػد أسػػػػػػماء المخػػػػػػكليف بػػػػػػالتكقيع مػػػػػػف رئػػػػػػيس  .6
كصػػػػػػكر ىكيػػػػػػاتيـ كنمػػػػػػاذج  الجمعيػػػػػػة أك المجنػػػػػػة

تػػػػكاقيعيـ مصػػػػادؽ عمػػػػى صػػػػحتيا مػػػػف الجمعيػػػػة 
كمف البنؾ، كيككف تغييػر المخػكليف بػالتكقيع بنػاءن 

مكجػو  الجمعيػة أك المجنػةطاب مف رئػيس عمى خ
 لمبنؾ المفتكح الحساب فيو.

ال يتـ الصرؼ مف الحساب إال بمكجػب شػيكات،  .7
 كبتكقيع مشترؾ.

  
 دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة:

 

بفػػػتح حسػػػابات بنكيػػػة لػػػدكائر الحجػػػز كالتنفيػػػذ فػػػي يسػػػمح 
المحػػػػػػػاكـ العامػػػػػػػة بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتيفاء الشػػػػػػػركط كالمسػػػػػػػتندات 

 -ية:اآلت
يفػػتح الحسػػاب بمكجػػب خطػػاب مػػف سػػعادة ككيػػؿ  .1

كزارة العػػػػػدؿ لمشػػػػػؤكف القضػػػػػائية أك مػػػػػف يفكضػػػػػو 
مكجػػػػو إلػػػػى البنػػػػؾ ُيحػػػػػدد فيػػػػو أسػػػػماء المخػػػػػكليف 
 بإدارتو )شخصيف عمى األقؿ( بتكقيع مشترؾ. 

مسمى الحسػاب ) المحكمػة العامػة فػي ....... /  .2
كيكػػػػػكف مسػػػػػتقالن عػػػػػف  دائػػػػػرة الحجػػػػػز كالتنفيػػػػػذ (،

حكمػػػة كعػػػف حسػػابات دكائػػػر الحجػػػز حسػػابات الم
 كالتنفيذ في المحاكـ األخرل.

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف بػالتكقيع كنمػاذج  .3
 تكاقيعيـ.

السػػػػػػحب مػػػػػػف الحسػػػػػػاب بمكجػػػػػػب شػػػػػػيكات فقػػػػػػط  .4
تصػػرؼ لممسػػتفيد األكؿ، كُيحػػدد فػػي مػػتف الشػػيؾ 
الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػف سػػػػػػػػحب الشػػػػػػػػيؾ كرقػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػية 

 كتاريخيا.
لحسػاب في حاؿ كجػكد شاشػات طرفيػة مرتبطػة با .5

لػػدل إدارات الحجػػز كالتنفيػػذ يكػػكف الغػػرض منيػػا 
اإلطػػػػالع كاالستفسػػػػار عػػػػف العمميػػػػات كاألرصػػػػدة 

 فقط دكف إجراء أم عمميات أخرل. 

ال يسمح بإصدار بطاقات صراؼ  لػي أك  .6
بطاقػػػػػات ائتمانيػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذه الحسػػػػػابات 

 نيائيان.

committee’s Rules governing its 

financial affairs. 

5. Copies of the ID cards of members 

of the society’s or committee’s 

executive board. 

6. Determining the names of authorized 

signatories by the Chairman of the 

society or committee, and producing 

copies of their ID cards, and 

specimen forms of their signatures 

certified by the society / committee 

or the bank. Changing authorized 

signatories shall be made pursuant to 

a letter from the chairman of the 

society or committee addressed to 

the bank with which the account is 

opened. 

General Courts/Attachment and 

Execution Departments: 
Opening bank accounts for 

Attachment and Execution Departments 

of General Courts shall be permissible 

after the fulfillment of the following 

conditions and documents:  

1. The account shall be opened under a 

letter to the bank from the Deputy 

Minister of Justice for Judicial Affairs 

or his authorized representative 

defining the names of the persons 

entitled (two as minimum) to operate 

the account with their joint signatures.  

2. The account shall be titled: (The 

General Court of ……../ Attachment 

and Execution Department) and shall 

be independent from the Court's 

accounts and the Attachments and 

Execution Departments in other 

Courts. 

3. Obtaining photocopies of the IDs of 

the persons entitled to sign with 

specimens of their signatures.  

4. Withdrawal from the account shall 
only be under checks payable to the 
primary beneficiary. The purpose of 
the withdrawal, the case number and 
its date shall be indicated within the 
check.  

5. In case of the availability of terminal 
screens linked to the account in the 
Attachment and Execution 
Departments; these shall be only for 
the purposes of view and inquiry about 
transactions, without executing any 
other operations. 

6. Issuance of ATM or credit cards for 

these accounts shall not be  allowed at 
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ال يسػمح بالتحكيػؿ بػيف ىػذه الحسػابات أك  .7
 منيا إلى حسابات أخرل.  

ال يسمح بالتحكيؿ مػف ىػذه الحسػابات إلػى خػارج  .8
مػػػػف ذلػػػػؾ إذا كػػػػاف صػػػػاحب  كيسػػػػتثنىالمممكػػػػة، 

الحؽ شخصان أجنبيان مقيمان خػارج المممكػة شػريطة 
أف يكػػكف السػػماح بالتحكيػػؿ بمكجػػب خطػػاب مػػف 
رئيس المحكمة متضمنان مكافقة ككيػؿ كزارة العػدؿ 

 لمشؤكف القضائية.

 

 
 

نبيـــــة والقنصـــــميات القواعـــــد الخاصـــــة بالســـــفارات األج
ــران والمنظمــات المتعــددة  والدبموماســيين وشــركات الطي

 األطراف وموظفييا:
 

الســـفارات والقنصـــميات والمؤسســـات التعميميـــة التابعـــة 
 ليا وموظفوىا:

يسػػػمح لمسػػػفارات األجنبيػػػة كالقنصػػػميات كالمؤسسػػػات  -1
التعميميػػػة التػػػي تعمػػػؿ تحػػػت رعايتيػػػا بفػػػتح حسػػػابات 

ت األجنبيػػة. كلكػػف ال يجػػكز بػػاللاير السػػعكدم كالعمػػال
ليا أف تفتح حسابات لصالح أك نيابة عف مؤسسػات 
أخرل مثؿ الشركات كاألعمػاؿ التجاريػة كالمؤسسػات 

 الخيرية كغيرىا.

عمػػى البنػػؾ الحصػػكؿ مػػف تمػػؾ الجيػػات الدبمكماسػػية  -2
عمػػى خطػػاب طمػػب فػػتح حسػػاب يحػػدد اسػػـ الحسػػاب 
كطبيعتػػػػػػػػو كالمقيمػػػػػػػػيف المخػػػػػػػػكليف بإدارتػػػػػػػػو كصػػػػػػػػكر 

تيـ الدبمكماسػػػػػػية مرفػػػػػػؽ بػػػػػػو صػػػػػػكرة البطاقػػػػػػة بطاقػػػػػػا
الدبمكماسية لمسفير أك القنصػؿ مصػادؽ عمييػا بخػتـ 
السػػػػػفارة أك القنصػػػػػمية أك إرفػػػػػاؽ بػػػػػديال عػػػػػف صػػػػػكرة 
البطاقػػػة الدبمكماسػػػية مصػػػادقة كزارة الخارجيػػػة عمػػػى 
الخطػػػاب أك مشػػػيد بشخصػػػية المسػػػئكؿ كاسػػػـ سػػػفارة 

تح البمػػد كعمػػى أف يسػػتكفي البنػػؾ مػػع ذلػػؾ اتفاقيػػة فػػ
أمػا فػي حالػػة كػكف السػفارة تحػت التأسػػيس  الحسػاب.

فػػػي المممكػػػة فػػػيمكف لمبنػػػكؾ فػػػتح حسػػػابات ليػػػا بعػػػد 
الحصكؿ عمى خطػاب أك مشػيد مػف كزارة الخارجيػة 
يحػػػػدد اسػػػػـ السػػػػفارة كالمسػػػػئكؿ عػػػػف فػػػػتح الحسػػػػابات 

كعمػػػى البنػػػؾ تحػػػديث البيانػػػات  كرقميػػػا،كنػػػكع ىكيتػػػو 
ة أك ليػػػػػػا كلمكظفييػػػػػػا بعػػػػػػد اكتمػػػػػػاؿ تأسػػػػػػيس السػػػػػػفار 

 القنصمية.
 

all. 

7. Money transfer between such accounts 
or to other accounts shall not be 
allowed. 

8. No money transfer outside the 

Kingdom from these accounts shall be 

allowed, except if the account holder 

is a foreign person residing outside the 

Kingdom, provided that the transfer 

permission shall be under a letter from 

the chairman of the Court, with the 

approval of the Deputy Minister of 

Justice for Judicial Affairs included in 

the letter. 
 

Rules for Foreign Embassies, Consulates, 

Diplomats, Airlines and Multilateral 

Organizations and their Employees: 
 

Embassies, Consulates and their 

Educational Institutions and Employees: 
1. Foreign Embassies and Consulates and 

educational institutions operating under 

their auspices are permitted to open 

Saudi Riyal and Foreign Currency 

accounts. They are not permitted to open 

accounts for or on behalf of other 

entities, such as business or charitable / 

philanthropic organizations, etc. 

2. The bank must obtain from such 

diplomatic entities a letter for opening 

the account specifying the name, nature 

and purpose of the account and names of 

residents authorized to operate the 

account. The letter should be attached 

with photocopies of the diplomatic card, 

of persons authorized to operate the 

account together with photocopies of 

diplomatic card of the ambassador or the 

consul attested by the stamp of the 

embassy or the consulate. Alternatively 

the letter may be attested by the Ministry 

of Foreign Affairs or a certificate of 

introduction of officer in charge and the 

name of embassy. In either case, the 

bank shall edit and complete the account 

opening agreement. If the embassy is 

under formation in the kingdom, the 

bank may open account for it after 

obtaining a letter or an evidence from 

the Ministry of Foreign Affairs 

specifying the name of the embassy and 

the officer authorized to open the 

account and type and number of his 

identify card. The bank shall update the 

information related to the embassy and 

its staff upon completion of the 

formation process of the embassy or the 

consulate. 
 

 
 
 
 
 
 

 
300-1-6 

 
 
 

300-1-6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 100 

266-5-6-3 
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 الدبموماسيون المقيمون:
يجػكز لمدبمكماسػػييف المقيمػيف العػػامميف فػي السػػفارات 
األجنبيػػػػة كالقنصػػػػميات أف يفتحػػػػكا حسػػػػابات بالريػػػػػاؿ 
السػػػػػػعكدم كالعمػػػػػػالت األجنبيػػػػػػة. كتكػػػػػػكف بطاقػػػػػػاتيـ 
الدبمكماسػػػػػػية الصػػػػػػادرة مػػػػػػف كزارة الخارجيػػػػػػة كافيػػػػػػة 

كماسػػي لمتعريػػؼ بيػػـ كصػػكرة مػػف جػػكاز السػػفر الدبم
أمػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة  العميػػػػػػػؿ.ممػػػػػػػؼ الحفػػػػػػػظ بلممطابقػػػػػػػة ك 

لمدبمكماسػػػييف الػػػذيف يعممػػػكف عمػػػى تأسػػػيس سػػػفارات 
مػػػػػف البنػػػػػؾ  المممكػػػػػة فيتطمػػػػػبحديثػػػػػة لبمػػػػػدانيـ فػػػػػي 

الحصكؿ عمى خطػاب مػف كزارة الخارجيػة أك مشػيد 
يحػػػدد اسػػػـ سػػػفارة البمػػػد كاسػػػـ المسػػػئكؿ الدبمكماسػػػي 

عمػػػى  كاليكيػػػة المعرفػػػة لػػػو كعمػػػى البنػػػؾ أف يحصػػػؿ
كيحػػػػدث ممػػػػؼ العميػػػػؿ  الدبمكماسػػػػي،صػػػػكرة الجػػػػكاز 

 السفارة.عند اكتماؿ تأسيس 
 

 الدبموماسيون الزائرون لميام مؤقتة:

يجػػػػػػكز ليػػػػػػؤالء الدبمكماسػػػػػػييف أف يفتحػػػػػػكا حسػػػػػػابات 
بالريػاؿ السعكدم ك بالعمالت األجنبية. كعمى البنػؾ 

-300باإلضػػافة إلػػى المسػػتندات المطمكبػػة بمكجػػب 
حصػػػػػػكؿ مػػػػػػف السػػػػػػفارة أك عػػػػػػف أعػػػػػػاله، ال 1-6-2

كزارة الخارجيػػة  طريقيػػا عمػػى شػػيادة أك خطػػاب مػػف
كعمػػػػى البنػػػػؾ الحصػػػػكؿ عمػػػػى . يحػػػػدد كقػػػػت الميمػػػػة

مػػػػدير إدارة مكافقػػػػة الػػػػرئيس التنفيذم/المػػػػدير العػػػػاـ ك 
حاطػػة المؤسسػػة ك االلتػػزاـ عمػػى فػػتح الحسػػاب،   عنػػدا 

. كيجػػب إقفػػاؿ ىػػذه الحسػػابات بانتيػػاء فػػتح الحسػػاب
كفػػي حػػاؿ انتيػػاء مػػدة الزيػػارة  يمػػة(.)الممػػدة الزيػػارة 

كلػػـ يقػػدـ تجديػػدا ليػػا كلػػـ يػػتـ تصػػفية الرصػػيد فيجػػب 
الحصػػػػكؿ مػػػػف العميػػػػؿ عمػػػػى خطػػػػاب مكجػػػػو لمبنػػػػؾ 
مصػػػػادؽ عميػػػػو مػػػػف السػػػػفارة يفيػػػػد بالمغػػػػادرة كيحػػػػدد 

 حسابو.طريقة تسميمو رصيد 
أمػػػا الزائػػػركف لغيػػػر ميػػػاـ رسػػػمية أك فػػػي ميػػػاـ لمػػػدة 

بنػػػؾ بفػػػتح حسػػػابات قصػػػيرة لعػػػدة أيػػػاـ فػػػال يسػػػمح لم
 ليـ.

 

 شركات الطيران األجنبية وموظفوىا:
 

يجػػكز لشػػركات الطيػػراف األجنبيػػة أف تفػػتح حسػػابات 
بالريػػػػػاؿ السػػػػعكدم كبػػػػالعمالت األجنبيػػػػة ألغراضػػػػيا 
األساسػػػػية. كلكػػػػف ال يجػػػػكز ليػػػػا أف تفػػػػتح حسػػػػابات 

Resident Diplomats : 
Resident diplomats working for 

foreign embassies and consulates can 

open bank accounts in Saudi Riyal and 

foreign currencies. For identification 

purposes, their passport or diplomatic 

card issued by the Ministry of Foreign 

Affairs will be sufficient and 

photocopy of the diplomatic passport 

for verification and customer’s file. 

With regard to diplomats engaged in 

the foundation of new embassies for 

their countries in the Kingdom, the 

bank must obtain a letter from the 

Ministry of Foreign Affairs or an 

Identification certificate specifying the 

name of country of embassy, 

diplomatic officer in charge and his 

identification card. The bank must 

obtain the diplomatic passport and 

update customer’s file upon 

completion of foundation.  
 

Diplomats on Temporary Visit: 
 
These diplomats can open accounts in 

Saudi Riyals and foreign currencies. In 

addition to the identification requirements 

described in 300-1-6-2 above, the bank 

must obtain from the embassy or through it 

a letter from the Ministry of Foreign 

Affairs specifying the term of their 

assignment. The bank must obtain an 

approval of both the compliance officer 

and the chief executive officer (the 

general director) to open the account and 

informing SAMA when opening the 

account by the bank. Accounts must be 

closed when the visit (the assignment) 

expires and if no extension of the visit is 

received and the balance of the account 

remains unsettled, then a letter from the 

customer addressed to the bank and 

attested by the embassy should be obtained 

advising the departure of the account 

holder and specifying the method of his 

receipt of the balance of the account.  
Banks are not permitted to open accounts 

for visitors for unofficial or short term 

assignments for few days.  
 

Foreign Airlines and their Employees : 
 

Foreign Airlines can open accounts in 

Saudi Riyals or foreign currencies for 

their basic objectives. They are not 

permitted to open accounts for or on 

behalf of any other juristic entities or 

300-1-6-2 
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لصػػػػػػػػػالح أك نيابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػػػات كالكيانػػػػػػػػػات 
لييئػػػػػػػػػات االعتباريػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػرل مثػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػركات كا

كاألعمػػػػاؿ التجاريػػػػة كالمؤسسػػػػػات الخيريػػػػة كسػػػػػكاىا. 
 كيمكف فتح الحسابات كفقان لمشركط التالية: 

يجب أف يكػكف الشػخص المفػكض بفػتح الحسػاب  .1
ذا كػاف غيػػر  لشػركة الطيػراف مقيمػػان فػي المممكػػة كا 

أك  سػػػعكدم يجػػػب أف يكػػػكف تحػػػت كفالػػػة الشػػػركة
. كتنطبػػػؽ عمػػػى ىػػػذا تػػػرخيص الككالػػػة )لمػػػككالء(

خص شركط تحديد اليكية الخاصػة بػالمقيميف الش
 في المممكة. 

أك مكافقػػػػػػة صػػػػػػكرة مػػػػػػف يجػػػػػػب الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى  .2
 الطيراف المدني. تصريح رئاسة

صػػػػػكرة التػػػػػرخيص الصػػػػػادر مػػػػػف الييئػػػػػة العامػػػػػة  .3
لالستثمار إذا كانت الشركة تزاكؿ نشػاطيا بشػكؿ 

 مباشر بدكف كجكد ككيؿ

صػػكرة السػػجؿ التجػػارم الػػذم يػػتـ مزاكلػػة النشػػاط  .4
 بمكجبو أك استنادا إليو.

قصػػػػر أغػػػػراض الحسػػػػاب عمػػػػى اسػػػػتالـ عائػػػػدات  .5
العمػػػػػػػػػؿ التجػػػػػػػػػارم كتسػػػػػػػػػديد النفقػػػػػػػػػات لمػػػػػػػػػككالء 

 كالمكرديف اآلخريف.

أمػػػا الحسػػػابات الخاصػػػة بمػػػكظفي تمػػػؾ الشػػػركات  .6
 .1-200فينطبؽ عمييا ما تضمنتو الفقرة 

 

 

 :األطرافالقواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة 
 

  والمؤسسات والييئات التابعة لم اإلسالمي رابطة العا
 : ليا

  رابطة العالم اإلسالمي: 
يسمح بفتح حسابات بالريػاؿ السعكدم كالعمالت 
األجنبية لرابطة العالـ اإلسالمي بعد استيفاء الشركط 

 :كاإلجراءات اآلتية
 أوًل: الحساب الرئيسي :

 متطمبات فتح الحساب الرئيس : . أ
ئيس الرابطة مكجو إلى كتاب مف رئيس أك نائب ر  .1

البنؾ ينص عمى طمب فتح حساب رئيس أك 
استمرار الحساب الحالي كتحديثو، محددان فيو 

organizations such as corporations, 

business or charitable organizations, 

etc. The accounts may be opened 

subject to the following conditions: 

1. The person authorized to open the 

bank account for the airline must be a 

resident of Saudi Arabia. If such 

person is a non-Saudi he must be 

under the sponsorship of the company, 

or the license of the agency (agents). 

Identification required from residents 

in the Kingdom will apply.  
2. Approval or authorization from the 

Civil Aviation Authorities must be 

obtained. 
3. A copy of the license issued by the 

General Authority of Investment if the 

company directly undertakes its 

business without an agent. 

4. A copy of the commercial register on 

the basis of which the entity's activity 

is performed.  

5. The account should only be used for 

receiving business proceeds and for 

payment of business expenses to 

agents and other suppliers.  
6. Accounts maintained by the 

employees of those companies will be 

subject to clause 200-1. 
 
 

Rules for Multilateral Organizations: 

 Institutions and Organizations of the 

Muslim World League (MWL), 

Including the International Islamic 

Relief Organization (IIRO). 
 

 The Muslim World League (MWL)  

Accounts in Saudi riyal and foreign 

currencies may be opened for the 

MWL’s Organization upon fulfilling the 

following conditions and procedures: 

 

First. MAIN ACCOUNT: 

 

a. Requirements for opening main 

account: 
1. A letter from the Secretary General or 

vice Secretary General of the MWL 
addressed to the bank requesting the 
opening of a main account or 
maintaining and updating the existing 
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الغرض مف الحساب كأف المخكليف بإدارتو بتكقيع 
مشترؾ ىما رئيس الرابطة أك نائبو كالمدير المالي 

 تكقيعان أساسيان .
 صكرة اتفاقية المقر في المممكة. .2
 الممحؽ باتفاقية المقر. صكرة مف البركتكككؿ .3
صكرة مف قرار تشكيؿ مجمس إدارة الرابطة كتعييف  .4

 مسئكلييا كصالحياتيـ.
استيفاء استمارة )عقد( فتح الحساب مف المفكضيف  .5

تتضمف تحديد الغرض مف الحساب كمصادر 
 الدخؿ كالمستفيديف الحقيقييف.

صكرة ىكية رئيس الرابطة كنائبو كالمسئكؿ المالي،  .6
 س اإلدارة مصادقان عمييا مف الرابطة.كأعضاء مجم

يفتح حساب رئيس كاحد فقط لمرابطة باسميا الكارد  .7
في اتفاقية المقر لشيداع كالسحب كالتحكيؿ كنحك 
ذا كاف سبؽ لمبنؾ فتح الحساب الرئيس قبؿ  ذلؾ، كا 
صدكر ىذه المتطمبات كحددتو الرابطة حسابان رئيسان 

 عدة.فتحدث بياناتو كفؽ متطمبات ىذه القا
ُيفتح الحساب لدل اإلدارة العامة )المركز الرئيس(  .8

  لمبنؾ أك الفرع الرئيس في المنطقة.
مكافقة الرئيس التنفيذم / المدير العاـ كمدير إدارة  .9

االلتزاـ في البنؾ عمى فتح الحساب أك عمى 
 استمرار الحساب القائـ حاليان كتحديثو.

قصر خدمة الياتؼ المصرفي كاالنترنت عمى  .10
ستعالـ عف األرصدة كالتحكيؿ مف الحسابات اال

 الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
 إحاطة مؤسسة النقد حاؿ فتح الحساب. .11
تقع مسئكلية االلتزاـ ببنكد البركتكككؿ الممحؽ  .12

 باتفاقية المقر عمى الرابطة نفسيا.
 
 
 
 
 

   ضوابط اليداعات : . ب
ُيسمح قبكؿ المبالل النقدية المكدعة مف منسكبي  .13

رابطة المعتمديف )الرسمييف( في حسابيا ال
 الرئيس كالحسابات الفرعية.

one. The letter shall define the purpose 
of the account and that the persons 
authorized to operate it by a joint 
signature are the Secretary General or 
vice Secretary General of the MWL 
and the financial director as a basic 
signature. 

2. A copy of the MWL’s Venue 
Agreement in the Kingdom. 

3. A copy of the protocol appended to the 
MWL’s Venue Agreement. 

4. Copies of the decisions of the 
formation of the Board of Directors of 
the MWL and the appointment of its 
executives and their powers. 

5. Obtaining an application form for 
opening the account from the 
authorized persons defining the 
purpose of the account, income 
sources, and real beneficiaries. 

6. Copies of the identity cards of the 
Secretary General and vice Secretary 
General of the MWL, financial 
director, and members of the Board. 
Such documents shall be certified by 
the MWL.  

7. A single main account shall be opened 
only for the MWL under its name as 
stated in the license. Such account shall 
be for depositing, withdrawing and 
transferring transactions and as 
applicable. If the bank has already 
opened a main account prior to these 
requirements and such account is 
defined by the MWL as the main 
account, its data shall be updated in 
accordance with the requirements of 
this Rule. 

8. The account shall be opened by the 
head office (headquarters) of the bank 
or its regional main branch. 

9. Approval of the CEO/Director General 
and compliance officer at the bank of 
opening the account or maintaining and 
updating the existing one. 

10.  The telephone banking and e-
banking services shall be limited to 
inquiry of the balances and transfers 
from the sub-accounts to the main 
account only. 

11. Informing SAMA of opening such 
account. 

12. The MWL shall be responsible for 
complying with provisions of the 
protocol appended to the Venue 
Agreement. 

 

b. Depositing Controls: 

13. Cash amounts deposited by 

officially authorized persons of the 

MWL in its main account and sub-

accounts shall be allowed. 

14. Deposits (cash, checks, transfers and 
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ُيسمح قبكؿ اإليداعات )النقدية كالشيكات  .14
كالحكاالت كنحكىا( في الحساب الرئيس ك 
الحسابات الفرعية الكاردة لمبنؾ مف داخؿ 
المممكة مف غير منسكبي الرابطة نفسيا كمف 

التي  غير منسكبي فركعيا المعتمديف )الرسمييف(
 يككف الغرض منيا ىبة أك إعانة أك كقؼ فقط.

ال يسمح قبكؿ اإليداعات كالتحكيالت الكاردة  .15
 لمبنؾ مف داخؿ المممكة إذا كانت تبرعات.

يجب استيفاء البيانات الكاردة في نماذج اإليداع  .16
كالتحكيؿ المطمكب استيفاءىا جميعيا، كالتحقؽ 

تأكيد مف بيانات المكدع/المحكؿ كعنكانو كامال ك 
 ذلؾ مف مكظؼ البنؾ.

 ج. ضوابط السحوبات :
ُيقصر الصرؼ مف الحساب الرئيس بكاسطة  .17

شيكات أك بالتحكيؿ فقط إلى جيات داخؿ المممكة 
كخارجيا مف خالؿ الحساب الرئيس أك بمكجب 
عضكية حكاالت مرتبطة بالحساب الرئيس )بالنسبة 

 لمحكاالت(.
مممكة إلى ُيسمح قبكؿ المبالل الكاردة مف خارج ال .18

حساب الرابطة الرئيس كالحسابات الفرعية مباشرة 
لدل البنؾ المنصكص في غرضيا أنيا ىبة أك 
إعانة أك تبرع كيسمح أيضان قبكؿ المبالل الكاردة 
إلى البنؾ ليحكليا إلى البنكؾ األخرل العاممة في 
المممكة أك خارج المممكة. كال يسمح بإيداعيا في 

نؾ أك تحكيميا إلى البنكؾ حسابات الرابطة لدل الب
أف تقدـ الرابطة لمبنؾ مكافقة الجية  إل بعداألخرل 

الرسمية المختصة في المممكة عمى دخكؿ المبمل 
سكاء كاف تحكيالن كاردان أك شيكات تحت التحصيؿ 

 أك نحكه.
 د. استثمار األرصدة:

يسمح لمرابطة فتح حسابات الستثمار أمكاليا  .19
في أنشطة يككف ليا  التي تزيد عف احتياجاتيا

عائد مالي يساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا عدا 
االستثمارات عالية المخاطر مثؿ المضاربات 

 المالية.
 

الحسابات الفرعية لفروع الرابطة وألنشطتيا  ثانيًا:
 المختمفة :

يسمح فتح حسابات فرعية مشتقة مف الحساب الرئيس 
ك انشطة لمرابطة أك مرتبطة بو ألغراض الفركع نفسيا أ

the like) in the main account and 

sub-accounts received by the Bank 

from inside the Kingdom by non-

employees of the MWL and its 

branches (officially authorized) that 

the purpose of which is a gift, aid or 

endowment only may be accepted. 

15. Deposits or transfers incoming to a 

bank inside the Kingdom, if they 

were donations, shall not be 

accepted.  
16. 16- All information provided in 

deposit and transfer forms should be 
filled out. Depositor's /transferor's 
information and full address shall be 
verified and certified by the bank 
staff. 

 

c. Withdrawal Controls: 

17. Disbursement from  of the  main 

account shall be limited only to 

cheques or transfers to entities 

within or outside the Kingdom   

through the main account or a 

transfer membership connected to 

the main account (for transfers). 

18. Incoming amounts as gifts, aid or 

donations from outside the Kingdom 

to the Muslim World League's main 

and sub accounts with a bank may 

be allowed.  Amounts incoming to 

the bank may also be accepted and 

transferred to other banks operating 

in or outside the Kingdom.  

Depositing these amounts with the 

bank or transferring them may not 

allowed be unless the Muslim World 

League submits an approval of the 

competent official entity in the 

Kingdom to the bank to accept these 

amounts whether they are incoming 

transfers or cheques for collection, 

etc. 
 

d. Balances Investment 

19. The Muslim World League may be 

allowed to open accounts for 

investing its excess funds in 

financial yields bearing activities 

that help  to achieve its objectives, 

excluding high-risk investments, 

such as financial speculations.  
  

Second. Subaccounts for The Muslim 

World League's branches and its 

various activities: 

Opening subaccounts derived from the 

Muslim World League main account or 

linked to it for the branches' purposes or 
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الرابطة المختمفة بعد استيفاء الشركط كالمستندات 
 اآلتية:

صكرة مف المكافقة الرسمية مف الجية المختصة  .1
في المممكة بافتتاح فرع الرابطة أك ممارسة النشاط 

 الفرعي.
كتاب مف رئيس أك نائب رئيس الرابطة مكجة إلى  .2

البنؾ لفتح الحساب الفرعي محدد فيو الغرض 
 دارة الحساب.كالمخكليف بإ

يسمح تفكيض مخكليف إلدارة الحساب مف منسكبي  .3
الرابطة بمكجب طمب مف رئيس الرابطة أك نائبو 
بحيث يقتصر تفكيضيـ عمى إجراء عمميات 
التحكيؿ مف الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس 

 فقط.
صكر ىكيات المخكليف بالتكقيع مصادقان عمييا مف  .4

 الرابطة.
كتحديث الحساب الرئيس مكممة ُتعد مستندات فتح  .5

كمحققة لمحسابات الفرعية حيث أف الغرض مف 
 الحسابات الفرعية تجميعي لمحساب الرئيس فقط.

في حاؿ سبؽ فتح الحسابات الفرعية قبؿ صدكر  .6
ىذه المتطمبات تحدث بياناتيا جميعان كفؽ متطمبات 

 ىذه القاعدة.
 

  المؤسسات والييئات التابعة لرابطة العالم
 المي ومنيا ىيئة اإلغاثة اإلسالمية :اإلس

يسمح فتح حسابات بالريػاؿ السعكدم كالعمالت 
األجنبية  لممؤسسات كالييئات التابعة لرابطة العالـ 
اإلسالمي كمنيا ىيئة اإلغاثة اإلسالمية بعد استيفاء 

 :الشركط كاإلجراءات اآلتية 
 أوًل: الحساب الرئيس :

 متطمبات فتح الحساب الرئيسي : . أ
كتاب مف رئيس المؤسسة أك الييئة التابعة لرابطة  .1

العالـ اإلسالمي مكجو إلى البنؾ ينص عمى طمب 
فتح حساب رئيس أك استمرار الحساب الحالي 

the Muslim World League's various 

activities may be allowed after the 

fulfillment of the following provisions 

and documents:  

1. A copy of the formal approval from the 

competent authority in the Kingdom of 

opening a branch of the Muslim World 

League or practicing sub-activity. 

2. A letter from the Secretary General or 

the Vice-Secretary General of the 

Muslim World League to the bank for 

opening the subaccount determining its 

purpose and the authorized persons to 

operate it.  

3. Designated persons of the Muslim 

World League may be authorized under 

a letter is from the Muslim World 

League's Secretary General or vice 

Secretary General to operate the 

account, and their authorization shall 

be limited to the making of transfer 

transactions from the subaccounts to 

the main account only. 

4. Copies of the authorized persons IDs 

signed and certified by the Muslim 

World League. 

5. Documents for opening and updating 

the main account are considered 

complementary and fulfilling the 

subaccounts, however, the purpose of 

the subaccounts is combined for the 

main account.  

6. In case subaccounts are already opened 

prior to the issuance of these 

requirements, all their information shall 

be updated in accordance with the 

requirements of this Rule.     

 Institutions and Organizations of the 

Muslim World League (MWL), 

Including the International Islamic 

Relief Organization (IIRO). 

Accounts in Saudi riyal and foreign 

currencies may be opened for the 

MWL’s Institutions and Organization, 

including the IIRO upon fulfilling the 

following conditions and procedures: 

 

First. MAIN ACCOUNT: 

a. Requirements for opening main 

account: 
1. A letter from the president of the MWL 

institution or organization addressed to 
the bank requesting the opening of a 
main account or maintaining and 
updating the standing one. The letter 
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كتحديثو، محددان فيو الغرض مف الحساب كأف 
المخكليف بإدارتو بتكقيع مشترؾ ىما رئيس 
 المؤسسة أك الييئة أك نائبو كالمدير المالي تكقيعان 

 أساسيان.
صكرة اتفاقية المقر في المممكة الخاصة برابطة  .2

 العالـ اإلسالمي.
صكرة مف البركتكككؿ الممحؽ باتفاقية المقر  .3

 الخاصة برابطة العالـ اإلسالمي.
صكرة مف قرار تشكيؿ مجمس إدارة المؤسسة أك  .4

 الييئة كتعييف مسئكلييا كصالحياتيـ.
جراءات العمؿ الداخمي .5 ة صكرة مف الئحة كا 

 لممؤسسة أك الييئة.
استيفاء استمارة )عقد( فتح الحساب مف المفكضيف  .6

تتضمف تحديد الغرض مف الحساب كمصادر 
 الدخؿ كالمستفيديف الحقيقييف.

صكرة ىكية رئيس المؤسسة أك الييئة كنائبو  .7
كالمسئكؿ المالي، كأعضاء مجمس اإلدارة مصادقان 

 عمييا مف المؤسسة أك الييئة.
س كاحد فقط لمييئة أك المؤسسة يفتح حساب رئي .8

باسميا الكارد في الترخيص لشيداع كالسحب 
ذا كاف سبؽ لمبنؾ فتح  كالتحكيؿ كنحك ذلؾ، كا 
الحساب الرئيس قبؿ صدكر ىذه المتطمبات 
كحددتو المؤسسة أك الييئة حسابان رئيسان فتحدث 

 بياناتو كفؽ متطمبات ىذه القاعدة.
ة )المركز الرئيس( ُيفتح الحساب لدل اإلدارة العام .9

  لمبنؾ أك الفرع الرئيس في المنطقة.
مكافقة الرئيس التنفيذم / المدير العاـ كمدير  .10

إدارة االلتزاـ في البنؾ عمى فتح الحساب أك 
 عمى استمرار الحساب القائـ حاليان كتحديثو.

قصر خدمة الياتؼ المصرفي كاالنترنت عمى  .11
ابات االستعالـ عف األرصدة كالتحكيؿ مف الحس

 الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
 إحاطة مؤسسة النقد حاؿ فتح الحساب. .12
تقع مسئكلية االلتزاـ ببنكد البركتكككؿ الممحؽ  .13

 باتفاقية المقر عمى الرابطة نفسيا.
 

shall define the purpose of the account 
and that the persons authorized to 
operate it by a joint signature are the 
president or vice president of the 
institution or organization and the 
financial director as a basic signature. 

2. A copy of the MWL’s Headquarters 
Agreement in the Kingdom. 

3. A copy of the protocol appended to the 
MWL’s headquarters agreement. 

4. Copies of the decisions of the 
formation of the Board of Directors of 
the institution or organization and the 
appointment of its executives and their 
powers. 

5. A copy of the by-law and procedures of 
the institution or organization. 

6. Obtaining application form for opening 
the account from the authorized 
persons defining the purpose of the 
account, income sources, and real 
beneficiaries. 

7. Copies of the identity cards of the 
president and vice president of the 
institution or organization, financial 
director, and members of the Board of 
Directors. Such documents shall be 
certified by the institutions or 
organization. 

8. A single main account shall be opened 
only for the institution or organization 
under its name as stated in the license. 
Such account shall be for depositing, 
withdrawing and transferring 
transactions and as applicable. If the 
bank has already opened a main 
account prior to these requirements and 
such account is defined by the 
institution or organization as the main 
account, its data shall be updated in 
accordance with the requirements of 
this rule. 

