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:  خيهٌد-1

1- Preamble

ح دحالُسدحف٥جظخ ؤؾـ٧ٝ ج١٠ ر٠ر ُح٬جدً افنحؿ٧ل ي٬ٝؿٝـج ج٥ ل٠ن٬

This manual includes general guidelines that should
be taken into account upon designing or evaluating
the policy related to preventing and combating fraud
in the commercial banks operating in the Kingdom
of Saudi Arabia.
These guidelines are complementary to the previous
ones issued by SAMA with regard to combating
fraud; yet they are broader in scope and include
controls that aim at combating embezzlement and
financial fraud. Accordingly, the manual's title has
been changed to reflect this trend.

حز٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ؾحور دٝحلر ج٬لٝ جٟ٬٬ٚ س٧ ؤٟ٬٠ؿ سو١ُ
رٜٞ٠٠ٝ ج٫ٖ رٞ٠ِحٝر ج٬سظحفٝ جٛ٧٢دٝ ج٫ٖ ٫ٝح٠ٝحل ج٬ جالػس٧ جالؾسالك
.ر٬ؿ٧ِلٝر ج٬ِفدٝج
ئللر٠ ١ُ وحؿفذٝر جٚلحدٝحز ج٠٬ِٞسٞٝ رٞ٠ٜ٠ ًجد٧يٝ ج٣ـ٥ سِسدف٧
ح ـجز٦٢ اال ؤ، ٫ٝح٠ٝحل ج٬ جالػس٧ حٖػر جالؾسالكٜ٠ ؾه٬ ح٠٬ٖ ؿٚ٢ٝج
٧ حٖػر جالؾسالكٜ٠ ٩ٝؿٕ ا٦جدً س٧ ي١٠سسي٧ ،ر٬ٝ٧٠صف نًٜحدَ ؤ
.٣ـج جالسظح٥ كِٜ٬ٝ ل٬ٝؿٝ ج١ج٧٢ُ ل٬ سِؿ١حٜ ـج٦ٝ٧ ،٫ٝح٠ٝحل ج٬جالػس
٫ٖ ١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ٧ ؿفجء٠ٝلحُؿذ ج٠ٝ ل٬ٝؿٝـج ج٥ ئللر٠ٝؤُؿز ج

SAMA has prepared this manual to help banks'
managers and senior officials in assessing fraud
risks in the banks and providing methods of how to
encounter such operations through a general strategy
that would fit each bank individually for combating
and preventing fraud. These controls are principally
based on nine basic conditions to set an effective
strategy to combat, detect and control fraud. Each
condition has a brief and general introduction
followed by specific guidelines which aim at helping
banks in applying these controls.

٪سوؿٝر ج٬ٗ٬ٜ٧ ٛ٧٢دٝ ج٫ٖ حل٬ش جالػس٧ؾحًف ػؿ٠ ٟ٬٬ٚ س٩ُٞ ٛ٧٢دٝج
درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ٝ ر٠ر ُح٬ظ٬٘ السفجس٬ ًف١ُ ٛٝـ٧ حز٬ٞ٠ِٝ ج٣ـ٥ صل٠ٝ
حز٠٬ِٞسٝ ج٣ـ٥ ؿ٢ سلس. ٣ ػؿ٩ُٞ ٛ٢ل دٜ حلخ٢٬ ح٠حل د٬حز جالػس٬ٞ٠ُ
حٖػرٜ٠ٝ رُٞر ٖح٬ظ٬ر السؾحـ السفجس٬ً ؤلحل٧ سلِر نف٩ٝر ا٬جإلفنحؿ
ر٠ؿٚ٠ ٫ل نفً ؤلحلٜٝ .٤٬ُٞ ًفذ٬لٝج٧ ٤٢ُ ٕنٜٝج٧ حل٬جالػس
٫ٖ ٛ٧٢دٝلحُؿذ ج٠ٝ ٫٠ػؿؿذ سف٠ ر٬جدً افنحؿ٧ح ي٦٬ٞر س٠ُح٧ ظقذ٧٠
. ًجد٧يٝ ج٣ـ٥ ٘٬سًد
حز٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ٝ حؿٖر٦ٝحفلحز ج٠٠ٝف ج٧ًدر سٜج٧٠ ٕؿ٦د٧

To cope with the development of practices followed
to combat and prevent fraud acts, these guidelines
will be updated from time to time.

.ز ٭ؾفٙ٧ ١٠ ر٬جدً جإلفنحؿ٧يٝ ج٣ـ٥ ش٬ سػؿٟس٬ ٕ٧حل ل٬جالػس
ٟ٬٬ٚسٞٝ ٫ٞ٠ُ ل٬ٝف ؿ٬ٖ٧ س٩ٝؿٕ ا٦جدً س٧يٝ ج٣ـ٥ ١ ٖب٤٠دوٗر ُح٧

In general, the guidelines aim at providing a
practical manual for self- assessment by banks to
apply a comprehensive strategy to combat fraud and
serve as a draft project to be guided by.
The manual should be used along with the abovementioned SAMA's guidelines and other relevant
circulars. The manual is important to develop an
integrated program to combat and control fraud acts
so as to be among the tasks of the bank management
of comprehensive operational risks and operation
risks and also among the tasks of the bank's internal
control system.
The success of the controls for combating and
preventing fraud basically depends on the extent of
commitment by the bank's board of directors and
executive management to implement such controls.
It also requires choosing an appropriate timing and
the provision of necessary financial and human
resources. To apply the process for combating fraud
successfully, the management shall not only exercise
the role of supervision and leadership but it must
also set a good example in applying the best ethical
standards and suitable professional conduct. Thus,
these guidelines are straightly directed to the banks'
BODs and senior officials in addition to different
functional groups, committees and individuals
carrying out specific tasks related to the strategy of
combating and controlling fraud acts.

حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ رٞ٠ر نح٬ظ٬٘ السفجس٬سًدٝ ٛ٧٢دٝدل جٙ ١٠ ٫ـجسٝج
.٤سؿجء د٥الٝ ٍ٧نف٠ ر٬دؿجٜ ٛٝـٜ٧
٪ؿ٧ِلٝ ج٫ِفدٝؿ جٚ٢ٝئللر ج٠ حز٠٬َِٞ س٠ ل٬ٝؿٝـج ج٥ حل٠ِ جلس٫ٔد٢٬ ٧
ِسدف٬ ٧ .ر٠ؿٚ٠ٝ ج٫ٖ جفؿذ٧ٝر جٞوٝ ـجز ج٨ح جألؾف٦٠٬٠سِح٧ ر٬جإلفنحؿ
حز٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ٝ ل٠حٜس٠ ط٠ح٢ف دف٬٧ًسٝ ٪ف٧ل يف٬ٝؿٝج
رٞ٠نحٝر ج٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٝ اؿجفذ جٟح٦٠ ١٠ ي١٠ ١٧ٜ٬ ش٬حل دػ٬جالػس
.ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ جٌٟح٢ ١٠ ي١٠٧ حز٬ٞ٠ِٝؾحًف ج٠ ٧
 جأللحك٫ٖ حل٬حز جالػس٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ًجد٧ظحع ي٢ ؿ٠ِس٬٧
ٛٞ٘ س٬ دسًدٛ٢دٞٝ ر٬ـ٬ٗ٢سٝجإلؿجفذ ج٧ ك جإلؿجفذٞظ٠ ٟسقجٝ ج٨ؿ٠ ٩ُٞ
ر٬دنفٝج٧ ر٬ٝح٠ٝجفؿ ج٧٠ٝف ج٬ٖ٧س٧ ؿ٬ظٝز ج٬ٙ٧سٝ ج٩ٝ ايحٖر ا،ًجد٧يٝج
،حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ر٬ٞ٠ُ ٘٬ سًد٫ٖ ظحع٢ٝ٘ ج٬ٚدٔفى سػ٧ .ر٠القٝج
حؿذ ٖػلخ٬ٚٝج٧ ٕ جإلنفج٩ُٞ ح٦ٞ٠ُ ػوف٢٬  ال١إلؿجفذ ؤٝ  الدؿ٤٢ٖب
ر٬ٙف جألؾال٬٬ِح٠ٝ ج٩ُٞ٘ ؤ٬حفلر سًد٠٠ ٫ٖ ذ٧ؿٚٝ ج١٧ٜ س١دل ؤ
دحنف٠ لٜر دن٦ظ٧٠ ًجد٧يٝ ج٣ـ٥ ١ـج ٖح٦ٝ .ٟالث٠ٝ ج٫٢٦٠ٝ جٛ٧ٞلٝج٧
٩ٝح دحإليحٖر ا٦٬ٖ ١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ٧ ٛ٧٢دٝك اؿجفجز جٝظح٠ ألُيحء
ٟح٦٠ ١٧ٝ٧س٬ ١٬ـٝجألٖفجؿ ج٧ ١ظحٞٝج٧ ٗرٞؾس٠ٝر ج٬ٗ٬ٌ٧ُٝحز ج٧٠ظ٠ٝج
.حل٬حز جالػس٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ر٬ظ٬٘ دبلسفجسِٞػؿؿذ سس٠
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:  يلديج-2