9. The account shall be opened by the 
head office (headquarters) of the bank 
or its regional main branch. 

10. Approval of the CEO/Director General 
and compliance officer at the bank on 
opening the account or maintaining and 
updating the standing one. 

11.  The telephone banking and e-banking 
services shall be limited to inquiry of 
the balances and transfers from the 
sub-accounts to the main account only. 

12. Informing SAMA of opening such 
account. 

13. The MWL shall be responsible for 
complying with provisions of the 
protocol appended to the Headquarters 
Agreement. 
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   ضوابط اليداعات : . ب
ُيسمح قبكؿ المبالل النقدية المكدعة مف منسكبي  .14

 المؤسسة أك الييئة المعتمديف )الرسمييف( في
 حسابيا الرئيس ك الحسابات الفرعية.

ُيسمح قبكؿ اإليداعات )النقدية كالشيكات  .15
كالحكاالت كنحكىا( في الحساب الرئيس كالحسابات 
الفرعية الكاردة لمبنؾ مف داخؿ المممكة مف غير 
منسكبي المؤسسة أك الييئة نفسيا كمف غير 
منسكبي فركعيا المعتمديف )الرسمييف( التي يككف 

 يا ىبة أك إعانة أك كقؼ فقط.الغرض من
ال يسمح قبكؿ االيداعات كالتحكيالت الكاردة لمبنؾ  .16

 مف داخؿ المممكة إذا تبرعات.
يجب استيفاء البيانات الكاردة في نماذج اإليداع  .17

كالتحكيؿ المطمكب استيفاءىا، كالتحقؽ مف بيانات 
المكدع/المحكؿ كعنكانو كامال كتأكيد ذلؾ مف 

 مكظؼ البنؾ.
 بط السحوبات :ج. ضوا

ُيقصر الصرؼ مف الحساب الرئيس بكاسطة  .18
شيكات أك بالتحكيؿ فقط إلى جيات داخؿ المممكة 
كخارجيا مف خالؿ الحساب الرئيس أك بمكجب 
عضكية حكاالت مرتبطة بالحساب الرئيس )بالنسبة 

 لمحكاالت(.
ُيسمح قبكؿ المبالل الكاردة مف خارج المممكة إلى  .19

ة الرئيس كالحسابات حساب المؤسسة أك الييئ
الفرعية مباشرة لدل البنؾ المنصكص في غرضيا 
أنيا ىبة أك إعانة أك تبرع كيسمح أيضان قبكؿ 
المبالل الكاردة إلى البنؾ ليحكليا إلى البنكؾ 
األخرل العاممة في المممكة أك خارج المممكة. كال 
يسمح بإيداعيا في حسابات المؤسسة أك الييئة 

 إل بعديا إلى البنكؾ األخرل لدل البنؾ أك تحكيم
أف تقدـ المؤسسة أك الييئة لمبنؾ مكافقة الجية 
الرسمية المختصة في المممكة عمى دخكؿ المبمل 
سكاء كاف تحكيالن كاردان أك شيكات تحت التحصيؿ 

 نحكه.أك 
 د. استثمار األرصدة:

يسمح لممؤسسة أك الييئة فتح حسابات الستثمار  .20
حتياجاتيا في أنشطة أمكاليا التي تزيد عف ا

يككف ليا عائد مالي يساعدىا عمى تحقيؽ 
أىدافيا عدا االستثمارات عالية المخاطر مثؿ 

 المضاربات المالية.

b. Depositing Controls: 

14.  Cash amounts deposited by officially 

authorized persons of the institution or 

organization in its main account and 

sub-accounts shall be allowed. 

15. Deposits (money, checks, transfers etc) 

to the main account and subaccounts 

from inside the Kingdom by non-

employees of the Institution or 

Organization itself and by non-

employees of its official accredited 

branches the purpose of which is a gift, 

aid only or endowment may be 

allowed. 

16. Deposits or transfers incoming to a 

bank inside the Kingdom may not be 

accepted if they were donations.  

17. Information required in deposit and 

transfer forms should be filled out. 

Depositor's /transferor's information 

and full address shall be verified and 

certified by the bank staff. 

 
c. Withdrawal Controls: 

18. Disbursement from the  main account 

shall be limited only to cheques or 

transfers to entities within or outside 

the Kingdom   through the main 

account or a transfer membership 

connected to the main account (for 

transfers). 

19. Incoming amounts as gifts, aid or 

donations from outside the Kingdom to 

the Institution or Organization's main 

and sub accounts with a bank may be 

allowed.  Amounts incoming to the 

bank may also be accepted and 

transferred to other banks operating in 

or outside the Kingdom.  Depositing 

these amounts with the bank or 

transferring them may not be allowed 

unless the Institution or Organization 

submits an approval of the competent 

official entity in the Kingdom to the 

bank to accept these amounts whether 

they are incoming transfers or cheques 

for collection, etc. 
 

d. Balances Investment 

20. The Institution or Organization may be 

allowed to open accounts for investing 

its excess funds in financial yields 

bearing activities that help  to achieve 

its objectives, excluding high-risk 

investments, such as financial 

speculations.   
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ثانيًا: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الييئة 
 وألنشطتيا المختمفة:

يسمح فتح حسابات فرعية مشتقة مف الحساب الرئيس 
طة بو ألغراض الفركع لممؤسسة أك الييئة أك مرتب

نفسيا أك انشطة المؤسسة أك الييئة المختمفة بعد 
 استيفاء الشركط كالمستندات اآلتية :

صكرة مف المكافقة الرسمية مف الجية المختصة  .1
في المممكة بافتتاح فرع المؤسسة أك الييئة أك 

 ممارسة النشاط الفرعي.
كتاب مف رئيس أك نائب رئيس المؤسسة أك الييئة  .2

ة إلى البنؾ لفتح الحساب الفرعي محدد فيو مكج
 الغرض كالمخكليف بإدارة الحساب.

يسمح تفكيض مخكليف إلدارة الحساب مف منسكبي  .3
المؤسسة أك الييئة بمكجب طمب مف رئيس 
المؤسسة أك الييئة أك نائبو بحيث يقتصر 
تفكيضيـ عمى إجراء عمميات التحكيؿ مف 

 س فقط.الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئي
صكر ىكيات المخكليف بالتكقيع مصادقان عمييا مف  .4

 المؤسسة أك الييئة.
ُتعد مستندات فتح كتحديث الحساب الرئيس مكممة  .5

كمحققة لمحسابات الفرعية حيث أف الغرض مف 
 الحسابات الفرعية تجميعي لمحساب الرئيس فقط.

في حاؿ سبؽ فتح الحسابات الفرعية قبؿ صدكر  .6
ث بياناتيا جميعان كفؽ متطمبات ىذه المتطمبات تحد

 ىذه القاعدة.
 

 الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي: 
يسمح لمبنؾ أف يفتح حسابات بالريػاؿ السعكدم 
كالعمالت األجنبية لمندكة كذلؾ بعد استيفاء الشركط 

 :كاإلجراءات اآلتية
الحصكؿ عمى طمب بفتح الحساب مف رئيس أك  .1

 نائب رئيس الندكة.
 المقر بالتكاجد في المممكة. صكرة اتفاقية .2
 قرار تشكيؿ مجمس إدارة الندكة كتعييف مسئكلييا. .3
تفكيض مف رئيس الندكة يحدد بمكجب الصالحيات  .4

دارة حساب  المخكلة لو األشخاص المخكليف بفتح كا 

Second. Sub accounts for The 

Institution or Organization's branches 

and its various activities: 
 

Opening subaccounts derived from the 
Institution's or Organization's main 
account or linked to it for the branches' 
purposes or the Institution's or 
Organization's various activities may be 
allowed after the fulfillment of the 
following provisions and documents:  

1. A copy of the formal approval from the 
competent authority in the Kingdom of 
opening a branch of the Institution or 
Organization or practicing sub-activity. 

2. A letter from the President or the Vice-
President of the Institution or 
Organization to the bank for opening 
the subaccount and determining its 
purpose and the persons authorized to 
operate it.  

3. Designated persons of the Institution or 
Organization may be authorized under 
a letter from the Institution or 
Organization's President or Vice-
President to operate the account, and 
their authorization shall be limited to 
the making of transfer transactions 
from the subaccounts to the main 
account only. 

4. Copies of the authorized persons IDs 
signed and certified by the Institution 
or Organization. 

5. Documents for opening and updating 
the main account are considered 
complementary and fulfilling the 
subaccounts, however, the purpose of 
the subaccounts is combined for the 
main account.  

6. In case subaccounts are already opened 
prior to the issuance of these 
requirements, all their information shall 
be updated in accordance with the 
requirements of this Rule  

 

• World Assembly of Muslim Youth 

(WAMY): 
A bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies for the 
Assembly (WAMY), after fulfilling the 
following conditions and procedures: 

1. Obtaining an application for opening 
an account from the President or Vice-
President of the Assembly. 

2. A Copy of the Venue Agreement in the 

Kingdom. 
3. The Decision of the formation of the 

Assembly’s Board of Directors and the 
appointment of its officials. 

4. An authorization  by the Assembly’s 
President determining, in accordance 
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الندكة أك فركعيا أك المنظمات كالييئات التابعة 
ليا، عمى أف يككنا شخصيف عمى األقؿ كبتكقيع 

حدىما الرئيس أك نائب الرئيس كاآلخر مشترؾ أ
المدير المالي لمندكة أك لممنظمة أك لمييئة التابعتيف 

 حسب الحالة.
أف يستكفي البنؾ صكر ىكية رئيس الندكة أك  .5

المنظمة أك الييئة التابعة ليا كأعضاء مجمس 
دارة الحساب  اإلدارة كاألشخاص المخكليف بفتح كا 

 ندكة.كمصادؽ عمى تمؾ الصكر مف قبؿ ال
أف يفتح حساب رئيس كاحد فقط لمندكة كباسميا  .6

الكارد في اتفاقية المقر، كفي حالة كجكد فركع ليا، 
كنشاطات متعددة كترغب في فتح حسابات ليا 
فيسمح ليا بفتح حسابات فرعية مف الحساب 
الرئيس المكحد تتفرع ليذه الفركع كالنشاطات. 
كتطبؽ نفس اآللية عمى حسابات المنظمات 

لييئات التابعة ليا مف حيث أف يككف ليا حساب كا
 رئيس مكحد...الا.

أف يتـ فتح الحسابات مف قبؿ اإلدارة العامة لمبنؾ  .7
ذا لـ يكف لدييا حسابات فيفتح الحسابات ضمف  كا 

 حسابات الفرع الرئيس في المنطقة.
قصر استخداـ الحسابات الفرعية عمى استقباؿ  .8

أية عمميات  عمميات اإليداع فقط، كيمنع إجراء
 سحب أك تحكيؿ منيا لغير الحساب الرئيس.

أف يتـ اإليداع في ىذه الحسابات بشيكات أك نقد  .9
أك حكاالت داخمية كاردة بعد التأكد مف استيفاء 
كافة البيانات الكاردة في النماذج المطمكب تنفيذ 
محتكاىا، كالتحقؽ مف بيانات المكدع كعنكانو كامال 

ذا كانت التبرعات كتأكيدىا مف مكظؼ البن ؾ، كا 
مف جيات فردية كاعتبارية خالؼ الدعـ المقدـ مف 
الجيات الرسمية الداعمة فيتطمب مف البنؾ قبؿ 
السماح بيذه اإليداعات كالحكاالت طمب إذف 
السماح بجمع التبرعات يبمل لمبنؾ عف طريؽ 

 المؤسسة.
كقؼ كافة عمميات الصرؼ النقدم مف الحساب  .10

 الرئيس.

with the powers conferred upon him, 
the persons authorized to open and 
operate the account of the Assembly, 
its branches or organizations and 
bodies. These shall be at least two 
persons and with joint signatures, one 
of which should be the President’s or 
Vice-President’s and the other is the 
chief financial officer of the Assembly, 
the subsidiary organization or body, as 
applicable. 

5. The bank shall obtain identity card 
copies of the chairman of the 
Assembly, its organization or body, its 
board members and persons authorized 
to open and operate the account. Those 
copies shall be certified by the 
Assembly. 

6. Only one main account  shall be 
opened for the Assembly by its name 
contained in the Venue Agreement. In 
case it has branches and various 
activities and it desires to open 
accounts for them, it may be allowed to 
open sub-accounts from the 
consolidated main account, for those 
branches and activities. The same 
mechanism shall be applied to the 
accounts of its organizations and 
bodies in terms of having a single main 
account... etc. 

7. Accounts shall be opened by the 

Headquarters of the Bank and if it does 

not have accounts, the accounts shall 

be opened with the main branch 

accounts in the respective region. 

8. Limiting the use of sub-accounts to 

receiving deposits only, and banning 

any withdrawals or transfer from them, 

except for the main account. 

9. Depositing in those accounts shall be 

through checks, cash, incoming 

domestic transfers after making sure 

that they fulfill all data contained in the 

forms required to be filled, and 

verification of the depositor’s data, his 

full address and the confirmation of the 

bank employee. If donations are made 

by individual and legal entities, other 

than the support given by official 

entities, the bank is required to obtain a 

permission, before accepting such 

deposits and transfers, which will allow 

it to collect donations. The bank will be 

informed by SAMA of such a 

permission. 

10. Stopping all cash disbursements from 

the main account. 
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بكاسطة شيكات ال يتـ صرفيا إال قصر الصرؼ  .11
 لممستفيد األكؿ المقيـ في المممكة.

عدـ إعطاء بطاقات صراؼ  لي أك بطاقات  .12
لغاء أية بطاقات  ائتمانية ليذه الحسابات نيائيا كا 

 سبؽ إصدارىا.
 ال يسمح بفتح حسابات عضكية حكاالت بتاتان. .13
لغرض سداد فكاتير الخدمات يسمح بسحب  .14

دمة مع تحديد رقـ حساب شيكات باسـ شركة الخ
الندكة أك المنظمة أك الييئة التابعة ليا لدل 
شركة الخدمة )كيرباء، ىاتؼ، مياه( أماـ اسـ 

 المستفيد.
ال يسمح بتحصيؿ الشيكات المسحكبة لممستفيد  .15

األكؿ عبر نظاـ المقاصة الكاردة مف خارج 
 المممكة بتاتان.

ال يسمح بتنفيذ أية عمميات تحكيؿ مباشرة مف  .16
حسابات الندكة أك المنظمات كالييئات التابعة ليا 
إلى خارج المممكة بتاتا، حيث يتطمب مكافقة 
المؤسسة عمى كؿ عممية تحكيؿ. كيتطمب مف 
البنؾ استيفاء إقرار مكقع مف المخكليف عمى 
الحساب ينص عمى تعيدىما بعدـ تحكيؿ أك 
محاكلة تحكيؿ أية مبالل لخارج المممكة عف 

العاممة في المممكة كبأية طريقة طريؽ البنكؾ 
كانت فيما عدا ما يتـ المكافقة عميو مف مؤسسة 

 النقد كبالطريقة التي تحددىا فقط. 
ال يسمح بإصدار شيكات مصرفية عمى  .17

 الحسابات بتاتان.
ال يسمح بإصدار شيكات لجمعيات خيرية في  .18

المممكة إال بمكافقة خطية مف كزارة الشئكف 
 الة بحالتيا. االجتماعية عمى كؿ ح

قصر خدمة الياتؼ المصرفي كاالنترنت عمى  .19
خدمة االستعالـ عف األرصدة كالتحكيؿ مف 

 الحسابات الفرعية لمحساب الرئيس فقط.
ال يسمح بقبكؿ الحكاالت الكاردة مف خارج  .20

المممكة أك الشيكات ليذه الحساب لدل البنؾ أك 
عبر البنؾ لدل البنكؾ المحمية األخرل إال 

 خطية مف مؤسسة النقد. بمكافقة
يسمح لمندكة كالمنظمات كالييئات التابعة ليا  .21

بفتح حسابات الستثمار أمكاليا التي تزيد عف 

11. Disbursement shall only be made  by 

checks to be encashed only by the first 

beneficiary living in the Kingdom. 

12. No ATM cards or credit cards shall be 

given for these accounts at all and any 

cards already issued shall be cancelled. 

13. No transfer membership accounts may 

be opened at all. 

14. For the purpose of utility bills 

payments, checks may be drawn on 

behalf of the service company 

specifying the account number of the 

assembly,  organization or its affiliated 

body with the utility service company 

(electricity, telephone, water) against 

the name of the beneficiary. 

15. Checks drawn for the first beneficiary 

may not be collected through the 

clearing system from outside the 

Kingdom at all. 

16. No transfers shall be allowed directly 

from the accounts of the assembly, 

organizations and its affiliated bodies 

outside the Kingdom at all. SAMA’s 

approval is required for each transfer. 

Banks are required to obtain an 

acknowledgment statement signed by 

authorized signatures of the account 

stating their commitment not to transfer 

or attempt to transfer any amount of 

money in any way outside the 

Kingdom through banks operating in 

the Kingdom except if approved by 

SAMA, and only as determined by 

SAMA. 

17. No issuance of bank checks to accounts 

may be allowed at all. 

18. Issuance of checks to charitable 

organizations may be allowed in the 

Kingdom only with the written 

approval of the Ministry of Social 

Affairs on an individual case basis. 

19. Limiting of phone banking and internet 

services to query of the balances and 

transfer from sub accounts to main 

accounts only. 

20. Remittances or checks received from 

outside the Kingdom may not be 

accepted for this account with the bank 

or through the bank with other local 

banks without the written approval of 

SAMA. 

21. The assembly and  its affiliated 

organizations and bodies may open 

accounts for investing their funds in 
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احتياجاتيا في أنشطة يككف ليا عائد مالي 
يساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا عدا المضاربات 
المالية فإنو يحظر عمى البنكؾ السماح الدخكؿ 

 فييا.
مؤسسة النقد لممكافقة  عمى البنؾ أف يكتب إلى .22

عمى فتح كافة الحسابات الرئيسة كالفرعية 
كاالستثمارية، كأف يقدـ المستندات المؤيدة 

 المذككرة.
يجب أف تخضع ىذه الحسابات لرقابة مسئكؿ  .23

 االلتزاـ بالبنؾ.
 

 :البنك اإلسالمي لمتنمية 
 

يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
ا البنػػػؾ كذلػػػؾ بعػػػد اسػػػتيفاء كالعمػػػالت األجنبيػػػة ليػػػذ

 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصكؿ عمى طمب بفتح الحسػاب مػف رئػيس أك  .1
 نائب رئيس البنؾ.

صػػػكرة اتفاقيػػػة المقػػػر ) التصػػػريح ( بتكاجػػػد البنػػػؾ  .2
 في المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. .3

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف كرئػيس البنػؾ أك  .4
 مقدـ.ال نائب رئيس البنؾ حسب الطمب

يسػػػػػػػمح بإعطػػػػػػػاء دفػػػػػػػاتر شػػػػػػػيكات لممصػػػػػػػركفات  .5
اإلداريػػػػػة لمبنػػػػػؾ كمكظفيػػػػػو كال يشػػػػػترط أف تكػػػػػكف 

 حساباتو حسابات مراسمة 

صػػػػػكرة مػػػػػف إجػػػػػراءات مكافحػػػػػة عمميػػػػػات غسػػػػػؿ  .6
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المطبقة في البنؾ.  

 يسمح لمبنؾ بفتح حسابات جارية كاستثمارية. .7
 تابعة ليا:منظمة المؤتمر اإلسالمي والييئات ال 
 

يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمالت األجنبيػة ليػذه المنظمػة كذلػؾ بعػد اسػتيفاء 

 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصكؿ عمى طمب بفتح الحسػاب مػف رئػيس أك  .1
نائب رئػيس المنظمػة محػددا فيػو أسػماء ككظػائؼ 
دارة الحسػػػػػػػػػاب  األشػػػػػػػػػخاص المخػػػػػػػػػكليف بفػػػػػػػػػتح كا 

 لييئة التابعة أك الصندكؽ التابع.لممنظمة أك ا

صػػػػكرة اتفاقيػػػػة المقػػػػر بتكاجػػػػد ىػػػػذه المنظمػػػػة فػػػػي  .2
 المممكة ) أك ما يقـك مقاـ ىذا المتطمب ( .

excess of their needs in activities 

generating financial returns that help 

them achieve their objectives except 

for financial speculation, and banks are 

prohibited to allow entering into such 

activities. 

22. The Bank shall write to SAMA for the 

approval of opening all main, 

subsidiary and investment accounts, 

and submit to it the mentioned 

supporting documents. 

23. These accounts shall be subject to the 

supervision of the bank’s compliance 

officer. 
 

 Islamic Development Bank:  

The bank may open accounts in Saudi 

Riyals and foreign currencies to this 

bank upon fulfilling the following 

conditions and procedures. 

1. Obtain an application for opening the 

account from the President or Vice 

president of the Bank. 

2. A copy of the agreement supporting 

the presence of the bank in the 

Kingdom. 

3. Signatures shall be joint signatures 

4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 

the Bank President or Vice President 

as per the presented application. 

5. Cheque books may be provided to the 

bank and its employees to cover the 

administrative expenses. The accounts 

of such bank shall not be required to 

be correspondent accounts. 

6. A copy of the procedures of money 

laundry and terrorism financing 

control applied in the Bank. 

7. The Bank may open current and 

investment accounts. 
 

 Organization of Islamic Conference 
and its affiliated commissions:    
The bank may open accounts in Saudi 

Riyals and foreign currencies to this 

organization upon fulfilling the 

following conditions and procedures; 
1. Obtain an application for opening the 

account from the President or Vice 
president of the organization, wherein 
the names and positions of the persons, 
authorized to open and manage the 
account of the organization, its affiliated 
commission or fund, shall be specified. 

2. A copy of the agreement supporting the 

presence of the organization in the 

Kingdom (or any document that serves 
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 أف يككف التكقيع مشتركا. .3

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف كرئػيس المنظمػة  .4
 أك نائب الرئيس حسب الطمب المقدـ.

يسػػػػػمح ليػػػػػذه المنظمػػػػػة بتنفيػػػػػذ عمميػػػػػات تحكيػػػػػؿ   .5
مػػػػػػكاؿ المتعمقػػػػػػة ببرامجيػػػػػػا أك مشػػػػػػاريعيا إلػػػػػػى األ

 الخارج.

 :مؤتمر العالم اإلسالمي 
يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمػػالت األجنبيػػة ليػػذا المػػؤتمر كذلػػؾ بعػػد اسػػتيفاء 

 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصكؿ عمى طمب بفتح الحسػاب مػف رئػيس أك  .1
 نائب رئيس المؤتمر.

المقػػػػر )التػػػػرخيص( بتكاجػػػػده فػػػػي  صػػػػكرة اتفاقيػػػػة .2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشتركا. .3

اسػػتيفاء صػػكر ىكيػػات المخػػكليف كرئػػيس المػػؤتمر  .4
 أك نائب الرئيس حسب الطمب المقدـ.

 

 :البعثة الدائمة لجميورية روسيا التحادية   
يسػػػمح لمبنػػػكؾ بفػػػػتح كاسػػػتمرار حسػػػػابات البعثػػػة الدائمػػػػة 

نظمػػػػػػػة المػػػػػػػؤتمر لجميكريػػػػػػػة ركسػػػػػػػيا االتحاديػػػػػػػة لػػػػػػػدل م
 اإلسالمي بعد استيفاء الشركط كالمستندات اآلتية :

 

اسػػػػػتيفاء طمػػػػػب بفػػػػػتح الحسػػػػػاب سػػػػػكاء بػػػػػػاللاير أك  .1
العمػػػػػػػالت األجنبيػػػػػػػة مكجػػػػػػػو لمبنػػػػػػػؾ المػػػػػػػراد فػػػػػػػتح 
الحسػػػػاب فيػػػػو بحيػػػػث يكػػػػكف مصػػػػادؽ عميػػػػو مػػػػف 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي. 

صكرة مصدقة مف مكافقة افتتاح مكتب البعثة فػي  .2
ضػػػح فيػػػو أف غػػػرض التكاجػػػد بصػػػفة المممكػػػة المك 

دائمػػػػة لجميكريػػػػة ركسػػػػيا االتحاديػػػػة لػػػػدل منظمػػػػو 
 المؤتمر اإلسالمي.

مػػػػػف  خطػػػػػاب مػػػػػف رئػػػػػيس البعثػػػػػة مصػػػػػادؽ عميػػػػػو .3
منظمة المػؤتمر اإلسػالمي يحػدد فيػو الشػخص أك 

 األشخاص المخكليف بإدارة الحساب. 

دارة الحسػػػػػػػاب  .4 صػػػػػػػكر ىكيػػػػػػػة المخػػػػػػػكليف بفػػػػػػػتح كا 
كة مف ىكيػات إمػا بحسب ما يصدر ليـ في الممم

 بطاقاتيـ الدبمكماسية أك إقامتيـ سارية المفعكؿ. 

the same purpose).  

3. Signature shall be joint signatures. 

4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, the 

Organization President or Vice President 

as per the presented application. 

5.  Conference of Moslem World are 

allowed to transfer funds only related 

to its programs and projects to outside 

of Kingdom of Saudi Arabia 
 

 Conference of Moslem World: 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
Conference upon fulfilling the 
following conditions and procedures. 

1. Obtain an application for opening the 
account from the President or Vice 
president in the Kingdom  

2. A copy of the agreement supporting 
the presence of the Conference  in the 
Kingdom  

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
the Conference President or Vice 
President as per the presented 
application. 

 

 Permanent Mission of the Republic 

of Russian Federation: 
Banks are allowed to open accounts and 
keep them open for the Permanent 
Mission of the Republic of the Russian 
Federation at the Organization of the 
Islamic Conference after meeting the 
following conditions and documents: 
1. Obtaining the request certified by the 

Organization of Islamic Conference 

for opening the account, in Riyal or 

in a foreign currency addressed to the 

bank at which the account would be 

opened. 

2. A certified copy of the approval of 

opening the Mission Office in the 

Kingdom, indicating the purpose of 

the permanent presence of the 

Federal Republic of Russia with the 

Organization of Islamic Conference. 

3. A letter from the head of the mission 

certified by the Organization of the 

Islamic Conference specifying the 

person or persons authorized to 

manage the account. 

4. Copies of  the IDs of the authorized 

persons to open and manage the 

account, as issued for them in the 

Kingdom whether valid diplomatic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسػػمح لمبعثػػة باسػػتقباؿ كتحكيػػؿ األمػػكاؿ المتعمقػػة  .5
 بأغراضيا كبرامجيا فقط. 

 
 

 األمم المتحدة والبرام  والمكاتب التابعة ليا: 
يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 

ؾ بعػد اسػتيفاء كالعمالت األجنبيػة ليػذه المنظمػة كذلػ
 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصكؿ عمى طمب بفتح الحسػاب مػف رئػيس أك  -1
 نائب الرئيس لممنظمة أك لمبرنامج أك المكتب.

 صكرة اتفاقية المقر بتكاجدىا في المممكة. -2

 أف يككف التكقيع مشتركا. -3

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف كرئػيس المنظمػة  -4
الػػػرئيس حسػػػب  أك البرنػػػامج أك المكتػػػب أك نائػػػب

 الطمب المقدـ.

 
 البنك الدولي والمؤسسات والييئات التابعة لو: 

 
يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمػػػالت األجنبيػػػة ليػػػذا البنػػػؾ كذلػػػؾ بعػػػد اسػػػتيفاء 

 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصػػكؿ عمػػى طمػػب بفػػتح الحسػػاب مػػف الػػرئيس  -1
 أك نائبو في المممكة. 

يػػػة المقػػػػر ) التصػػػريح ( بتكاجػػػده فػػػػي صػػػكرة اتفاق -2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشتركا. -3

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف كرئػيس المنظمػة  -4
أك البرنػػػامج أك المكتػػػب أك نائػػػب الػػػرئيس حسػػػب 

 الطمب المقدـ.
 
 

  ـــــات صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي والمؤسســـــات والييئ
 التابعة لو:

يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
العمالت األجنبية ليذا الصندكؽ كذلؾ بعد اسػتيفاء ك 

 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصكؿ عمى طمب بفتح الحسػاب مػف رئػيس أك  .1
 نائب البنؾ أك مكتبو أك لمبرنامج في المممكة.

صػػػكرة اتفاقيػػػة المقػػػػر ) التصػػػريح ( بتكاجػػػده فػػػػي  .2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. .3

كرئػيس المنظمػة  استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف .4

cards or residence permits. 

5. The mission is allowed to receive and 

transfer funds related to its purposes 

and programs only. 
 

 

 United Nations Organization and its 

Programs and Offices: 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
Organization upon fulfilling the 
following conditions and procedures; 

1. Obtain an application for opening the 
account from the President or Vice 
president of the Organization, Program 
or Office. 

2. A copy of the agreement supporting 
the presence of the Organization in the 
Kingdom. 

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
the Organization, Program or Office 
President or Vice President as per the 
presented application. 

 

 World Bank and its Institutions and 

Organizations:  
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
Bank upon fulfilling the following 
conditions and procedures; 

1. Obtain an application for opening the 
account from the President or Vice 
president of the Bank, Program or 
Office. 

2. A copy of the agreement supporting the 
presence of the Bank in the Kingdom. 

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, the 
Organization, Program or Office 
President or Vice President as per the 
presented application. 

 
 International Monetary Fund and 

its institutions and organizations: 

 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
Fund upon fulfilling the following 
conditions and procedures. 

1. Obtain an application for opening the 

account from the President or Vice 

president of the Fund, Program or 

Office. 

2. A copy of the agreement supporting 

the presence of the Fund in the 

Kingdom. 

3. Signatures shall be joint signatures. 

4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
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أك البرنػػػامج أك المكتػػػب أك نائػػػب الػػػرئيس حسػػػب 
 الطمب المقدـ.

 :صندوق النقد العربي 

يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمػػػػػالت األجنبيػػػػػة ليػػػػػذا الصػػػػػندكؽ بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء 

 الشركط كاإلجراءات التالية:
الحصػػػػكؿ عمػػػػى طمػػػػب بفػػػػتح الحسػػػػاب مػػػػف  -1

 ب الرئيس.رئيس أك أحد ككالء أك نكا

صػػكرة اتفاقيػػة المقػػر )التصػػريح( بتكاجػػده فػػي  -2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. -3

اسػػػػػتيفاء صػػػػػكر ىكيػػػػػات المخػػػػػكليف كرئػػػػػيس  -4
الصػػػػندكؽ أك نائػػػػب الػػػػرئيس حسػػػػب الطمػػػػب 

 المقدـ.

 

 المنظمة العربية لميالل األحمر والصميب الدولي: 

 
يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 

ألجنبيػة ليػذه المنظمػة كذلػؾ بعػد اسػتيفاء كالعمالت ا
 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصػػػكؿ عمػػػى طمػػػب بفػػػتح الحسػػػاب مػػػف رئػػػيس أك  -1
نائػػػػب رئػػػػيس المنظمػػػػة أك المكتػػػػب أك البرنػػػػامج فػػػػي 

 المممكة.

صػػػػػكرة اتفاقيػػػػػػة المقػػػػػػر ) التصػػػػػػريح ( بتكاجػػػػػػده فػػػػػػي  -2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. -3

بػػػػإدارة الحسػػػػاب اسػػػػتيفاء صػػػػكر ىكيػػػػات المخػػػػكليف  -4
كىكيػػػػة رئػػػػيس المنظمػػػػة أك البرنػػػػامج أك المكتػػػػب أك 

 نائب الرئيس حسب الطمب المقدـ.

مكافقػػػػة الػػػػرئيس التنفيذم/المػػػػدير العػػػػاـ كمػػػػدير إدارة  -5
 االلتزاـ عمى فتح الحساب

 فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة   -6

يسػػمح ليػػذه المنظمػػة بتنفيػػذ عمميػػات تحكيػػؿ األمػػكاؿ  -7
 مشاريعيا إلى الخارج. المتعمقة ببرامجيا أك

 

 مجمس التعاون الخميجي: 
يسػػػػػمح لمبنػػػػػؾ أف يفػػػػػتح حسػػػػػابات بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم 
كالعمػالت األجنبيػػة ليػذا المجمػػس كذلػؾ بعػػد اسػػتيفاء 

the Organization, Program or Office 

President or Vice President as per the 

presented application. 
 

 Arab Monetary Fund: 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
Fund upon fulfilling the conditions 
and procedures.  

1. Obtain an application or a request 
from the president, vice president, 
deputy president of the Arab monetary 
Fund to open the account. 

2.  A copy of the agreement supporting 
the presence of the Organization in the 
Kingdom. 

3. Signatures should be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
the Organization, Program or Office 
President or Vice President as per the 
presented application. 

 
 

 Arab Red Crescent and Red Cross 

Organization:  
 

The bank may open accounts in Saudi 

Riyals and foreign currencies to this 

organization upon fulfilling the 

following conditions and procedures: 

1. Obtain an application for opening the 

account from the President or Vice 

president of the organization, Program 

or Office in the Kingdom. 

2. A copy of the agreement supporting 

the presence of the organization in the 

Kingdom. 

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons 
responsible to manage the account, the 
Organization, Program or Office 
President or Vice President as per the 
presented application. 

5. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

6. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
7. Arab Red Crescent and Red Cross 

Organization are allowed to transfer 
funds only related to its programs and 
projects to outside of Kingdom of 
Saudi Arabia 

 

 Gulf Countries Cooperation Council 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
council upon fulfilling the following 
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 :الشركط كاإلجراءات التالية

الحصػػػكؿ عمػػػى طمػػػب بفػػػتح الحسػػػاب مػػػف رئػػػيس أك  .1
 أحد ككالء أك نكاب الرئيس.

بتكاجػػػػػػده فػػػػػػي صػػػػػكرة اتفاقيػػػػػػة المقػػػػػػر ) التصػػػػػػريح (  .2
 المممكة.

 .اأف يككف التكقيع مشترك .3

استيفاء صػكر ىكيػات المخػكليف كرئػيس المجمػس أك  .4
 نائبو أك ككيمو حسب الطمب المقدـ.

 

 :المعيد العربي إلنما  المدن 
يسمح لمبنؾ أف يفتح حسابات باللاير السعكدم كالعمػالت 
األجنبيػػػػػػة ليػػػػػػذا المعيػػػػػػد كذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد اسػػػػػػتيفاء الشػػػػػػركط 

 التالية:كاإلجراءات 
الحصكؿ عمى طمػب بفػتح الحسػاب مػف رئػيس أك  .1

 أحد ككالء أك نكاب الرئيس.

صػػػػػكرة اتفاقيػػػػػة المقػػػػػر )التصػػػػػريح( بتكاجػػػػػده فػػػػػي  .2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. .3

اسػػػتيفاء صػػػكر ىكيػػػات المخػػػكليف كرئػػػيس المعيػػػد  .4
 أك نائبو أك ككيمو حسب الطمب المقدـ.

 
 
 ألخرىالمنظمات الدولية متعددة األطراف ا: 

يسػػمح لممنظمػػات الدكليػػة متعػػددة األطػػراؼ األخػػرل ذات 
الطبيعػػػة السياسػػػػية أك التنمكيػػػػة كالخػػػػدمات كغيرىػػػػا مثػػػػؿ 
جامعػػػػػة الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة كمؤسسػػػػػات اإلرسػػػػػاؿ الفضػػػػػائية 
العربيػػػة كمثيميػػػا، بفػػػتح حسػػػابات بنكيػػػة بػػػاللاير السػػػعكدم 

 كالعمالت األجنبية كفؽ الشركط التالية:
ح الحسػػػػاب مػػػػف الحصػػػػكؿ عمػػػػى طمػػػػب بفػػػػت -1

 رئيس أك أحد ككالء أك نكاب الرئيس.

صػػكرة اتفاقيػػة المقػػر )التصػػريح( بتكاجػػده فػػي  -2
 المممكة.