2- Introduction
2-1 Overview

:  هيحج عبيج1-2

٧ر ؤ٬ٝح٠ٝنأز ج٢٠ٝ ج٤جظ٧ س٫سٝحز ج٬سػؿٝ ج١٠ جػؿ٧ ٧٥ حل٬جالػس

Fraud is one of the challenges facing banking and
financial institutions as it hinders performance,
causes depletion of money and scarce resources and
hurts the institution's reputation and its
competitiveness. The damage may take several
forms other than the financial loss itself no matter
how heavy it is. The largest damage may be that
which seriously affects the institution's performance,
reputation, credibility, market's and public's
confidence in it, and, eventually, results in its
exposure to various risks.

٘ػٞ٬٧ حؿفذ٢ٝجفؿ ج٧٠ٝج٧ جل٧٠ؿف جأل٦٬٧ ٘ جألؿجء٬ِ٬ ٧٦ٖ ، ر٬ٖوف٠ٝج
ًحالٜيفف ؤنٝسؾـ ج٬ ؿٙ٧ .ر٬حٖل٢سٝح ج٦ؿفسٚد٧ ح٦ِس٠دل٧ نإذ٢٠ٝ دح٨جألـ
دفٜيفف جألٝ ٖح.ح٦س٠٬ٙ ٔزٞح د٠٦٠ ح٦ر دػؿ ـجس٬ٝح٠ٝؾلحفذ جٝف ج٬ٓ ُؿذ
رٚص٧ ح٦س٬ٙوؿج٠٧ ح٦ِس٠ل٧ نإذ٢٠ٝػ٘ دإؿجء جٞ٬ ٪ـٝ جٛٝ ـ١٧ٜ٬ ؿٙ
ح٦ي٬ سِف٩ٝ ا٪ئؿ٬ ؿٙ ًٕح٠ٝر ج٬ح٦٢ ٫ٖ٧ ح٦ف د٧٦٠ظٝج٧ ٘٧لٝج
.سِؿؿذ٠ ؾحًف٠ٝ
نإذ٢٠ ٪ ؤ٩ُٞ سوفٚح ال س٦٢ ؤ٧دؿ٬٧ ك٬٬حٚ٠ٝل جٜفذ د٬دٜ رٜٞن٠ٝج٧

Fraud is a big problem which is not limited to a
particular private financial, industrial or services
institutions. Moreover it can adopt with changes
which may arise in any sector. In spite of internal
audit, control and investigation mechanisms and
independent external auditors' conditions and
professional conduct rules, the occurrence of fraud
continues.

٧ر ؤ٬ُح٢ و٧ر ؤ٬ٝح٠ نإذ٢٠ ز٢حٜ ًجء٧ؾحه لًٝحٍ جٚٝ ج٫ٖ ح٦٢٬ِد
ؿٙ ٫سٝفجز ج٬ٔس٠َٝ ج٠ ٕ٬ٜس٬ حل٬ جالػس١ ؤٛٝ ـ٩ٝ ايحٖر ا، ر٬٠ؾؿ
درٙفج٠ٝج٧ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝحز ج٬ٝ آ١٠ ٟٓفٝ ٖدح، ًٍحٙ ٪ ؤ٩ُٞ سًفؤ
جُؿ٧ٙ٧ ١٬ٞٚلس٠ٝ ج١٬٬ؾحفظٝػلحدحز جٝ ج٫ِفجظ٠ ً٧نف٧ ٫وٚسٝج٧
.حل٬ش جالػس٧ف ػؿ٠لس٬ ٫٢٦٠ٝ جٛ٧ٞلٝج

It is often difficult, and in most cases impossible, to
recover the funds wasted due to fraudulent
transactions. Thus the programs for combating and
controlling fraud acts are much more cost effective
than attempts to recover embezzled funds.

،حل٬نحًحز جالػس٢ ؿفذ دلدخ٦٠ٝجل ج٧٠خ جلسفؿجؿ جألٝٔحٝ ج٫ٖ وِخ٬٧
ط٠ دفج١٧ٜ سٛٝـٝ .ًال٬لسػ٠ ف٠ـج جأل٥ ١٧ٜ٬ ١ح٬ جألػ١٠ ف٬صٜ ٫ٖ٧
الز٧ػح٠ ١٠ ر٬ٝصف ِٖحٜؤ٧ ٗرٜٞ لٙحل ؤ٬حز جالػس٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠
.لرٞؾس٠ٝجل ج٧٠ جألٛٞجلسفؿجؿ س
ظإٞؿ سٙ ر٬ٝح٠ٝنأ ز ج٢٠ٝج٧ ٛ٧٢دٝ ج١٠  ُؿؿٛح٢٥ ١ ٖبٛٝ ـ١٠ ٟٓفٝدح٧

Although a number of banks resort to insurance to
protect themselves from operational risks resulting
from incidents such as fraud and embezzlement acts
by their employees, yet they can not rely totally on
insurance as a way for reducing operational risks.
Delay in payment and challenges to contractual
conditions prove that insurance does not provide an
ideal coverage. In addition negative results of claims
related to fraud will lead to an increase in insurance
premiums, especially when market forces tend to
raise insurance premiums even for banks with "clean
records".

صل٠  ؤػؿجش١ُ حسظر٢ٝر ج٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٝح يؿ ج٦ٗل٢ ر٬ح٠ػٝ ١٬٠سإٞٝ
ح ال٦٢ ٖبَٛٝ ـ٠٧ ، ١٬ٌٗ٧٠ٝدل جٙ ١٠ ٫ٝح٠ٝحل ج٬جالػس٧ جالؾسالك
ؾحًف٠ٝ ج١٠ ٕ٬ٗسؾٞٝ رٞ٬ل٧ٜ ١٬٠سإٝ ج٩ُٞ ًح٬ٜٞ ؿ٠ سِس١َ ؤ٬ًسلس
ؿٜر سئ٬ؿٙسِحًٝ ج٧نفٝر دح٬٠ٌح٢ٝ ج١٧ًِٝج٧ َٖؿٝ ج٫ٖ ف٬سإؾٝ ٖح،ر٬ٞ٬ٔسنٝج
ر٬دٞلٝسحثط ج٢ٝ ج١ ٖحٛٝ ـ٩ٝ ؤيٕ ا،ر٬ٝصح٠ٝر ج٬ًٔسٖٝف ج٧٬  ال١٬٠سإٝ ج١دإ
 ؾحور١٬٠سإٝلحً جٙ جفسٗحٍ ؤ٩ٝ ا٪حل لسئؿ٬ر دحالػسٞسو٠ٝدحز جًٝح٠ٞٝ
ٛ٧٢دٞٝ ٩ ػس١٬٠سإٝؿ ؤلِحف ج٬ِ سو٧ػ٢ ٤٘ سسظ٧لٝ ج٨٧ٙ ١٧ٜح س٠ؿ٢ُ
.حز٬ٞ٠ِٝ ج٣ـ٥ صل٠ ٫ٖ ؿ٬ح لظل ظ٦ٝ ٫سٝج
ح٦سفػسٙ ج٫سٝر ج٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٞٝ ر٬٠ٌح٢ٝحل ج٠ٝٗحءذ فؤك جٜٝ لدر٢ٝدح٧

As for statutory capital adequacy recommended by
Basel Committee for operational risks, banks will be
required in future to allocate statutory reserves of
their capital for operational risks. Banks with bad
records in combating fraud will find that their
financial resources will be affected negatively due to
an increase in their capital reserves, apart from
incurring direct financial losses and increasing
insurance premiums.

ر٬٠ٌح٢ ؾووحز٠ خ٢ سظ١دالً ؤٚلس٠ ٛ٧٢دٝ ج١٠ خًٞ٬ ل، ر دحقل٢ظٝ
ر٬ٝح٠ ل ؾلحثف٠ سػ٩ٝايحٖر ا٧ .ر٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٞٝ حل٠ٝ فؤك ج١٠
٫ٖ ٕ٬ِيٝلظل جٝ ـجز جٛ٧٢دٝ ج١سوحُؿذ ٖح٠ ١٬٠لحً سإٙؤ٧ دحنفذ٠
حؿذ٬قٝ ظر٬س٢ ًًًدحٞؿ سسإصف لٙ ر٬ٝح٠ٝح ج٦سحثظ٢ ١حل لسظؿ ؤ٬حٖػر جالػسٜ٠
ر٬ـ٬ٗ٢سٝ ُحس٘ جإلؿجفذ ج٩ُٞ َٚس٧ ،ر٬٠ٌح٢ٝحل ج٠ٝر فؤك ج٬ٗحٜ دحزًٞس٠
حٖػرٜ٠ٝ ر٬ظ٬ح سًد٘ السفجس٦٢ ؤ١٠ ؿٜسإٝر ج٬ٝ٧لئ٠ ر٬ؿ٧ِلٝ جٛ٧٢دٞٝ
٫٢ٚسٝ جٟؿٚسٞٝ ًٌفج٢٧ .٫ٝح٠ٝحل ج٬ جالػس٧ حز جالؾسالك٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧

Due to the rapid technological advancement and
spread of organized crimes worldwide, it is
necessary to review such strategy regularly and
update it to cope with new risks and techniques used

١٠ ٤٢ ٖب٫٠ًٝح٘ ُح٢ ٩ُٞ ر٠ٌ٢٠ٝر ج٠٬ظفٝسنحف ج٢ج٧ َ٬لفٝج
ح جلسظحدر٦ص٬سػؿ٧ ٪ف٧ل ؿٜر دن٬ظ٬ جإللسفجس٣ـ٥ فجظِر٠ ٪ف٧يفٝج
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٣ـ٥ ١ ٖب٤٬ُٞ٧ ،١٧ٝػسح٠ٝح ج٦٠لسؾؿ٬ ٫سٝحز ج٬٢ٚسٝج٧ ؿذ٬ظؿٝؾحًف ج٠ٞٝ

by fraudsters. These guidelines aim at helping senior
officials to carry out this task.

٫ٖ ١٬٬ـ٬ٗ٢سٝ ج١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ لحُؿذ٠ ٩ٝؿٕ ا٦ر س٬حز جإلفنحؿ٠٬ِٞسٝج
.حز٬ظ٬ جاللسفجس٣ـ٥ ـ٬ٗ٢س
: خعرٌف االحخٌبل2-2

2-2
Definition of Fraud
Fraud is simply defined as any act involving deceit
to obtain a direct or indirect financial benefit by the
perpetrator or by others with his help, causing a loss
to the deceived party. The actual loss of banks due
to fraud is usually connected with liquid assets, such
as cash and securities.
Fraud is not necessarily limited to obtaining cash
money and tangible benefits. Fraud definition as
stated in the dictionary is "a deliberate distortion of
a fact to entice someone to waive something
valuable or a legal right ". This definition includes a
financial gain in addition to other benefits, such as
the right to have access to or obtain information by
deceit or any other dishonest conduct.

ٍؾؿجٝ جٟ جلسؾؿج٩ُٞ ٪٧ً٢حفلر س٠٠ ر٬ ؤ٧٥ حل٬الػسٝ ً٬دلٕٝ ج٬سِفٝج
حل جاللسٗحؿذٜ ؤن١٠ لٜ ن٩ُٞ دحنف٠ٝف ج٬ٓ ٧دحنف ؤ٠ٝل ج٧ػوٞٝ
١٠ لٜ ن٩ٝ ا٪سئؿٝ ٣ف٬ٔٝ ٛٝل ـ٬٦ سل٧ ؤ،ر٠٬ظفٝخ جٜفس٠ٝ ر٬ٝح٠ٝج
ح سسول٠ ًدحٝٓح٧ .حل٬الػسٝ  سِفّى٪ـًٝفٕ جٞٝ ؾلحفذٝحل جٜؤن
رٞلحثٝؿجز ج٧ظ٧٠ٝ دحٛ٧٢دٝ ج٫ٖ حل٬ جالػس١ُ حسظر٢ٝر ج٬ِٞٗٝؾلحفذ جٝج
. ر٬ٝح٠ٝفج٘ ج٧جأل٧ ؿٚ٢ٝصل ج٠
.ر٬حؿ٠ٝج٧ ر٬ؿٚ٢ٝحَٖ ج٢٠ٝ ج٩ُٞ حل٬سوف جالػسٚ٬ ١ ؤ٪ف٧يفٝ ج١٠ ك٬ٝ٧
رٚ٬ٚػٞٝ ؿ٠ِس٠ٕٝ ج٬سػفٝ "ج٧٥ َفجظ٠ٝ ج٫ٖ جفؿ٧ٝحل ج٬ٕ جالػس٬ٖسِف
ل٠ن٬٧ ."٫٢٧٢حٙ ٘ ػ١ُ ٧ر ؤ٠٬ٙ ٪ء ـ٫ ن١ُ حقل٢سٝ دحٟ٥ألٓفجء ؤػؿ
٧ل ؤ٧ؿؾٝصل ػ٘ ج٠ ٨حَٖ ؤؾف٢٠ خ٢ ظح٩ٝ ا٫ٝح٠ٝلخ جٜٕٝ ج٬سِفٝـج ج٥
 آؾفٛ٧ٞ ل٪ دإ٧ؾؿجٍ ؤٝح دح٦سلحدٜ ج١ٜ٠٬ حز٠٧ِٞ٠ ٩ُٞ ل٧ػوٝج

Whether the loss is material or related to an
intangible benefit such as intellectual property
rights, fraud usually involves a loss to the bank, its
shareholders or customers and an attempt to hide
this loss.

ف٬ٓ ء٫ز سسول دن٢حٜ ٧ر ؤ٬حؿ٠ ؾلحفذٝز ج٢حٜ جء٧ل٧ ،ٕ٬ف نف٬ٓ
٩ُٞ حل٬ جالػس٪٧ً٢٬ ح٠ ًدحٝ ٖٔح،ر٬ر جألؿد٬ٜٞ٠ٝ٘ ج٧ٚصل ػ٠ ك٧٠ٞ٠
ٛٞر اؾٗحء سٝ٧ػح٠٧ الء٠ِٞٝ ٧ ؤ٤٬ٖ ١٬٠٥لح٠ٞٝ ٧ ؤٛ٢دٞٝ ؾلحفذ
.ؾلحفذٝج
:ر٬ٝسحٝر جٞحل جأللث٬الػسٝ ٫ل جالؾسدحف جأللحل٠ن٬ ١ ؤ١ٜ٠٬٧

The basic test of fraud may include the following
questions :
 Has fraud been committed against the firm?
 Is the action illegal?
 Has such action resulted in financial
benefits in favor of an undeserving person?
 Has there been an attempt to commit any of
the acts as mentioned above?

نإذ؟٢٠ٞٝ ٍ ؾؿجٛح٢٥ ل٥ *

؟٫ُف نف٬ٓ ِٗلٝ ج١حٜ ل٥ *
غ نؾه الٝوحٝ ر٬ٝح٠ َٖح٢٠ ٧ جلسٗحؿذ ؤٛٝ ـ١ُ سط٢ ل٥ *
ح ؟٦ٚلسػ٬
ر ؟ٚلحدٝر جٞ جأللث٫ٖ فؿ٧ ح٠ ١٠ ٪ دإٟح٬ٚٞٝ رٝ٧ػح٠ٝز ج٠ل س٥ *
ٛ٢دٝ ؾحفض ج١٠ حل٬جالػس٧ ٛ٢دٝ ؿجؾل ج١٠ حل٬ جالػس١٬ق د٬٬٠سٝظخ ج٬٧

There must be a differentiation between "an
internal" fraud inside the bank and "an external"
fraud outside the bank. Studies conducted on
international institutions often indicate that fraud is
always committed by the banks' employees with or
without help from external partners. They are
usually motivated by seizing opportunities, avidity,
revenge, the need for spot cash to raise their
standard of living, due to personal financial trouble,
dissatisfaction, lack of allegiance, pressure of family
needs or the need to repay debts.