 أف يككف التكقيع مشترؾ. -3

اسػػػػػتيفاء صػػػػػكر ىكيػػػػػات المخػػػػػكليف كرئػػػػػيس  -4
المعيػػػػػد أك نائبػػػػػو أك ككيمػػػػػو حسػػػػػب الطمػػػػػب 

 المقدـ.

 

conditions and procedures; 
1. Obtain an application for opening the 

account from the President, Vice 
president or a Deputy President of the 
Council. 

2. A copy of the agreement supporting 
the presence of the organization in the 
Kingdom.  

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
the Council, President, Vice president 
or Deputy President as per the 
presented application. 

 

 Arab Urban Development Institute: 
 
The bank may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to this 
council upon fulfilling the following 
conditions and procedures; 

1. Obtain an application for opening the 
account from the President, Vice 
president or a Deputy President of the 
Council. 

2. A copy of the agreement supporting 
the presence of the organization in the 
Kingdom.  

3. Signature shall be joint signatures. 
4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 
the Council, President, Vice president 
or Deputy President as per the 
presented application. 

 
 Other Multilateral organizations: 
Allowing international multilateral 

organizations, other political nature or 

developmental and other services, such as 

the League of Arab States and Arab 

satellite broadcasters and analogous  to 

open account in Saudi Riyal and other 

foreign currencies with the following  

conditions:  

1. Obtain an application for opening the 

account from the President, Vice 

president or a Deputy President of 

the Council. 

2. A copy of the agreement supporting 

the presence of the organization in 

the Kingdom.  

3. Signature shall be joint signatures. 

4. Obtain copies of the identification 

documents of the authorized persons, 

the Council, President, Vice 

president or Deputy President as per 

the presented application. 
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266-5-6-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحسابات الشخصية لموظفي ىذه المنظمات 
 

المؤسسػػة عمػػى فػػتح حسػػاب  ال يحتػػاج البنػػؾ لمكافقػػة
لممػػػكظفيف الػػػدائميف فػػػي تمػػػؾ الجيػػػات حيػػػث تنطبػػػؽ 

 1-200عمػػػػييـ نفػػػػس الشػػػػركط الػػػػكاردة فػػػػي الفقػػػػرة 
كالدبمكماسػػػػييف تنطبػػػػؽ عمػػػػييـ الشػػػػركط الػػػػكاردة فػػػػي 

 .6-1-300الفقرة 
 

 الحسابات الخاصة بالحمالت والمجان اإلغاثية:
 

ت يسػػمح لمبنػػكؾ فػػتح حسػػػابات بػػاللاير السػػعكدم كالعمػػػال
 األجنبية لحمالت كلجاف اإلغاثة كفؽ الضكابط التالية:

صػػػدكر مكافقػػػػة أك تػػػػرخيص مػػػف المقػػػػاـ السػػػػامي  .1
بإنشػػػاء المجنػػػة أك السػػػماح بقيػػػاـ الحممػػػة اإلغاثػػػة 

 لجمع التبرعات.

مكافقػػة المؤسسػػة لمبنػػؾ عمػػى فػػتح حسػػاب رئيسػػي  .2
كاحػػػػػػػد باسػػػػػػػـ المجنػػػػػػػة أك الحممػػػػػػػة، بعػػػػػػػد تحديػػػػػػػد 

يفاء كبيانػػػػػػاتيـ المخػػػػػػكليف بػػػػػػإدارة الحسػػػػػػاب كاسػػػػػػت
الشخصػػػية كصػػػكر مػػػف ىكيػػػاتيـ سػػػارية المفعػػػكؿ 

 كنماذج تكاقيعيـ. 

 

يسمح لممخكليف في المجنػة أك الحممػة بطمػب فػتح  .3
 حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي.

 

تكحيد حسابات كؿ لجنة أك حممو لػدل البنػؾ فػي  .4
حسػػػػػاب رئيسػػػػػػي كاحػػػػػد، كيمكػػػػػػف فػػػػػتح حسػػػػػػابات 

مرتبطػػػة بالحسػػػػاب اسػػػتثمارية أك تشػػػغيمية فرعيػػػة 
 الرئيسي.

يمنػػع اسػػتخداـ الحسػػاب إال لمغػػرض المفتػػكح مػػف  .5
 أجمو فقط.

يسمح بقبكؿ اإليػداع فػي ىػذه الحسػابات بشػيكات  .6
أك نقػػػػػد أك حػػػػػكاالت داخميػػػػػة كاردة بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء 

البيانػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي االسػػػػتمارات المحػػػػددة  كافػػػػة
ليذه التعػامالت كالتحقػؽ كاسػتيفاء بيانػات المػكدع 

 مف قبؿ مكظؼ البنؾ. كتكقيعو

كقػػػػػؼ عمميػػػػػات الصػػػػػرؼ النقػػػػػدم مػػػػػف الحسػػػػػاب  .7
الرئيسػػػػػي، كقصػػػػػر عمميػػػػػات الصػػػػػرؼ مػػػػػف ىػػػػػذا 
الحسػػػػاب لتػػػػتـ بكاسػػػػطة شػػػػيكات ال يػػػػتـ صػػػػػرفيا 

 لممستفيديف داخؿ المممكة إال لممستفيد األكؿ.

عػػػػدـ إصػػػػدار بطاقػػػػات صػػػػرؼ  لػػػػي أك بطاقػػػػات  .8
 ائتمانية ليذه الحسابات.

لخارج المممكػة مػف عدـ تنفيذ أية عمميات تحكيؿ  .9
حسابات ىذه المجاف كالحمالت إال بعػد الحصػكؿ 

 Personal accounts for the staff of the 

above Organizations: 

The bank shall not require SAMA 
approval for opening accounts for the 
permanent personnel of the above 
organizations as the same conditions and 
procedures stated in paragraph 200-1 
shall be applicable to them. Conditions 
provided in paragraph 300-1-6 shall be 
applicable to their diplomats. 

 
Accounts of Relief Campaigns and 

Committees; 
Banks may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to Relief 
Campaigns and Committees according 
to the following conditions: 

1. Issuance of a Royal approval or 
license for the establishment of such 
committee or allowing the Relief 
Campaign to raise donations. 

2. Approval of SAMA on opening by the 
bank of a single main account in the 
name of the committee or campaign 
after identifying the persons 
authorized to operate the account, and 
fulfill their personal data and copies of 
their identification documents and 
signature specimens. 

3. The authorized persons in the 
committee or campaign may request 
opening sub-accounts of the main 
account. 

4. Consolidating the accounts of each 
committee or campaign with the bank 
in a single main account. Investment 
or operational sub-accounts under the 
main account. 

5. The account shall only be used for the 
purpose for which it is opened. 

6. Depositing in these accounts by 

cheques, cash or incoming domestic 

transfers shall by allowed after 

fulfillment of all data of the specific 

forms of such transactions and 

completing and checking by the bank 

staff of the depositor data and 

signature.  

7. All cash payments from the main 

account shall be discontinued, and all 

payment transactions from this 

account shall be limited to those made 

by cheques that are not payable to 

beneficiaries within the Kingdom 

other than the first beneficiary. 

8. No ATM or credit cards shall be 

issued for such accounts. 

9. No transfer transactions from the 

account of such committees and 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

300-1-6-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 116 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

266-5-6-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

266-5-6-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى مكافقة مسبقة مف المؤسسة.

يمنػػػع إجػػػراء أيػػػة عمميػػػات سػػػحب أك تحكيػػػؿ مػػػف  .10
 الحسابات الفرعية لغير الحساب الرئيسي. 

عػػدـ السػػماح بػػإدارة الحسػػابات إال بتكقيػػع مشػػترؾ  .11
مػػػف شخصػػػيف مخػػػكليف مػػػف صػػػاحب الصػػػالحية 

اناتيمػػػػػا الشخصػػػػػية كصػػػػػكر مػػػػػف بعػػػػػد اسػػػػػتيفاء بي
 ىكياتيـ سارية المفعكؿ كنماذج تكاقيعيـ. 

يتكجػػػػب عمػػػػى البنػػػػؾ تعػػػػديؿ أكضػػػػاع الحسػػػػابات  .12
المصػػػرفية الخاصػػػة بالمجػػػاف كالحمػػػالت اإلغاثػػػة 
القائمػػػة لديػػػو كالتػػػي تػػػـ فتحيػػػا قبػػػؿ صػػػدكر ىػػػذه 
الضػػكابط كاإلجػػراءات كذلػػؾ بمػػا يتكافػػؽ مػػع ىػػذه 

 التعميمات.

 

ان الصــداقة والــروابط الرســمية الحســابات الخاصــة بمجــ
 الخارجية لممممكة: 

يسػػػػػػػمح لمبنػػػػػػػكؾ فػػػػػػػتح حسػػػػػػػابات بػػػػػػػاللاير السػػػػػػػعكدم 
كالعمػػػػػالت األجنبيػػػػػة ليػػػػػذه المجػػػػػاف كفػػػػػؽ الضػػػػػكابط 

 التالية:
صػػدكر تكجيػػػو رسػػػمي مػػف سػػػمك كزيػػػر الخارجيػػػة  -1

 بالمكافقة عمى تأسيس أك قياـ المجنة.

تكجيػػػػو مػػػػف المؤسسػػػػة إلػػػػى البنػػػػؾ يحػػػػدد مسػػػػمى  -2
 رضو كأسماء المخكليف بإدارتو.الحساب كغ

صػػكر اليكيػػات الشخصػػية لممفكضػػيف أك تعريػػؼ  -3
 مف كزارة الخارجية ببياناتيـ الشخصية.

تعميمػػػػات السػػػػحب كاإليػػػػداع كالتحكيػػػػؿ إذا تطمػػػػب  -4
 الشأف ذلؾ.

 

 مكاتب التصال القتصادية والفنية في المممكة:

بفػػػػػػتح حسػػػػػػابات بػػػػػػاللاير السػػػػػػعكدم كالعمػػػػػػالت يسػػػػػػمح 
 ةاتػػػػػػػػػب االتصػػػػػػػػػاؿ االقتصػػػػػػػػػادية كالفنيػػػػػػػػػاألجنبيػػػػػػػػػة لمك

كفركعيػػػا، التابعػػػة لمػػػدكؿ األجنبيػػػة المرخصػػػة مػػػف كزارة 
الخارجية في المممكة بعػد اسػتيفاء الشػركط كالمسػتندات 

 -اآلتية:
 

الحسػاب بنػاءن عمػى طمػب مػف مػدير المكتػب فػتح ي .1
 مكضحان فيو الغرض منو.

 

صػػػػػػكرة التػػػػػػرخيص الصػػػػػػادر لممكتػػػػػػب مػػػػػػف كزارة  .2
مسػػتند نفػػاذ التػػرخيص )مػػذكرة الخارجيػػة، كصػػكرة 

campaigns may be made to any party 

outside the Kingdom without 

obtaining a prior approval from 

SAMA. 
10. No drawing or transfer transaction shall 

be made from the sub-accounts except to 

the main account. 

11. Such accounts shall only be operated 

upon joint signatures of duly 

authorized two persons whose 

personal data, copies of their valid 

identification documents and their 

signature specimens shall be fulfilled. 

12. The bank shall adjust the positions of 

the existing bank accounts of relief 

accounts and campaigns that were 

opened prior to the issuance of these 

Rules and Procedures in conformity 

with these instructions. 
 

Accounts of Committees of Friendship 

and Official External Relation of the 

Kingdom:   

Banks may open accounts in Saudi 
Riyals and foreign currencies to such 
Committees according the following 
conditions and procedures; 

1. Issuance of an official direction from 
the Minister of Foreign Affairs on 
approving the establishment of the 
committee. 

2. A direction from SAMA to the bank 
identifying the title and purpose of the 
account and the names of persons 
authorized to operate thereof. 

3. Copies of personal identification 
documents of the authorized persons 
or a letter from the Ministry of Foreign 
Affairs containing their personal data, 

4. Drawing, depositing and transferring 
instructions, if necessary. 

 

 
Economic and Technical Liaison 

Offices in the Kingdom: 

Economic and technical liaison offices 

and their branches of foreign states 

licensed by the Ministry of Foreign 

Affairs in the Kingdom, may open 

accounts in Saudi Riyal and foreign 

currencies after meeting the following 

conditions and documents: 

1. The account shall be opened at the 

request of the director of the office, 

explaining its purpose. 

2. A copy of the license issued for the 

office by the Ministry of Foreign 

Affairs, and a copy of the valid 
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سػػػفارة الدكلػػػة التػػػابع ليػػػا المكتػػػب الجكابيػػػة لمػػػذكرة 
كزارة الخارجيػػػػػة السػػػػػعكدية المتضػػػػػمنة التػػػػػرخيص 

 لممكتب، كمكافقة المكتب عمى مضمكنيا(.

 

 تكاقيع المخكليف بإدارة الحساب كصكر ىكياتيـ. .3

 

يكػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػمى الحسػػػػػػػػاب ) مكتػػػػػػػػب االتصػػػػػػػػػاؿ  .4
...(، كيػػربط سػػريانو االقتصػػادم / الفنػػي الػػػ .....

بمػػػػدة سػػػػرياف التػػػػرخيص، كُيجػػػػدد بمكجػػػػب كتػػػػاب 
تمديػػػػػػػد أك تػػػػػػػرخيص جديػػػػػػػد صػػػػػػػادريف مػػػػػػػف كزارة 

 الخارجية السعكدية.

 

ُيدار الحساب مػف أشػخاص يعممػكف لػدل المكتػب  .5
كُيقيمكف في المممكة بمكجب ُرخص إقامة صػادرة 

 مف كزارة الخارجية السعكدية.

 

ي يسػػػػػػػػػتخدـ الحسػػػػػػػػػاب لألغػػػػػػػػػراض المحػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػ .6
أف تفػػػػػػتح يسػػػػػػمح ليػػػػػػذه المكاتػػػػػػب ال التػػػػػػرخيص، ك 

أخػػرل مثػػؿ  جيػػاتحسػػابات لصػػالح أك نيابػػة عػػف 
 .غيرىاك الخيرية  جياتال كالتجارية أالشركات 

 
يكػػػػكف تغييػػػػر المخػػػػكليف بػػػػإدارة الحسػػػػاب بمكجػػػػب  .7

ارة الدكلة التي يتبػع ليػا مكافقة أك مصادقة مف سف
 المكتب.

 
كمػػدير إدارة مكافقػػة الػػرئيس التنفيذم/المػػدير العػػاـ  .8

 االلتزاـ عمى فتح الحساب

 

 فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة  .9

 
 حساب تسوية المديونيات الخاصة: –الحقوق المدنية 

ُيسػػػمح لمبنػػػكؾ فػػػتح حسػػػاب بنكػػػي بػػػاللاير السػػػعكدم فقػػػط 
ألم مف إدارات كشعب كأقسػاـ الحقػكؽ المدنيػة ككحػدات 

كط الحقكؽ في مراكز الشرط الخارجية بعد اسػتيفاء الشػر 
 كالمتطمبات اآلتية:

 

خطػػػاب مػػػف مػػػدير )إدارة أك شػػػعبة أك قسػػػـ الحقػػػكؽ  .1
المدنيػػػة أك مػػػدير مركػػػز الشػػػرطة الخارجيػػػة( مكجػػػو 
لمبنػػػػؾ بطمػػػػب فػػػػتح الحسػػػػاب كتحديػػػػد الغػػػػرض منػػػػو 

 كتحديد المخكليف بالتكقيع.

 

األمػػػػػف  -يكػػػػكف مسػػػػمى الحسػػػػػاب ) كزارة الداخميػػػػة  .2

license (memo of the state's embassy 

to which the office belongs in reply 

to the memorandum of the Ministry 

of Foreign Affairs of Saudi Arabia 

providing for licensing the office, 

and  the office’s approval of its 

content). 

3. Signatures of the persons authorized 

to manage the account and copies of 

their identity cards. 

4. The account name shall be (the 

economic/ technical   liaison office 

of......), and the duration thereof 

shall be linked with the duration of 

the license, to be renewable by a 

letter for extension or a new license 

issued by the Saudi Foreign 

Ministry. 

5. The account shall be managed by 

persons working in the office and 

residing in the Kingdom under 

residence permits issued by the 

Saudi Foreign Ministry.  

6. The account shall be used for 

purposes specified in the license. 

The offices may not open accounts 

for or on behalf of other entities, 

such as businesses, charity entities 

or others. 

7. The persons authorized for 

managing the account shall only be 

replaced under the approval or 

endorsement of the embassy of the 

country that the office belongs to. 

8. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive 

officer (the general director) to open 

the account. 

9. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 

 

Civil Rights- Private Debt Settlement 

Account: 
 

Banks may open accounts in Saudi Riyal 

only for any Civil Rights directorate, 

section, or department and Civil Rights 

units at external police centers after 

fulfilling the following conditions and 

requirements: 

1. A letter by director of (directorate, 

section. Civil Rights department, or 

external police center) to the bank 

requesting opening an account and 

specifying the purpose of such account 

and authorized signatories. 
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مدينػػػة إدارة الحقػػػكؽ المدنيػػػة فػػػي منطقػػػة /  –العػػػاـ 
حسػػػػػػػػاب تسػػػػػػػػكية المػػػػػػػػديكنيات  –/محافظػػػػػػػػة ...... 

 الخاصة(.

 

ُيػػػدار الحسػػػاب بتكقيػػػع مشػػػترؾ بػػػيف شخصػػػيف عمػػػى  .3
األقػػػػؿ ىمػػػػا مػػػػدير )إدارة أك شػػػػعبة أك قسػػػػـ الحقػػػػكؽ 
المدنيػػة أك مػػدير مركػػز الشػػرطة الخارجيػػة( أك نائبػػو 

 ك أميف الصندكؽ أك مساعدة تكقيع أساسي.

 

كقيع كنمػػػاذج اسػػػتيفاء صػػػكر ىكيػػػات المخػػػكليف بػػػالت .4
 تكاقيعيـ.

 

تػػكدع المبػػالل فػػػي الحسػػاب مػػػف المػػديف أك ذكيػػػو أك  .5
 مف يقـك مقاميـ كفؽ اآلتي :

 شػػػػػيكات مصػػػػػرفية كذلػػػػػؾ كفػػػػػؽ الصػػػػػيغة التاليػػػػػة .أ 

) ألمػػر إدارة الحقػػكؽ المدنيػػة فػػي منطقػػة / مدينػػة 
حسػػػػػػػاب تسػػػػػػػكية المػػػػػػػديكنيات  –/ محافظػػػػػػػة ....

الخاصة ( كيذكر في متف الشيؾ أف الغػرض مػف 
اع الشػػيؾ )سػػداد مديكنيػػة .....   أسػػـ المػػديف إيػػد

/رقػػـ اليكيػػة الكطنيػػة   كرقػػـ القضػػية أك الحكػػـ أك 
 القرار كتاريخو(.

الحػػػػػكاالت المسػػػػػتكفية لجميػػػػػع البيانػػػػػات الخاصػػػػػة  .ب 
 بالمحكؿ كالغرض مف التحكيؿ.

 ( .Point of Saleنقاط البيع )  .ج 

 أجيزة اإليداع النقدم اآللي.  .د 

المخػكليف المػذككريف يككف السحب مف الحساب مف  .6
( أعػػاله بمكجػػب شػػيكات فقػػط كفػػؽ الصػػيغة 3فػػي )

اآلتيػػة ) ألمػػر ... كيػػذكر اسػػـ الػػدائف ( كيػػذكر فػػي 
مػػتف الشػػيؾ أف الغػػرض مػػف صػػرؼ الشػػيؾ ) سػػداد 
مديكنية .....   أسػـ المػديف / رقػـ اليكيػة الكطنيػة   

 كرقـ القضية أك الحكـ أك القرار تاريخو(.

 لػػػػػي أك بطاقػػػػػات  يمنػػػػػع إصػػػػػدار بطاقػػػػػات صػػػػػراؼ .7
ائتمانيػػػػػػة ليػػػػػػذه الحسػػػػػػابات منعػػػػػػان باتػػػػػػان، كال يسػػػػػػمح 

 بالتحكيؿ منيا.

عمػػى مسػػئكؿ االلتػػزاـ فػػي البنػػؾ التأكػػد مػػف اسػػتيفاء  .8
 كسالمة كافة المتطمبات الكاردة أعاله.

عمػػػػػى البنػػػػػؾ إرسػػػػػاؿ كشػػػػػؼ تفصػػػػػيمي شػػػػػيرم عػػػػػف  .9

2. The account name shall be (Ministry 

of Interior- Public Security- Civil 

Rights Directorate in …..- region/ city/ 

governorate -Private Debt settlement 

Account). 

3. The account shall be operated by joint 

signatures of at least two persons, 

director of (Civil Rights directorate, 

department, or section or external 

police department) or his deputy and 

treasurer or treasurer's assistant (basic 

signature). 

4. Obtaining copies of authorized 

signatories' IDs and their signature 

specimens. 

5. Amounts shall be deposited in the 

account from the debtor, debtor's 

relatives, or their representatives by 

the following means: 

a. Bank checks in the following form: 

(to the order of Civil Rights 

Directorate in …...Region/ City/ 

governorate- Private Debt settlement 

Account). The bottom of the check 

shall state the deposit purpose 

(repaying the debt of, "debtor's 

name and ID No.", and number and 

date of the case, verdict, or 

resolution). 

b. Bank remittances meeting the 

remitter's ID particulars and the 

remittance purpose. 

c. Points of Sale. 

d. Cash deposit machines. 

6. Withdrawal from the account shall be 

restricted to the authorized signatories 

stated in Paragraph (3) above by 

checks only in the following form: (to 

the order of "name of the debtor"). It 

should be stated at the bottom of check 

that the purpose of the check is to 

(repay the debt of "debtor's name and 

ID No.” and number and date of the 

case, verdict or resolution. 

7. The issue of ATM and credit cards is 

strictly prohibited for such accounts 

and no transfers therefrom shall be 

permitted. 

8. Compliance officer at the bank shall 

verify fulfillment and accuracy of the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 119 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

266-3 
 
266-3-5 

 

 

266-3-5-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحسػػػاب إلػػػى إدارة الحقػػػكؽ المدنيػػػة المعنيػػػة أك فػػػي 
دكف أف يترتػػب عمػػى ذلػػؾ أم أم كقػػت عنػػد طمبيػػا 

 رسـك مالية.

عمػػػػػى البنػػػػػؾ تسػػػػػييؿ خدمػػػػػة االنترنػػػػػت كاليػػػػػاتؼ  .10
المصػػػػػػرفي لغػػػػػػرض االستفسػػػػػػار عػػػػػػف العمميػػػػػػات 
كاألرصػػدة فقػػط ككػػذلؾ تػػػكفير نقػػاط البيػػع كأجيػػػزة 
اإليػػػػػداع النقػػػػػػدم اآللػػػػػػي فػػػػػي حػػػػػػاؿ طمبيػػػػػػا كفػػػػػػؽ 

 الضكابط المنظمة ليا.

 

 
 

 

 األشخاص العتباريون غير المقيمون:
 

غيــــر  ت الخميجيــــة التجاريــــة غيــــر المصــــرفيةالشــــركا
 :المقيمة في المممكة

 

الحسابات البنكية الجارية والودائـع لألغـراض التجاريـة 
 والئتمانية:

يسػػػػػػمح لمبنػػػػػػػكؾ بفػػػػػػػتح حسػػػػػػػابات بػػػػػػػاللاير السػػػػػػػعكدم 
كالعمػػػػالت األجنبيػػػػة لمشػػػػركات الخميجيػػػػة لألغػػػػراض 
التجاريػػػػػػػة كاالئتمانيػػػػػػػة كفػػػػػػػؽ المسػػػػػػػتندات كالشػػػػػػػركط 

 كالمتطمبات التالية:  كالضكابط
صػػػػكرة الترخيص/السػػػػجؿ التجػػػػارم الصػػػػادر مػػػػف  .1

الجية الحككميػة فػي دكلػة المنشػأ ) اإلقامػة ( فػي 
 دكؿ مجمس التعاكف.

طمػػػػػب فػػػػػتح حسػػػػػاب بنكػػػػػي محػػػػػدد فيػػػػػو الغػػػػػرض  .2
التجارم مف الحسػاب بحيػث يتطػابؽ الغػرض مػع 
أغػراض الشػركة حسػب عقػد التأسػيس كالتػرخيص 

 بالنشاط.

الكطنية لمالؾ / مالكي المنشػأة صكرة مف اليكية  .3
الخميجيػػة ) باسػػتثناء شػػركات المسػػاىمة العامػػة ( 

 كصكرة / صكر جكازات السفر ) إف كجدت (.

عقػػػػد التأسػػػػػيس كممحقاتػػػػػو الػػػػػذم يبػػػػػيف كبكضػػػػػكح  .4
دارة المنشػػػػػأة كأف  تركيبػػػػة كػػػػؿ مػػػػػف رأس المػػػػاؿ كا 
ممكيػػػة المػػػكاطنيف الخميجيػػػيف فييػػػا ) طبيعيػػػيف أك 

% مػػػػػػػػف رأسػػػػػػػػماؿ 50اعتبػػػػػػػػارييف ( تزيػػػػػػػػد عػػػػػػػػف 
 الشركة. 

قائمػػػػة بأسػػػػماء كصػػػػكر ىكيػػػػات أعضػػػػاء مجمػػػػس  .5
اإلدارة كالمدراء المفكضػيف كجنسػياتيـ شػريطة أف 

above requirements. 

9. The bank shall send to the concerned 

Civil Rights Department a free of 

charge monthly detailed statement on 

the account or upon its request at any 

time. 

10. The bank shall, if requested, 

facilitate online and phone banking 

services for checking operations and 

balances only, and provide points of 

sale and cash deposit machines, under 

the rules regulating provision of such 

services. 
 
 

Non Resident Juristic Persons: 
 

Non-Banking GCC Companies not 

residing in the Kingdom;  
 

Current Accounts and Deposits for 

Business and Credit Purposes: 

  

Banks may open accounts in Saudi 

Riyals and foreign currencies to GCC 

companies for business and credit 

purposes according to the following 

documents, conditions, procedures and 

requirements: 

1. A copy of the license/commercial 

register issued by the governmental 

authority in the GCC country of 

origin (residence). 

2. An application for opening a bank 

account. Indicating the business 

purpose of the account, which 

should be consistent with the 

purposes of the company as per its 

Article of Association and license. 

3. A copy of the national identification 

document of the owner(s) of the 

GCC establishment (excluding 

public joint stock companies), and 

copy/copies of the passports(if any).  

4. The Articles of Association and its 

appendices, clearly indicating the 

capital composition and corporate 

organization, and that the share of 

GCC nationals (both natural and 

juristic persons) therein is more than 

50% of the capital.  

5. A list of the names and nationalities, 

and copies of the identification 

documents, of the members of the 

Board of Directors, authorized 
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يكػػكف أغمبيػػة أعضػػاء مجمػػس اإلدارة مػػف مكاطنػػك 
 دكؿ المجمس أك منشآتيا الخميجية. 

صػػػكرة مػػػف التفػػػكيض الصػػػادر عػػػف مجمػػػس إدارة  .6
المنشػػػأة الػػػذم يخػػػكؿ األشػػػخاص بػػػإدارة الحسػػػاب 

بنكي إال إذا كاف ذلؾ محػددان فػي عقػد التأسػيس ال
 فيكفي ذلؾ.

أف يكػػػػكف المخػػػػكؿ بػػػػإدارة الحسػػػػاب البنكػػػػي مػػػػف  .7
 مػػػػكاطني دكؿ مجمػػػػس التعػػػػاكف الخميجػػػػي ، كفػػػػي
حػػػػػػاؿ كػػػػػػاف غػػػػػػرض الحسػػػػػػاب الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى 
تسييالت مػف بنػؾ عامػؿ فػي المممكػة فيسػمح أف 
يكػػكف المخػػكؿ مػػػف غيػػر الخميجػػػيف العػػامميف فػػػي 

 في دكلة الشركة. الشركة المقيميف

مصػػػػادقة السػػػػفارة السػػػػعكدية فػػػػي البمػػػػد الخميجػػػػي  .8
لمشركة الخميجية عمى كافة المتطمبػات المكضػحة 

 أعاله.

يجػب اسػتيفاء المسػتندات أعػاله مػف قبػؿ مػكظفي  .9
البنػػؾ المحمػػي مباشػػرة مػػف خػػالؿ مقابمػػة العمػػالء 
شخصػػػيان ) المفكضػػػيف ( أك مػػػف خػػػالؿ اسػػػتيفائيا 

كطنػػي مقػػيـ فػػي  مػػف خػػالؿ بنػػؾ مراسػػؿ خميجػػي
بمػػػػػػد الشػػػػػػركة عمػػػػػػى أف يقػػػػػػـك بالمصػػػػػػادقة عمػػػػػػى 
مطابقػػػػػػػة الصػػػػػػػكر لألصػػػػػػػكؿ لكافػػػػػػػة المسػػػػػػػتندات 
المسػػتكفاة عػػف طريقػػو ، كالمصػػادؽ عمييػػا كػػذلؾ 
مػػػػػف السػػػػػفارة السػػػػػعكدية، كعمػػػػػى أف يػػػػػتـ اإليػػػػػداع 
كالسػػػػػػػحب كالتحكيػػػػػػػؿ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ البنػػػػػػػؾ 
المراسػػؿ. كمػػا يسػػمح كػػذلؾ باسػػتيفائيا مػػف خػػالؿ 

قػػيـ فػػي البمػػد الخميجػػي لمشػػركة مػػف بنػػؾ مراسػػؿ م
ضػػػمف الشػػػركاء لمبنػػػؾ السػػػعكدم فػػػي رأس المػػػاؿ 
كاإلدارة الفنيػػػػػة، أك فػػػػػركع البنػػػػػكؾ السػػػػػعكدية فػػػػػي 
الدكلة الخميجية عممػان بػأف المسػئكلية النيائيػة عػف 
بيانػات العميػػؿ تقػع عمػػى عػاتؽ البنػػؾ العامػؿ فػػي 

 المممكة

 أف يقػػـك البنػػؾ بعػػد تػػكفر المسػػتندات كالمتطمبػػات .10
أعػػػاله باسػػػتيفاء كتطبيػػػؽ معػػػايير اعػػػرؼ عميمػػػؾ 

كحجػـ  كمنيا مصادر الدخؿ األساسية كاإلضػافية
األصػػػكؿ كطبيعػػػة األنشػػػطة كالعنػػػاكيف الكاضػػػحة 
كتقيػػػيـ كتحديػػػد األشػػػخاص المػػػؤثريف فػػػي قػػػرارات 

managers, provided that the majority 

of the members of the Board of 

Directors shall be of GCC citizens 

or establishments. 

6. A copy of the authorization issued 

by the Board of Directors 

identifying the persons authorized to 

operate the bank account, unless this 

is specified in the Articles of 

Association, which will then be 

sufficient. 

7. The person (s) authorized to manage 

the bank account shall be of GCC 

citizens, and in case the reason to 

open the account was to obtain 

facilities from a licensed bank in 

Saudi Arabia, so it is allowed to 

have a non GCC citizen working in 

the company and is a resident in the 

country of origin of the company as 

an authorized signature. 

8. Authentication of all the above-

mentioned documents by the Saudi 

Embassy in the GCC country of the 

company.  

9. All the above-mentioned documents 

must be directly received and 

checked by the local bank staff 

during personal meetings with the 

customers (the authorized persons) 

or through a correspondent GCC 

ank residing in the country of the 

company, provided that it shall 

check the copies against all originals 

authenticated by the Saudi Embassy. 

Depositing, drawing and transfer 

shall be affected through such a 

correspondent bank. Such 

documents may also be received and 

checked through a correspondent 

bank residing in the GCC country of 

the company, which bank should be 

a partner in the Saudi bank capital 

and technical management, or Saudi 

banks branches in the GCC country, 

taking inconsideration that the local 

bank in Saudi Arabia is responsible 

for the accuracy and correctness of 

customer data. 

10. Once the above-mentioned 

documents and requirements are 

accomplished, the bank shall apply 

"Know your customer" criteria and 

requirements, including basic and 

additional income sources, volume 

of assets, nature of businesses and 

addresses, and assessing and 
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 الشركة.

مكافقػة الػرئيس التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة  .11
 االلتزاـ عمى فتح الحساب

 .فتح الحساب عندة إحاطة المؤسس .12

يشػػػػػػمؿ السػػػػػػماح بفػػػػػػتح الحسػػػػػػابات كافػػػػػػة أنػػػػػػكاع  .13
الشػػركات الخميجيػػة المسػػاىمة العامػػة، المسػػػاىمة 
 المغمقػػػػة، ذات المسػػػػئكلية المحػػػػدكدة، التضػػػػامنية،

 التكصية البسيطة، التكصية باألسيـ.

يشمؿ السماح بفتح الحسابات لمشركات الخميجيػة  .14
ناعية، تمؾ التي تمارس النشاطات التجاريػة، الصػ

 الخدمية، الزراعية، العقارية.

ال يسػػمح بفػػتح حسػػابات جاريػػػة لكػػؿ مػػف البنػػػكؾ  .15
كالصػػػػػػػػػػيارفة ) خػػػػػػػػػػالؼ حسػػػػػػػػػػابات المراسػػػػػػػػػػمة ( 
كشػػػركات االسػػػتثمار المػػػالي كالمؤسسػػػات الماليػػػة 
كصػػػػػػػػػػناديؽ االسػػػػػػػػػػتثمار المسػػػػػػػػػػتقمة أك التابعػػػػػػػػػػة 
كشركات التأميف، كالمؤسسػات الفرديػة كالمحػالت 

 المرخصة.

 

ـــن دول الحســـابات الب نكيـــة لألشـــخاص العتبـــاريين م
ــداول  ــة لغــرض ت ــي  العربي ــدول الخم مجمــس التعــاون ل
ــــــة  أســــــيم الشــــــركات المدرجــــــة فــــــي الســــــوق المالي

 السعودية:
يسمح بفتح حسابات جارية لألشخاص االعتبارييف مػف 
دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف لػػػدكؿ الخمػػػيج العربيػػػة المػػػذككريف 

) أسػػػػيـ  أدنػػػػاه لغػػػػرض االسػػػػتثمار فػػػػي األكراؽ الماليػػػػة
الشػركات السػعكدية ( بعػد اسػتيفاء المسػتندات كالشػركط 

 كالضكابط كالمتطمبات التالية:
ىػك  طمب فتح حساب بنكي محدد فيو أف الغػرض .1

االستثمار في أسيـ الشػركات المسػاىمة السػعكدية 
أك األكراؽ الماليػػة، كيجػػب عمػػى البنػػؾ التأكػػد مػػف 
أف الغػػػػػػػرض االسػػػػػػػتثمارم لمشػػػػػػػركة يتطػػػػػػػابؽ مػػػػػػػع 

الشػػركة حسػػب عقػػد التأسػػيس كالتػػرخيص  أغػػراض
بالنشػػػاط كأنػػػو ال يكجػػػػد فػػػي نظاميػػػا األساسػػػػي أك 
عقػػػد تأسيسػػػيا قيػػػكدان تمنػػػع أك تحػػػد مػػػف امتالكيػػػا 

 أسيـ شركات مساىمة.

 :الشركات الخميجية - أ

صكرة مػف التػرخيص / السػجؿ التجػارم الصػادر   5-أ
عف جية االختصاص الحككمية فػي دكلػة المنشػأ 

identifying the influential persons in 

the decisions of the company. 

11. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

12. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
13. Allowing opening accounts is 

applicable to all types of GCC panies, 

including public joint stock 

companies, closed joint stock 

companies, limited liability 

companies, general partnerships, 

limited partnerships and partnerships 

limited by shares. 

14. Allowing opening accounts to GCC 

companies includes those undertaking 

commercial, industrial, service, 

agricultural and real estate businesses. 

15. No current accounts shall be opened 

for banks, money exchangers (apart 

from correspondent accounts), 

investment companies, financial 

institutions, mutual funds, insurance 

companies, individual establishments 

and licensed shops. 
 