١فجف ؤ٠ر دحلس٬ٝ٧ئللحز ؿ٠ ٩ُٞ ز٬ ؤظف٫سٝؿفجلحز جٝ ج١ّ٬سد٧
٧لحُؿذ ؤ٠ د، ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٠ ٟ٥ جل٧ جألػٌِٟ٠ ٫ٖ حل٬ جالػس٫دٜفس٠
ٗفهٝحق ج٦س٢ ُحؿذ جٛٝ ـ٩ٝ اٟ٦ِٖؿ٬ ،ؾحفضٝ ج١٠ حءٜلحُؿذ نف٠ ١٧دؿ
نر٬ِ٠ٝ ج١٠ ١٬ِ٠  ًفجقُٟؿٝ َ٬ؿ لفٚ٢ٝ ػحظرٝج٧ ٟحٚس٢جال٧ َظنٝج٧
٫ِٞحثٝئً جٝج٧ الء٧ٝ ج٧فيح ؤٝ جُٟؿ٧ ر٬ر نؾو٬ٝح٠ لٜنح٠٧
.١٧٬ؿٝؿ ج٬سلؿٝ ػحظرٝج٧
ِٟٝحٝل ج٧ ؿٌِٟ٠ ٫ٖ حل٬ جػس١٠ ٤٦جظ٧ح س٠ ش٬ ػ١٠ ٛ٧٢دٝ ج٤سسنحد٧

Fraud cases in most countries of the world are
similar in banks; they result from employees'
fraudulent actions. Money embezzlement is the most
common fraud act, especially embezzlement of
funds and traveler's checks from branches and
ATMs. It should be noted that the amounts gained
by money embezzlement are always small. On the
other hand, fraud acts via electronic payments or

١٬ٌٗ٧٠ٝخ ج٢ ظح١٠ ر٬ٝح٬حل جػس٠ُظر ؤ٬س٢ ٫ؾلحثف سإسٝ جٌِٟ٠ ١ش ؤ٬ػ
فذ ؾحور٧دو٧ ، ًُح٧٬ح ن٥صفٜؿ ؤ٧ٚ٢ٝل جؾسالك جٜن٬ ح٠فد٧ ،
.٫ٝوفٕ ج٭ٝ ج١حثٜ٠٧ ٍ٧ٗفٝ ج١٠ ر٬حػ٬لٝحز جٜ٬نٝج٧ ؿ٧ٚ٢ٝجؾسالك ج
ًدحْٝ ٓحٝدح٠ ٩ُٞ ٪٧ً٢ؿ سٚ٢ٝ ػحالز جؾسالك ج١ ؤ٩ٝ جإلنحفذ ا١٠ الدؿ٧
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٧ؿَٖ ؤٝ٘ ج٬ ًف١ُ حل٬ ػحالز جالػس١ ؤ١٬ ػ٫ٖ .ؿذ٬٥ ق١٧ٜح س٠

transfers may be small in number; yet they usually
involve great financial losses.

 ؾلحثف٩ُٞ  ُحؿذ٪٧ً٢ح س٦٢ٜٝ٧ ح٬لد٢ ل ُؿؿجٙ ؤ٫٢٧سفٜٝل جال٬٧سػٝج
.دفٜر ؤ٬ٝح٠

It is well known historically that most fraud acts in
banks are committed by all levels of employees
working in these banks. Therefore any strategy
aimed at combating fraud must mainly focus on
what is called "Business Location" fraud.

حل٬حز جالػس٬ٞ٠ُ ١٠ حسظر٢ٝؾلحثف جٝ جٌِٟ٠ ١حً ؤ٬ؾ٬ سحفٟ٧ِٞ٠ٝ ج١٠٧
َ٬٠ ظ٫ٖ ٛ٧٢دٝ جٛٞ س٨ؿٝ ١٧ٞ٠ِ٬  دلدخ ؤنؾحه١٧ٜ سٛ٧٢دٝ ج٫ٖ
٩ٝؿٕ ا٦ر س٬ظ٬ر السفجس٬ ؤ٩ُٞ ١٬ِس٬ ٛٝـٝ ، ر٬ٗ٬ٌ٧ٝحز ج٬٧لس٠ٝج
٫ٖ" حل٬ دحالػس٩٠ل٬ ح٠ ٩ُٞ ر٬فذ ؤلحل٧ق دوٜ سف١حل ؤ٬حٖػر جالػسٜ٠

At the same time, the concept of fraud should not
disregard external fraud, referred to as fraud by
customers. External fraud is committed by persons
outside the bank (usually professional criminals)
often with the help of persons inside the bank.

ل٥سظح٬ ١ق ؤ٧ظ٬ حل ال٬ جالػسٟ٧٦ٗ٠ ١ ٖح،٤ز ـجسٙ٧ٝ ج٫ٖ ."ل٠ِٝ ج١حٜ٠
.ل٬٠ِٝحل ج٬يحً دحػس٬ ؤ٤٬ٝنحف ا٬ ح٠ ٧ ؤ،٫ؾحفظٝحل ج٬ؾًف جالػس
ج٧٢٧ٜ٬ ح٠  (ُحؿذٛ٢دٝ ؾحفض ج١٠  ؤنؾحه٤دٜفس٬ ٫ؾحفظٝحل ج٬جالػس٧
.ٛ٢دٝ ؿجؾل ج١٠ ِفٖر ؤنؾحه٠٧ لحُؿذ٠دح دٝٓح٧ )١٬ٖػسف٠ ١٬٠ظف٠

Thus, to understand fraud correctly, we must
understand that fraud acts are committed by persons
who are trustworthy. This explains why it often
takes a long time before discovering fraud, and why
when the perpetrator is caught his colleagues admit
that they were entertaining suspicion about him for a
while; yet they were unable to do anything that
might help detecting such acts at an earlier time.

حل٬حل جالػس٠ُ ؤ١ ؤٛؿف٢ ١ح ؤ٢٬ُٞ ،ػر٬فذ وػ٧حل دو٬ جالػسٟ٦ٗٝ٧
ٕسنحٜ ج٫ٖ ؿذ٠ٝل ج٧ً ٗلف٬ ح٠ ـج٥٧ .رٚيَ ص٧٠ ٟ٥ ح ؤنؾحه٦دٜفس٬
ز٢حٜ ًحٜ٧ٜ ن١ ؤ٣الئ٠ف قٚ٬ ،خٜفس٠ٝسنحٕ جٜؿ ج٢ُ حـج٠ٝ٧ حل٬جالػس
٪ دإٟح٬ٚٝ ج١ُ ٟ٥ دِظق١٧نِف٬ ج٧٢حٜ ٟ٦٢ٜٝ زٙ٧ٝدِى جٝ ٟ٥ف٧سلح
.فٜد٠ زٙ٧ ٫ٖ حز٬ٞ٠ِٝ ج٣ـ٥ ٕسنحٜ ج٩ُٞ لحُؿ٬ ؿٙ ل٠ُ
ٖر٧ِف٠ٝلَ ج٧ر جأل٬يٚٝ ج١٠ ،ً ظؿجٟح٥ ظقءٜ حل٬ جُسدحف جالػس١ٜ٠٬٧

Fraud may be considered as an integral part of the
widely-spread phenomenon known as "corruption",
which in general involves illegal actions;
negligence; misuse of power, position, or
information. Though these guidelines can be
followed to address corruption in general, yet they
mainly focus on fraud acts, and it cannot be alleged
they can be used for addressing all possible
implications of corruption.

٧ػر ؤٝف وح٬ٓ حل٠ُ ؤ٩ُٞ ر٠فذ ُح٧ٗلحؿ دوٝ ج٪٧ً٢٬٧ .ٗلحؿٝ جٟدحل
ٟء جلسؾؿج٧ ل٧ق ؤٜفج٠ٝ ج٧ـ ؤ٧ٗ٢ٝ جٟء جلسؾؿج٧ ل٧جٓٗحالز ؤ
ٗلحؿٝظر جِٝح٠ٝ ح٦ُ اسدح١ٜ٠٬  جإلفنحؿجز٣ـ٥ ١َ ؤ٠٧ .حز٠٧ِٞ٠ٝج
٫ُال سؿ٧ حل٬ر جالػس٬يٙ ٩ُٞ ًؿج٬ق سػؿٜح سف٦٢ اال ؤ،ر٠فذ ُح٧دو
.ر٢ٜ٠٠ٝٗلحؿ جَٝ ؤدِحؿ ج٬٠ظر ظِٝح٠
:  االحخٌبل وغشل األيوال3-2

2-3
Fraud & Money- Laundering
Money–laundering is the common expression for
describing the methods through which "dirty
money", which usually results from criminal acts, is
transferred through the financial system so that it
becomes "clean money" and the person committing
the crime or the criminal source of money can not be
traced.

ٟس٬ ٫سٝلحثل ج٧ٝوٕ ج٧ ٫ٖ ل٠ِلس٠ٝنحثَ جٝف ج٬سِدٝ ج٧٥ جل٧٠ٓلل جأل
نًر٢ ؤ١ُ حسط ُحؿذ٢ٝ" ج٫ُنفٝف ج٬ٓ حل٠ٝظر "جِٝح٠ ح٦ٝ ؾال١٠
سٗحءٙ ج١ٜ٠٬ ش ال٬حً" دػ٬ُحالً نف٠" ودغ٬ٝ ٫ٝح٠ٝ جٌٟح٢ٝر ُدف ج٬٠اظفج
.جل٧٠ألٝ ٫٠وؿف جإلظفج٠ٝ ج٧ر ؤ٬ٞ٠ِٝ دحنف ج٪ـٝنؾه جٝؤصف ج
ؿ٢ُ٧ .خ٢ ظ٩ٝدحً ا٢جل ظ٧٠ٓلل جأل٧ حل٬ف جالػس٬ل٬ ٫ٞ٠َِٝ جٙج٧ٝ ج٫ٖ٧
ٔلل ُحثؿجزٝ  ػحظر٫ٜـٝػسحل ج٠ٝف ج٧ً٬ ١ل ؤ٠ػس٠ٝ ج١٠ ر٢٬ِ٠ ًرٚ٢

In reality, fraud and money-laundering go hand in
hand. At some point, it is likely that the fraudster
develops a way to launder the proceeds of his
criminal activities. Money–launderers commit fraud
to hide the source and ownership of their funds and
try to recycle money in the economy.

حل٬ جالػس٩ٝ اٟ٥ف٧ دؿ١٧ظثٞ٬ٖ حل٠ٝ ج٧ٞح ٓحل٠ ؤ.ر٬٠ جإلظفج٤نحًحس٢
٫ٖ حل٠ٝف ج٬٧ إلُحؿذ سؿٟ٦الس٧ػح٠٧ ٟ٦ٝج٧٠ر ؤ٬ٜٞ٠٧ وؿف٠ إلؾٗحء
.سوحؿٙجال
،ًِح٠ ١جوال٧س٬٧ ١فسدًح٬ ح٠ ًدحٝجل ٓح٧٠ٓلل جأل٧ حل٬ جالػس١ح ؤ٠د٧

Since fraud and money-laundering are often
interrelated and connected together, strategies aimed
at combating such types of acts are inevitably
overlapped. The control guidelines issued by SAMA
to combat money-laundering
and finance of
terrorism operations via the banking system aim at
combating money-laundering through Saudi banks.
Therefore, the money-laundering issue is in not

٩ٝر ا٬٠فجٝحز ج٬ظ٬ جاللسفجس١٬سؿجؾل دٝ ج١٠ ؿ ؿفظر٧ظ٧ ١٠ ٖال دؿ اـج
ؿٚ٢ٝئللر ج٠ ١ُ وحؿفذٝجُؿ ج٧ٚٝ ٖح.نًر٢ جأل١٠ ٍج٧٢ جأل٣ـ٥ حٖػرٜ٠
٩ٝؿجً ا٬ؿٕ سػؿ٦حخ س٥ل جإلف٬٧٠س٧ جل٧٠حز ٓلل جأل٬ٞ٠ُ حٖػرٜ٠ٝ
ٛٝـٝ .ر٬ؿ٧ِلٝ جٛ٧٢دٝحخ ُدف ج٥ل جإلف٬٧٠س٧ جل٧٠حٖػر ٓلل جألٜ٠
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 دِى١َ ؤ٠  جإلفنحؿجز٣ـ٥ ً٘ح٢ ١٠ جل٧٠ٍ ٓلل جأل٧ي٧٠ ٫٢جلسص

included in theses guidelines though some measures
to combat fraud as stated in this document may be
parallel to the previously mentioned efforts that aim
at combating money-laundering and terrorism
financing.

ًحٚ٬حً سًدٚفؿ لحد٧ ح٠ٜ ؿ سظؿٙ ح٢٥ ؿفظر٠ٝحل ج٬حٖػر جالػسٜ٠ ف٬سؿجد
.حخ٥ل جإلف٬٧٠س٧ جل٧٠حٖػر ٓلل جألٜ٠ ٩ٝر ا٬٠فجٝؿ ج٧٦ظٝ ج٫ٖ ًح٬جق٧٠
:  عٌٌج يً عيوٌبح االحخٌبل4-2

2-4
Examples of Fraud
There are several examples of banking fraud such as
the following:
Embezzling cash money and other precious assets.
Counterfeiting or distorting documents including job
applications, bills, checks, eligibility or qualification
certificates, identification documents, ATM or credit
cards
Forging signatures and stamps
Forging cash money.
Changing one or all check components.
Stealing ATM or credit cards and using them
fraudulently.
Entering inappropriate directions and data in PCs.
Misusing accessible information and divulging it
illegally.
Paying or transfer of money to illusory customers,
employees or sellers.
Taking bribes, gifts or secret commissions to award
a contract; overlook non-compliance with
obligations or to provide benefits including
accessing confidential information.
Obtaining through fraud documents or benefits that
a receiver has no right to obtain.

: ح٦٢٠ ٫ٖوف٠ٝحل ج٬ جالػس١٠ رٞص٠ ُؿذ ؤٛح٢٥
.٨ر جألؾف٢٬٠صٝؿجز ج٧ظ٧٠ٝج٧ ؿٚ٢ٝجؾسالك ج
ف٬جس٧ٗٝج٧ ٕ٬ٌ٧سٝدحز جًٞ ٛٝ ـ٫ٖ ح٠ؿجز د٢لس٠ٕٝ ج٬ سػف٧ف ؤ٬٧ سقحزٙ دًح٧ؤ، ر٬٧٦ٝؿجز ج٢لس٠ ٧ل ؤ٬٥سإٝ ج٧ر ؤ٬ٞ٥حؿجز جأل٦ن٧ حزٜ٬نٝج٧
.ر٬٢ح٠حز جالثسٙدًحٝ ج٧ؤ، ٫ٝوفٕ ج٭ٝج
. ٟجألؾسح٧ َ٬ٙج٧سٝف ج٬٧ سق. ر٬ؿٚ٢ٝفج٘ ج٧ٕ جأل٬٬ سق.ٛ٬نٝحز ج٢٧ٜ٠ ١حٜل ؤفٜ ٧ف ؤػؿ ؤ٬٬ٔ س٘٬ ج دًف٤ٝح٠ِجلس٧ ١ح٠حز جالثسٙ دًح٧ ؤ٫ٝوفٕ ج٭ٝحز جٙر دًحٙ لف.ر٬ُف نف٬ٓ
. ٫ٝػحلخ ج٭ٝ ؾالل ج١٠ ر٠٬ٞف ل٬ٓ حز٢ح٬د٧ حز٠٬ِٞ اؿؾحل س. ر٬ُف نف٬ٓ ٘ح دًف٦د٬سلف٧ حز٠٧ِٞ٠ٝ جٟء جلسؾؿج٧ ل. دحُر٧ ؤ١٬ٌٗ٧٠ ٧ ؤ١٬٬٠٥٧ الء٠ِٝ جل٧٠ل ؤ٬٧ سػل٥ سظح٧ؿ ؤُٚ غ٢٠ٝ ر٬لفٝالز ج٧٠ِٝ ج٧ح ؤ٬ؿج٦ٝ ج٧ ؤ٨٧فنحٝل ج٧دٙ ٫ٖ ح٠حَٖ د٢٠ ٟ٬ؿٚسٝ َٖؿجٜ ٧ ؤٟسقجٝ جالٟػحالز ُؿ٧ سؾـذ٠ٝجإلظفجءجز ج
.ر٬حز لف٠٧ِٞ٠ ٩ٝل ا٧و٧ٝ جٛٝـ
٘ػ٬ ؿجز ال٢لس٠ ٧حَٖ ؤ٢٠ ٩ُٞ حل٬٘ جالػس٬ ًف١ُ ل٧ػوٝ ج.ح٦٬ُٞ ػول٬ ١ ؤٟٞلس٠ٞٝ
:  دور اهخلٌٌج5-2

2-5 Technology Role
Modern technology in the field of banking business
has proven to be a double-edged weapon. On the
one hand, efforts in combating fraud have obviously
made use of modern technology. The transformation
from the circulation of money into electronic
transfer of funds has reduced the risks of money
embezzlement due to a decrease in cash holding.
The development of methods and equipment to
detect fraud has been made by the dint of advanced
technology.