 

Accounts of GCC juristic persons for 

trading in securities of companies listed 

in the Saudi Exchange Market: 

 
The GCC juristic  persons  specified 

below shall be allowed  to open 

current  accounts for  enabling   them 

to  invest in the local securities  (Saudi 

companies shares) upon meeting  the  

following  documentations, conditions, 

controls and requirements: 

1. Application to open a bank account 

whereby it is specified that such 

account is for investment in the Saudi 

Stock Companies or Securities. The 

bank shall ascertain  that the 

investment  purpose  corresponds  to 

the company business  lines as 

specified  in the company articles  of 

association and license,  and that the 

company statue and articles of 

association  are free of any restrictions 

that might prevent  or restrict  the 

company from acquiring shares of 

stock companies. 
 

a) Gulf companies: 
 

a-1 A copy of license / commercial 

Register issued by the competent 

government authority in state of origin 
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مجمػػػػػػس التعػػػػػػاكف مصػػػػػػدؽ  ) اإلقامػػػػػػة( فػػػػػػي دكؿ
 عمييا بمطابقة األصؿ.

صكرة مف الترخيص الصادر مف إما ىيئة سػكؽ   3-أ
المػػػػػػػاؿ أك البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم ) مؤسسػػػػػػػة النقػػػػػػػد ( 

 الخميجية.
 صػػػػػػكرة مػػػػػػف اليكيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة لمػػػػػػالكي الشػػػػػػركة  2-أ

الخميجية ) باستثناء الشػركات المساىمة العامػة ( 
 كصػػػػكر جػػػػكازات السػػػػفر ) إف كجػػػػدت ( مصػػػػدؽ

 عمييا بالمطابقة لألصؿ.

 

صػػكرة مػػف عقػػد تأسػػيس الشػػركة كممحقاتػػو الػػذم   7-أ
دارة  يبػػػيف بكضػػػكح تركيبػػػة كػػػؿ مػػػف رأس المػػػاؿ كا 
المنشػػػأة كأف ممكيػػػة المػػػكاطنيف الخميجيػػػيف فييػػػا ) 

%( مػػػف 50طبيعيػػػيف أك اعتبػػػارييف ( تزيػػػد عػػػف )
 رأس الماؿ.

قائمػػػة بأسػػػػماء كصػػػكر ىكيػػػػات أعضػػػاء مجمػػػػس   1-أ
 لمدراء المفكضيف كجنسياتيـ .اإلدارة كا

 

صػػكرة مػػػف التفػػكيض الصػػػادر عػػف مجمػػػس إدارة   6-أ
الشػػػركة الػػػذم يخػػػكؿ األشػػػخاص بػػػإدارة الحسػػػاب 
النقػػػػػػػػػدم كالمحفظػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتثمارية إال إذا كػػػػػػػػػاف 

 التفكيض منصكصان عميو في عقد التأسيس.
 

   المؤسسة الستثمارية الخميجية: - ب

ارية التػػي الكثػػائؽ الخاصػػة بإنشػػاء المؤسسػػة االسػػتثم
تثبػػت ممكيتيػػا لمحككمػػػة كمنيػػا عقػػػد التأسػػيس كقػػػرار 
تشػػػػػػكيؿ مجمػػػػػػػس اإلدارة كأسػػػػػػػماء المخػػػػػػػكليف بػػػػػػػإدارة 

 الحسابات االستثمارية كصكر ىكياتيـ.
 

ــــــــات   ( ج مؤسســــــــات معاشــــــــات التقاعــــــــد والتأمين
 الجتماعية:

الكثػػػػػائؽ الخاصػػػػػة بإنشػػػػػائيا كقػػػػػرار تشػػػػػكيؿ مجمػػػػػس 
بات اإلدارة كأسػػػػػػػػػػػػماء المخػػػػػػػػػػػػػكليف بػػػػػػػػػػػػإدارة الحسػػػػػػػػػػػػػا

 االستثمارية كقرار تخكيميـ كصكر ىكياتيـ.
 

 صناديق الستثمار التابعة:  ( د

 صكرة مف نظاـ الصندكؽ. 1-د
الكثائؽ الخاصة بالترخيص بإنشػاء الصػندكؽ مػف  2-د

إما ىيئة سػكؽ المػاؿ أك البنػؾ المركػزم )مؤسسػة 
 النقد( الخميجية. 

أسػػػػػماء أعضػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة المعنيػػػػػيف بػػػػػإدارة  3-د
 ؽ كتكجيو سياستو .الصندك 

القرار الصػادر بتسػمية المخػكليف بػإدارة الصػندكؽ  4-د

(Residence) in GCC countries duly 

attested as a true copy of the original. 

 

a-2 A copy of the license issued either by 

Capital Market Authority or the 

Central Bank ( Monetary Agency ) in 

GCC countries. 
 

a-3 A copy of the citizenship  card  of the  

proprietors  of the Gulf company ( other 

than  joint stock  companies ) as well as 

passport copy  (if any), duly attested by 

the mediatory  as a true copy of the 

original.  

a-4 A copy of the company articles of 

association and attachments which 

illustrate clearly the make-up of the 

company capital and management. GCC 

citizen’s proprietors (natural and juristic) 

shall exceed 50% of the company 

capital,  

a-5 A list of names and copies of ID cards 

of the members of the board of directors 

as well as the authorized managers and 

their nationalities. 

a-6 Copy of the authorization issued by the 

company/s board of directors 

empowering the concerned persons to 

manage the cash account and the 

investment portfolio unless such 

authorization is included in the Articles 

of Association. 
 

b) Gulf  Investment Firm: 
Documents  of incorporation  of the 
investment  firms which support  the fact 
that  they are  owned by the 
Government, including the articles of 
association, resolution in formation of its 
board of directors  and names of those 
who are authorized  to operate  the 
investment  accounts  and copies  of 
their ID cards.  

 

c) Retirement  Pensions  and Social 

Insurance  Organizations  Funds: 
Documents pertaining to their 
formation, the board of directors 
formation resolution, the names of 
those authorized to manage the 
investment accounts their vested 
bowers resolution as well as their 
identification photocopies.  

 

d) Affiliated Investment Funds: 

d-1 A copy of the fund statue . 

d-2 Documents licensing the formation of 

the fund either from the Capital 

Market Authority or the Central Bank 

(Monetary Agency) in GCC Countries. 

d-3 Names of the members of the board 

empowered to operate the fund and 

direct its policy . 

d-4 The resolution nominating those 

empowered to operate the fund and 
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 كصكر ىكياتيـ.
صكرة مف عقد تأسيس الصػندكؽ كممحقاتػو الػذم  5 -د

يبيف بكضكح تركيبة كؿ مػف رأس مػاؿ الصػندكؽ 
دارتػػػػػو كأف ممكيػػػػػة المػػػػػكاطنيف الخميجػػػػػيف فيػػػػػو )  كا 

 % (.50طبيعييف / اعتبارييف ( تزيد عف ) 
 

ب  –المسػػػتندات المػػػذككرة فػػػي الفقػػػرات أ  اسػػػتيفاء .2
د أعػػاله مباشػػرة مػػف خػػالؿ مقابمػػة العمػػالء  -ج –

)المفكضػػػػػػيف( شخصػػػػػػيان أك مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الكسػػػػػػيط 
الخميجػػػػػػػي، كالمصػػػػػػػادقة عمػػػػػػػى مطابقػػػػػػػة الصػػػػػػػكر 

 لألصكؿ لكافة المستندات كالكثائؽ المستكفاة.

التأكد مف استيفاء نمكذج مكافحػة عمميػات غسػيؿ  .3
رىػػػػػػػاب مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الكسػػػػػػػيط األمػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػؿ اإل

الخميجػػػي أمػػػا إذا كػػػاف التعامػػػؿ سػػػيتـ مباشػػػرة مػػػف 
خػػػػػالؿ مقابمػػػػػة مػػػػػكظفي البنػػػػػؾ المحمػػػػػي لمعمػػػػػالء 
)المفكضػػيف( شخصػػيان فيػػتـ اسػػتيفاء االسػػتبياف فػػي 
حػػػالتي الشػػػركة الخميجيػػػة كالصػػػندكؽ االسػػػتثمارم 
فقػػػط كمػػػف قبػػػؿ تمػػػؾ الجيتػػػيف نفسػػػيما بحسػػػب مػػػا 

 ينطبؽ عمييما في االستبياف .

بيػػؽ معػػايير ) اعػػرؼ عميمػػؾ ( كمنيػػا مصػػادر تط .4
الػػػػػػدخؿ األساسػػػػػػية كاإلضػػػػػػافية كحجػػػػػػـ األصػػػػػػػكؿ 

 كطبيعة كحقيقة األنشطة كالعناكيف الكاضحة.

استيفاء إقػرار مػف الكسػيط الخميجػي بتزكيػده البنػؾ  .5
أك تزكيػػػػد السػػػػمطات اإلشػػػػرافية فػػػػي المممكػػػػة بأيػػػػة 
معمكمات عف العمالء المستثمريف عنػد طمبيػا فػي 

كذلػػػؾ فػػػي حػػػاؿ كػػػاف تعامػػػؿ البنػػػؾ  . أم كقػػػت
 المحمي مع العميؿ الخميجي عبر كسيط خميجي.

 
الشــركات والمؤسســات التجاريــة )غيــر الخميجيــة( غيــر 
ـــي لـــيس ليـــا عقـــود أو  ـــر المصـــرفية الت المقيمـــة وغي

 مشاريع في المممكة: 
 

يحظػػر عمػػى البنػػكؾ أف تفػػتح أم حسػػاب ليػػذه الشػػركات 
كسػػيطة المسػػمكح بيػػا باسػػتثناء الحسػػابات ال كالمؤسسػػات
ككػػذلؾ مػػا عػػدا  .2-400،  كالفقػػرة 1-400فػػي الفقػػرة 

الشػػػػػػركات كالمؤسسػػػػػػات التػػػػػػي تكافػػػػػػؽ المؤسسػػػػػػة عمػػػػػػى 
حصػػػػػكليا عمػػػػػى تسػػػػػييالت أك تمكيػػػػػؿ أك قػػػػػركض مػػػػػف 
البنػػػػكؾ العاممػػػػة فػػػػي المممكػػػػة كفػػػػؽ الشػػػػركط كالضػػػػكابط 

 اآلتية :
 لحصكؿ عمى صكر المستندات اآلتية :ا .1

photocopies of their identification . 

d-5 Photocopy of the Fund's Articles of 

Association and its annexes which 

show clearly the structure of its capital 

,its management and that the GCC 

citizens ownership ratio in it ( be it 

natural or juristic ) exceeds 50%  . 

2. To obtain the  above mentioned  

documents  in A, B,C and D directly 

through  personal interviews  of 

customers (authorized  representatives) 

or through  such Gulf mediator  along 

with  having  the copies thereof 

matched with originals of all 

documents  and submittal. 

3. To make sure that the gulf mediator 

fills up fully the form of anti-money 

laundering and terrorism finance. 

However , if dealing is to be effected 

directly through personal interviewing 

of authorized clients by the local bank 

staff , the questionnaire has to be 

completed in case of the Gulf 

company and investment fund only by 

these two parties themselves as 

applicable . 

4. To apply the standards of   “know 

your customer”, including  main and 

secondary sources of income, volume 

of assets,  nature and genuineness of  

business activities  and clear address 

5. To obtain a declaration by the gulf 

intermediary whereby he undertakes to 

provide the supervisory authorities   in 

the Kingdom with any information 

about the customer investors at any 

time upon request. In case the dealing 

of the local bank with the Gulf client is 

effected through a Gulf mediator / 

intermediary. 
Non Resident Non Banking Corporations 

and Businesses (other than GCC) with 

No Contracts or Projects in Saudi 

Arabia: 

Saudi banks are not permitted to open 

any account for such organizations, apart 

from the allowed intermediary accounts 

as per clause 400-1 and 400-2. except 

companies and institutions which SAMA 

approves to obtain facilities, financing or 

loans from banks operating in the 

Kingdom according to the following 

conditions and controls: 

1- Obtaining copies of the following 

documents:  

A- The license/commercial register 
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الصػػػػادر مػػػػف الجيػػػػة الترخيص/السػػػػجؿ التجػػػػارم  -أ 
 الحككمية في دكلة المنشأ )اإلقامة(.

عقػػػػػد التأسػػػػػيس كممحقاتػػػػػو الػػػػػذم يبػػػػػيف بكضػػػػػكح  -ب 
دارة الشركة.  تركيبة رأس الماؿ كا 

صػػػكرة مػػػف التفػػػكيض الصػػػادر عػػػف مجمػػػس إدارة  -ج 
الشػػػػػركة يخػػػػػكؿ األشػػػػػخاص بالعمميػػػػػة االئتمانيػػػػػة 
دارة الحسػػػػاب البنكػػػػي إال إذا كػػػػاف ذلػػػػؾ محػػػػددان  كا 

 فيكتفى بو.في عقد التأسيس 

 

قائمة بأسماء كصكر ىكيػات أعضػاء مجمػس اإلدارة  .2
 كالمدراء المفكضيف كجنسياتيـ.

 

تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي مػف الممكيػة بغػض  .3
 النظر عف درجة البحث.

 

التحقػػؽ مػػف ممكيػػة أم شػػخص مكشػػكؼ سياسػػيان إف  .4
 كجد كالتحقؽ مف مصدر أمكالو.

 

ض بمسػمى يفتح حساب كسيط لدل البنػؾ ليػذا الغػر  .5
 )حساب قرض شركة .........(.

 

ُيػػدار الحسػػاب الكسػػيط مػػػف مسػػتكل مسػػئكؿ تنفيػػػذم  .6
 في البنؾ.

ال يمػػػنح الحسػػػػاب أم نػػػػكع مػػػػف الخػػػػدمات )شػػػػيكات  .7
 بطاقات صراؼ كخالفو(.

 

تصػػدر تعميمػػات العميػػؿ )المقتػػرض( الحاصػػؿ عمػػى  .8
التمكيػػػػػؿ بالسػػػػػحب مػػػػػف الحسػػػػػاب بمكجػػػػػب أم مػػػػػف 

 اآلتي :

ؿ عػػػػف طريػػػػؽ البنػػػػؾ رسػػػػالة سػػػػكيفت مػػػػف العميػػػػ -أ 
 المراسؿ الذم يتعامؿ معو في بمده.

تعميمات خطية مكقعة مف شخصػيف مخػكليف فػي  -ب 
الشػػركة الحاصػػمة عمػػى التمكيػػؿ مػػع الػػنص عمػػى 

 أسمائيـ في طمب التمكيؿ.

 

يككف السداد بمكجب حػكاالت مػف بمػد المقتػرض فػي  .9
الخػػارج أك بنػػكؾ فػػي المممكػػة مػػف عميػػؿ مقػػيـ يحػػدد 

ال يسػػػػمح باإليػػػػداع النقػػػػدم أك فػػػػي اتفاقيػػػػة القػػػػرض ك 
الشػػػػػيكات أك التحكيػػػػػؿ مػػػػػف حسػػػػػابات داخميػػػػػة لػػػػػدل 

 البنؾ نفسو.

 

issued by the government 

authority in the country of origin 

(residence). 

B- Memorandum of Association and 

its attachments, which shows 

clearly the structure of capital and 

company management. 

C- A copy of the authorization issued 

by the Board of Directors 

authorizing persons to handle the 

credit process and bank account 

management, unless this is 

specified in the Memorandum of 

Association. 

2- A list of names and copies of the 

identities of the members of the Board 

of Directors and authorized managers 

and their nationalities. 

3- Determining the natural real 

beneficiary of the ownership regardless 

of the degree of search. 

4- Verification of the ownership of any 

politically exposed person, if any, and 

verification of his/her source of funds. 

5- Opening an intermediate account with 

the bank for this purpose under the 

name of (a company loan account 

.........). 

6- The intermediate account is managed 

at the level of an executive official in 

the bank. 

7- The account is not given any kind of 

services (checks, ATM cards, etc.). 

8- The client’s (the borrower, obtaining 

the finance) requests to withdraw from 

the account are carried out under any 

of the following: 

A- A SWIFT message from the client 

through the correspondent bank 

which he/ she deals with in his/her 

country. 

B- Written instructions signed by two 

authorized persons in the 

company obtaining the financing, 

stating their names in the request 

for financing. 

9-  Repayment is made through 

remittances from the borrower’s 

country or from banks in the Kingdom 

by resident client specified in the loan 

agreement. Cash deposits, checks or 

transfers from domestic accounts at the 
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صػػػػػػادقة البنػػػػػػؾ عمػػػػػػى مطابقػػػػػػة صػػػػػػكر جميػػػػػػع م .10
اليكيات كالكثائؽ مع األصكؿ، الكثائؽ الصػادرة مػف 
خػػارج المممكػػة يجػػب المصػػادقة عمييػػا مػػف الجيػػات 
المعنيػػة كمػػف سػػفارة المممكػػة فػػي البمػػد المعنػػي كمػػف 

 .خارجية في المممكةكزارة ال
 

 

 
الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة غيـــر المقيمـــة وغيـــر 

 المصرفية التي ليا عقود أو مشاريع في المممكة:
عنػػػػدما يكػػػػكف لممؤسسػػػػة التجاريػػػػة أك الشػػػػركة غيػػػػر 
المقيمة عقد أك مشركع فػي المممكػة يمكنيػا أف تفػتح 
حسابا بالريػػاؿ السػعكدم أك بػالعمالت األجنبيػة لػدل 

م فػػػي المممكػػػة لمػػػدة المشػػػركع أك العقػػػد بنػػػؾ سػػػعكد
 كفقان لمشركط التالية:

 

الحصػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػى مكافقػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كزارة التجػػػػػػػػػػارة  .1
ك/أك تػػػػرخيص مؤقػػػػت مػػػػف  السػػػػعكديةكالصػػػػناعة 

كمكافقػػػػػػػة المكتػػػػػػػب  الييئػػػػػػػة العامػػػػػػػة لالسػػػػػػػتثمار،
الرئيسػػي لمشػػركة كمصػػادقة السػػفارة السػػعكدية فػػي 

 بمد المنشأ عمى ىذه المكافقة.

 

أسيس الشركة مصادؽ عميو مػف صكرة مف عقد ت .2
 السفارة السعكدية في بمد الشركة.

 

تكصية مف بنؾ مصػنؼ )مػف قبػؿ ىيئػة تصػنيؼ  .3
بػػػػي أك مػػػػك دم أك  م بػػػػي سػػػػي أ  أنػػػػدمثػػػػؿ أس 

 كغيرىا( تتعامؿ معو في بمد المنشأ.

صػػػػػػكرة عػػػػػػف التفػػػػػػكيض الصػػػػػػادر عػػػػػػف المكتػػػػػػب  .4
الرئيسػػػػػػي لمشػػػػػػركة مصػػػػػػادؽ عميػػػػػػو مػػػػػػف السػػػػػػفارة 

األشػػخاص المخػػكليف فػػي  السػػعكدية كالػػذم يحػػدد
المممكػػػة بػػػالتكقيع نيابػػػة عػػػف الشػػػركة فيمػػػا يتعمػػػؽ 

فػػتح الحسػػابات بجميػػع العمميػػات الماليػػة بمػػا فييػػا 
الشػػػيكات مػػػع الحصػػػكؿ عمػػػى البنكيػػػة كتشػػػغيميا ك 

 صكرة مف إقامة المخكليف.

مكافقػة الػرئيس التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة  .5
 االلتزاـ عمى فتح الحساب

 .فتح الحساب عندسسة إحاطة المؤ  .6
عمػػى البنػػكؾ أف تقفػػؿ كػػؿ ىػػذه الحسػػابات عنػػد انقضػػاء ك 

مدة العقد، كلكف مف أجؿ تصػريؼ بعػض األعمػاؿ مثػؿ 
المػػدفكعات، بمػػا فػػي ذلػػػؾ  تحصػػيؿ المسػػتحقات كتسػػديد

bank itself are not permitted. 

10- The bank should certify that all 

copies of identity cards and documents 

are true copies of the originals. As for 

documents issued abroad, they must be 

authenticated by the concerned 

authorities and the Saudi Embassy in 

the concerned country and the Ministry 

of Foreign Affairs of the Kingdom. 
 

Non Resident, Non Banking 

Corporations and business entities with 

contracts or projects in Saudi Arabia : 

Where a non-resident business or 

corporation has a contract or a project 

in Saudi Arabia, it can maintain Saudi 

Riyal or Foreign Currency accounts 

with a Saudi bank in the Kingdom for 

the duration of the project or the 

contract subject to the following 

requirements; 

1. Obtaining permission from the Saudi 

Ministry of Commerce & Industry 

and/or a provisional license from the 

General Investment Authority and 

approval from company’s head Office. 

This approval must be certified by the 

Saudi Embassy in the company's 

country of origin. 

2. Copy of company's articles of 

association certified by the Saudi 

Embassy in the company's country of 

origin. 

3. Recommendation from a rated bank 

(by a rating agency such as S&P, 

IBCA etc.) with which it deals in its 

country of origin. 

4. Copy of the authorization from the 

head office of the company certified 

by the Saudi Embassy, nominating 

officers in Saudi Arabia to sign on 

behalf of the company on all financial 

transactions including opening and 

operation accounts and cheques, along 

with copy of their Iqama. 

5. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

6. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
 

Banks must close all such accounts on the 

expiry of the underlying contract. In order 

to accommodate post project receivables 
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الزكػػػػاة كضػػػػريبة الػػػػدخؿ بعػػػػد انتيػػػػاء المشػػػػركع، فيجػػػػكز 
االحتفػػػاظ بحسػػػابات خاصػػػة ليػػػذا الغػػػرض حتػػػى انتيائػػػو 

 لشجراءات التالية:كفقا  قفؿ الحسابكمف ثـ ي
اعتمػاد ىػػذا الحسػػاب كحسػػاب أمانػػة تحػػت سػػمطة  .5

 رئيس العمميات بالمركز الرئيسي بالبنؾ فقط.

الحصػػػػكؿ عمػػػػػى خطػػػػػاب مػػػػػف المكتػػػػػب الرئيسػػػػػي  .3
لمشػػػػػركة مصػػػػػادؽ عميػػػػػو مػػػػػف سػػػػػفارة المممكػػػػػة أك 
سػػػفارة دكلػػػة عربيػػػة أخػػػرل ممثمػػػة فػػػي حالػػػة عػػػدـ 

كتػػػػػب يحػػػػػدد كجػػػػػكد سػػػػػفارة سػػػػػعكدية فػػػػػي بمػػػػػد الم
األشػػػػػػخاص المخػػػػػػكليف بػػػػػػػالتكقيع عمػػػػػػى حسػػػػػػػاب 
األمانة بعد انتياء أعمػاؿ الشػركة كطريقػة تحكيػؿ 
المسػػػػػػتحقات المتبقيػػػػػػة كدفػػػػػػع الزكػػػػػػاة أك ضػػػػػػريبة 

 الدخؿ

أف تقصػػػػر اإليػػػػػداعات فػػػػي ىػػػػػذا الحسػػػػاب عمػػػػػى  .2
مسػػتحقات الشػػركة فقػػط مػػف قبػػؿ الجيػػة المتعاقػػد 
معيػا )شػػيكات حككميػػة( مػف كزارة الماليػػة أك مػػف 

لجيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة إذا كػػػػػػػػاف العقػػػػػػػد مػػػػػػػع قطػػػػػػػػاع ا
 اقتصادم خاص أك شبو حككمي.

يطبػػػػؽ عمػػػػى ىػػػػذا الحسػػػػاب تعميمػػػػات الحسػػػػابات  .7
 الراكدة الخاصة بمدة خمس سنكات.

يجػػب أف يصػػنؼ الحسػػاب مػػف ضػػمف الحسػػابات  .1
 عالية المخاطر.

 

 

الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة غيـــر المقيمـــة وغيـــر 
 داع بالمممكة:المصرفية المستأجرة في مناطق اإلي

 

حيػػػث تػػػػـ السػػػماح لممنشػػػػآت األجنبيػػػة باإليػػػػداع فػػػػي 
عػػػػػػادة التصػػػػػػػدير فػػػػػػي المػػػػػػػكانة  منػػػػػػاطؽ اإليػػػػػػػداع كا 
السػػػػعكدية حتػػػػى لػػػػك لػػػػـ يكػػػػف لتمػػػػؾ المنشػػػػآت ككيػػػػؿ 
معتمػد فػػي المممكػػة كحتػػى لػك لػػـ تكػػف مرخصػػة كفػػؽ 
 نظػػػػػػاـ االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي كذلػػػػػػؾ بمكجػػػػػػب عقػػػػػػكد

يجػػػار مػػػف إدارة المينػػػاء أك مػػػف المنشػػػآ ت المحميػػػة كا 
صػػػاحبة االمتيػػػاز بالتػػػأجير فػػػي تمػػػؾ المنػػػاطؽ. فإنػػػو 
يسػػػػػػمح لمبنػػػػػػكؾ بفػػػػػػتح حسػػػػػػابات بنكيػػػػػػة ليػػػػػػا بػػػػػػاللاير 
السػػعكدم ك/أك بػػالعمالت األجنبيػػة كذلػػؾ لمػػدة عقػػد 

 اإليجار بعد استيفاء المستندات كالشركط التالية:

تقػػديـ صػػكرة مػػف عقػػد إيجػػار فػػي منطقػػة اإليػػداع  .1

and payables, including Zakat and Tax 

payments, special accounts can be 

maintained specifically for this purpose 

until  completion after which such 

accounts must be closed according to the 

following procedures: 

1. Consider such an account as a trust 

account under the control of the 

operations manager at the bank's Head 

Office. 

2. Obtain a letter from the head office of 

the company, duly attested by the 

Embassy of the Kingdom, or, if none, 

an Arab state embassy, identifying the 

persons authorized to sign on the trust 

account after the expiration of the 

company business and specifying how 

the residual amounts will be 

transferred and Zakat or income tax 

will be paid. 

3. Deposits in such an account shall be 

limited only to the amounts payable to 

the company by other parties 

(government cheques) such as the 

Ministry of Finance or private 

institution if the contract is made with 

a private or semi-government business 

sector. 

4. The guidelines related to dormant 

accounts for five years shall be 

applicable to such an account. 

5. This account shall be classified in the 

category of high-risk accounts. 

 

Non-Resident Non-Banking Corporations 

Renting Spaces at Depository Areas in 

the Kingdom: 

 

Since it has been allowed for foreign 

firms to deposit and re-export 

commodities at depository areas at 

Saudi ports even if such firms do not 

have authorized agents in Saudi 

Arabia and even if such firms are not 

licensed under the Foreign Investment 

Act. Pursuant to leasing contracts from 

the respective port administration or 

from leasing authorized agents, banks 

may open accounts for such firms in 

Saudi Riyal and/or foreign currencies 

for a period equal to the duration of 

the lease contract, subject to the 

following requirements: 
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اريػػػة كمػػػػف إدارة مصػػػادؽ عمييػػػا مػػػػف الغرفػػػة التج
 الميناء.

صػػػكرة مػػػػف السػػػػجؿ التجػػػػارم لممنشػػػػأة المسػػػػتأجرة  .2
الصػػػػػادر ليػػػػػا فػػػػػي بمػػػػػد المنشػػػػػأ سػػػػػارم المفعػػػػػكؿ 
كمصادؽ عمييا مػف السػفارة السػعكدية مػع عنػكاف 

 لمشركة.كاضح 

تعريػػػػػؼ مػػػػػف بنػػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػد المنشػػػػػأ لمشػػػػػركة أك  .3
 المستأجرة.المؤسسة 

أف يكػػػػكف األشػػػػخاص المخػػػػكليف بػػػػإدارة حسػػػػابات  .4
كة المسػػتأجرة إمػػا سػػعكديي الجنسػػية أك غيػػر الشػػر 

 المفعكؿ.سعكدييف حاصميف عمى إقامات سارية 

أف يحػػػػػدد الغػػػػػرض مػػػػػف فػػػػػتح الحسػػػػػاب بمكجػػػػػب  .5
 لمبنؾ.خطاب مف المستأجر مكجو 

أف يػػػتـ قفػػػؿ الحسػػػاب فػػػػكر انتيػػػاء مػػػدة اإليجػػػػار  .6
 تجديده.كعدـ تمقي البنؾ ما يفيد 

 

 
ــــر المقيمــــة )بمــــا فييــــا  ــــوك البنــــوك التجاريــــة غي البن

 الخميجية (:
  يجػػػكز لمبنػػػكؾ السػػػعكدية أف تفػػػتح حسػػػابات مراسػػػمة

بالريػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػعكدم كبػػػػػػػالعمالت األجنبيػػػػػػػة لمبنػػػػػػػكؾ 
التجاريػػػػة المراسػػػػمة غيػػػػر المقيمػػػػة )بمػػػػا فييػػػػا البنػػػػكؾ 
الخميجيػػػػة( كىػػػػذا يشػػػػمؿ حسػػػػابات مراسػػػػميف لمبنػػػػكؾ 

 المركزية.

  مكافقػػػػة الػػػػرئيس التنفيذم/المػػػػدير العػػػػاـ كمػػػػدير إدارة
 تزاـ عمى فتح الحساب.االل

  فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة. 

  الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتندات التػػػػػػػرخيص )باسػػػػػػػتثناء
الحػػػػػػاالت التػػػػػػي يكػػػػػػكف فييػػػػػػا المراسػػػػػػؿ ىػػػػػػك البنػػػػػػؾ 
المركػػػػزم بذاتػػػػو( الصػػػػادرة عػػػػف سػػػػمطات التػػػػرخيص 

عػػػػػف البنػػػػػؾ المراسػػػػػؿ األجنبػػػػػي  المسػػػػػئكلةاألجنبيػػػػػة 
كالبنػػػػؾ المركػػػػزم أك ىيئػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى البنػػػػكؾ أك 

 سكاىا في ذلؾ البمد.

  كمػػػف أجػػػؿ منػػػع األعمػػػاؿ المصػػػرفية المشػػػبكىة فػػػي
المممكػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ غسػػػػػؿ األمػػػػػكاؿ كممارسػػػػػة 
نشػػػػػاطات مصػػػػػػرفية أخػػػػػرل دكف إذف مػػػػػػف مؤسسػػػػػػة 
النقد، عمػى البنػكؾ السػعكدية أف تػرفض الػدخكؿ فػي 
أك أف تسػػػػتمر فػػػػي عالقػػػػة بنكيػػػػة مػػػػع بنػػػػؾ مراسػػػػؿ 

1. Copy of lease contract at the 

depository area attested by the 

Chamber of Commerce and the Port 

Administration. 

2. Copy of valid Commercial 

Registration issued by the country of 

origin and attested by the Saudi 

embassy in addition to the full address 

of the company.  

3. A letter of introduction / reference 

from a bank at the country of origin of 

the lessee company.  

4. The persons authorized to manage the 

company’s account must be Saudis, or 

non-Saudis with valid Iqamas.  

5. The purpose of the account must be 

specified by virtue of a letter 

addressed to the bank.  

6. The account must be closed at the 

expiration of the lease contract without 

receiving a renewal notification. 

 
Non Resident (including GCC) 

Commercial Banks: 

 Saudi banks may open both Saudi 

Riyal and foreign currency 

correspondent accounts for non-

resident commercial banks (including 

GCC banks) including correspondent 

accounts for central banks. 

 Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

 Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 

 Banks must obtain license 

documentation (except for situations 

where the correspondent is the central 

bank itself), issued by the competent 

foreign licensing authority of the 

foreign correspondent bank such as 

the central bank, banking control 

commission, etc. at the country of 

origin. 

 In order to prevent suspicious banking 

acts to be carried out in the Kingdom, 

including money laundering, or 

practicing banking activities without 

SAMA’s permission, Saudi banks 

should refuse to enter into or continue 
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يػر منتسػب مؤسس في بمد ال كجكد مادم لػو فيػو كغ
إلػػػػػى أيػػػػػة مجمكعػػػػػة ماليػػػػػة منظمػػػػػة ) مثػػػػػؿ البنػػػػػكؾ 

 .( Shell Banksالييكمية )

  كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى البنػػػكؾ أف تختػػػار أك تكافػػػؽ عمػػػى
البنكؾ المراسمة التي تطبؽ بمدانيا معايير قكية نحػك 

عمميػػات  تحديػػد ىكيػػة العميػػؿ كمتعاكنػػة فػػي مكافحػػة
غسػػػػػػػؿ األمػػػػػػػكاؿ كتخضػػػػػػػع لرقابػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػمطات 

يمكػػف معرفػػة معمكمػػات كافيػػة عػػف إدارة المختصػػة ك 
، تمؾ البنكؾ كنشػاط عمميػا الرئيسػي كمكاقػع كجكدىػا

 كسمعتيا كمستكل الرقابة التي تخضع ليا.

  أف تحصؿ البنكؾ المحمية مف البنكؾ المراسػمة عمػى
اسػػػػتبياف مكافحػػػػة عمميػػػػات غسػػػػؿ األمػػػػكاؿ كتمكيػػػػؿ 

بسياسػػات  اإلرىػػاب تػػنص عمػػى التػػزاـ البنػػؾ المراسػػؿ
جػػراء ات مكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ كمكافحػػة اإلرىػػاب كا 

بالنسبة لمعالقػات )البنػكؾ( الجديػدة ككػذلؾ العالقػات 
القائمػػة كتقيػػيـ ضػػكابط البنػػؾ المراسػػؿ نحػػك مكافحػػة 
غسػػػؿ األمػػػكاؿ كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب كالتأكػػػد أنيػػػا كافيػػػة 
كفعالػػة ، بمػػا فػػي ذلػػؾ التأكػػد مػػف أف البنػػؾ المراسػػؿ 

ؿ بنػػكؾ صػػكرية ال يسػػمح باسػػتخداـ حسػػاباتو مػػف قبػػ
 )الييكمية(.

  عمى البنكؾ أف تتأكد مػف خػالؿ المعمكمػات المتاحػة
عمنػػػان كالبحػػػث )كسػػػائؿ اإلعػػػالـ كغيرىػػػا( أف البنػػػكؾ 
المراسػػػمة التػػػي تزمػػػع التعامػػػؿ معيػػػا أك تسػػػتمر فػػػػي 
التعامػػؿ معيػػا لػػـ يسػػبؽ أف خضػػعت لتحقيػػؽ بشػػأف 
غسػػػػؿ األمػػػػكاؿ أك تمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب أك رفػػػػع قضػػػػايا 

الخصػػػػػكص أك خضػػػػػعت إلجػػػػػراء  عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا
 رقابي.

  ال يسػػمح بفػػتح حسػػاب مراسػػمة أك بػػدء عالقػػة عمػػؿ
 مع بنؾ مراسؿ إال بمكافقة اإلدارة العميا لمبنؾ.

 

 البنػػػػكؾ كػػػػذلؾ أف تتأكػػػػد مػػػػف أف تشػػػػغيؿ ىػػػػذه  ىعمػػػػ
الحسابات يقتصر عمى التعامالت ما بػيف المراسػميف 
فقػػػط. كأنيػػػا ال تسػػػتخدـ أك ُتعامػػػؿ كحسػػػابات جاريػػػة 

صػػػدر ليػػػا دفتػػػر شػػػيكات كأنيػػػا ال تسػػػتخدـ مػػػف يُ  كأ
قبػػػػػػؿ طػػػػػػرؼ ثالػػػػػػث لمقيػػػػػػاـ بأعمػػػػػػاؿ عمػػػػػػى حسػػػػػػابو 

 الخاص.

a correspondent banking relationship 

with a bank incorporated in a 

jurisdiction where it has no physical 

presence and which is not affiliated 

with a regulated financial group (i.e. 

Shell banks). 

 Banks should select or approve 
correspondent banks whose countries 
apply strong measures and standards for 
determining the client's identity, 
cooperate in the control of money 
laundering operations, are under the 
control of concerned authorities, provide 
easy access to information related to the 
management of such banks and their 
main line of business and locations, 
reputation and the level of controls 
applied by the concerned regulator. 