١٠ٖ .١٬ ػؿ٧ح لالع ـ٦٢ ؤ٫ٖوف٠ًٝحٍ جٚٝ ج٫ٖ صر٬ػؿٝر ج٬٢ٚسٝؤصدسز ج
صر٬ػؿٝر ج٬٢ٚسٝ ج١٠ جيغ٧ لٜحل دن٬حٖػر جالػسٜ٠ ؿ٧٦ر جلسٗحؿز ظ٬حػ٢
ل٬ لد٩ُٞ ،ح٬٢٧سفٜٝجل ج٧٠ل جألٚ٢ ٩ٝ ا٪ؿٚ٢ٝ جٌٟح٢ٝ ج١٠ حلٚس٢ جال١اـ ؤ
.ؿ٧ٚ٢ٝحقذ ج٬ؾٗحى ػ٢ؿ ال٧ٚ٢ٝ ؤؾًحف جؾسالك ج١٠ ؿ ؾٗىٙ ،صحل٠ٝج
٩ٝ ا٤٬ٖ ٗيلٝؿ ج٧ِ٬ حل٬سنحٕ جالػسٜجز ال٧ؤؿ٧ لحثل٧ ف٬٧ً س١ح ؤ٠ٜ
.فذ٧ًس٠ٝر ج٬٢ٚسٝجز ج٧ؤؿ

حز٬٢ٚسٝ ؤػؿش جٟ دحلسؾؿج١٧ٝػسح٠ٝؿ دفٍ جٖٚ ٨ر ؤؾف٬حػ٢ ١٠ ١ٜٝ٧

On the other hand, fraudsters are skilled in suing the
latest modern technologies to strengthen their
capabilities. It might be said that fraud has further
been facilitated by the wide spread of cheap and
easily obtained PCs and other relevant technologies
of high capabilities . The current documents'
technologies, such as scanners, laser printers,
different Xerox copying machines and programs,
have allowed the commitment of forgery acts that
are difficult to be detected. The simple methods of
forging checks in the past have now been replaced

١٠ صفٜحل ؤ٬ل جالػس٦ؿ لٙ ء٫ ال ن١ل ؤ٧ٚٝ ج١ٜ٠٬٧ .ٟ٦ؿفجسٙ ق٬سِقٝ
ؿفذٚٝر ج٬ُٝح٧ ١٠صٝؿذ ج٬٥ ق٫ٝػحلخ ج٭ٝقذ ج٦جلَ ألظ٧ٝسنحف ج٢جال
ؿجز٢لس٠ٝحز ج٬٢ٚ ٖس.٨حز ؤؾف٬٢ٚ س١٠ ح٦سول د٬ ح٠٧ رٝ٧٦ٖفذ دل٧س٠ٝج٧
ط٠دفجٝج٧ حلؾحز٢ٝج٧ قف٬ًٞٝحدِحز ج٧ ر٬دوفٝحلػحز ج٠ٝصل ج٠ ر٬ٝػحٝج
لحثل٧ٖ .ح٦ٖسنحٜوِخ ظؿجً ج٬ ف٬٧حل سق٠ُػز دإ٠ؿ لٙ ٗرٞؾس٠ٝج
ر٬ٝف ُح٬٧حل سق٠ُح ؤ٦٢حٜ٠ ؿ ػلٙ ٘لحدٝ ج٫ٖ ًر٬دلٝحز جٜ٬نٝف ج٬٧سق
حزٜ٬نٝ جٛٝ ـ٫ٖ ح٠ل د٧سؿجٞٝ رٞحدٚٝر ج٬ٝح٠ٝفج٘ ج٧َ جأل٬٠ظٝ ؿذ٧ظٝج
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ٛ٧٢دٝ ج١ح ؤ٠د٧ .ؿجز٢لٝج٧ ر٢٬ؾقٝحز ج٢٧ؤـ٧ حؿ٠ؾًحدحز جالُس٧

by highly efficient methods, allowing forgery acts of
all tradable securities, including checks, letters of
credit, promissory notes and bonds. As the Saudi
banks have made great progress over the preceding
period in the introduction of electronic technology
into their systems, it is likely that the number of acts
of forging documents would decrease while the
developed technological level of forgery and its
monetary value will likely increase.

٫٢ٚسٝ جٌٟح٢ٝ اؿؾحل ج٫ٖ ر٬حي٠ٝٗسفذ جٝ ج٫ٖ ًفج٬صٜ ز٠ؿٚؿ سٙ ر٬ؿ٧ِلٝج
،ؿجز٢لس٠ٝف ج٬٧حل سق٠ُؾٗى ُؿؿ ؤ٢٬ ١ جألفظغ ؤ١٠ ح٦س٠ٌ٢ ؤ٩ُٞ
ودغ٬ر ل٬ؿٚ٢ٝ ج٤س٠٬ٙ٧ ف٧ًس٠ٝ ج٫٢ٚسٝف ج٬٧سقٝ ج٨٧لس٠ ١ ؤ١٬ ػ٫ٖ
.جألفظغ

Modern technologies have also allowed forging of
currencies and credit cards widely, an activity wellknown to organized crime gangs. Forging major
currencies, in particular, is being practiced at the
international level in coordination with moneylaundering gangs.

١ح٠حز جالثسٙدًح٧ الز٠ِٕٝ ج٬٬ػز دسق٠ؿ لٙ صر٬ػؿٝحز ج٬٢ٚسٝ ج١ح ؤ٠ٜ

The modern technologies have led to further
exposure to the risks of financial losses, apart from
the old risk of fraud related to "Insider Trading"
acts. When a bank's employee changes indebtedness
position fraudulently or when a broker carries out
unapproved deals or exceeds the limit of the deal,
both acts will expose the bank to potential
catastrophic losses in a short period of time.

ًفسد٠ٝ ج٪ؿ٬ٞٚسٝحل ج٬ ؾًف جالػس٩ٝ ايحٖر ا،صر٬ػؿٝحز ج٬٢ٚسٝؿ ؤؿّز جٚٝ٧

.ر٠ٌ٢٠ٝر ج٠٬ظفٝ ُوحدحز ج٨ؿٝ ٕ٧ِف٠ ًنح٢ ٧٥٧ ،َجل٧ لٜدن
٩ُٞ حفك٠ س،فذ ؾحور٧ دو، لر٬فثٝالز ج٠ِٕٝ ج٬٬حز سق٬ٞ٠ِٖ
.جل٧٠َ ُوحدحز ٓلل جأل٠ ١٧سِحٝ دح٫ٝ٧ؿٝ ج٨٧لس٠ٝج

ؾلحثفٞٝ سِفىٝؾحًف ج٠ ٍ جفسٗح٩ٝ) اInsider Trading ( حز٬ٞ٠ِد
فذ٧ر دو٬٢٧٬ؿ٠ رٝل ػح٬ دسِؿٛ٢دٝ ج٫ٌٗ٧٠  ؤػؿٟح٬ٙ ؿ٢ِٖ .ر٬ٝح٠ٝج
٧ؿذ ؤ٠ِس٠ ف٬ٓ حزٚٗلًحء دبظفجء و٧ٝ ؤػؿ جٟح٬ٙ ؿ٢ُ ٧ر ؤ٬ٝح٬جػس
فذ٠ؿ٠  ؾلحثف٩ٝ اٛ٢دِٝفى ج٬ ح٠٦٢٠ لٜ ١ر ٖحٚٗوٝؿ ج٧ق ػؿ٧دسظح
.زٙ٧ٝ ج١٠ فذ٬وٙ  ٖسفذ٫ٖ رٞ٠ػس٠

Using the internet for banking activity also exposes
banks to new risks. Skillful fraudsters, who use
latest technologies and deeply know the underlying
deficiencies of internal control procedures at banks,
represent an increasing danger of Cyber Crime.