 Local banks should obtain from 
correspondent banks a questionnaire of 
anti-money laundering and terrorism 
finance prevention measures, stating 
that the correspondent bank is 
committed to the policies, anti-money 
laundering and terrorism finance 
prevention measures in relation to new 
banks relationships and existing 
relationships, and access the 
correspondent bank internal controls to 
combat money laundering and terrorist 
financing and ensure they are 
sufficient and effective , and ensure 
that the correspondent bank does not 
allow Shell banks to use the account 
opened in your books. 

 Banks should ensure through publicly 

available information and research (the 
media and others) that the correspondent 

banks planned to deal with, or to 
continue to deal with has never been 

subject to investigation on money 
laundering or terrorist financing cases, 

or raising issues in this regard or subject 

to regulatory investigation. 

 Banks are not allowed to start new 

relationships with any correspondent 

bank or open a new correspondent 

bank account in their books without 

the approval and consent of their 

senior management. 

 Banks should ensure that the operation 
of these accounts is restricted to 
dealings among correspondent banks 
only, and that such accounts should 
not be used or treated as current 
accounts and therefore, no cheque-
books should be issued for them. 
Correspondent accounts may not be 
used by a third party to conduct 
activities for its own account. 
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شــــــركات الســــــتثمار وصــــــناديق الســــــتثمار الدوليــــــة 
ــر المقيمــة )بمــا فييــا  والمؤسســات الماليــة األخــرى غي

 الخميجية(: 
ال يسمح لمبنكؾ أف تفػتح أم حسػاب مصػرفي لشػركات 

كالمؤسسػػػػات الماليػػػػة االسػػػػتثمار كصػػػػناديؽ االسػػػػتثمار 
األجنبية، بما فييا شػركات االسػتثمار فػي دكؿ الخمػيج، 
أك الكسػػػػػطاء الػػػػػذيف يبيعػػػػػكف منتجػػػػػاتيـ بطريقػػػػػة غيػػػػػر 
نظامية فػي المممكػة كيجمعػكف األمػكاؿ بػاللاير السػعكدم 
كالعمػالت األجنبيػػة. كال يجػكز لمبنػػكؾ السػعكدية تسػػييؿ 
تمػػػػػؾ األعمػػػػػاؿ ليػػػػػذه المؤسسػػػػػات بػػػػػأم صػػػػػكرة كانػػػػػت. 

تثنى مػػػف ىػػػذا المنػػػع الحػػػاالت كالفئػػػات فقػػػط التػػػي كيسػػػ
سػػمحت ليػػا ىيئػػة سػػكؽ المػػاؿ فػػي المممكػػة باالسػػتثمار 

 في أسيـ الشركات المساىمة السعكدية.
 شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين:

ال يجػػػػكز لمبنػػػػػكؾ السػػػػػعكدية فػػػػتح أم حسػػػػػاب ليػػػػػذه 
كبعػد الشخصيات االعتبارية إال فػي الحػاالت التاليػة 

ة الػػػػرئيس التنفيذم/المػػػػدير العػػػػاـ كمػػػػدير إدارة مكافقػػػػ
حاطػػة المؤسسػػة   عنػػدااللتػػزاـ عمػػى فػػتح الحسػػاب، كا 

 :يكى فتح الحساب
 

  شركة التـأمين غيـر المقيمـة التـي لـدييا اتفاقيـة
 :مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين

)أمانة/اسػػػكرك(  يجػػػكز أف يفػػػتح ليػػػا حسػػػاب كسػػػيط 
بيػػػػة مػػػػع البنػػػػؾ بالريػػػػػاؿ السػػػػعكدم كبػػػػالعمالت األجن

 الشريؾ لتسييؿ أعماليا بمكجب االتفاقية.
 

 الصيارفة غير المقيمين: 

يجكز أف يفتح ليـ حساب مراسمة فقط بعػد اسػتيفاء  
النشػػػػػاط )المسػػػػػتندات المتعمقػػػػػة بػػػػػالترخيص بمزاكلػػػػػة 

 الػػػػػػػكاردة فػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة ( نشػػػػػػػاط الصػػػػػػػرافة المصػػػػػػػرفي

300-2-5.  
 

أو مكـــة فــي الممشــركات بطاقــات الــدفع غيـــر المقيمــة 
 التابعة لدول الخمي :

ال يجػػػػػػكز لمبنػػػػػػكؾ السػػػػػػعكدية أف تحػػػػػػتفظ بحسػػػػػػابات 
 بالريػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػعكدم أك بػػػػػػػالعمالت األجنبيػػػػػػػة ليػػػػػػػذه

مكافقػػػػػة الػػػػػرئيس الشػػػػػركات. كلكػػػػػف يجػػػػػكز ليػػػػػا بعػػػػػد 
التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة االلتػزاـ عمػى فػػتح 

حاطػػػة المؤسسػػػة ، الحسػػػاب أف  فػػػتح الحسػػػاب عنػػػدكا 
ات كسػػػػػيطة بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم ليػػػػػذه تحػػػػػتفظ بحسػػػػػاب

الشركات لتمكينيا مف تسديد قيمة مشتريات العمػالء 

Non Resident Investment Companies, 

International Mutual Funds and Other 

Financial Institutions (Including 

GCC): 
 

Saudi banks may not open any bank 

account for foreign investment 

companies, mutual funds or financial 

institutions, including GCC manage 

investment companies, or brokers who 

illegally sell their products in the 

Kingdom and raise funds in Saudi Riyal 

and foreign Currencies. Saudi banks 

must not facilitate the business and 

transactions of such entities in any way. 
As an exception to this restriction, the 

cases and categories only which 

permitted by CMA to invest in the shares 

of Saudi stock companies. 

 
Non-Resident Insurance Companies 

and Money Exchangers : 
Saudi banks are not permitted to  open 
bank accounts, for such juristic entities 
except in the following cases and after 
obtain an approval of both the compliance 
officer and the chief executive officer  
(the general director) to open the account 
and informing SAMA when opening the 
account by the bank. 

 Non-resident insurance companies 

with agreements with a Saudi bank 

to offer assurance product: 

may only open an (deposit/escrow) 

account in SR and FC with the partner 

bank to facilitate their business under the 

agreement 

 Non-resident money exchangers: 

 may only open correspondent 

accounts after providing the 

documents related to practicing 

(banking activities) currency exchange 
activities specified in Article 300-2-5. 

 
Payment Card Companies which are 

Non Resident in the Kingdom or GCC 

affiliated: 

Saudi Banks are not permitted to open 

Saudi Riyal or foreign currency accounts 

for such companies. However, Saudi 

banks may - after obtain an approval of 

both the compliance officer and the chief 

executive officer (the general director) to 

open the account and informing SAMA 

when opening the account by the bank - 

maintain Saudi Riyal accounts for such 

companies to enable them to pay for 

300-2-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

300-2-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300-2-8 
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لمتجػػار فػػي المممكػػة. كعمػػى البنػػكؾ أف تحصػػؿ مػػػف 
 التػراخيصىذه الشركات عمى مستندات التسجيؿ أك 

 المكثقة لتتمكف مف التعرؼ عمييا.

 
القواعــد الخاصــة بفــتح حســابات لألشــخاص األجانــب  

مين وغير المقيمـين غيـر المشـمولين المستثمرين المقي
 األجنبي:بنظام الستثمار 

 
 

 

ـــب المقيمـــين  القواعـــد الخاصـــة بفـــتح حســـابات األجان
ـــي صـــناديق الســـتثمار  ـــر المقيمـــين لالســـتثمار ف وغي

 :واألجنبية( باألسيم المحمية)
لغػػرض االسػػتثمار فػػي صػػناديؽ االسػػتثمار باألسػػيـ 

عيػػػػػيف )أشػػػػػخاص طبيألجانػػػػػب كاألجنبيػػػػػة ل المحميػػػػػة
 لمبنػكؾسػمح المقيمػيف كغيػر المقيمػيف، يكاعتبارييف( 

فػػتح حسػػاب داخمػػي  كغيرىػػا مػػف الصػػناديؽ األخػػرل
( INTER-GROUP ACCOUNTكسػػػػيط )

يحتػػػػػػكم عمػػػػػػى جميػػػػػػع حسػػػػػػابات العمػػػػػػالء بغػػػػػػرض 
اسػػػػػػتخدامو فػػػػػػي االسػػػػػػتثمار فػػػػػػي صػػػػػػناديؽ األسػػػػػػيـ 

. كعمػػى البنػػؾ إعطػػاء العميػػؿ رقػػـ كاألجنبيػػة المحميػػة
مػف الحسػاب الكسػيط يسػتطيع  خاص كمرجػع مشػتؽ

مػف خاللػو متابعػة حسػابو كتعامالتػو الماليػة مػف بيػع 
 المستندات التالية:كشراء، عمى أف يستكفي البنؾ 

 لمقيم: ا لمفرد بالنسبة
صػػكرة مػػف دفتػػر/ بطاقػػة اإلقامػػة النظاميػػة سػػارية  -1

 .المفعكؿ

 .صكرة مف جكاز السفر -2

 .عنكانو في المممكة -3
 مقيم:الغير الفرد 
 .كية العميؿ في بمدهصكرة ى -5

 .عنكاف كاضح في بمده -2

   .عممو في بمده -3
 

تسػػتكفى مسػػػتندات المسػػتثمر الفػػػرد غيػػر المقػػػيـ مػػػف 
خػػالؿ مراسػػمي البنػػؾ فػػي الخػػارج مػػع الحػػرص عمػػى 
التأكػػػػد مػػػػػف اختيػػػػار البنػػػػػكؾ المراسػػػػمة ذات السػػػػػمعة 
المصػػرفية الجيػػػدة كيتطمػػػب مصػػػادقة البنػػػؾ المراسػػػؿ 

قػػـ حسػػاب العميػػؿ عمػػى جميػػع المسػػتندات كتحديػػد ر 
 لديو.

 :ةغير المقيمالبنوك التجارية  
أف يفتح الحساب لمصمحة البنػؾ كلػيس لمصػمحة  .1

customers' purchases from merchants in 

Saudi Arabia. Banks should obtain 

authenticated licensing or registration 

documents in order to establish their 

identity. 
 
 

RULES GOVERNING THE OPENING 

OF ACCOUNTS FOR RESIDENT AND 

NON-RESIDENT INDIVIDUAL 

INVESTIRS NOT UNDER THE 

FOREIGN INVESTMENT ACT: 

 
 

Rules Governing the Opening of 

Accounts for Resident and non-

resident Foreigners for Investment in 

funds of (Local and foreign Share) : 

For the purposes of investment in mutual 

funds of local and foreign shares for 

resident and non-resident foreigners 

(natural and juristic persons), the banks 

and other mutual funds may open an 

internal intermediary account (Inter-

Group Account) containing all accounts 

of the customers with a view to use it in 

investment in local  and foreign shares 

mutual funds. The bank shall assign the 

customer a special number as a cross 

reference to the inter-group account 

through which the customer can follow 

up his account and financial transactions 

including sales and purchases, provided 

that the bank shall obtain the following 

documents: 

Resident individual: 
1. A copy of legal valid Iqama book / 

card. 

2. A copy of the passport  

3. His / her address in the Kingdom.   
 

Non resident Individual: 

1. A copy of the customer's national 

identification document  

2. A clear address in his country 

3. His job in his country 
 

The documents of a non-resident 

individual investor must be obtained by 

the bank through its correspondents 

abroad. Banks must take care to select 

reliable and reputable correspondents. 

The correspondent bank shall 

authenticate all such documents and 

identify the number of the customer 

account maintained by it.  
 

Non-resident commercial banks: 
1. The account shall be opened in favor of 

the bank, and not its customer. 
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 عمالئو.

أف تسػػػػػتكفى المسػػػػػتندات كاإلجػػػػػراءات المكضػػػػػحة  .2
كلكف ال يعامؿ الحسػاب  5-2-300في القاعدة 

 كحساب مراسؿ.

االلتػػػزاـ بضػػػكابط الصػػػناديؽ االسػػػتثمارية كبشػػػكؿ  .3
خص الكاحػػػػد التػػػػي خػػػػاص نسػػػػبة االسػػػػتثمار لمشػػػػ
% فػػػي الصػػػندكؽ 10يجػػػب أف ال تتجػػػاكز نسػػػبة 

 الكاحد

مكافقػة الػرئيس التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة  .4
 .االلتزاـ عمى فتح الحساب

 .فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة  .5
 

 :ةغير المقيمالشركة 
 ترخيص الرسمي لمشركة.صكرة ال .1

عقػػػػد التأسػػػػيس لمشػػػػركة يكضػػػػح أسػػػػماء كىكيػػػػات  .2
ركة كعنػػػػػػػاكينيـ مػػػػػػػا عػػػػػػػدا شػػػػػػػركات مػػػػػػػالؾ الشػػػػػػػ

 المساىمة العامة.

مصادقة السفارة السػعكدية أك البنػؾ الػذم تتعامػؿ  .3
 معو الشركة عمى المستندات.

 يتـ طمب االشتراؾ عف طريؽ بنؾ مراسؿ. أف .4

أف ال يػػػتـ التعامػػػؿ إال مػػػع الشػػػركات التػػػي تطبػػػؽ  .5
بمػػدانيا إجػػراءات لمكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ كتمكيػػؿ 

 اإلرىاب.

ـ بضػػػكابط الصػػػناديؽ االسػػػتثمارية كبشػػػكؿ االلتػػػزا .6
خػػػػاص نسػػػػبة االسػػػػتثمار لمشػػػػخص الكاحػػػػد التػػػػي 

% فػػػي الصػػػندكؽ 10يجػػػب أف ال تتجػػػاكز نسػػػبة 
 الكاحد.

مكافقػة الػرئيس التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة  .7
 .االلتزاـ عمى فتح الحساب

 .فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة  .8
 

 

الســـــتثمارية القواعـــــد الخاصـــــة بالحســـــابات البنكيـــــة 
 الوسيطة:

 

يتكجػػػب عمػػػى البنػػػكؾ المحميػػػة التػػػي تقػػػدـ ضػػػمف  .1
خػػػػػػػػػدماتيا كمنتجاتيػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػتثمارية الحسػػػػػػػػػابات 

( التي ُتدار مف قبؿ كسػطاء  Pooledالمجمعة )
مينيػػػػػػػكف أك محػػػػػػػامكف أك كسػػػػػػػطاء أسػػػػػػػيـ مثػػػػػػػؿ 
الصناديؽ المشتركة كصناديؽ األمػكاؿ كصػناديؽ 

كيػػػات الكدائػػػع كغيرىػػػا أف يسػػػتكفكا مػػػف الكسػػػيط ى

2. Requirements and procedures contained 

in Rule 300-2-5 shall be fulfilled, but the 

account shall not be treated as a 

correspondent account 

3. The procedures of mutual funds shall be 

complied with, in particular investment 

percentage for a single person should not 

exceed 10% per fund. 

4. Approval of both the compliance officer 

and the chief executive officer (the 

general director) to open the account. 

5. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 

 

Non-resident company:  
1. A copy of the official license of the 

company. 

2. Its Articles of Association, indicating 

the name, identities and addresses of 

the company owners, except public 

joint stock companies 

3. The documents shall be authenticated 

by the Saudi Embassy or the bank the 

company deals with. 

4. Subscription application shall be made 

through a correspondent bank  

5. Dealing shall be limited to companies 

whose countries apply the anti-money 

laundering and terrorism financing 

measures. 

6. The procedures of mutual funds shall 
be complied with, in particular 
investment percentage for a single 
person should not exceed 10% per 
fund. 

7. Approval of both the compliance 
officer and the chief executive officer 
(the general director) to open the 
account. 

8. Informing SAMA when opening the 
account by the bank. 

 

Rules Governing Intermediary 

Investment Accounts : 

 

1. Local banks offering pooled accounts 

managed by professional 

intermediaries, lawyers or 

stockbrokers, such as mutual funds, 

money funds, and deposit funds etc. 

should obtain from the intermediary 

identification documents of the 

account's beneficiaries where there are 

sub-accounts attributable to each 
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المسػػػػتفيديف مػػػػف الحسػػػػاب عنػػػػد كجػػػػكد حسػػػػابات 
فرعية يمكف عزكىا لكؿ مالؾ مسػتفيد، كأف تتأكػد 

إجػػػػراءات  نفػػػسالبنػػػكؾ أف الكسػػػيط خاضػػػػع إلػػػى 
البنػػػػػكؾ المحميػػػػػة التنظيميػػػػػة كالتشػػػػػريعية بالنسػػػػػبة 

ك مبػػدأ  كتمكيػػؿ اإلرىػػاب لمكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ
 اعرؼ عميمؾ.

يتطمػػػػػػػب مػػػػػػػف البنػػػػػػػكؾ الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى صػػػػػػػكر  .2
اخيص مزاكلػػػػة الكسػػػػيط لمنشػػػػاط مصػػػػدقة مػػػػف لتػػػػر 

 البنؾ المراسؿ أك السفارة السعكدية.

مكافقػة الػرئيس التنفيذم/المػدير العػاـ كمػدير إدارة  .3
 االلتزاـ عمى فتح الحساب

 .فتح الحساب عندإحاطة المؤسسة  .4
 
 

القواعد الخاصة بفتح حسابات لألشـخاص العتبـاريين 
كـــــة )شــــركات ومؤسســــات ومحــــالت مرخصــــة( المممو 

ــــب المقيمــــين المصــــرح ليــــم بممارســــة العمــــل  لألجان
 التجاري وليسوا مشمولين بنظام الستثمار األجنبي:

يسػػػػػػمح لمبنػػػػػػػكؾ بفػػػػػػػتح حسػػػػػػػابات بػػػػػػػاللاير السػػػػػػػعكدم 
كالعمالت األجنبية ليػذه الشخصػيات االعتباريػة بعػد 

 الحصكؿ عمى المستندات المطمكبة أدناه:
 ارة.صكرة السجؿ التجارم الصادر مف كزارة التج .1

صػػػػػػػكرة التػػػػػػػرخيص إذا كػػػػػػػاف المتطمػػػػػػػب لمنشػػػػػػػاط  .2
تػػػػػػػرخيص فقػػػػػػػط أك كػػػػػػػاف متطمبػػػػػػػا مػػػػػػػع السػػػػػػػجؿ 

 التجارم.

 عقد التأسيس كممحقاتو أف كجد. .3

صػػػػػكرة اإلقامػػػػػة سػػػػػارية المفعػػػػػكؿ كجػػػػػكاز السػػػػػفر  .4
سػػػػػارم المفعػػػػػكؿ بالنسػػػػػبة لمػػػػػكاطني دكؿ مجمػػػػػس 
التعػػػػػػػػاكف الخميجػػػػػػػػي كذلػػػػػػػػؾ لصػػػػػػػػاحب المنشػػػػػػػػأة 

كيجػػػػب  .لممطابقػػػػةالجػػػػكاز  أصػػػػؿالتجاريػػػػة، مػػػػع 
التأكػػد مػػف اسػػػـ التػػاجر الكافػػد الػػػكارد فػػي السػػػجؿ 
التجارم ك/أك الترخيص بأنو مطابؽ السػمو كرقػـ 

 مفعكليا.ىكيتو كسرياف 

قائمة باألشخاص مالكي المنشػأة الػكاردة أسػمائيـ  .5
فػػػػي عقػػػػد التأسػػػػيس كتعديالتػػػػو أف كجػػػػد كصػػػػكرة 

 منيـ.ىكية كؿ 

ال يسػػػػػمح لمالػػػػػؾ المنشػػػػػأة الكافػػػػػد بتككيػػػػػؿ غيػػػػػره  .6
عكدييف أك غيػػػػر سػػػػعكدييف( بػػػػإدارة حسػػػػابات )سػػػػ

 .المنشأة
 

beneficial owner. Banks should make 

sure that the intermediary is subject to 

the same requirements of anti-money 

laundering, combating Terrorist 

financing and KYC procedures 

applicable by local banks and the 

principle of “Know Your Customer”. 

2. Banks must obtain copies of the 

licenses of the intermediary to practice 

business attested by the correspondent 

bank or the Saudi Embassy. 

3. Approval of both the compliance 

officer and the chief executive officer 

(the general director) to open the 

account. 

4. Informing SAMA when opening the 

account by the bank. 
 

 

Rules Governing opening of accounts 

for corporate/juristic persons (licensed 

companies, establishments and stores) 

owned by resident expatriates 

permitted to run a commercial business 

but not included in Foreign Investment 

Act. : 

Banks may open accounts in SAR and 

Foreign currencies for these Juristic 

persons after obtaining the following 

required documents: 
1. Copy of the Commercial Registration 

issued by the Ministry of Commerce. 

2. Copy of the License if it is the only 

requirement or if it is required along 

with the Commercial Registration. 

3. Articles of Association & its 

addendums (if any). 

4. Copy of valid Iqama & passport for 

GCC citizens or for the business 

owner with the original passport for 

verification. Name of non-Saudi 

merchant in C.R and the license must 

be verified to match his name, ID No. 

and validity. 

5. List of the owners as mentioned in the 

Articles of Association and 

amendments (if any) and copy of their 

IDs. 

6. The non-Saudi owner of the entity is 

not allowed to authorize others (Saudi 

or non-Saudi) to manage the accounts 

of the entity. 
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 الحكومية:قواعد فتح حسابات الجيات 
 

القواعــــد المنظمــــة لفــــتح حســــابات الجيــــات واإلدارات 
 السعودية:الحكومية 

 ( أكومية المدرجة في الممحـق ) ـالحرات واإلدارات از الو 
 :ومثيميا

 فػػػػػػتح حسػػػػػػابات بػػػػػػاللاير السػػػػػػعكدم لمجيػػػػػػاتيسػػػػػػمح ب
 كفقان لما يمي: الحككمية

أف تقػػػػػـك الجيػػػػػة الحككميػػػػػة بتكجيػػػػػو طمػػػػػب فػػػػػتح  .1
الحسػػػػاب أيػػػػا كانػػػػت طبيعتػػػػو كنكعػػػػو )رئيسػػػػي أك 
فرعي أك مأمكر صػرؼ أك منػدكب صػرؼ كغيػر 
ذلؾ( إلى كزارة المالية )اإلدارة العامػة لمحسػابات( 
حيػػػػث تقػػػػػـك الػػػػكزارة بعػػػػػد دراسػػػػة الطمػػػػػب بػػػػػإبالغ 
 مؤسسػػػػة النقػػػػد العربػػػػي السػػػػعكدم بفػػػػتح الحسػػػػاب

ثػػػػػػـ تقػػػػػػـك الجيػػػػػػة  المحميػػػػػػة،لػػػػػػدل أحػػػػػػد البنػػػػػػكؾ 
الحككميػػػة بتزكيػػػػد البنػػػػؾ بأسػػػػماء كنمػػػػاذج تكاقيػػػػع 

 ىكياتيـ.المخكليف كصكر 

المسػػػػػتفيد فػػػػػي أمػػػػػر الػػػػػدفع الخػػػػػاص  اسػػػػػـيكػػػػػكف  .2
حسػاب  ،باإليداع فػي ىػذا الحسػاب ) ألمػر البنػؾ

 ... (رقـ.

اإلدارة أك  باسػػػػػػػػـيكػػػػػػػػكف الحسػػػػػػػػاب فػػػػػػػػي البنػػػػػػػػؾ  .3
 شػػخص طبيعػػي ـباسػػالمصػػمحة الحككميػػة كلػػيس 

مػع تحديػػد غرضػو تمييػػزان لػػو  أك مركػزه أك كظيفتػػو
كيتطمػب فػي حػاؿ رغبػت  عف الحسابات األخرل.

الجية الحككمية تعديؿ مسػمى الحسػاب أف يكجػو 
الماليػػػػػػة )اإلدارة العامػػػػػػة طمبػػػػػػا بػػػػػػذلؾ إلػػػػػػى كزارة 

بػػػالغ مؤسسػػػة لمحسػػػابات(  لممكافقػػػة مػػػف عدمػػػو كا 
 النقد بقرارىا لتبميغو لمبنؾ. 

ب دفتػػر الشػػيكات بمكجػػب خطػػاب رسػػمي يػػتـ طمػػ .4
 مكقع مف المخكليف بالسحب.

يصدر التفػكيض بصػالحية السػحب كاإليػداع مػف  .5
 قبػػػػػؿ صػػػػػاحب الصػػػػػالحية. كال يجػػػػػكز لممخػػػػػكليف
بالسػػحب أك اإليػػداع تفػػكيض غيػػرىـ إال إذا كػػانكا 

كيسػػمح  قػػد خكلػػكا بػػذلؾ مػػف صػػاحب الصػػالحية.
 بقبكؿ الخطابػات الرسػمية المكجيػة مػف المخػكليف

بإصػػػػػػػدار الشػػػػػػػيكات المصػػػػػػػرفية أك  إلػػػػػػػى البنػػػػػػػؾ
الحػػػػكاالت الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة عمػػػػى مطبكعػػػػات 

RULES FOR THE OPENING OF 

GOVERNMENT ACCOUNTS : 
 

Rules governing the Opening of 

accounts for Saudi Government 

Departments: 
 
Ministries and Government departments 

listed in appendix (A) and the like: 

Banks shall open Saudi Riyal accounts 
for governmental agencies subject to 

the following : 
1. The government agency must submit 

an account opening application (be it a 
main account or sub-account or a 
cashier representative account etc...) to 
the Ministry of Finance and National 
Economy (Directorate General of 
Accounts). After studying the 
application, the Ministry shall notify 
SAMA of opening the account with 
one of the local banks. The 
government agency will then provide 
the bank with the names and signature 
specimens of the authorized 
signatories and copies of their IDs. 

 

2. The name of the beneficiary shall be in 
the payment order pertaining to 
deposit in the account (To the order of 
the bank, Account No…..). 

3. The Account at the bank shall be in the 
name of the government department or 
authority and not in the name of a 
natural person or his position or job. The 
bank account purpose must be specific 
in order to differentiate it from other 
accounts. Should the government 
department wish to amend its account 
name, an application to this effect shall 
be addressed by the said department to 
the Ministry of Finance (Accounts 
General Dept.) for approval or 
disapproval and notify SAMA about the 
decision of the Ministry in order to be 
conveyed accordingly to the bank.  

4. Cheque books shall be requested by an 
official letter signed by those 

authorized to withdraw funds. 
5. The authorization to deposit and 

withdraw must be issued by the 

concerned party. Authorized 

signatories cannot delegate their 

power to others unless they are so 

authorized by the concerned party . 
Letters addressed by the authorized to 

issue bank cheques or internal or 

external transfer on the letters of the 

official entity or the approved bank 
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الجيػػة الرسػػمية أك نمػػاذج البنػػؾ المعتمػػدة شػػريطة 
 أف يككف بتكقيع مشترؾ مف المخكليف فقط.

يتـ السػحب مػف الحسػاب بمكجػب شػيكات بتكقيػع  .6
 بالسحب.مشترؾ مف المخكليف 

كميػػػػػػػة ال يسػػػػػػػمح بفػػػػػػػتح حسػػػػػػػابات لمجيػػػػػػػات الحك .7
بػػػػػالعمالت األجنبيػػػػػة إال إذا نصػػػػػت مكافقػػػػػة كزارة 
المالية المبمغػة لمبنػكؾ عػف طريػؽ المؤسسػة عمػى 

 ذلؾ.

ال يسػػمح لمبنػػكؾ بتقػػديـ أيػػة قػػركض أك تسػػييالت  .8
أك السػػػماح بالسػػػحب عمػػػى المكشػػػكؼ أليػػػة جيػػػة 
حككميػػػػة تزيػػػػػد عػػػػف المبػػػػػالل المسػػػػحكبة بمكجػػػػػب 

اء أكامر الدفع التػي تسػحب عمػى كزارة الماليػة سػك 
فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالمرتبػػػػػػات أك غيرىػػػػػػا إال بمكجػػػػػػب 

 مكافقة مف مجمس الكزراء.

ال يسػػػمح بنقػػػؿ حسػػػابات حككميػػػة مػػػف بنػػػؾ إلػػػى  .9
بنػػػػؾ  خػػػػر إال بمكجػػػػب مكافقػػػػة مػػػػف كزارة الماليػػػػة 

 تبمل لمبنؾ عف طريؽ المؤسسة.

ـــة  ـــتح حســـابات لمجيـــات الحكومي القواعـــد المنظمـــة لف
 لصالحيا:بغرض تمقي تبرعات 

 
 أعاله. 1-1-500في  حسب ما كرد -1

أف يكػػػػكف الطمػػػػب المقػػػػدـ مػػػػف الجيػػػػة إلػػػػى كزارة  -2
 الماليػػػة بطمػػػب فػػػتح الحسػػػاب لمتبػػػرع لتمػػػؾ الجيػػػة
متضػػػػػػػمنان مكافقػػػػػػػة الػػػػػػػكزير المخػػػػػػػتص أك رئػػػػػػػيس 

 ( المؤسسػػػات المؤسسػػػة) المصػػػمحة المسػػػتقمة أك 
 العامة أك مف يفكضو.

حســــــابات الجيــــــات الحكوميــــــة الخاصــــــة باألنشــــــطة 
 ن خارج الميزانية العامة لمدولةوالخدمات الممولة م

يسػػػػػػػمح بفػػػػػػػتح حسػػػػػػػابات مسػػػػػػػتقمة لمجيػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة 
مراكػػػز  –معاىػػػد  –األكاديميػػػة كالمتخصصػػػة )جامعػػػات 

كمػػػػػػا شػػػػػػابييا( بػػػػػػاللاير السػػػػػػعكدم كالعمػػػػػػالت  –أبحػػػػػػاث 
األجنبيػػػػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػػػػؾ ألغػػػػػػػػػػػراض األبحػػػػػػػػػػػاث كالدراسػػػػػػػػػػػات 
كاالستشػػػارات كالخػػػػدمات المتخصصػػػة كمػػػػا فػػػي حكميػػػػا 

 سػػػتفيديف مػػػف خػػػدمات الجيػػػة الحككميػػػةمالممكلػػػة مػػػف ال

) خػػػارج الميزانيػػػة العامػػػة لمدكلػػػػة( كذلػػػؾ كفقػػػان لمضػػػػكابط 
 التالية:

forms may be acceptable, provided 

that they should be jointly signed by 

the authorized persons only. 

6. Withdrawals from the account shall be 
by cheques signed jointly by the 
authorized signatories. 

7. Government departments will not be 
allowed to open accounts in foreign 
currency unless a specific provision to 
this effect has been included in the 
approval of the Ministry of Finance, 
and notified to the banks through 
SAMA. 

8. Banks shall not extend to any 
government entity any loans or 
facilities or allow overdraft of more 
than the amounts drawn under 
payment orders drawn on the Ministry 
of Finance, whether related to salaries 
or other purposes except under a 
special approval of the Council of 
Ministers. 

9. Government accounts are not allowed 

to be transferred/ moved from one bank to 

another bank unless approved by the 

Ministry of Finance and advised to the 

bank through SAMA. 
 

 
 

Rules Governing the opening of Accounts 

for Government Departments for the 

Collection of Donations for their account: 

 

1. Subject to 500-1-1 above. 

2. The application submitted by the 

government department to the 

Ministry of Finance to open an 

account for collection of donation 

must include the approval of the 

competent minister or head of the 

department or general organization/s 

or his designee. 

Accounts of Government Bodies 

related to activities and services 

financed from outside the state budget  
Academic and specialized government 

bodies (universities - institutes - research 

centers - and the like) are allowed to open 

separate accounts in Saudi Riyal and 

foreign currencies for the purposes of 

research works, studies, consultation, and 

specialized services and the like that are 

funded by the beneficiaries of the services 

of the government body (outside of the 

state budget), according to the following 

controls: 
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166-5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيػػد  –طمػػب مػػف رئيس/مػػدير الجيػػة ) الجامعػػة  .1

كمػػػػا شػػػػابييا ( بفػػػػتح حسػػػػاب  –المركػػػػز العممػػػػي  -
مكضػػػح فيػػػو أف الحسػػػاب لمزاكلػػػة نشػػػاط ممػػػكؿ مػػػف 

 خارج الميزانية.

مؤيػػػدات التعاقػػػد أك تحديػػػد الغػػػرض مػػػف الحسػػػاب، ك  .2

 التكميؼ لتنفيذ مياـ ) استشارية أك فنية( إف أمكف.

تحديػػػد مسػػػمى الحسػػػاب بحيػػػث يتكافػػػؽ مػػػع الغػػػرض  .3

 مف فتحو.

تحديػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػماء المخػػػػػػػػػكليف بػػػػػػػػػالتكقيع مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ  .4

رئيس/مدير الجية كصكر ىكياتيـ كنمػاذج تػكاقيعيـ 

مصػػػادؽ عمػػػى صػػػحتيا مػػػف قبػػػؿ الجيػػػة كمػػػف قبػػػؿ 
المخػكليف بػالتكقيع فيػتـ ذلػؾ البنؾ، كفي حالة تغيير 

بنػػػػاءن عمػػػػى خطػػػػاب مػػػػف رئيس/مػػػػدير الجيػػػػة مكجػػػػو 

 لمبنؾ المفتكح الحساب فيو.

صػػػػكرة مػػػػف الالئحػػػػة المنظمػػػػة لمشػػػػئكف الماليػػػػة فػػػػي  .5
الجيػػة الحككميػػة لمنشػػاط الممػػكؿ )الجامعػػة، المعيػػد 

.)... 

يتـ فتح الحساب لمدة سػرياف المشػركع أك لمػدة سػنة  .6
اف المشركع محددة بحيػث كاحدة إذا لـ تكف مدة سري

يػػػػتـ اسػػػػتمرار التعامػػػػؿ عميػػػػو لفتػػػػرة / فتػػػػرات أخػػػػرل 

بمكجب خطاب مف قبؿ رئيس الجية لمبنػؾ يتضػمف 

 مبررات استمرار التعامؿ عميو.

 
 

 

 بيوت المال: 
يسػمح لمبنػكؾ بفػتح حسػابات بنكيػة بعػد اسػتيفاء البيانػػات 

 التالية:
كزارة العػػدؿ بتكجيػػو طمػػب فػػتح الحسػػاب أف تقػػـك  .1

ب طبيعتو كنكعو )معاليـ كمجاىيػؿ أك قصػر حس
حيػػػث تقػػػـك يػػػة كمعتػػػكىيف .. الػػػا( إلػػػى كزارة المال

بعػػػد دراسػػػة الطمػػػب بػػػإبالغ مؤسسػػػة النقػػػد الػػػكزارة 
كالتػػػػي بػػػػدكرىا  العربػػػػي السػػػػعكدم بفػػػػتح الحسػػػػاب

 تقـك بإبالغ البنؾ المراد فتح الحساب فيو.

1. A request from the President/Director 

of the body (University - Institute - 

Scientific Center - and the like) to 

open an account stating that the 

account is for the conduct of an 

activity funded from outside the 

budget.  
2. The purpose of the account, and 

supporting documents of contracting or 

assignment for the implementation of 

(advisory or technical) tasks, if possible 

3. Defining the name of the account, so 

that it complies with the purpose for 

opening it  
4. Identifying names of persons 

authorized to sign by the 

President/Director of the body and 

copies of their identification cards and 

specimen signatures certified as 

correct by the Body and the bank. The 

change of the authorized signatories is 

made by a letter from the 

President/Director of the Body 

addressed to the bank at which the 

account is opened.  
5. A copy of the Rules regulating the 

Financial Affairs in the government 

body funding the activity (University, 

Institute...).  
6. The account will be opened for the 

duration of the project or for a period 

of one year. If the duration of the 

project is not defined, the extension of 

the account duration for other period / 

periods should be made under a letter 

by the President of the body addressed 

to the Bank containing the causes for 

its continuation.  
 

Beuet El Maal ( Finance houses):  
Banks are allowed to open bank accounts, 

after fulfilling the following information: 

1.  The Ministry of Justice to request the 

opening of the account as the nature 

and type (duties and unknowns or 

mentally ill and minors, etc. ..) to the 

Ministry of Finance, where the 

ministry after studying the request to 

inform Saudi Arabian Monetary 

Agency (SAMA) to open the account, 

which in turn inform the required bank 

to be opened it. 

2. The concerned division in Ministry of 

Justice to provide the bank with the 
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تقػػـك الجيػػة المختصػػة بػػكزارة العػػدؿ بتزكيػػد البنػػؾ  .2
ء المخػػػػػػػػكليف بػػػػػػػػإدارة الحسػػػػػػػػاب كنمػػػػػػػػاذج بأسػػػػػػػػما

تػكاقيعيـ بتكقيػع مشػترؾ كصػكر ىكيػاتيـ كالتكقيػع 
 عمى نماذج فتح الحسابات.

 

غيـــر الســـعودية الحكوميـــة بمـــدان والجيـــات حســـابات ال
 غير المقيمة:

وشــــبو الحكوميــــة لــــدول الحكوميــــة بمــــدان والجيــــات ال
 مجمس التعاون الخميجي:

الحككميػة لػدكؿ يسمح ليذه الجيات الحككميػة كشػبو 
مجمػػػػػس التعػػػػػاكف الخميجػػػػػي فقػػػػػط كفػػػػػؽ اإلجػػػػػراءات 

 التالية:
صكرة القرار الكزارم الصادر مف مجمس التعػاكف  -1

الخميجػػػػػي الػػػػػذم يشػػػػػير لمتطمػػػػػب فػػػػػتح حسػػػػػابات 
 بنكية.

طمػػب مكجػػو مػػف الجيػػة الخميجيػػة لمجيػػة السػػعكدية  -2
 المماثمة أك كزارة المالية أك كزارة الخارجية.

التكقيع )تكقيػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػكرة ىكيػػػػػػػػػات المخػػػػػػػػػكليف بػػػػػػػػػ -3
 مشترؾ(.

 نماذج تكقيع. -4

 مكافقة مؤسسة النقد عمى فتح الحساب. -5
 

 

وشــــبو الحكوميــــة غيــــر الحكوميــــة بمــــدان والجيــــات ال
 الخميجية غير المقيمة خالف بعثات الح :

ال يسػػمح لمبنػػكؾ العاممػػة فػػي المممكػػة بفػػتح حسػػابات 
مصػػػرفية ليػػػذه الجيػػػات إال بمكجػػػب مكافقػػػة رسػػػمية 

خارجيػػة تبمػػل لمبنػػػؾ / لمبنػػكؾ مػػػف مػػف سػػمك كزيػػػر ال
قبؿ مؤسسة النقد تتضمف مسمى الحساب كمصػادر 
األمكاؿ كاألشخاص المخكليف بالتكقيع ككيفيػة تغييػر 
المفكضػػػػػػػيف، حيػػػػػػػث ال يسػػػػػػػمح بتغييػػػػػػػر المخػػػػػػػػكليف 
بػػالتكقيع إال بمكافقػػة مػػف كزارة الخارجيػػة بػػذلؾ إال إذا 
كانػػػػػت المكافقػػػػػة بفػػػػػتح الحسػػػػػاب المبمغػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ 

ة قػػد نصػػت عمػػى التصػػريح )السػػماح( بحػػؽ المؤسسػػ
تغييػػػػػر المفكضػػػػػيف مػػػػػف قبػػػػػؿ شػػػػػخص أك أشػػػػػخاص 
محدديف أك جية محددة كيتطمب مػف البنػؾ تصػنيؼ 

 ىذه الحسابات ضمف الحسابات عالية المخاطر.
 

 

 حسابات إبرا  الذمم :
يسػػمح لمبنػػكؾ بفػػتح حسػػاب بػػاللاير السػػعكدم لغػػرض 

 لية:تبرئة الذمـ بعد استيفاء المتطمبات التا
أف يكػػػػكف مسػػػػمى الحسػػػػاب باسػػػػـ الجيػػػػة المعنيػػػػة  .1

names of the persons authorized to 

operate the account and copies of their 

identification documents and signature 

specimens (joint signatures) and sign 

the account open contracts. 
 
 
Accounts of non-Saudi non-resident 

government entities; 
 

Governmental and semi governmental 

entities of the GCC countries: 
 

Accounts may be opened to such 

entities of GCC countries only 

according to following procedures: 

1. A copy of the ministerial decision 

issued by Gulf Cooperation Council 

which refers to the requirement of 

opening bank accounts. 

2. An application addressed by the 

GCC entity to the corresponding 

Saudi entity or Saudi Ministry of 

Finance or Ministry of Foreign 

Affairs. 

3. Copies of the identification 

documents of the persons authorized 

to sign (jointly) 

4. Signature specimens 

5. SAMA approval on opening the 

account.    

 

Non- resident Governmental and quasi 

governmental entities of the non-GCC 

countries other than pilgrim missions: 
 
Banks operating in the Kingdom shall not 

open bank accounts to such entities 

except against an official approval of the 

Minister of Foreign Affairs 

communicated to the bank through 

SAMA, indicating the title of the account, 

sources of funds, persons authorized to 

sign and how they may be changed. 

However such change shall only be valid 

if the approval of the Ministry of Foreign 

Affairs on opening the account as 

communicated through SAMA has 

clearly allowed introducing such change 

by specific person(s) or entity. The bank 

shall classify such accounts as high-risk 

accounts. 

 
Discharge Receivables account:  
Banks are allowed to open an account in 

Saudi Riyals for the purpose "Discharge 

Receivable)  " after meeting the following 

requirements:  

1. The account to be named as 
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 )حساب إبراء الذمـ لػ .....(.

 أف يفتح الحساب لمػدة سنة كاحدة. .2
أف يكػػػكف كتابػػػة اسػػػـ المػػػكدع فػػػي قسػػػيمة اإليػػػداع  .3

اختياريان كليس ممزمػان، كأف يعمػؿ البنػؾ عمػى حػث 
المػكدع عمػى أف يحصػؿ عمػى قسػيمة إيػداع حتػى 

 ـز بذلؾ.بدكف ذكر اسمو فييا كال يم
أف تػػػػػتـ الرقابػػػػػة عمػػػػػى تمػػػػػؾ الحسػػػػػابات مػػػػػف قبػػػػػؿ  .4

مسػػئكؿ االلتػػزاـ لػػدل البنػػؾ عمػػى أف تصػػنؼ مػػف 
 ضمف الحسابات عالية المخاطر.

أف يقػػػدـ البنػػػؾ عػػػرض تفصػػػيمي لتمػػػؾ الحسػػػابات  .5
 نياية السنة إلى مؤسسة النقد.

أف يقػػػػـك البنػػػػؾ بالتنسػػػػيؽ مػػػػع الجيػػػػة طالبػػػػة فػػػػتح  .6
عػػػػػالف عػػػػػف الحسػػػػػاب لتزكيػػػػػد المؤسسػػػػػة بآليػػػػػة اإل

 الحساب قبؿ التعامؿ بو.

أف ال يػػتـ سػػحب المبػػالل إال بمكجػػب طمػػب يكػػكف  .7
أحػػػػد المػػػػكقعيف عميػػػػو رئػػػػيس مجمػػػػس إدارة الجيػػػػة 

 المعنية طالبة فتح الحساب مكجيان لمبنؾ.

أف يػػػػػتـ اسػػػػػتيفاء المسػػػػػتندات الالزمػػػػػة لفػػػػػتح ىػػػػػذه  .8
الحسػػابات حسػػب متطمبػػات قكاعػػد فػػتح الحسػػابات 

 في القكاعد. طبقان لتصنيؼ ىذه الجية

بعد استيفاء المستندات المذككرة أعاله يتـ رفعيػا   .9
 قة.مؤسسة النقد لمحصكؿ عمى المكافل

(Discharge receivable account .....) 

for the requesting entity. 

2. To open the account for a period of 

one year only. 

3. The name of the depositor in the 

deposit slip is optional and not 

mandatory, and the banks to urge the 

applicant to obtain a copy of the 

deposit slip, even without his name 

which is not required to do so. 

4. The account to be classified as High 

Risk and to be monitored by the 

Compliance officer. 

5. A detailed report to be presented to 

SAMA at the end of the year. 

 

6. The bank in coordination with the 

requesting entity to provide SAMA, 

the announcement mechanism before 

the account is used. 

7. No amount to be withdrawn from the 

account unless the withdrawal 

request is addressed to the bank and 

is signed by the Chairman of the 

entity and another authorized 

signatory. 

8. The necessary documentation to be 

obtained according to the 

classification of the requesting entity 

in the account opening rules.  

 

9. After fulfilling all the required 

documents, the bank should sent a 

request  to SAMA to obtain their 

approval to open the account. 
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 ميمات العامة لتشغيل الحسابات المصرفية:القواعد والتعرابعًا / 
 

تقع مسؤكلية تشغيؿ الحساب في األساس عمى صاحب الحساب  .1
أك عمى األشخاص اآلخريف الذيف يفكضيـ صاحب الحساب 
كيكافؽ عمييـ البنؾ، كيظؿ التفكيض صالحان حتى يبمل صاحب 
الحساب البنؾ بإلغائو أك عند انتياء سرياف مفعكؿ ىكية المفكض 

لغائو  ليا.يقدـ تجديدا كلـ  بحيث ينشأ التفكيض بتشغيؿ الحساب كا 
 عف طريؽ كاتب عدؿ أك بمكجب تككيؿ ُمعد داخؿ البنؾ.

ال يسمح لألفراد السعكدييف الذككر بتشغيؿ حساباتيـ الشخصية  .2
كاالعتبارية كالحسابات األخرل لغير المفكضيف بتشغيميا كصرؼ 

الدائنة األخرل ألمرىـ الشيكات الشخصية كالحكاالت كالعمميات 
أك ألمر الغير إال بمكجب بطاقات أحكاؿ سارية المفعكؿ في 
النظاـ اآللي في البنؾ ما عدا حاممي جكازات السفر الدبمكماسي 
أك جكاز السفر الخاص، فيسمح بتنفيذ متطمبات ىذه الفقرة 

 بمكجب تمؾ الجكازات. 

يجب أف يككف األشخاص المفكضكف بتشغيؿ الحسابات  .3
مصرفية لمشخصيات االعتبارية مفكضيف مف قبؿ أفراد ذكم ال

صالحية كمخكليف بذلؾ بمكجب مكافقة رسمية مف الجية سكاء 
عامة أك خاصة كأف تككف مف مجمس اإلدارة أك الشركاء أك 
صاحب العمؿ أك أم شخص يحدده صاحب أك مسئكؿ المنشأة 

أك حسب  أك الجية أك حسبما حدد في االتفاقية بيف البنؾ كالجية
 ذلؾ.االختصاص ككجكد األختاـ الرسمية كغير 

يخضع تككيؿ المكاطف السعكدم )طبيعي/اعتبارم( لغير  .4
 :لمشركط التاليةبتشغيؿ حساباتو  أك الخميجي السعكدم

 

 األفراد: 

لمبنػػػػػؾ أف يقبػػػػػؿ تفكيضػػػػػا مػػػػػف المػػػػػكاطف السػػػػػعكدم لغيػػػػػر  يسػػػػػمحال 
باسػػػتثناء  بتشػػػغيؿ حسػػػاباتو الشخصػػػيةأك لغيػػػر الخميجػػػي السػػػعكدم 

رجػػػؿ سػػػعكدم يفػػػكض زكجتػػػو غيػػػر السػػػعكدية أك كالػػػده أك كالدتػػػو أك 
ابنػػو أك ابنتػػو غيػػر السػػعكدييف أك امػػرأة سػػعكدية تفػػكض زكجيػػا غيػػر 

 السػػػعكدييف،السػػػعكدم أك كالػػػدىا أك كالػػػدتيا أك ابنيػػػا أك ابنتيػػػا غيػػػر 
   المفعكؿ.شريطة أف يككف المفكض يحمؿ إقامة سارية 

 

 لتجارية التي يممكيا فرد سعودي واحد:لمؤسسات واألعمال اا   
 

لمبنػػػػػػؾ أف يقبػػػػػػؿ تفكيضػػػػػػان مػػػػػػف ىػػػػػػذه المؤسسػػػػػػات لغيػػػػػػر  سػػػػػػمحال ي
 السعكدييف.

 

  FOURTH:  RULES AND INSTRUCTIONS 

FOR OPERATING BANK ACCOUNTS : 

 

1. Responsibility for operating the account originally 

falls on the accountholder or other persons 

authorized by him and approved by the bank. The 

authorization will remain valid until the account 

holder notifies the bank of its cancellation or upon 

the expiry of the validity of the authorized person’s 

ID without applying for its renewal. Authorization 

for the operation and cancellation of the account 

may be originated and cancelled through a Notary 

Public or an authorization made in the bank. 

2. Saudi Male Citizens are not allowed to operate their 

personal, juristic or other accounts by non-

authorized persons and not to en cash personal 

cheques and make transfers and other credit 

transactions to their order or to the order of a third 

party except against valid Identity Cards at the 

bank’s automated system. Exempted are the holders 

of Diplomatic Passports or Special Passport for 

whom the requirements under this paragraph will be 

applied on the basis of these passports. 

3. Persons authorized to operate bank accounts on 

behalf of Juristic persons should be authorized to do 

so by authorized competent individuals vide an 

official approval from the concerned party whether 

public or private. These may include the board of 

directors, the partners, the employer or any person 

designated by the owner  or the person in charge of 

the entity or the party as determined in the 

agreement concluded  between the bank and the 

concerned party and on the availability of an official 

seals. 

4. Authorization by a Saudi citizen ( natural /juristic) 

to a non-Saudi / or GCC citizen to manage his 

accounts shall be subject to the following 

conditions:  

 Individuals:  

The bank must not accept any authorization from a 

Saudi national to a non-Saudi or a non GCC citizen 

to operate his/her personal accounts. The only 

exception is when a Saudi husband authorizes his 

non-Saudi wife or his non-Saudi father, mother, son 

or daughter; or when a Saudi wife authorizes her 

non-Saudi husband or her non-Saudi father, mother, 

son or daughter provided that the authorized person 

is holding a valid Iqama.  
 
 

 Individual Ownership Establishments and 

Businesses: 
 

Banks must not accept an authorization from such 

entities to non-Saudis. 
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 ــــالت  الشــــركات والمصــــانع والشــــركات المختمطــــة )المشــــتركة( ووك
ـــي العالميـــة العالمـــات التجاريـــة  وغيرىـــا مـــن المنشـــآت المماثمـــة ف

   :الطبيعة

الكافػػد عمػػى كفالتيػػا  يسػػمح لمشػػركات تفػػكيض العامػػؿ الشــركات:
المقيـ في المممكة عمى إدارة حسػاباتيا البنكيػة، كال يسػمح قبػكؿ 
تفكيض العامؿ الكافد إلدارة حسابات شركة أخػرل أكانػت تابعػة 

 أك شقيقة.
: تعامػػؿ بشػػأف تفػػكيض المصــانع ووكــالت العالمــات التجاريــة

العامػػؿ الكافػػد عمػػى كفالتيػػا حسػػب كضػػعيا النظػػامي الػػكارد فػػي 
خيص / السػجؿ التجػارم الصػادر ليػا مػف الجيػة المختصػة التر 

بحيػػث تعامػػؿ الشخصػػيات المرخصػػة مؤسسػػة فرديػػة كفػػؽ نػػص 
( نفسػػػػػػيا الخاصػػػػػػة بالمؤسسػػػػػػات 4( مػػػػػػف القاعػػػػػػدة )2الفقػػػػػػرة )

كاألعمػػػاؿ التجاريػػػة التػػػي يممكيػػػا فػػػرد سػػػعكدم كاحػػػد، كتعامػػػؿ 
( أعػػػاله 3الشخصػػػيات المرخصػػػة شػػػركات كفػػػؽ نػػػص الفقػػػرة )

 ات.  الخاص بالشرك
تخضع إدارة حسابات المستثمريف كفؽ نظاـ االستثمار األجنبي    .5

 لمشركط التالية:
يجػػػػػػكز لمشػػػػػػريؾ الػػػػػػكطني المسػػػػػػتثمر أف يفػػػػػػكض الشػػػػػػريؾ األجنبػػػػػػي  5-1 

المستثمر الحاصؿ عمى إقامة سػارية المفعػكؿ أك أحػد العػامميف غيػر 
ت السػػعكدييف المقيمػػيف العػػامميف فػػي المنشػػأة بػػإدارة كتشػػغيؿ الحسػػابا

 البنكية لممنشأة
يجكز لممستثمر األجنبي أف يفكض شخصػان سػعكديان ك/أك غيػر سػعكدم  5-2 

ُمقيـ بإدارة حسابات المنشػأة شػريطة أف يكػكف غيػر السػعكدم يعمػؿ فػي 
 تمؾ المنشأة كحاصؿ عمى إقامة سارية المفعكؿ.

يجػػػكز لكػػػؿ مػػػف المسػػػتثمر الػػػكطني كالشػػػريؾ األجنبػػػي تككيػػػؿ جيػػػة  5-3 
 بإدارة حسابات المنشأة. أخرل مقيمة

لمعمؿ أك لالستثمار  كالكافدة تمنع جميع البنكؾ أف تقبؿ مف الكافد .6
 الشخصي، /حسابياغير بإدارة كتشغيؿ حسابوالتككيؿ أك تفكيض 

 باستثناء:

الكافد المقيـ كزكجتو الكافدة المقيمة كالعكس بالعكس، كاألقػارب ليمػا  6-1 
 مف الدرجة األكلى.

معمػػػؿ المقيمػػػة كالمحػػػـر المرافػػػؽ ليػػػا المقػػػيـ، عمػػػى أف يكػػػكف الكافػػػدة ل 6-2 
 منصكص في إقامتو أك أم مستند رسمي  خر بأنو مرافؽ ليا.

 الكافدة المقيمة كزكجيا السعكدم. 6-3 

 الكافدة المقيمة ككالدىا أك كالدتيا أك ابنيا أك ابنتيا السعكدييف. 6-4 

 الكافد المقيـ كزكجتو السعكدية. 6-5 

 كافد المقيـ ككالده أك كالدتو أك ابنو أك ابنتو السعكدييف.ال 6-6 
شريطة أف يكػكف الكافػد أك الكافػدة كاألقػارب ليمػا المػذككريف يحممػكف 
إقامػػػػػة /إقامػػػػػات سػػػػػارية المفعػػػػػكؿ. كاف يسػػػػػجؿ البنػػػػػؾ رقػػػػػـ اإلقامػػػػػة 

 Companies, factories, joint ventures, 

international trademark agencies, and other 

institutions:  
 
 

Companies: Companies may authorize an expatriate 

employee under its sponsorship residing in the 

Kingdom to manage its bank accounts. The expatriate 

employee may not manage the accounts of another 

company, whether a subsidiary or sister company. 
 

Factories and trade mark agencies: For authorizing 

an expatriate employee working under their 

sponsorship, these entities shall be treated according to 

their legal status set forth in the license/commercial 

resister issued to it by the competent authority. Legal 

persons licensed as individual proprietorships shall be 

treated in pursuance of paragraph (2) of Rule (4) 

concerning business entities owned by a single Saudi 

individual, while those licensed as companies shall be 

treated pursuant to paragraph (3) above pertaining to 

companies.  

5. Management of investors' accounts under the Foreign 

Investment Act is subject to the following conditions: 

5-1 The national investing partner can authorize the 

foreign investing partner holding a valid Iqama or any 

resident non-Saudi employee to manage and operate 

the entity's bank accounts. 

5-2 The foreign investor may authorize a Saudi or a 

resident non-Saudi person to manage the entity's 

accounts provided that the non-Saudi is an employee 

of the entity with a valid Iqama. 

5-3 A National investor and a foreign partner may 

authorize any other resident party to manage the 

entity's accounts. 

6. All banks are not allowed to accept from the expatriate 
male or female coming for work or investment to 

authorize others to operate and manage his/ her 

personal account except: 

6-1 A resident expatriate and his expatriate wife and vice 

versa and their first degree resident relatives. 

6-2An employed resident expatriate woman and her 

Islamic legal escort (Mahram), provided that his 

companionship to her is recorded in his Iqama or any 

other official document. 

6-3 A resident expatriate woman and her Saudi husband. 

6-4 An expatriate woman and her Saudi father, mother, 

son and daughter. 

6-5 A resident expatriate person and his Saudi wife. 

6-6 A resident expatriate and his Saudi father, mother, 

son and daughter. 

Provided that the resident expatriate man or woman 

and their above mentioned resident relatives hold valid 

Iqama/ Iqamas. The bank should record the Iqama No. 

of each resident expatriate male or female as an 
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 المستقؿ الخاص بكؿ كافد أك كافدة كمرجع  لي لو/ليا.
عمى معامالتيـ ك حساباتيـ صر ككفيفي الباألميكف  كؿ مف يكقع  .7

إال إذا رغبكا في التكقيع يدكيان فيسمح  شخصيال تـخالببصمة اإلبياـ ك 
 .ليـ بذلؾ كيعتمد ذلؾ مف مكظؼ البنؾ كمدير الفرع

يدير كلي األمر )الكالد/ الجد في حالة كفاة الكالد( أك الكصي   .8
كذلؾ لمحساب  الشرعي حساب القاصر إلى أف يبمل سف الرشد

فتكح مف قبؿ الكلي. أما إذا تـ فتح الحػساب مف قػبؿ الحدث ) الم
سنة كلو بطاقة ىكية  15الشخص( لمطفؿ المميز )البالل 

 شخصية( فيدار الحساب مف قبمو كليس مف قبؿ الكلي. 

يبدأ تشغيؿ الحساب بالنسبة لمشركات عندما يككف كضع الشركة  .9
 قد أصبح قانكنيان.

 التالية:صرفية الخاصة بالشيكات يجب مراعاة القكاعد الم -10

ىػػك مكضػػح فػػي  مطابقػػان لمػػاف يكػػكف أسػػـ المسػػتفيد عمػػى الشػػيؾ أ 10-1 
 ىكيتو

يجػػػػػػب عمػػػػػػى البنػػػػػػؾ صػػػػػػرؼ الشػػػػػػيؾ المسػػػػػػحكب داخػػػػػػؿ المممكػػػػػػة  10-2
كالمسػػتحؽ الكفػػاء فييػػا خػػالؿ شػػير مػػف تػػاريا إصػػداره أمػػا الشػػيؾ 
المسػػػػحكب خػػػػارج المممكػػػػة المسػػػػتحؽ الكفػػػػاء فييػػػػا فيجػػػػب صػػػػرفو 

كيجػػكز لمبنػػؾ المسػػحكب  إصػػداره،مػػف تػػاريا  أشػػيرؿ ثالثػػة خػػال
عميػو الشػػيؾ أف يػػكفي قيمتػػو كلػػك بعػػد انقضػػاء ميعػػاد تقديمػػو عمػػى 

 تقديمو.التالية النتياء ميعاد  أشيرأف ال يتجاكز ستة 
 الشيؾ.ال يجكز الكشط أك المسح أك استعماؿ مكاد كيميائية عمى  10-3
تـ شطب المػراد تعديمػو كيكقػع عمػى عند إجراء تعديؿ عمى الشيؾ ي 10-4

 صحيح مف المخكليف بالتكقيع عمى الشيؾ.تال
 

 قواعد تتعمق باإليداع في الحساب البنكي:  -53

 

 :لدى صرافي البنكاإليداع  53-5
النقديػة كالشػيكات فػي الحسػابات  اإليػداعات إيػالءيجب عمػى البنػكؾ 

ا. ككحػػػد أىميػػػة تتناسػػػب مػػػع ذات األىميػػػة لمسػػػحكبات المماثمػػػة منيػػػ
أدنى لضكابط ىػذا الجانػب يجػب اسػتيفاء البيانػات الشخصػية لمعميػؿ 
المػػػػػػكدع كاممػػػػػػة كتكقيعػػػػػػو ، كمراعػػػػػػاة مقػػػػػػدار المعمكمػػػػػػات األخػػػػػػرل 
كطبيعتيػػا التػػي يتكجػػب عمػػى البنػػؾ اسػػتيفائيا مػػف المػػكدعيف بحسػػب 
نكع كطبيعػة كػؿ مػف المبػالل المكدعػة كحجميػا كتكرارىػا فػي مختمػؼ 

ع بالعميػػؿ المػػكدع لػػو أك بأعمالػػو. كيجػػب أف األحػػكاؿ كعالقػػة المػػكد
 اآلتية:ك مثاال لذلؾ الحاالت  دأيطبؽ البنؾ كمب

 

عند تقدـ فرد لمقياـ باإليداع شخصيا باسمو أك باسـ فرد  خر  .1
خالفو في حساب بنكي لو شخصيا أك لشخص طبيعي أك 

electronic reference number for him/ her. 

7. Illiterate and Blind people can operate their accounts 

using thumbprints and personal stamp and in case they 

would like to sign, it is allowed provided it is 

concurred by the branch manager and a branch staff .    

8.  Father or grandfather (if father/grandfather is dead) or 

legal guardian shall operate the account of the minor 

until the minor reaches legal age. This applies to the 

account opened by the legal guardian. However, If 

the account is opened by a distinguished juvenile 

(15 years and having an identification Card), the 

account shall be directly operated by him; rather 

than by the guardian.   

9. In the case of companies, the account will be 

operational when the company becomes legally in 

place. 

10. The banking rules regarding the following cheques 

must be observed: 

10-1 The name of the beneficiary must be identical 

with his name in the identity card. 

10-2 The bank should pay the value of the cheque 

drawn inside the Kingdom and payable therein 

within one month from issue date. As for the 

cheque drawn out side the kingdom and payable 

therein, it should be paid within three months 

from issue date. The bank on which the cheque is 

drawn should pay its value even after the elapse 

of its submission date provided that such delay 

does not exceed the 6 month period following its 

submission expiry date. 

10-3 Erasing, scratching or using chemical material on 

the cheque is not allowed 

10-5 If the cheque is amended, the amended part shall 

be crossed and the correct replacement must be 

signed by the authorized signatories. 
 
 

12-   Rules Pertaining to deposit in bank account: 
 
 
12-1 Deposits  through bank tellers: 
 

Banks should give to the cash deposits and cheques in 

the accounts equal importance as given to similar 

withdrawals there from. A minimum requirement for 

the control of this aspect is to obtain, the personal 

information of the depositor and his signature. A due 

consideration should be given to the volume and nature 

of other information which the bank should collect 

from the depositors according to the type and nature of 

each deposited amount including its volume and 

recurrence in different circumstances and the 

relationship of the depositor with the person in whose 

favor the amount is deposited or his business .The 

bank should apply in principle as an example the 

following events: 

1. when an individual deposits personally in his name 

or in the name of another person in a bank account 

of his own or on behalf of a corporate or natural 
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اعتبارم  خر فانو يتكجب عمى البنؾ استيفاء البيانات الشخصية 
د المكدع المتقدـ لمبنؾ كىي رقـ ىكيتو الشخصية لذلؾ الفر 

 الدليؿ،مف ىذا  2-1-3كفقرة  1-1-3المكضحة في ثانيا فقرة 
 كتكقيعو.كاالسـ كامال كالعنكاف كرقـ الياتؼ 

كفي حالة تقدمو لشيداع كقسيمة اإليداع تحمؿ أك تتضمف باف  .2
اسـ المكدع شخص اعتبارم )مؤسسة أك شركة أك محؿ أك جية 

لا( ال يممكيا ىك أك غير مفكض بإدارة حساباتيا فانو ا…ما 
 يمي:ما يتكجب عمى البنؾ استيفاء 

 نفس المتطمبات المذككرة في الحالة السابقة أعاله.  2-1

 تحديد الغرض مف اإليداع نصا في قسيمة اإليداع.  2-2

أف يقدـ المكدع الفرد تفكيضا لو مف الشخص االعتبارم مصدقا   2-3
معد عمى نماذج البنؾ كمصادؽ عمي مف الغرفة التجارية أك 

صحة التكقيع مف قبؿ البنؾ أك ككالة شرعية صادرة مف كاتب 
عدؿ يخكؿ /تخكؿ لو )لذلؾ الفرد( اإليداع في الحساب 

نيابة عف )طبيعييف أك اعتبارييف( آلخريف /الحسابات البنكية
كعمى البنؾ أف يحتفظ بصكرة مف ذلؾ لديو  االعتبارم. الشخص

مف قبمو بالمطابقة لألصؿ كذلؾ سكاء في ممؼ  مصادؽ عمييا
 خاص بيا أك بإرفاقيا بقسيمة اإليداع في يكمية العمؿ.

ال يسمح لمبنكؾ باستمرار العمؿ بالعبارة المدكنة أماـ اسـ العميؿ  .3
عبارة  نفسو  في حاؿ كاف المكدع ىك صاحب الحساب حيث 

ة في قسيمة يتطمب تدكيف اسـ المكدع كامال ككافة البيانات الكارد
اإليداع. كيستثنى مف ذلؾ إذا كاف تكقيع المكدع في القسيمة ىك 
نفس تكقيع العميؿ صاحب الحساب شريطة مصادقة مكظؼ 

 البنؾ عمى صحة تكقيع المكدع بأنو صاحب الحساب. 
 

( والـصراف اآللي CAMاإليداع عن طـريق أجـيزة قبول النـقد ) 53-3
 ِ (ATM  (: 
  

طريق أجيزة الصراف اآللي ببطاقة الصراف  اإليداع عن 53-3-5
 اآللي وبالرقم السري فقط:

يجب عمى جميع البنكؾ التقيد بضػكابط قبػكؿ اإليػداعات النقديػة عػف 
 طريؽ أجيزة الصراؼ اآللي التالية:

بقبكؿ اإليداع النقدم عف طريؽ أجيزة الصراؼ اآللي إال  حال يسم .1
م أك مف خالؿ بطاقة باستخداـ بطاقة الصراؼ اآللي كرقميا السر 

االئتماف، كيستثنى مف ذلؾ تسديد فكاتير الخدمات كمستحقات 
الدكلة )سكاء مف عمالء البنؾ نفسو أك مف غير عمالئو(، أك ما 
يصدر بو مكافقة رسمية مف المؤسسة بعد صدكر ىذا التحديث ليذه 

 القكاعد.

ا في المرة االلتزاـ بحدكد المبالل كعدد األكراؽ النقدية المسمكح قبكلي .2

person, the bank in this case should obtain the 

personal data of the depositor which is No of his ID 

as explained in item 2 of clause 3-1-1 and 3-1-2 

herein, full name and address, Tel. No and his 

signature. 

2. In case the said individual comes to deposit funds in 

the account while the deposit slip shows the name 

of the Depositor as a Corporate Body (Est., Co, 

Store or any other party) which the individual does 

not own or is not authorized to manage its accounts, 

the bank should obtain and observe the following : 

2-1 The same requirements as mentioned in the above 

case. 

2-2 The purpose of deposit should be clearly 

mentioned in the Deposit slip. 

2-3 The Individual Depositor should present an 

authorization issued to him by the corporate body 

certified by the chamber of commerce or made on 

the banks special format and certified by the bank 

or vide a legal power of attorney issued by the 

Notary Public, authorizing such individual to 

deposit in the bank account(s) on behalf of the 

corporate body in favor of others accounts 

whether corporate or natural persons. The bank 

should maintain a copy thereof certified as a true 

copy of the original either in a separate file or by 

attaching it to the Deposit slip in the Journal. 

3.  Banks shall not be allowed to continue adopting the 

word "himself" added to the customer name if the 

depositor is the account holder, in which case the 

full name of the depositor and all data contained in 

the depositing slip shall be written. However, it is 

excluded from this provision the case where the 

depositor signature on the depositing slip is the 

same of that of the account holder, provided that the 

bank staff shall verify the authenticity of the 

depositor's signature and certifies that he is the 

holder of the account himself.  
 

 

12-2    Depositing via CAM and ATM: 
 
 
 

12-2-1 Depositing by the automatic tellers machines 

by the ATM card and personal identification 

number only: 

All banks must comply with the following 

procedures of acceptance of cash deposits by means 

of the ATMs: 

1. Cash deposit by means of ATMs shall only be 

acceptable by using the ATM card and related 

personal identification number, or by using credit 

card, with the exception of payment of services and 

utilities bills and payment made to the State entities 

(bank customers or others) or as officially approved 

by SAMA after the issuance of this updating. 

2. Compliance with the instructions related to amounts 

limits, acceptable number of banknotes deposited in 

a time and the procedures contained in the manual 
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 الكاحدة كضكابط دليؿ إجراءات تشغيؿ أجيزة الصراؼ اآللي.

إذا كاف اإليداع النقدم ىك ألكراؽ نقدية كليس بمكجب مظركؼ  .3
فيجب أف يككف مف ضمف مكاصفات جياز الصراؼ اآللي القدرة 

 عمى كشؼ األكراؽ النقدية المزيفة حسب العالمات األمنية.
 

 

زة الصراف اآللي ببطاقة اإليداع اإليداع عن طريق أجي 53-3-3
 الخاصة )بطاقة اإليداع النقدي الخاصة(:

يسػػمح لمبنػػكؾ بإصػػػدار بطاقػػات ذكيػػػة تسػػتخدـ لشيػػػداع النقػػدم عػػػف 
طريؽ أجيزة الصراؼ اآللي لمبنؾ المصػدر فقػط كبػالرقـ السػرم كفقػان 

 لمضكابط التالية:
 تحديد الغرض مف اإليداع. .1

مػف المنشػآت )الشػػركات البنػؾ أف تصػدر لفئػة مختػارة مػف عمػالء  .2
 .كالمؤسسات( بعد التقييـ مف مسئكؿ االلتزاـ بالبنؾ

أف يكػػػػػكف مػػػػػف ضػػػػػمف نشػػػػػاطات أكلئػػػػػؾ العمػػػػػالء مناديػػػػػب بيػػػػػع أك  .3
تحصػػػػػػيؿ بمكجػػػػػػب مسػػػػػػتندات إثبػػػػػػات ليتحقػػػػػػؽ منيػػػػػػا البنػػػػػػؾ كعمػػػػػػى 
مسئكليتو، بحيث  يتفؽ عػدد المناديػب مػع نشػاط  المنشػأة مػف حيػث 

 العدد كالحجـ.

ع ىػػػذه الحسػػػابات لمرقابػػػة المسػػػتمرة مػػػف قبػػػؿ مسػػػئكؿ عمػػػى أف تخضػػػ .4
االلتػػػزاـ فػػػي البنػػػؾ، لمتأكػػػد مػػػف مالئمػػػة عمميػػػات اإليػػػداع مػػػع نشػػػاط 
العميػػػؿ لتفػػػادم العمميػػػات الماليػػػة المشػػػبكىة مػػػف خػػػالؿ تقػػػارير فػػػرؽ 

 المراجعة الداخمية كجكدة األداء. 

قصر استخداـ بطاقة/بطاقات اإليداع عمى حسػاب كاحػد فقػط  .5
عدد حسابات الشركة يمكف لمبنؾ كبناءن عمى طمػب كفي حاؿ ت

العميػػؿ أف يصػػدر لكػػؿ حسػػاب بطاقػػة إيػػداع كاحػػدة أك أكثػػر، 
  كعدـ استخداـ البطاقة لشيداع في أكثر مف حساب. 

أف تقػػدـ الخدمػػة بمكجػػب طمػػب رسػػمي مػػف المفػػكض بػػإدارة الحاسػػب  .6
 أك مف صاحب المنشأة.

عمقػة بالحسػاب الجػارم أف تككف السػجالت كالتػراخيص كاليكيػات المت .7
 سارية المفعكؿ كمحدثة.

أف ال تصدر البطاقات إال لمنػدكبي المنشػأة العػامميف لػدييا كبمكجػب  .8
ىكيػػػات سػػػارية المفعػػػكؿ، كأف يحضػػػر منػػػدكب المنشػػػأة لمبنػػػؾ كيقػػػدـ 
ىكيتػػػو سػػػارية المفعػػػكؿ فػػػإذا كػػػاف كافػػػدان فالبػػػد أف يكػػػكف يعمػػػؿ لػػػدل 

ذا كػػػاف سػػػعكديان صػػػاحب المنشػػػأة حسػػػب بطاقػػػة أك دفتػػػر اإلقامػػػ ة، كا 
 فيقدـ بطاقة العمؿ أك تعريؼ مف المنشأة.