ٛ٧٢دِٝفى ج٬ ز٢سف٢٘ جال٬ ًف١ُ ٫ٖوف٠ٝنحً ج٢ٝ ج٩ٝل ا٧سػٝ ج١ؤ
حز٬٢ٚسٝ ؤػؿش ج٩ُٞ ١٧ًِٞ٠ ١٧ٝػسح٠ٝ ٖح.ؿذ٬ؾحًف ظؿ٠ ٩ٝ اٛٝـٜ
٨ؿٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ اظفجءجز ج٫ٖ ر٢٠حٜٝيِٕ جٝحً جٚ٢ ٩ُٞ٧ ٘٠ِد
ر٬٢٧سفٜٝر جال٠٬ظفٝؾحًف ج٠ ١٠ ًح٬٠ح٢س٠ ً ؾًفج١٧ٞص٠٬ ٟ٥٧ ٛ٧٢دٝج
.)"Cyber Crime"(

It is not expected that the information about cyber
crime mentioned in theses guidelines would cope
with the rapid advancement of technological
development. Therefore, banks should always be
acquainted with the latest technological methods
used by fraudsters so as to be able to detect, control
and combat fraud. For this purpose, the internal
systems and procedures must continually be
developed for observing and analyzing fraud trends
to develop appropriate means to combat it. These
important developments shall then be summarized
and circulated to the bank's employees. The plan to
combat and control fraud mentioned in these
guidelines include a number of suggestions.

ر٬٢٧سفٜٝر جال٠٬ظفٝل ج٧حز ػ٠٧ِٞ٠ٝخ جٜج٧ س١َ ؤٙ٧س٠ٝف ج٬ٓ ١٠٧
ظخ٧س٬ ٛٝـٝ .٫٢ٚسٝف ج٧ًسٞٝ َ٬لفٝ جٟؿٚسٝ جإلفنحؿجز ج٣ـ٥ ٫ٖ جفؿذ٧ٝج
٫سٝر ج٬٢ٚسٝفجز ج٧ًسٝ ؤػؿش ج٩ُٞ ِرًٞ٠  سٌل١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ
حٖػرٜ٠٧ درٙفج٠٧ ٕسنحٜلحثل ال٧ٝ ؤػؿش ج٩ُٞ٧ ١٧ٝػسح٠ٝح ج٦٠لسؾؿ٬
جإلظفجءجز٧ ر٠ٌ٢ف جأل٬٧ًفجف س٠ جلس٫ٔد٢٬ ر٬ٔحٝ ج٣ـ٦ٝ٧ .حل٬جالػس
٣ـ٥ ظحق٬ا٧ ٤حٖػسٜ٠ لحثل٧٧ حل٬حز جالػس٥ل جسظح٬ٞسػ٧ فوؿٝ ر٬ٞؿجؾٝج
حٖػرٜ٠  ؾًر١٠سسي٧ .ٛ٢دٝ ج٫ٌٗ٧٠ ٩ُٞ ح٦ِ٬ق٧س٧ ر٠ح٦ٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝج
١٠ ً جإلفنحؿجز ُؿؿج٣ـ٥ ٫ٖ جفؿذ٧ٝحل ج٬حز جالػس٬ٞ٠ُ درٙفج٠٧
.١نإٝـج ج٦سفجػحز دٙجال
 خعبيٌى يؤششج اهٌلد اهعرتً اهشعودي واهخطوط اإلرضبدٌج6-2

2-6 SAMA's Circulars & Supporting Guidelines

: اهيشبٌدث

SAMA has issued a number of circulars concerning
fraud. To obtain these circulars, refer to "(SAMA's
Circular Manual) - Section 120 entitled "Economic
Crimes". The following table describes briefly subsections of the circulars related to economic crimes
in this Manual:

ل٧ػوٝ ج١ٜ٠٬٧ .حل٬ جالػس١ دنإٟ٬٠سِحٝ ج١٠ ًئللر ُؿؿج٠ٝؤوؿفز ج
١ج٧٢ِ د120 ٟلٚٝ ج٫ٖ "ح٠ لحٟ٬٠ل سِح٬ٝ "ؿ٫ٖ ٟ٬٠سِحٝ ج٣ـ٥ ٩ُٞ
ر٬ُٗفٝ جٟلحٙظحق جأل٬وٕ دب٬ ٫ٝسحٝل ج٧ظؿٝ ج."ر٬سوحؿٙ جالٟظفجثٝ"ج
:ل٬ٝؿٝـج ج٥ ٫ٖ ر٬سوحؿٙ جالٟظفجثٝر دحٞسو٠ٝ جٟ٬٠سِحٞٝ
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ٟ٬٠ِسٍٝ ج٧ي٧٠

Section

Circular Subject

120/1

Notifying authorities concerned of

ٟلٚٝج
1/120

حل٬حل جالػس٠ُ دإ١٠ًحز جألٞادالّ ل

fraud operations
120/2

Guidelines

2/120

to combat financial

حل٬جالػس٧ ٫ٝح٠ٝحٖػر جالدسقجق جٜ٠ٝ افنحؿجز

embezzlement and fraud
120/3

Guidelines

to

combat

3/120

money-

جل٧٠حٖػر ٓلل جألٜ٠ٝ افنحؿجز

laundering
120/4

4/120

Attempts of forging the national

ح٦حٖػسٜ٠ ؿ٧٦ظ٧ ر٬٢ً٧ٝر جٞ٠ِٕٝ ج٬٬الز سق٧ػح٠

currency and efforts to combat them
120/5

5/120

Attempts of forging foreign currency

ؿ٧٦ظ٧ ر٬د٢الز جألظ٠ِٕٝ ج٬٬الز سق٧ػح٠
ح٦حٖػسٜ٠

and efforts to combat them
120/6

6/120

Attempts of forging documents and

ح٦حٖػسٜ٠ ؿ٧٦ظ٧ ؿجز٢لس٠ٝف ج٬٧سقٝ الز٧ػح٠

efforts to combat them
120/7

7/120

Other banking fraud operations

٨ ؤؾف٫ٜ٢حل د٬حل جػس٠ُؤ
8/120

120/8

ر٬ٖوف٠ٝحقُحز ج٢٠ٝر ج٬٧ر سل٢ظٝ

Committee for Resolution of Banking
Disputes

120/9

Committee

for

9/120

Combating

٫ٝح٠ٝحل ج٬جالػس٧ حٖػر جالؾسالكٜ٠ ر٢ظٝ

Embezzlement and Financial Fraud
10/120
120/10

Bank Treasury Committee

120/11

Banking complaints and disputes

120/12

Currency counting and examination

ٛ٢دٝر ج٢٬ر ؾق٢ظٝ
11/120
ر٬ٜ٢دٝحقُحز ج٢٠ٝج٧ ٨٧ؿُحٝج
12/120
ٗػهٝ ج١حثٜ٠٧ الز٠ُِٝؿ ج

machines
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SAMA has also issued a number of guidelines and
supporting booklets that should be read along with
these controls . They include the following :

٫سٝؿذ ج٢لح٠ٝدحز ج٬سٜٝج٧  جإلفنحؿجز١٠ ًئللر ُؿؿج٠ٝح ؤوؿفز ج٠ٜ

Manual of Guidelines for Combating Embezzlement
and Financial Fraud
Managing operational risks through insurance
programs.
Manual of company security standards.
Internal control guidelines for commercial banks.
Accountancy criteria for commercial banks.
Minimum conditions for actual security.
Minimum conditions for security systems.
Rules governing the opening of bank accounts in
Saudi Arabia and General operational Guidelines.
Directions for security guards.
Procedures of protecting cash money during
transportation.
Guidelines on combating and control of moneylaundering activities via banking system.
Guidelines on internet banking security.