ُتصػػدر البطاقػػة باسػػـ المنشػػأة ككػػذلؾ اسػػـ المنػػدكب مسػػتخدـ  .9
البطاقػػة )شػػركة ..../اسػػـ المنػػدكب( كالعمػػؿ قػػدر اإلمكػػاف أف 

 .تكضع صكرة المندكب عمى كجو بطاقة اإليداع

 

of ATMs operation procedures. 

3. If the cash deposit consists of banknotes not in 

envelope, the ATM used in this respect must have 

the feature of detecting counterfeited bank notes 

based on the security marks. 
 

12-2-2 Depositing using automatic tellers machines 

by special depositing card (cash deposit 

special card); 

Banks may issue smart cards to be used for cash 

deposit by means of the ATMs of the issuing bank 

using the personal identification number according 

to the following procedures: 

1. Stating the purpose of deposit. 

2. Such cards shall be issued to a selected category of 

issued to a selected category of the bank 

institutional customers (companies and 

establishments) after evaluation by the compliance 

officer of the bank. 

 
3. The businesses of such customers shall include sale 

or collection representatives having necessary 
identification documents so the bank may check 
them under its responsibility. The number of such 
representatives shall be consistent with the company 
business in terms of number and volume. 

4. Such accounts shall be subject to constant 

monitoring by the compliance officer in the bank, to 

ensure that the deposit transactions match with the 

business of the client to avoid suspicious financial 

transactions through reports of internal audit and 

performance quality teams 

5. Deposit card/cards shall be restricted to a single 

account. In case of multiple accounts for a 

company, the bank may, at the request of the client, 

issue one deposit card or more for each account, and 

shall not use the card for deposit to more than one 

account 

6. Such service shall be provided pursuant to an 
official request of the officer responsible for 
Computer Department or from the establishment 
owner. 

7. Current account-related records, licenses and 
identities shall be valid and updated. 

8. Such cards shall only be issued to the 
representatives of the establishment staff. The 
establishment representative shall present his 
identification document to the bank in person. If he 
is an expatriate, he should be working with the 
establishment owner under an Iqama book or card. 
If he is a Saudi, he shall present his business card or 
an introduction letter from the establishment. 

9. The card shall be issued in the name of the 
establishment as well as the representative who uses 
the card (Company…/representative name). 
Personal photo of the representative shall, as 
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ك تػػاريا أف يػػربط تػػاريا سػػرياف البطاقػػة بتػػاريا سػػرياف اليكيػػة أ .10
عمػػى أف تكػػكف سػػرياف كثػػائؽ كسػػجالت المنشػػأة أييمػػا أسػػبؽ، 

 مدة سرياف البطاقة ال تتجاكز سنتيف.

 

أف يسػػػػػتكفي البنػػػػػؾ تعيػػػػػدان خطيػػػػػان عمػػػػػى المنشػػػػػأة كعمػػػػػى حامػػػػػؿ  .11
البطاقػة بعػػدـ اسػتخداميا إال مػػف قبػػؿ األشػخاص المصػػدرة ليػػـ، 
كأف ال يػتـ اسػتخداـ ىػذه البطاقػػة إال فػي عمميػات اإليػػداع 

 نقدم فقط دكف العمميات البنكية األخرل.ال

 

 أف تستخدـ بمكجب رقـ سرم لكؿ مندكب )بطاقة(. .12

 

أف ال تسػػػػتخدـ إال مػػػػف خػػػػالؿ أجيػػػػزة الصػػػػراؼ اآللػػػػي لمبنػػػػؾ نفسػػػػو  .13
 كلمحساب الجارم المحدد فقط.

 

يجػػػػب أف تخضػػػػع ىػػػػذه البطاقػػػػات لػػػػنفس اإلجػػػػراءات المطبقػػػػة عمػػػػى  .14
ة )فيمػا يتعمػؽ بعمميػات البطاقات األخرل مف حيػث المكاصػفات الفنيػ

 اإليداع فقط( كاألمنية.

 

 ال يسمح باستخداميا لشيداع لدل صرافي البنؾ. .15

 

تسػػتخدـ فػػي عمميػػات اإليػػداع النقػػدم المباشػػر دكف الحاجػػة إلػػى أم  .16
 مغمفات أك مظاريؼ مغمقة. 

 

تسػػمـ البطاقػػات كالػػرقـ السػػرم لممنػػدكب مػػف قبػػؿ البنػػؾ مباشػػرة كلػػيس  .17
 مف قبؿ المنشأة.

 
ضع البنؾ إجراءات لتغيير الرقـ السرم دكريان لكؿ بطاقػة حسػب أف ي .18

المنشػػػػػأة كالمخػػػػػاطر ككفػػػػػؽ مرئيػػػػػات إدارة االلتػػػػػزاـ ك إدارة المخػػػػػاطر 
 بالبنؾ. 

 

عمػػى البنػػؾ كفػػي حػػاؿ طمػػب مؤسسػػة النقػػد أف يقػػـك بتزكيػػدىا بتقريػػر  .19
 تفصيمي عف العمميات التي تمت عمى كؿ بطاقة عمى حده.

 

تقيػػػػيـ مسػػػػئكؿ االلتػػػػزاـ كضػػػػع حػػػػد أعمػػػػى  عمػػػػى البنػػػػؾ كبنػػػػاءن عمػػػػى .20
لشيػػػػػداعات اليكميػػػػػة لمحسػػػػػاب الكاحػػػػػػد، يأخػػػػػذ فػػػػػي عػػػػػيف االعتبػػػػػػار 

 المخاطر التي قد تترتب عمى حمؿ مبالل نقدية كبيرة.

 مكافقة المؤسسة المبدئية عمى تقديـ المنتج ) الخدمة (. .21
  

 إقفال الحساب: -52
يجب عميو تقديـ عند رغبة العميؿ في إنياء تعاممو مع البنؾ فإنو  .1

عادة الشيكات كبطاقة الصراؼ اآللي كبطاقة  طمب إلقفاؿ حسابو كا 

possible, be added to the face of the deposit card. 

10. The card validity date shall be related to the 

earlier identification document validity date or the 

validity date of the documents of the establishment, 

whichever is earlier, provided that the validity 

duration of the card shall not exceed two years. 

11. The bank shall obtain a written undertaking from 

both the establishment and the card holder to the 

effect that such cards will only be used by the 

persons to whom they are issued, and shall only be 

used for cash deposit transactions, and not in any 

other banking operation.    

12. The cards shall be used by a personal 

identification number assigned to each 

representative (each card). 

13. Such cards shall only be used by means of the 

ATMs of the bank itself and the specified current 

account. 

14. These cards shall be subject to the same 

procedures applied to other cards in terms of 

technical and security specifications (in relation to 

deposit transactions only). 

15. They shall not be used for deposits through the 

bank tellers. 

16. They shall be used for direct cash deposit without 

the need for sealed envelopes.  

17. The card and related personal identification 

number shall be directly delivered by the bank to 

the representative, and not through the 

establishment. 

18. The bank shall set up procedures to change 

personal identification number periodically for each 

card in accordance with the nature of the 

establishment, risks, and discretion of the 

departments of compliance and risk management at 

the bank.  
19. When requested by SAMA, the bank shall 

provide a detailed report on the operations that were 

performed by each card separately.  
20. The bank shall, based on the assessment of the  

compliance officer, set a maximum limit for the 

daily deposits per account, taking into consideration 

the risks associated with carrying large amounts of 

cash. 

21. SAMA preliminary approval shall be obtained on 

the submission of such product (service). 
 

13- Closing the Account : 
 

1. When the customer wishes to terminates his 

relationship with the bank, he should submit a 
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الحساب كيقكـ البنؾ بإتالفيا أماـ العميؿ كيسمـ العميؿ كامؿ المبمل 
المكجكد في حسابو. كلمبنؾ رفض طمب العميؿ في حالة ارتباط 
الحساب المطمكب قفمو بخدمات مالية نشأت عمى قكة ىذا الحساب 

ه كإصدار خطابات ضماف كفتح اعتمادات مستندية كخصـ ككجكد
 أكراؽ تجارية ليا خطكرتيا المالية ك ثار تتطمب استمرار الحساب. 

في حالة تعرض الحساب بعد فتحو لمشاكؿ التحقؽ مف العالقة  .2
أك استخدـ لغير الغرض المفتكح مف  البنكية كتعذر حؿ اإلشكاؿ

عادة الماؿ / الرصيد فإنو يتكجب عمى البنؾ قفؿ الحسا أجمو ب كا 
كاستخدامو في غير  ، أما في حاؿ كانت مشاكؿ التحقؽإلى مصدره

صمة باشتباه في تعامالت العميؿ  ذات الغرض المفتكح مف أجمو
)غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب اك نحكىا( فيطبؽ البنؾ التعميمات 
الخاصة بذلؾ في دليؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بما 

 .ذلؾ التبميلفي 

في حاؿ لـ يتحرؾ الحساب المفتكح بدكف إيداع أية مبالل فيو  .3
فعمى البنؾ قفؿ  أكثريكمان أك  90كاستمر رصيده صفر لمدة 

 .الحساب

request to close his account and return the cheques, 

ATM card, which the bank will destroy in the 

presence of the customer. The bank will then pay 

the whole amount in the account to the customer. 

The bank can decline the customer's request if there 

are transactions which originated under the power 

and existence of the account, such as letter of 

guarantee, letter of credit and discounted bills of 

financial significance and effect that warrant 

continuation of the account. 
2. In case the account after its opening faced problems 

as to the verification of the banking relationship, 

and it was not possible to resolve these problems, or 

the account was used for purposes other than what it 

was opened for, then the bank should close the 

account and return the balance of the fund to the 

source. But in case the problem faced are related to 

suspicious transaction conducted by the customer 

(ML or TF), the bank have to apply the special 

instructions mentioned in the Rules Governing Anti 

Money Laundering and Combating Terrorist 

Financing (AML-CTF) when sending the suspicious 

report. 

3. If the opened account does not show any movement 

due to not depositing any sums in it and if it 

continues to maintain a zero balance for a period of 

90 days, in this case the bank must close such 

account. 
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 خامسا: 
 
 

 سادسا:
 
 

 
 

 سابعا:
 

 
 

 ثامنا:

 
ات موافقة مؤسسة النقد عمى فتح الحساب

 المصرفية
 

 الحسابات القائمة خارج أحكام ىذا التعميم
 

 

 
 واإلجرا ات مستقباًل تحديث ىذه القواعد 

 

 

 
 وسريان مفعولياىذه القواعد تطبيق 

 

 
SAMA’S PERMISSION TO 

OPEN BANK ACCOUNTS: 
 

 

Existing Accounts Incongruent 

With the Dictates of This 

Circular:  
 

 

Updating these Rules and 

Procedures in future: 

 

 
Enforcement of These Rules (2nd 

updating) and commencement of 

application thereof: 

 

 

FIFTH: 

 

 
 

SIXTH: 

 
 

 

 

SEVENTH: 

 

 
 

EIGHTH: 
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 خامسا
 
 
 
 
 
 

 سادسا

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 سابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :لنقد عمى فتح الحسابات المصرفيةموافقة مؤسسة ا
عمى البنؾ كليس عمى العميؿ، أف يحصؿ عمى مكافقة 
مؤسسة النقد عمى فتح الحسابات المصرفية التي 

، باستثناء ليذه القكاعدتحتاج إلى تمؾ المكافقة كفقا 
الدكائر الحككمية حيث تقـك كزارة المالية بالتبميل 

ى المؤسسة ) إلىذه الجيات ابات ػػعف حسبالمكافقة 
 (. 500راجع البند 

 

 الحسابات القائمة خارج أحكام ىذا التعميم:
 

جميع الحسابات المصرفية غير المسمكح بيا بمكجب 
كما سبقو (  الرابعالمحدثة ) التحديث ىذه القكاعد 

 ـ31/05/2012يجب أف تقفؿ كحد نيائي بتاريا 
كيجب الرفع بجميع الحسابات غير المقفمة إلى مؤسسة 

الحسابات  كضعية ىذهلنػقد مػع التفاصيؿ عػف ا
 كأغراضيا كمبررات عدـ إقفاليا.

 

 واإلجرا ات مستقباًل :تحديث ىذه القواعد 
 

يمكف لمؤسسة النقد مف كقت آلخر أف تقـك بتحديث 

أك تعديؿ أك اإلضافة ليذه القكاعد كاإلجراءات لمكاكبة 

ما يستجد مف منتجات كمشتقات بنكية جديدة أك 

حظات كيتطمب مف جميع البنكؾ في حاؿ ارتأت مال
 خدمة،الحاجة إلى التحديث لسببان عمميان أك منتجان أك 

 التالية:إتباع إجراءات طمب التحديث 

ما لدل كؿ بنؾ مف نقاط أك  كتقديـ حصر -1

مالحظات إف كجدت بشكؿ مجمع كؿ ثالثة 

 لمعمميات.ة رئيسيأشير عف طريؽ المجنة ال

 كاإلنجميزية.عربية تدكينيا بالمغتيف ال -2

 الدليؿ.ربطيا بنقاط الفيرسة المحددة في ىذا  -3

 مرف.نسخيا عمى قرص  -4

الرفع إلى إدارة التفتيش البنكي بالمؤسسة في  -5
 سنكم.نياية الشير الثالث مف كؿ ربع 

ستقـك المؤسسة بدكرىا بدراسة تمؾ المستجدات  -6

عادة تعميـ الدليؿ بالفقرات كالنقاط التي تـ  كا 

 .تحديثيا

 SAMA’S PERMISSION TO OPEN 

BANK ACCOUNTS: 

The bank, not the customer, must obtain 

SAMA’s approval to open bank accounts 

which require such approval according to 

these rules. Exempted are accounts for 

government departments where the 

Ministry of Finance informs SAMA of 

its approval on the accounts of such 

government departments (See Article 

500). 

 
Existing Accounts Incongruent With 

the Dictates of This Circular : 
 

All bank accounts that are not permitted 

under these updated (4
th

 updating and 

previous ones) rules must be closed no 

later than 31/05/2012 All accounts that 

are not closed must be referred to SAMA 

with details of their status, purposes and 

reasons for continuation.  
 

Updating these Rules and Procedures 

in future: 

SAMA may from time to time update, 

amend or make additions to these Rules 

to cope with the latest developments and 

new banking products and services as 

well as comments. All banks are 

required, in case it is deemed necessary 

due to the introduction of new 

transactions, products or services, to 

undertake the following updating 

procedures: 

1. Each bank must identify and submit 

the points / comments, if any in an 

aggregated form, each three months 

through the chief operations Officers 

Committee. 

2. Points / comments should be recorded 

in both Arabic and English. 

3. These points / comments must be 

linked to the Index points set in the 

Directory. 

4. Points / comments are to be copied on 

a Floppy Disk. 

5. Points / comments are to be submitted 

to the Banking Inspection 

Department, SAMA, at the end of 

each quarter. 

6. On its part, SAMA will review such 

points / comments and developments, 

and re-circulate the directory 

containing updated clauses and points. 

 

 

FIFTH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SIXTH 

 

 

 

 

 

 

 
 
SEVENTH 
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 ثامنا

 

 

 وسريان مفعوليا:ىذه القواعد طبيق ت
تـ إصدار ىذه القكاعد استنادان إلى الفقرة الثالثة  .1

مف المادة السادسة عشر مف نظاـ مراقبة 
كتاريا  5البنكؾ الصادر بالمرسكـ الممكي ـ/

 ىػ.22/2/1386

تـ كضع ىذه القكاعد مف قبؿ مؤسسة النقد  .2
العربي السعكدم لغرض تنظيـ فتح الحسابات 

مالت البنكية المقيمة كغير المقيمة باللاير كالتعا
السعكدم كبالعمالت األجنبية لكافة الجيات 
المختمفة لمعمالء الطبيعييف كاالعتبارييف 

العاممة   التجارية)العامة /الخاصة( لدل البنكؾ 
 في المممكة.

تـ إصدار ىذه القكاعد بالمغتيف العربية  .3
نص كفي حاؿ كجكد اختالؼ في ال كاإلنجميزية،

بينيما فيعتمد النص القائـ بالمغة العربية كىي 
كيرجع إلى المغة اإلنجميزية لممساعدة  األصؿ،

 فقط.في فيـ تمؾ القكاعد 

يذه القكاعد اإلصدار األكؿ لسرياف مفعكؿ بدأ  .4
 .ىػ2/3/1423اعتباران مف تاريا تعميميا في 

ليذه القكاعد األكؿ سرياف مفعكؿ التحديث بدأ  .5
 ىػ. 6/2/1424تعميمو في يا اعتبارا مف تار 

األكلى  القكاعد االلحاقيةمفعكؿ بدأ سرياف  .6
اعتبارا مف تاريا تعميميا في تحديث األكؿ لم
 ىػ.4/6/1424

ليذه القكاعد اعتبارا  التحديث الثانيبدأ سرياف  .7
 ىػ.8/2/1428مف تاريا تعميمو في 

بػػدأ سػػرياف التحػػديث الثالػػث ليػػذه القكاعػػد اعتبػػارا  .8
 ىػ.16/12/1429يمو في مف تاريا تعم

اعتباران مف  التحديث الرابعيبدأ سرياف ىذا  .9
المكافؽ  ق04/04/1433تعميمو في  تاريا
 ـ.26/02/2012

 

 
 

Enforcement of These Rules (2nd 

updating) and commencement of 

application thereof  : 
1. These rules have been issued pursuant 

to clause 3 of Law of the Banking 

Control Regulations vide Royal Decree 

No. M/5 Dated 22/2/1386H. 

2. These rules have been laid down by 

SAMA for the purpose of regulating 

opening of accounts with local 

commercial banks and Resident and 

non-Resident banking transactions in 

Saudi Riyal and Foreign Currencies for 

all kinds of corporate bodies and natural 

persons (public/private). 

3. These rules have been issued in a 

bilingual form in Arabic and English. In 

case of any difference in the text, the 

Arabic text will prevail. The English 

language will be referred to only for the 

purpose of assisting in understanding 

these rules. 

4. The effectiveness of the first edition of 

these rules has commenced from the 

date of their circulation on 14/5/2002. 

5. The effectives of the first updating of 

these rules has commenced from the 

date of their circulation on 8/4/2003. 

6. The effectiveness of the first 

supplementary rules of the first 

updating has commenced from the date 

of their circulation on 2/8/2003. 

7. The 2nd update of this manual  was in 

force effective the date of its circulation 

on 8/2/1428 i.e. 26/2/2007 . 

8. The 3
rd

  update of this manual  was in 

force effective the date of its circulation 

on 16/12/1429 i.e. 14/12/2008 .  
9. The 4

th
 update (new/amended articles) 

of this manual shall become effective 

as from the date of its circulation on 

04/04/1433i.e 26/02/2012.                   

EIGHTH 
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 Ninth:  ATTACHMENTS تاسعا:  المــــالحـق   
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 ATTACHMENT ( A ) الممحق )أ(

MINISTERIES           1    الوزارات أولً 
st
 

  • Ministry of Foreign Affairs  كزارة الخارجية  •

  • Ministry of Defense & Aviation  لدفاع كالطيراف كزارة ا  •

  • Ministry of Interior  كزارة الداخمية  •

  • Ministry of Justice  كزارة العدؿ  •

  •  Ministry of Finance  كزارة المالية   •

  • Ministry of Commerce & Industry  كالصناعة كزارة التجارة  •

 Ministry of Petroleum & Mineral  كزارة البتركؿ كالثركة المعدنية  •
Resources •  

  • Ministry of Health  كزارة الصحة  •

  • Ministry of Education  التربية كالتعميـكزارة   •

  • Ministry of Higher Education  كزارة التعميـ العالي  •

  • Ministry of Transportation  النقؿ كزارة   •

  • Ministry of Culture & Information  اإلعالـالثقافة ك كزارة   •

  • Ministry of Social Affairs  كزارة الشئكف االجتماعية  •

  •  Ministry of Labor  كزارة العمؿ   •

  •  Ministry of Agriculture  كزارة الزراعة  •

  • Ministry of Water & Electricity  كالكيرباءالمياه كزارة   •

  •   Ministry of Municipal and Rural Affairs  ةكالقركيكزارة الشؤكف البمدية   •

  كزارة الحج  •
Ministry of Pilgrimage •  

 Ministry of Planning & National  كاالقتصاد الكطني كزارة التخطيط  •
Economy •  

 & Ministry of Telecommunications  االتصاالت كتقنية المعمكماتكزارة   •
Information Technology •  

  • Ministry of Civil Service  ارة الخدمة المدنيةكز   •

 ,Ministry of Islamic affairs, Endowment  كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  •
Call and Guidance •  

 Any other ministries that may be set up  أم كزارات أخرل تستحدث الحقان   •

later on 
•  
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  رات الحكوميةنيًا : اإلدااث
2

nd
: GOV. DEPARTMENTS 

 Investigation and Public Prosecution  ىيئة التحقيؽ كاإلدعاء العاـ  •
Board •  

  • Control and Investigation Board  ىيئة الرقابة كالتحقيؽ  •

  • Grievance Bureau  ديكاف المظالـ  •

  • Comptroller General  ديكاف المراقبة العامة  •

  • Institute of Public Administration  اإلدارة العامة معيد  •

 Specialized Central councils and  المجالس كالمجاف المركزية المتخصصة  •
committee  •  

  • National Guard  الرئاسة العامة لمحرس الكطني  •

  • Public Morality Committee  رئاسة ىيئات األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  •

  • General Presidency of Youth Welfare  الرئاسة العامة لرعاية الشباب  •

 General Presidency of the Affairs of  الرئاسة العامة لشؤكف الحرميف الشريفيف  •
the Two Holy mosques •  

 ,Presidency of scientific Research  رئاسة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  •
Iftaa, Call and Guidance •  

  •  General Authority of Civil Aviation  المدني مطيرافل العامة يئةالي  •

  • General Intelligence Authority  رئاسة االستخبارات العامة  •

  • Gov. Universities & Colleges  الجامعات كالكميات الحككمية  •

 King Faisal Specialist Hospital and  مستشفى الممؾ فيصؿ التخصصي كمركز األبحاث  •

Research center •  

  • Saudi Red Crescent Authority  اليالؿ األحمر السعكدم ىيئة  •

نمائيا  •  National Authority for Wild life and its  الييئة الكطنية لحماية الحياة الفطرية كا 
Development •  

  • Zakat and Income Authority  مصمحة الزكاة كالدخؿ  •

  • Saudi Arabian Agricultural Bank  البنؾ الزراعي العربي السعكدم  •

  • Saudi Credit and Savings Bank    كاالدخار تسميؼلم السعكدم بنؾال  •

Real Estate Development Fund  صندكؽ التنمية العقارية  •  - 
REDF •  

 Saudi Government Railway  المؤسسة العامة لمخطكط الحديدية   •
Organization •  

  • .Grain, Silos and Flour mills corp  المؤسسة العامة لصكامع الغالؿ كمطاحف الدقيؽ  •

  • .Saudi Saline Water Conversion corp  المؤسسة العامة لتحمية المياه المالحة  •
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 Royal Commission for Jubail and  الييئة الممكية لمجبيؿ كينبع  •
Yanbu •  

  • Saudi Port Authority  لمؤسسة العامة لممكانة السعكديةا  •

 General Organization for Technical  المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني  •
Education and Vocational Training •  

 Saudi Arabian Standards and  الييئة السعكدية لممكاصفات كالمقاييس  •
Specification Organization  •  

 King Abdul Aziz City for Science and  مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية  •
Technology •  

 Al-Hassa Irrigation and Draining  اإلحساءمصمحة الرم كتصريؼ مياه   •
Authority – H.I.D.A •  

  • General Investment Authority  الييئة العامة لالستثمار  •

  • Supreme Authority for Tourism  العميا لمسياحة الييئة  •

  • Customs Authority  مصمحة الجمارؾ  •

 Any other similar Government  أية إدارات أك مصالح حككمية أخرل مشابية  •
Departments and Authorities •  
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 ATTACHMENT (B)  الممحق )ب(
 

  يةالعتبار الشخصيات 
 في القطاع العام

 PUBLIC SECTOR AGENCIES 

AND CORPORATIONS 
 

Saudi Arabian Airlines  المؤسسة العامة لمخطكط الجكية السعكدية  •  - SAUDIA •  

  • Contractors Financing Fund  صندكؽ تمكيؿ المقاكليف  •

 Saudi Consolidated Electricity  الشركة السعكدية المكحدة لمكيرباء  •
Corporation •  

  • Saudi Arabian Basic Industries - SABIC  سابؾ-الشركة السعكدية لمصناعات األساسية  •

 – Saudi Arabian Public Transport  سابتكك –الشركة السعكدية لمنقؿ العاـ   •
(SAPTCO) •  

المسجمة لدل  غير الحككميةالجامعات كالمعاىد العممية   •
 رة التربية كالتعميـكزاك  العالي كزارة التعميـ

 
Non-Government Universities and other 
educational institutions registered with 
the Ministry of Higher Education and 
Ministry of Education. 

•  

 General Organization for Social  المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية  •
Insurance 

•  

  • Public pension Agency  امة لمتقاعدالمؤسسة الع  •

  • Saudi Development Fund  الصندكؽ السعكدم لمتنمية  •

 Saudi Industrial Development Fund  صندكؽ التنمية الصناعي السعكدم  •
(S.I.D.F) 

•  

  • Public Investment Fund  (P.I.F)  صندكؽ االستثمارات العامة  •

  • Any other similar Juristic Persons  بيةأية شخصيات اعتبارية أخرل مشا  •
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  ATTACHMENT (C) الممحق )ج(
 

وزارة الداخمية  شرح تركيبة رقم الحاسب اآللي المستخدم في
 والذي يتكون من عشر خانات رقمية

Explanation of the Combination of the Ten-

digit computer Number of the Ministry of 

Interior 
 

 الخانة
 العاشرة

الخانة  
 التاسعة

الخانة  
 الثـامنة

الخانة  
 السابعة

الخانة  
 السادسة

الخانة  
 الخامسة

الخانة  
 الرابعة

الخانة  
 الثالثـة

الخانة  
 الثانيـة

 الخانة 

 األولـى
 

Tenth 

Digit  Ninth 

Digit  Eighth 

Digit  Seventh 

Digit  Sixth 

Digit  Fifth 

Digit  Forth 

Digit  Third 

Digit  Second 

Digit  First  

Digit 
 

ـــىترمػػػز  - 1 ـــة األول  فمػػػف اليسػػػار لنػػػكع رقػػػـ الحاسػػػب اآللػػػي كتكػػػك  الخان
 كالتالي:قيمتيا 

حيػػث  لممػػكاطف،فػػي حالػػة رقػػـ الحاسػػب اآللػػي  ( 5) تكػػكف القيمػػة     -أ 
يمػػنح المػػكاطف منػػذ كالدتػػو رقػػـ حاسػػػب  لػػي ) ىػػك نفسػػو رقػػـ بطاقتػػػو 

( عممػػػػػػػا أف رقػػػػػػػـ الحاسػػػػػػػب اآللػػػػػػػي لمؤسسػػػػػػػات األفػػػػػػػراد  الشخصػػػػػػػية
 لممالؾ.السعكدييف ىك نفس رقـ البطاقة الشخصية 

فػػي حالػػة رقػػـ الحاسػػب اآللػػي لألجانػػب المقيمػػيف  ( 3) القيمػػة  تكػػكف -ب 
عممػػا بػػأف كػػؿ أجنبػػي  اإلقامػػة،مػػف جميػػع الجنسػػيات كىػػك نفػػس رقػػـ 

كمػا  تػابع. مقيـ لو رقـ خاص بو بغض النظر عف ككنػو رب أسػرة أك
أف رقػػػػـ الحاسػػػػب اآللػػػػي لمؤسسػػػػات األفػػػػراد األجانػػػػب المصػػػػرح ليػػػػـ 

 األجنبي.مؤسسات ىك نفس رقـ إقامة  بامتالؾ
فػػي حالػػة رقػػـ الحاسػػب لمػػزكار الػػذيف  ( 1) أك  ( 2) تكػػكف القيمػػة    -ج 

يقػػػدمكف إلػػػى المممكػػػة لغػػػرض الزيػػػارة المؤقتػػػة كلػػػيس اإلقامػػػة ) مثػػػؿ 
ككػػذلؾ فػػي  (،. الػػا عمػػؿ.خاصػػة أك زيػػارة  القػػادميف لمعمػػرة أك لزيػػارة

حالػػػة مػػػكاطني دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف الخميجػػػي حيػػػث يمػػػنح المػػػكاطف 
الخميجػػي عنػػد قدكمػػو لممممكػػة رقػػـ حاسػػب يػػتـ اسػػتخدامو فػػي كػػؿ مػػرة 

 المممكة.يزكر فييا 
حيػػػث يمػػػنح  لمحػػػاج،فػػػي حالػػػة رقػػػـ الحاسػػػب  ( 6) تكػػػكف القيمػػػة     -د 

 الحج.ألداء فريضة  الحاج رقـ حاسب  لي عند قدكمو
فػػي حالػػة كػػكف الػػرقـ يرمػػز إلػػى جيػػة حككميػػة أك  ( 3) تكػػكف القيمػػة  -ىػػػ 

شػػػػػركة سػػػػػكاء شػػػػػركة مسػػػػػاىمة أك خاصػػػػػة أك أم جيػػػػػة أخػػػػػرل مثػػػػػؿ 
البعثػػػػػات العسػػػػػكرية أك الجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة أك المػػػػػدارس العالميػػػػػة أك 

 الدبمكماسية.الا.األندية الرياضية أك الييئات 
رقػػـ تسمسػػمي تتػػػراكح  ات مـــن الثانيــة إلــى التاســـعةالخانــتكػػكف قيمػػة  - 2

 .66666666إلى  66666666قيمتو مف 
 
كىػي الخانػة فػي أقصػى اليمػيف فيػي خانػة فحػص  الخانة العاشـرةأما  - 3

كتسػػػتنتج قيمتيػػػا مػػػف قػػػيـ التسػػػع  ( 6) إلػػػى  ( 6) تكػػػكف قيمتيػػػا مػػػف 
 اآللػػػػي.كتسػػػػتخدـ لمتأكػػػػد مػػػػف صػػػػحة رقػػػػـ الحاسػػػػب  األخػػػػرل،خانػػػػات 

كاف أم جية تحتاج لمعادلة استنتاج ىذه الخانػة لغػرض برمجتيػا كبإم
فػػػي الحاسػػػب اآللػػػي مخاطبػػػة مركػػػز المعمكمػػػات الػػػكطني التػػػابع لػػػكزارة 

 .المعادلةالداخمية لمحصكؿ عمى تمؾ 
 

1 -The First Digit on left side refers to the type of the 

computer number and its value is as follows : 
A. The value is (1) if the computer number pertains to a 

Saudi National. Since its birth a Saudi National is given a 

computer number (the same numbers of its identity card 

number). The computer number of the establishments of 

Saudi individuals is the same number of the identity card 

of the owners. 

B. The value is (2) in case the computer number is given 

to Legal Resident (foreigners) of all countries, and it is 

the same Residence Permit card number. Each resident 

has its own specific number regardless of his being the 

head of a family or a dependent. The computer number 

given to establishments (businesses) owned by the 

foreign individuals permitted to own businesses is the 

same as those of the residence permit number of the 

foreigner. 

C. The value (3) or (5) in case of computer number given 

to visitors who come into the Kingdom for the purpose of 

visit rather than for residence (such as those coming for 

Omra, a temporary visit, or business visit etc). It is also 

given in case of Gulf Citizen on arriving the Kingdom. 

This computer number will also be used in each visit of 

such Gulf Citizen. 

D. The value is (6) in case the computer number is given 

to Pilgrims up on their arrival at the Kingdom for 

performing Pilgrimage.  

E. The value is (7) in case the computer number refers to 

Government Entity, a Corporation, a Joint Stock 

companies, a Privet Entities, or any other entity such as: 

Military Missions, Charity Organizations, International 

Schools, Sport Clubs, Diplomatic Mission, etc. 

2 - The value of digits from the Second Digit through 

Ninth Digit will be a serial number, the value of which 

will range from 00000000 to 99999999 .  

3 - The Tenth Digit is the one at the almost right side, It is 

a "cheque" digit. Its value is from (0) to (9). Its value is 

derived from the values of the other 9 digit. It is used to 

cheque the corrections of the computer number. Any 

Entity which is in need of the formula for deriving this 

digits for the purpose of its application in its computer, 

may contact the National Information Center of the 

Ministry of Interior to obtain the formula.          
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         ATTACHMENT (D)  (دالممحق )

جدول يوضح صمة القرابة من الدرجة األولى إلى الدرجة الرابعة بالنسبة لألميات وكفيفات البصر والنسا  المحجبات واألقارب 
 المحارم لين

 صمة القرابة

 مباشرة الحواشي ( غير مباشرة ) درجة القرابة

 اإلخوة األعمام األخوال
 األصول الفروع

 اآلبا   واألجداد األبنا  واألحفاد
 األولى األب األبناء - - -
 الثانية الجػد أبناء األبناء األخكة - -

 الثالثة كالد الجد أبناء أبناء األبناء أبناء األخكة كاألخكات األعماـ األخكاؿ
 الرابعة جد الجد أبناء أبناء أبناء األبناء ء األخكة كاألخكاتأبناء أبنا - -

 : صمة قرابة أخرى 
 الػزكج كما يعمكه -1ـر لممرأة ) ممف يجكز لو النظر لكجييا ( كػ : ػػباإلضافة إلى كؿ مف ىك مح

اعة إذا كغيرىـ مف المحاـر كاألخ مف الرض -5األزكاج أبناء  -4األزكاج     باء -3أزكاج البنػات    -2
 كاف مثبتا ذلؾ بمكجب مستند شرعي.

  

The following table shows the Relationship affiliation, 1
st
–4

th
 degree for illiterate, 

blind, and veiled woman and Islamic Legal Escort (Mahram)/ References. 
 

Blood Affiliation 

eDrgDD 

Indirect ecgDiD 

seicDU 

(Mother’s side) 

seicDU 

(Father’s side) 
Brothers 

Descendants Ascendants 

necclgDe  & 

Grandchildren 

Fathers & 

Grandfathers 

- - - Sons Father 1
st
 

- - srehtorB Sons of Sons Grandfather 2
nd

 

selcoB 

(Mother’s side) 

Uncles 

(Father’s side) 

Sons of Brothers & 

Sisters 
Sons of Sons of Sons Father of Grandfather 3

rd
 

- - 
Sons of Sons of 

Brothers & Sisters 

Sons of Sons of Sons 

of Sons 

Grandfather of 

Grandfather 
4

th
 

 

• Other relations: 

In addition to every Islamic Legal Escort(Mahram), who can see her face, such as 1-Husband 

and forbears, 2-Sons in law(Daughter’s Husbands), 3-Fathers in law, 4-Sons in law 

(Husband’s Sons) and 5-Other Islamic Permitted persons (Mahram), such as foster brothers 

supported by a legal document. 
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           ATTACHMEN (E)     الممحق )ىـ (

 

ــتح الحســابات والقواعــد العامــة ال ممحــق )ىـــ ( التعــاميم المبمغــة لقواعــد ف
 لتشغيميا

ATTACHMEN (E) circulars addressed to banks 

regarding Rules governing the opening of Bank 

accounts in Saudi Arabia & General operational 

guidelines  
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  6366 // م أ ت00111الرقـم :
 ه67/67/5722التاريخ : 

 تعميم لجميع البنوك العاممة بالمممكة                    
 الموقر/                                                          سعادة

الموضــوع / قواعــد فــتح الحســابات البنكيــة والقواعــد العامــة لتشــغيميا فــي 
 .الرابعالتحديث  -ة بالمممكة العربية السعودية البنوك التجاري

 
كتػػػػػػػاريا  777/ ـ أ ت /55777إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى تعمػػػػػػػيـ المؤسسػػػػػػػة رقػػػػػػػـ      
ىػ المبمل بمكجبػو التحػديث الثالػث لمقكاعػد المػذككرة أعػاله ، 16/12/1429

كاسػػتنادان إلػػػى الفقػػرة )د( مػػػف المػػػادة الثالثػػة مػػػف نظػػػاـ مؤسسػػة النقػػػد العربػػػي 
ىػػػ التػػي 23/5/1377كتػػاريا  23بالمرسػػـك الممكػػي رقػػـ  السػػعكدم الصػػادر

خكلػػػت المؤسسػػػة مراقبػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة كالمشػػػتغميف بمبادلػػػة العمػػػالت 
ككضػػع التعميمػػػات الخاصػػة بيػػػـ كممػػا ركئػػػي لػػزـك لػػػذلؾ كالفقػػرة الثالثػػػة مػػػف 
المادة السادسة عشرة مف نظاـ مراقبة البنكؾ الصادر بالمرسػـك الممكػي رقػـ 

ىػػػػ، كبنػػػاءن عمػػػى الصػػػالحيات المخكلػػػة بمكجػػػب 22/2/1386ا كتػػػاري 5ـ /
ىػػػػػ بشػػػػأف 14/10/1406كتػػػػاريا 3/2149قػػػػرار معػػػػالي كزيػػػػر الماليػػػػة رقػػػػـ

قكاعد تطبيؽ أحكاـ نظاـ مراقبة البنكؾ ، كمقتضى المػكاد الرابعػة كالسادسػة 
مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كالئحتػو التنفيذيػة الصػادر بالمرسػـك الممكػي 

ىػػػػ المتػػػاف خكلتػػػا الجيػػػات الرقابيػػػة إصػػػدار 25/6/1424تػػػاريا ك  39رقػػػـ ـ/
التعميمػػات المتعمقػػػة بمبػػػدأ اعػػػرؼ عميمػػؾ، كالتعميمػػػات المتعمقػػػة بػػػاإلجراءات 
االحترازيػػة كالرقابػػة الداخميػػة لكشػػؼ أم مػػف الجػػرائـ المبينػػة فػػي ىػػذا النظػػاـ 
كالتحقػػػػؽ مػػػػف التػػػػزاـ المؤسسػػػػات الماليػػػػة بتطبيػػػػؽ مػػػػا يصػػػػدر منيػػػػا ككضػػػػع 

ؽ كمتابعػػة كتحػديث ضػػكابط مكتكبػة كفعالػػة تحػكؿ دكف اسػػتغالؿ تمػػؾ كتطبيػ
المؤسسػػػات فػػػي عمميػػػات غسػػػؿ األمػػػكاؿ كالمسػػػاعدة عمػػػى كشػػػؼ العمميػػػات 
المشبكىة، اعدت المؤسسة دراسة شاممة لمقكاعد الكاردة في التحػديث الثالػث 

 بالتعاكف مع كافة المعنييف كجرل تحديثيا كفؽ المستجدات الالحقة.
فؽ بطيو نسخة مف التحديث الرابع لقكاعد فتح الحسابات البنكية مرا      

في البنكؾ التجارية بالمممكة العربية السعكدية كالقكاعد العامة لتشغيميا. 
نأمؿ تطبيقيا كالعمؿ بمكجبيا كفؽ الميمة الزمنية المكضحة في الفقرة 

حماف بف )التاسعة( مف البند ثامنان. كلالستفػسار االتصػاؿ باألسػتاذ / د
 .) 4662865،  فاكس/  4662242عمي األسػمرم )ىاتؼ رقـ/

 
 وتقبموا خالص تحياتي ,,,

                                           
فيد بن عبداهلل المبارك                                                

            المحافظ                                                     
 
 

 نطاق التوزيع:

Number 18000/ BCI /9200 

Date 26/02/2012  

To All Banks Operating In the Kingdom 

HE : 
Greeting,  
 Subject: Rules for Opening Banking Accounts with 

Commercial Banks in the Kingdom of Saudi Arabia 

and General Rules for their Operation- fourth  

Update 

 Reference is made to SAMA's Circular 

No.55777/BCI/777 dated 16/12/1429 H. under which 

the third Update of the above-mentioned Rules were 

notified. 

  In pursuance of Paragraph (D) of Article 3 of 

SAMA's Charter issued via Royal Decree No.23 dated 

23/5/1377 H which entrusts SAMA to supervise and 

regulate commercial banks and money-changers, and to 

set relevant rules whenever deemed necessary; and 

 Paragraph (3) of Article 16 of the Banking 

Control Law issued via Royal Decree No. M/5 dated 

22/2/1386 H.;  

 In accordance with the powers given by 

Decision No.3/2149 dated 14/10/1406 H. of His 

Excellency the Minister of Finance concerning the 

implementation of the provisions of the Banking 

Control Law,  

 Based on the provisions of Articles 4 & 6 of 

the Anti-Money Laundering Law and its Implementing 

Regulations issued via Royal Decree No.M/39 dated 

25/6/1424 H, empowering regulatory authorities to 

issue rules related to " Know Your Customer" 

Principle, and instructions related to precautionary 

procedures and internal control to detect any of the 

crimes stated in this Law, ensure compliance of 

financial institutions with issued instructions; set, apply 

and update effective written controls   and monitor 

their application to prevent the exploitation of these 

institutions in money-laundering operations and assist 

in detecting suspicious transactions, 

 SAMA, in cooperation with all parties 

concerned, has conducted a comprehensive study of the 

rules set forth in the Second Update and updated them 

in keeping with consequent developments. 

 

 Enclosed herewith a copy of the fourth 

Update of "the Rules for Opening Banking Accounts 

with Commercial Banks in the Kingdom of Saudi 

Arabia" and "the General Rules for their Operation". 

You are kindly requested to apply these updated rules 

and comply with their provisions in accordance with 

the time period set for their application under 

Paragraph (9) of Item 8
th

. For any enquiry, you may 

contact Mr. Dahman Al-Asmari (Tel. No. 4662242, 

Fax 4662865). 

Best regards. 
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 البنكؾ العاممة في المممكة.  •
 فركع المؤسسة. •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية. •
 إدارات المؤسسة. •
 المعيد المصرفي. •
 

   
Fahad Abdullah ALmubarak. 

 Governor 

 

• Local Banks.  

• SAMA Branches.  

• Committee for the Settlement of Banking 
Disputes (CSBD). 

• SAMA Head Office Departments. 

• The Institute of Banking. 
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  333/ م أ ت / 77555الرقـم :
 ىـ5736/ 53/  56التاريخ : 

 ممة بالمممكةاتعميم لجميع البنوك الع                    
 الموقر/                                                          سعادة

امــة لتشــغيميا فــي الموضــوع / قواعــد فــتح الحســابات البنكيــة والقواعــد الع
 التحديث الثالث. -البنوك التجارية بالمممكة العربية السعودية 

 
كتػػػػػػاريا  95/ ـ أ ت /5555باإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى تعمػػػػػػيـ المؤسسػػػػػػة رقػػػػػػـ       

ىػػػػ المبمػػػل بمكجبػػػو التحػػػديث الثػػػاني لمقكاعػػػد المػػػذككرة أعػػػاله ، 8/2/1428
سػػة النقػػػد العربػػػي كاسػػتنادان إلػػػى الفقػػرة )د( مػػػف المػػػادة الثالثػػة مػػػف نظػػػاـ مؤس

ىػػػ التػػي 23/5/1377كتػػاريا  23السػػعكدم الصػػادر بالمرسػػـك الممكػػي رقػػـ 
خكلػػػت لممؤسسػػػة مراقبػػػة المصػػػارؼ التجاريػػػة كالمشػػػتغميف بمبادلػػػة العمػػػالت 
ككضػػع التعميمػػػات الخاصػػة بيػػػـ كممػػا ركئػػػي لػػزـك لػػػذلؾ كالفقػػرة الثالثػػػة مػػػف 

المرسػـك الممكػي رقػـ المادة السادسة عشر مف نظاـ مراقبة البنكؾ الصػادر ب
ىػػػػ، كبنػػػاءن عمػػػى الصػػػالحيات المخكلػػػة بمكجػػػب 22/2/1386كتػػػاريا  5ـ /

ىػػػػػ بشػػػػأف 14/10/1406كتػػػػاريا 3/2149قػػػػرار معػػػػالي كزيػػػػر الماليػػػػة رقػػػػـ
قكاعد تطبيؽ أحكاـ نظاـ مراقبة البنكؾ ، كمقتضى المػكاد الرابعػة كالسادسػة 

در بالمرسػـك الممكػي مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كالئحتػو التنفيذيػة الصػا
ىػػػػ المتػػػاف خكلتػػػا لمجيػػػات الرقابيػػػة إصػػػدار 25/6/1424كتػػػاريا  39رقػػػـ ـ/

التعميمػػات المتعمقػػػة بمبػػػدأ اعػػػرؼ عميمػػؾ، كالتعميمػػػات المتعمقػػػة بػػػاإلجراءات 
االحترازيػة كالرقابػػة الداخميػػة لكشػػؼ أم مػػف الجػػرائـ المبينػػة فػػي ىػػذا النظػػاـ، 

بتطبيػػؽ مػػا يصػػدر منيػػا كمػػف كضػػع كالتحقػػؽ مػػف التػػزاـ المؤسسػػات الماليػػة 
كتطبيػؽ كمتابعػػة كتحػديث ضػػكابط مكتكبػة كفعالػػة تحػكؿ دكف اسػػتغالؿ تمػػؾ 
المؤسسػػػات فػػػي عمميػػػات غسػػػؿ األمػػػكاؿ كالمسػػػاعدة عمػػػى كشػػػؼ العمميػػػات 
المشػػػبكىة، فقػػػد قامػػػت المؤسسػػػة بإعػػػداد دراسػػػة شػػػاممة لمقكاعػػػد الػػػكاردة فػػػي 

تػػـ تحػػديثيا كفػػؽ المسػػتجدات التحػػديث الثػػاني بالتعػػاكف مػػع كافػػة المعنيػػيف ك 
 الالحقة.

 

 

لذا نرفؽ لكـ بطيو نسخة التحديث الثالث لقكاعد فتح الحسابات       
البنكية في البنكؾ التجارية بالمممكة العربية السعكدية كالقكاعد العامة 
لتشغيميا. كنأمؿ تطبيؽ المستجدات كالعمؿ بمكجبيا كفؽ الميمة الزمنية 

( مف البند ثامنان. كلالستفػسار االتصػاؿ 3فقرة )لمتطبيؽ المكضحة في ال
،  فاكس/  4662242باألسػتاذ / دحماف بف عمي األسػمرم )ىاتؼ رقـ/

4662865 (. 
 
 
 

 وتقبموا خالص تحياتي ,,,
 

المحـــافـظ                                                  

Number 55777/ BCI /777 

Date 16/12/ 1429  

To All Banks Operating In the Kingdom 

HE : 
Greeting,  
 Subject: Rules for Opening Banking Accounts with 

Commercial Banks in the Kingdom of Saudi Arabia 

and General Rules for their Operation- Third  

Update 

 Reference is made to SAMA's Circular 

No.5555/BCI/95 dated 8/2/1428 H. under which the 

Second Update of the above-mentioned Rules were 

notified. 

  In pursuance of Paragraph (D) of Article 3 of 

SAMA's Charter issued via Royal Decree No.23 dated 

23/5/1377 H which entrusts SAMA to supervise and 

regulate commercial banks and money-changers, and to 

set relevant rules whenever deemed necessary; and 

 Paragraph (3) of Article 16 of the Banking 

Control Law issued via Royal Decree No. M/5 dated 

22/2/1386 H.;  

 In accordance with the powers given by 

Decision No.3/2149 dated 14/10/1406 H. of His 

Excellency the Minister of Finance concerning the 

implementation of the provisions of the Banking 

Control Law,  

 Based on the provisions of Articles 4 & 6 of 

the Anti-Money Laundering Law and its Implementing 

Regulations issued via Royal Decree No.M/39 dated 

25/6/1424 H, empowering regulatory authorities to 

issue rules related to " Know Your Customer" 

Principle, and instructions related to precautionary 

procedures and internal control to detect any of the 

crimes stated in this Law, ensure compliance of 

financial institutions with issued instructions; set, apply 

and update effective written controls   and monitor 

their application to prevent the exploitation of these 

institutions in money-laundering operations and assist 

in detecting suspicious transactions, 

 SAMA, in cooperation with all parties 

concerned, has conducted a comprehensive study of the 

rules set forth in the Second Update and updated them 

in keeping with consequent developments. 

 

 

 Enclosed herewith a copy of the Third 

Update of "the Rules for Opening Banking Accounts 

with Commercial Banks in the Kingdom of Saudi 

Arabia" and "the General Rules for their Operation". 

You are kindly requested to apply these updated rules 

and comply with their provisions in accordance with 

the time period set for their application under 

Paragraph (8) of Item 8
th

. For any enquiry, you may 

contact Mr. Dahman Al-Asmari (Tel. No. 4662242, 

Fax 4662865). 
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د بن سعود السياريحم                                                 
 

 نطاق التوزيع:
 البنكؾ العاممة في المممكة.  •
 فركع المؤسسة. •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية. •
 إدارات المؤسسة. •
 المعيد المصرفي. •
 

Best regards.   

Governor, 

Hamad Bin Saud Al-Sayari. 

• Local Banks.  

• SAMA Branches.  

• Committee for the Settlement of Banking 
Disputes (CSBD). 

• SAMA Head Office Departments. 

• The Institute of Banking. 
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 61/ م أ ت / 1111الرقـم : 
 ىـ63/63/5733التاريخ : 

 تعميم لجميع البنوك العاممة بالمممكة
 الموقر/                                                          سعادة

المكضػػػكع / قكاعػػػد فػػػػتح الحسػػػابات البنكيػػػة فػػػػي البنػػػكؾ التجاريػػػة بالمممكػػػػة 
 التحديث الثاني -ية السعكدية كالقكاعد العامة لتشغيميا العرب

 
كتػػاريا  60/ ـ أ ت /3222باإلشػػارة إلػػى تعمػػيـ المؤسسػػة رقػػـ       

ىػ المبمل لمتحديث األكؿ لمقكاعد المػذككرة أعػاله، كالتعمػيـ 6/2/1424
ىػػػػػ المبمػػػػل لمقكاعػػػػد 4/6/1424كتػػػػاريا  185/ـ أ ت / 12164رقػػػػـ 

ديث األكؿ. نػػػكد اإلحاطػػػة بػػأف المؤسسػػػة قامػػػت االلحاقيػػة األكلػػػى لمتحػػ
 بدراسة شاممة بيذا الخصكص بالتعاكف مع كافة المعنييف.

لذا نرفؽ لكـ بطيو نسخة التحديث الثاني لقكاعد فتح الحسابات       
البنكية في البنكؾ التجارية بالمممكة العربية السعكدية كالقكاعد العامة 

بمكجبيا كفؽ الميمة الزمنية لمتطبيؽ لتشغيميا. كنأمؿ تطبيقيا كالعمؿ 
( مف البند ثامنان. كلالستفػسار االتصػاؿ  3الكامؿ المكضحة في الفقرة ) 

 4662865فاكس  4662242باألسػتاذ / دحماف األسػمرم)ىاتؼ رقـ 
 ) d_ Alasmari@sama.gov.saكالبريد االلكتركني 

 وتقبموا خالص تحياتي ,,,
المحـــافـظ                                                  

حمد بن سعود السياري                                                 
 نطاق التوزيع:

 البنكؾ العاممة في المممكة.  •
 فركع المؤسسة. •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية. •
 إدارات المؤسسة. •

No.  : : 5555/ BCI /95 
Date : 26

th
 February, 2007    

To All Banks Operating In the Kingdom 

HE : 
Greeting,  
 Subject: Rules for Opening Banking Accounts with 

Commercial Banks in the Kingdom of Saudi Arabia 

and General Rules for their Operation- Second 

Update 

 Reference is made to SAMA's Circular 

No.3222/ BCI /60 dated 6/2/1424H. concerning the 

First Update of the above-mentioned Rules, and to 

Circular No.12164/ BCI /185 dated 4//6/1424H. 

regarding the consequent Rules to the First Update. We 

would like to inform you that SAMA has conducted a 

comprehensive study in this regard with all parties 

concerned. 
 

 Please find enclosed herewith a copy of the 

Second Update of "the Rules for Opening Banking 

Accounts with Commercial Banks in the Kingdom of 

Saudi Arabia" and" the General Rules for their 

Operation". You are kindly requested apply these rules 

and comply with their provisions in accordance with 

the time period set forth for their application under 

Paragraph (7) of Item 8th.  For any enquiry, you may 

contact Mr.Dahman Al-Asmari (Tel.N0.4662242, Fax 

4662865, e-mail: d-Alasmari@sama.gov.sa). 

With best regards.   

Governor, 

Hamad Bin Saud Al-Sayari. 

• Local Banks  
• SAMA Branches  

• Committee for the Settlement of Banking 
Disputes (CSBD) 

• SAMA Head Office Departments 
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 007/ م أ ت / 06021الرقـم : 

 ىـ 5737/  6/  7التاريخ :  

 تعميم لجميع البنوك العاممة بالمممكة
 سعادة /                                                         الموقر

 

 بعد التحية
قواعد إلحاقية أولى لمتحديث األول لقواعد فتح الحسابات في  :الموضوع

 لبنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيمياا
 

/  2/  6كتػاريػا  60/ ـ أ ت /  3222إلحاقا بتعميمنا رقػـ       
ىػ المرفؽ بو التحديث األكؿ لقكاعد فتح الحسابات في البنكؾ 1424

 التجارية العاممة بالمممكة كالقكاعد العامة لتشغيميا.
د جديدة لمتحديث األكؿ المشار نفيدكـ بأنو قد تـ إجراء إضافة قكاع      

إليو بعاليو ككذلؾ استبداؿ نصكص بعض منيا بنصكص أخرل كحذؼ 
قاعدة كاحدة فقط. كمرفؽ بطيو نسخة كاممة مف الدليؿ متضمنة ليذه 
اإلضافات كالتعديالت ، كما نكد اإلشارة بأنو قد تـ عمؿ ممحؽ مستقؿ 

 بالقكاعد االلحاقية في نياية الدليؿ لالستدالؿ.
 

لذا نأمؿ تطبيؽ ىذه القكاعد االلحاقية ضمف تطبيقات التحديث       
األكؿ كاعتبارىا جزء منو بما في ذلؾ المكعد المحدد كميمة لالنتياء مف 

 ـ . 2003/  12/  31التطبيؽ كىك 
 وتقبموا خالص تحياتي , , ,

مد ح                                                   المحـافـظ       
 بن سعود السياري 

 نطاق التوزيع

 البنكؾ المحمية •
 فركع المؤسسة •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية •
 إدارات المؤسسة •

No.   : 12164/ BCI / 185 
Date : 2nd August, 2003 

To All Banks Operating In the Kingdom 

 

HE : 
Greeting ,  

Subject : First Supplementary Rules to the First 

Update to the Rules Governing The Opening of 

Bank Accounts in Saudi Arabia & General 

Operational Guidelines. 

       Pursuant to SAMA circular No. 3222/ BCI /60 

dated 6/2/1424H accompanied by the First Update to 

the Rules Governing The Opening of Bank Accounts in 

Saudi Arabia & General Operational Guidelines. 

      We inform you that Supplementary Rules have 

been added to the above-mentioned First Update, that 

text of certain rules has been replaced by new ones and 

that one of the rule has been deleted. Attached you find 

a copy of the Guidelines that includes the additions and 

amendments. We would like to advise you that a 

separate Appendix containing the Supplementary Rules 

has been enclosed to the Guidelines. 

      We wish to see these Supplementary Rules 

implemented concurrently with the First Update, and 

that they are treated as an integral part of the Update, 

including the 31-December-2003 as the deadline 

stipulated for implementation. 

Regards,,, 
 

Hamad Bin Saud Al-Sayyari 
 

Governor 
 

Distribution : 

• Local Banks  

• SAMA Branches  

• Committee for the Settlement of Banking 

Disputes (CSBD) 

• SAMA Head Office Departments  
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 21/ م أ ت /2666الرقـم : 

 ىـ 5737/  3/  6التاريخ : 

 تعميم لجميع البنوك العاممة بالمممكة
 

 الموقر              سعادة /                                         
 بعد التحية
التحديث األول لقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية  :الموضوع 

 والقواعد العامة لتشغيميا
 

ىػػػػػػػ 2/3/1423كتػػػػػػاريا  55/ـ أ ت /5082باإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى تعميمنػػػػػػا رقػػػػػػـ 
المرفػػػؽ بػػػو القكاعػػػد المنظمػػػة لفػػػتح الحسػػػابات فػػػي البنػػػكؾ التجاريػػػة العاممػػػة 

 القكاعد العامة لتشغيميابالمممكة ك 
نفيدكـ بأنو نظرا لممستجدات الالحقة لصدكر تمؾ القكاعد ككذلؾ ما       

كرد لممؤسسة مف البنكؾ سكاء بصفة منفردة أك بمكجب خطاب رئيس 
بشأف  19/9/1423كتاريا  553/46لجنة ممثمي عمميات البنكؾ رقـ 

كطمب تمديد طمب بعض اإليضاحات كاالستفسارات حياؿ تمؾ القكاعد 
الميمة الزمنية المحددة لتطبيقيا فقد أعدت المؤسسة مسكدة تحديث مبدئية 
ليا تمت مناقشتيا مع لجنة ممثمي عمميات البنكؾ. كبناء عمى تمؾ 
المناقشة تـ إعداد المسكدة النيائية لمتحديث ثـ عرضت مرة أخرل عمى 

كرتيا النيائية نفس المجنة حيث تـ كفقا لذلؾ إعداد القكاعد كتحديثيا بص
كتحديد الميمة الزمنية المناسبة لمتطبيؽ التي تبدأ مف تاريا ىذا التعميـ 

ـ يتـ خالليا تغطية التطبيقات المتعمقة 31/12/2003كتنتيي في 
بالنكاحي اإلجرائية كالقانكنية كاآللية لكؿ ما لـ تتمكف البنكؾ مف تطبيقو 

 في المرحمة السابقة كما كرد في ىذا التحديث.
كقد أرفقنا بطيو نسخة مػف ىػذا التحػديث لكػي يبػدأ تطبيػؽ ىػذه القكاعػد      

كالعمؿ بمكجبيا اعتبارا مف تاريخو. نأمػؿ التقيػد بالتػاريا المشػار إليػو أعػاله 
 كمكعد نيائي كأخير النتياء فترة التطبيؽ .

 وتقبموا خالص تحياتي , , ,
       المحـافـظ      

 حمد بن سعود السياري                                                
 نطاق التوزيع

 البنكؾ المحمية •
 فركع المؤسسة •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية •
 إدارات المؤسسة •
 
 

No. : 3222/ BCI /60 
Date : 8

th
 April, 2003    

 To All Banks Operating In the Kingdom 
HE : 

Greeting ,  

 
Subject: First Update of Rules Governing the 

Opening of Bank Accounts and General 

Operational Guidelines. 

 This refers to our circular No. 5082/ BCI /55 

dated 2/3/1423H, accompanied by the Rules Governing 

the Opening of Bank Accounts in Saudi Commercial 

Banks and the General Operational Guidelines. We 

wish to inform you that in view of subsequent 

developments and due to the fact that Saudi banks have 

written to SAMA both individually and through a joint 

letter No. 553/46 dated 19/4/1423H, from the Chairman 

of the Banks’ Chief Operations Officers Committee 

(COOC). The Banks have sought some clarifications 

and explanations of these rules and also requested an 

extension of the implementation deadline. In this 

connection SAMA prepared a preliminary draft update 

for these rules and discussed these with Banks’ Chief 

Operations Officers Committee. This resulted in a final 

update draft which was again discussed with the Banks’ 

COOC and has now resulted in this final version of the 

Rules Update. As regards to the implementation, banks 

are expected to take all legal and procedural steps to 

implement the rules and make up for the earlier delays. 

Furthermore, the implementation deadline has been 

established as 31/12/2003 including the automation of 

all aspect of these rules. 

     Attached herewith is a copy of the updated Rules, 

which will come into force as of the date of this 

circular. 

 
Regards,,, 

Hamad Bin Saud Al-Sayyari 

Governor 

Distribution : 

• Local Banks  

• SAMA Branches  

• Committee for the Settlement of Banking 

Disputes (CSBD) 

• SAMA Head Office Departments  
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 77/ م أ ت /7106الرقـم : 

 ىـ 5732/  2/  3التاريخ : 

 تعميم لجميع البنوك العاممة بالمممكة
 سعادة /                                                     الموقر

 بعد التحية
الموضوع : قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة 

 لتشغيميا
ستنادان إلى الفقػرة الثالثػة مػف المػادة السادسػة عشػر مػف نظػاـ مراقبػة البنػكؾ ا

التػػي خكلػػت لممؤسسػػة تحديػػػد األكضػػاع كالشػػركط التػػػي يجػػب عمػػى البنػػػكؾ 
مراعاتيػػا عنػػد تعامميػػا فػػي أنػػكاع معينػػة مػػف األعمػػاؿ مػػع عمالئيػػا ، كنظػػران 

ؼ التعػامالت ألىمية الحسابات المصرفية كاعتبارىا أساسػان قانكنيػان فػي مختمػ
عمػػػى نطػػػػاؽ كاسػػػع داخميػػػػان كدكليػػػان كمػػػػا يترتػػػب عمػػػػى ذلػػػؾ مػػػػف  ثػػػار ماليػػػػة 
كقانكنية ىامة بيف البنػكؾ كعمالئيػا ككػذلؾ الجيػات الحككميػة ذات العالقػة 
، تنطكم عمى مخاطر تبنى عػادة عمػى معػايير مختمفػة منيػا الثقػة المتبادلػة 

معمكمػات كالتحريػات كالتكسع في المنتجات كالخدمات كأىميػة تػكفر بعػض ال
الالزمػػػة كبػػػذؿ العنايػػػة المناسػػػبة كالمطمكبػػػة نحػػػك تطبيػػػؽ القكاعػػػد كاألحكػػػاـ 
كاألعػػراؼ الالزمػػة لمكاجيػػة تمػػؾ اآلثػػار ، كتمشػػيان مػػع المتطمبػػات اإلشػػرافية 
كالرقابيػػػػة كاألعػػػػراؼ المصػػػػرفية كسػػػػعيان إلػػػػى تكحيػػػػد الممارسػػػػات المصػػػػرفية 

ية ، كمػا تتضػمنو المعػايير الدكليػة ذات كتقميؿ اآلثار القانكنية كالمالية السػمب
العالقػػػة بالحسػػػابات البنكيػػػة مثػػػؿ مبػػػدأ أعػػػرؼ عميمػػػؾ كمعػػػايير االلتزامػػػات 
التعاقديػػػػة النظاميػػػػة مػػػػا بػػػػيف العمػػػػالء كالبنػػػػكؾ الصػػػػادرة مػػػػف لجنػػػػة بػػػػازؿ ،  
كحمايػػػة كػػػذلؾ لمقطػػػاع المصػػػرفي كمكاجيتػػػو لمجػػػرائـ االقتصػػػادية كعمميػػػات 

 عقيداتيا .غسؿ األمكاؿ كاتجاىاتيا كت

فقػػػد أصػػػدرت المؤسسػػػة القكاعػػػد كالتعميمػػػات المرفقػػػة بيػػػذا التعمػػػيـ المنظمػػػة 
دارة الحسػػػػػابات البنكيػػػػػة المقيمػػػػػة كغيػػػػػر المقيمػػػػػة بػػػػػاللاير السػػػػػعكدم  لفػػػػػتح كا 
كبػػالعمالت األجنبيػػة لػػدل البنػػكؾ المحميػػة لكافػػػة الجيػػات المختمفػػة لمعمػػالء 

فػػػػػراد كشػػػػػركات كىيئػػػػػات الطبيعيػػػػػيف كاالعتبػػػػػارييف ) العامػػػػػة / الخاصػػػػػة ( أ
متعددة األطراؼ ، كىي تشتمؿ عمى متطمبات مكحػدة لكافػة البنػكؾ المحميػة 
تػػػػكفر اإلطػػػػار النظػػػػامي ليػػػػا كتػػػػدعـ أنظمػػػػة الرقابػػػػة الداخميػػػػة لػػػػدييا . كمػػػػا 
تحمييػػػا مػػػف الممارسػػػات غيػػػر النظاميػػػة مػػػف قبػػػؿ بعػػػض األفػػػراد كالشػػػركات 

التػػي تػػزاكؿ أنشػػطة بنكيػػة  المقيمػػة كالبنػػكؾ كالمؤسسػػات الماليػػة غيػػر المقيمػػة
غيػػر مرخصػػة كاسػػتالـ الكدائػػع كتحكيػػؿ األمػػكاؿ كتسػػكيؽ أدكات اسػػتثمارية 

. الػا بػاللاير السػعكدم كالعمػالت …كصناديؽ االستثمار كبطاقات االئتماف 
األجنبيػػة ، ال سػػيما أف بعػػػض تمػػؾ األنشػػطة خاصػػػة التػػي تتطمػػب التغطيػػػة 

الؿ البنػػكؾ المحميػة ، كالتػي ُيعػػد بػاللاير السػعكدم ال يمكػف أف تػػتـ إال مػف خػ
مزاكلتيا مػف قػبميـ مخػالؼ لمفقػرة األكلػى مػف المػادة الثانيػة مػف نظػاـ مراقبػة 

 ( مف ذات النظاـ .23/1البنكؾ المعاقب عمييا بالمادة )

كبيػػػذا الصػػػدد تؤكػػػد المؤسسػػػة عمػػػى كافػػػة البنػػػكؾ بعػػػدـ االشػػػتراؾ أك تقػػػديـ 
غيػر نظاميػة فػي المممكػة ، كأنػو المساعدة ألم كػاف بممارسػة أعمػاؿ بنكيػة 

 No.   : 5082/ BCI /55 
Date : 14

th
 May,2002  

  To All Banks Operating In the Kingdom 
HE : 

Greeting ,  

     Subject: Rules Governing the Opening of Bank 

Accounts & General Operational Guidelines 

We refer to Article 16, Clause 3 of the Banking Control 

Law, that empowers SAMA to fix the terms and 

conditions that banks should take into consideration 

when carrying certain transactions for their customers. 

It is well known that bank accounts are among the most 

important legal vehicles for promoting banking 

activities both domestically and internationally. These 

also have significant potential financial and legal 

consequences for both the banks and their private and 

government sector customers. Banks are constantly 

expanding their products and services and as a result 

must recognize the importance of collecting customer 

information and investigating its veracity. In this regard 

banks are encouraged to carry out proper due diligence 

and ensure the implementation of these rules which are 

aimed at strengthening internal controls and to mitigate 

any negative effects. These rules conform with the best 

international banking practices and supervisory 

requirement such as the “Know Your Customer” and 

the “Customer Due Diligence” Rules issued by the 

Basle Committee. These Rules aim to protect banks 

against economic and financial crimes and money 

laundering activities. 

SAMA is issuing these Rules governing the opening 

and operation of bank accounts maintained by 

customers in local and foreign currencies at local banks 

in Saudi Arabia. The customers include residents, non-

residents, both natural and juristic persons (public and 

private), individuals, corporate and multilateral 

organizations. These new Rules outline the standard 

requirements applicable to all banks and are to serve as 

a regulatory instrument to strengthen internal controls 

and to protect banks against any illegal activity. These 

aim to prevent resident and non-resident individuals, 

corporations and financial institutions from practicing 

any unlicensed banking activities in domestic and 

foreign currencies including accepting deposits, 

transferring funds, marketing investment products, 

selling mutual fund or offering credit cards. Given that 

such activities normally entail the use of Saudi Riyals, 

for clearing purpose they require the assistance of a 

Saudi Bank. Any illegal activity is a violation of Article 

2, Clause 1, of the Banking Control Law and is 

punishable under Article 23, Clause 1. 

 SAMA wishes to emphasize that all banks should 

avoid any collaboration with or help any person or 
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يتكجػػػب عمييػػػا كػػػذلؾ إبػػػالغ المؤسسػػػة إذا مػػػا تبػػػيف ليػػػا أيػػػة شػػػككؾ بكجػػػكد 
ممارسػػػػػات لمثػػػػػؿ تمػػػػػؾ النشػػػػػاطات ، كُتمفػػػػػت االنتبػػػػػاه بػػػػػأف أيػػػػػة مخالفػػػػػة أك 
المسػػػاعدة عمييػػػا أك التسػػػػتر عمييػػػا مػػػف قبػػػػؿ أم مسػػػئكؿ أك مكظػػػؼ سػػػػيتـ 

. مػػػػع العمػػػػـ بػػػػأف ىػػػػذه معاقبتػػػػو بمكجػػػػب مقتضػػػػى المػػػػادة المػػػػذككرة بعاليػػػػو 
الضػػػػكابط تقػػػػـك عمػػػػى مبػػػػدأ تحمػػػػؿ البنػػػػكؾ مسػػػػئكلية التأكػػػػد بػػػػأف الحسػػػػابات 
المفتكحػػػػة تسػػػػتخدـ فعػػػػالن لألغػػػػراض التػػػػي ُفتحػػػػت مػػػػف أجميػػػػا كتقػػػػع عمييػػػػا 

 مسئكلية كضع اإلجراءات المحققة لذلؾ.
لذا فإنو يجب تطبيؽ ىذه القكاعد كالتعميمات محؿ التعاميـ السابقة المنظمة 

حسابات كمحؿ كافة الضكابط كالتعميمات المنظمة الداخمية المعمكؿ لفتح ال
بيا حاليان في البنكؾ ، كالبدء بالعمؿ بيا اعتباران مف تاريخو ، كتعميميا 
عمى كافة اإلدارات كالفركع كبالذات إدارة المراجعة الداخمية كالمراقب 

بالعمـ النظامي ككحدة غسؿ األمكاؿ كالتنبيو عمى كافة مكظفي الفركع 
خطار مراقبي حساباتكـ بذلؾ ، كسكؼ تقكـ المؤسسة  كالتمشي بمكجبو ، كا 
بالتأكد مف التقيد كااللتزاـ بتطبيؽ ىذه الضكابط مف خالؿ التفتيش الدكرم . 

ىاتؼ  -كفي حالة االستفسار االتصاؿ بمدير إدارة التفتيش البنكي 
 . 4662299، فاكس  4662440

 وتقبموا خالص تحياتي , , ,
 المحـافـظ                                                        

 حمد بن سعود السياري                                                         
 نطاق التوزيع

 البنكؾ المحمية •
 فركع المؤسسة •
 لجنة تسكية المنازعات المصرفية •
 إدارات المؤسسة •

company that is involved in illegal or suspicious 

banking activity. Any violation of the law or 

collaboration by any bank staff in illegal activities will 

be subject to punishment according to the above 

Article. These Rules are based on the premise that 

banks are responsible for ensuring that the accounts 

opened by their customer are actually used by them for 

the stated purposes. Banks are responsible for 

establishing procedures that ensure the achievement of 

these objectives. 
These Rules shall be enforced as from this date and are 

to replace all previous circulars in respect of opening 

accounts. These take precedence over all current 

internal controls and procedures applied by the banks. 

Banks should circulate these Rules to their branches and 

departments, particularly to their Internal Audit 

Department, Compliance Department and to the Money 

Laundering Unit. Banks should also notify all their 

external auditors. In future SAMA will conduct field 

inspections to ensure that these Rules are implemented 

and strictly complied with. In case you need any 

clarification you may contact the Director of Banking 

Inspection Department (Tel. # 466-2440 and Fax # 466-

2865). 

 

Regards. 

Hamad bin Saud Al-Sayari 

ronDgeog 

Distribution : 

• Local Banks  

• SAMA Branches  

• Committee for the Settlement of Banking 

Disputes (CSBD) 

• SAMA Head Office Departments  

 

 

 
 
 

  

 