.١٬٠سإٝط ج٠٘ دفج٬ ًف١ُ ر٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٝاؿجفذ ج

:٫ٞ٬ ح٠ ل٠ سن٫٥٧ .ًجد٧يٝ ج٣ـ٥ َ٠ ١٠سقجٝح دح٦فجءسٙ ظخ٧س٬
٫ٝح٠ٝحل ج٬جالػس٧ حز جالؾسالك٬ٞ٠ُ حٖػرٜ٠ ل افنحؿجز٬ٝؿ
.حزٜنفٞٝ ١٠ل جأل٬ٝف ؿ٬٬ِح٠
.ر٬سظحفٝ جٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝافنحؿجز ج
.ر٬سظحفٝ جٛ٧٢دٞٝ ر٬ػحلد٠ٝف ج٬٬ِح٠ٝج
.٫ِٞٗٝ ج١٠ألٝ ح٬٢ؿًٝ ج٧نفٝج
.١٠ر جأل٠ٌ٢ح أل٬٢ؿًٝ ج٧نفٝج
.ح٦ٞ٬ٔسنٝ ر٠ِحٝجُؿ ج٧ٚٝج٧ ػلحدحزٝجُؿ ٖسغ ج٧ٙ
. حخ٥ل جإلف٬٧٠س٧ جل٧٠حٖػر ٓلل جألٜ٠ جُؿ٧ٙ
.١٠ل ػفجك جأل٠ُ حز٠٬ِٞس
.لٚ٢ٝحء ج٢ؿ ؤصٚ٢ٝر ج٬ح٠اظفجءجز ػ
.٫ٜ٢دٝ جٌٟح٢ٝجل ُدف ج٧٠نحًحز ٓلل جأل٢ درٙفج٠٧ ر٬ح٠ػٝ افنحؿجز
.٫ٜ٢دٝز ج٢سف٢ جال١٠ ؤ١افنحؿجز دنإ
:  خطج ينبفحج االحخٌبل-3

3- Plan for Combating Fraud

:  يلديج1-3

3-1 Introduction
It is necessary for every bank to set an integrated
plan to combat fraud so as to address all aspects of
the fraud problem. These guidelines suggest 9 basic
conditions to develop an effective plan to combat
fraud in commercial banks by building on and
adopting the best international practices in this area.
These conditions are the following:
First:
A strategy to combat and prevent fraud.
Second: Regulatory framework and responsibility
structuring .
Third: Assessing fraud risks.
Fourth: Spreading awareness with regard to fraud .
Fifth: Control procedures.
Sixth: Control and follow – up.
Seventh: Fraud notification methods.
Eight: Investigation criteria.
Ninth: Conduct and disciplinary criteria

حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ رٞ٠حٜس٠ يَ ؾًر٧ دٛ٢ل دٜ ٟ٧ٚ٬ ١فذ ؤ٧يفٝ ج١٠
ً٧حز سلِر نف٠٬ِٞسٝ ج٣ـ٥ سفعٚس٧ .حل٬خ جالػس٢ج٧َ ظ٬٠ظر ظِٝح٠ٝ
،ر٬ؿ٧ِلٝ جٛ٧٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ رُٞف ؾًر ٖح٬٧ًسٝ ر٬ؤلحل
ـج٥ ٫ٖ ر٬ٝ٧ؿٝحفلحز ج٠٠ٝحؿ ؤٖيل ج٠جُس٧ فجظِر٠ ٩ٝحؿ ا٢ دحاللسٛٝـ٧
:٫ٝسحٝحٜ ٫٥ سفػرٚ٠ٝسلِر جٝر ج٬ً جأللحل٧نفٝ ج٣ـ٥٧ .ظحل٠ٝج
. حدرٙفٝحلر ج٬ل٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ر٬ظ٬ السفجس:ل٧جأل
. ر٬ٝ٧لئ٠ٝر ج٬ٜٞ٬٥٧ ٫٠٬ٌ٢سٝ جإلًحف ج:٫٢صحٝج
. حل٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚ س:شٝصحٝج
. حل٬ جالػس١ دنإ٫ُ٧ٝنف ج٢ :َفجدٝج
. درٙفج٠ٝ اظفجءجز ج:ك٠ؾحٝج
.سحدِر٠ٝج٧ حدرٙفٝ ج:لحؿكٝج
.حل٬ جالػس١ُ ّر جإلدال٠ٌ٢ ؤ:َلحدٝج
.٘٬ٚسػٝف ج٬٬ِح٠ :١٠صحٝج

These conditions and guidelines are general, not
detailed. They contain a list of issues that need to be
addressed in depth by any bank in accordance with
its own circumstances. The bank is responsible for
developing the necessary measures, standards,
systems and operations for effective application and
follow up of these conditions as part of an ongoing
campaign launched by the bank with all its sections
and departments to combat fraud.
The conviction of how important is risk
management represents an essential part of
combating fraud. By using management techniques,
the management can clearly determine most

خ٬سإؿٝج٧ ٛ٧ٞلٝف ج٬٬ِح٠ :َسحلٝج
ر٠حثٙ ١٠ر سسي٬ٞ٬ر ال سٗو٠ ُح٫٥ ر٬حز جإلفنحؿ٠٬ِٞسٝج٧ ً٧نفٝ ج٣ـ٥
٤ٖ٧ ػلخ ٌفٛ٢ د٪دل ؤٙ ١٠ ٘٠ِظر دِٝح٠ٞٝ  سػسحض٫سٝف ج٧٠دحأل
ف٬٬ِح٠ٝج٧ ف جإلظفجءجز٬٧ًر س٬ٝ٧لئ٠ ٛ٢دٝ ُحس٘ ج٩ُٞ َٚس٧ .ؾحورٝج
رُٞفذ ٖح٧ً دو٧نفٝ ج٣ـ٥ ٘٬سًدٝ ر٠القٝحز ج٬ٞ٠ِٝج٧ ر٠ٌ٢جأل٧
حٖػرٜ٠ٝ ٤ٞ٠حٜ دٛ٢دٝح ج٦٢ن٬ فذ٠لس٠ رٞ٠ ػ١٠ ظقءٜ ح٦سحدِس٠٧
.حل٬جالػس
.ؾحًف٠ٝر اؿجفذ ج٬٠٥حٍ دإ٢سٙ جال٧٥ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ خ٧ٞف ؤل٥٧ظ
ِٕيٝحً جٚ٢ ٌِٟ٠ ع٧ي٧ سػؿؿ د١َ ؤ٬ًحز جإلؿجفذ سلس٬٢ٚ سٟٖدحلسؾؿج
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deficiencies of controls and take proper measures to
redress wrong control mechanisms or introduce
additional techniques.

درٙفج٠ٝحز ج٬ٝر إلوالع آ٠القٝف ج٬سؿجدٝ سسؾـ ج١ؤ٧ ًجد٧يٝ ج٫ٖ

The following sections discuss the basic nine
conditions separately. Each section starts with a
general brief introduction, followed by specific
guidelines aimed at helping banks in their efforts to
address their own requirements.

ش٬ دػ٣ ػؿ٩ُٞ لٜ سلِرٝر ج٬ً جأللحل٧نفٝر ج٬ٝسحٝم جألظقجء جٙح٢س

3-2 The First Basic Condition: Strategy of Fraud
Combat and Control Policy

 إشخراخٌجٌج ينبفحج االحخٌبل: اهضرط األشبشً األول2-3

.ر٬ٖحز ايح٬٢ٚ اؿؾحل س٧ٗر ؤ٬ِيٝج

٩ٝؿٕ ا٦ػؿؿذ س٠ ح افنحؿجز٦٬ٞظقذ س٧٠ ر٠ر ُح٠ؿٚ٠ل ظقء دٜ دؿؤ٬
.ؾحورٝح ج٦حظحس٬ظر جػسِٝح٠ٝ ح٥ؿ٧٦ ظ٫ٖ ٛ٧٢دٝلحُؿذ ج٠

:وشٌبشج اهركبتج
:  يلديج1-2-3

3-2-1 Introduction
Each bank shall have a comprehensive and
integrated written policy for fraud combat and
control along with the supervision details on fraud
and corruption combat. This policy shall draw all
procedures and measures appropriate for the bank
concerned, along with a wide range of
complementary anti-fraud procedures. The policy
must adopt the risk management method to combat
and control fraud. The main purpose of the policy is
to promote awareness and compliance among
employees, determine the bank’s departments in
charge of combating and controlling fraud, and
applying the plan’s various aspects of combating
and controlling fraud. To assess the effectiveness of
the plan, it must be followed up and assessed
internally and externally.
3-2-2 Guidelines
1. The bank must lay down and promulgate a written
policy for fraud combat and control; and it should be
circulated to its staff.
2. This policy must include the bank’s control
measures for combating fraud and corruption, set the
goals to be achieved, and should combine the
existing policies and measures related to fraud and
corruption combat.
3. The policy can be presented in one document or
in a set of booklets, instructions, circulars, and
guidelines which generally explain the elements of
the bank’s strategy.
4. The policy must be based on the bank’s risk
analysis in terms of its internal and external
environment and it should adopt the method of risk
management for fraud control (This aspect is
included in the basic third condition entitled
“Assessment of Fraud Risk”).
5. The policy must be comprehensive and cover the
bank’s essential functions and activities.
6. The policy must be integrated without any
conflict between independent elements.
7. As a minimum, the policy must cover the basic
conditions stated in 3-1.
8. The policy of fraud combat must define in details

رٞ٠حٜس٠٧ رٞ٠در نح٧سٜ٠ حلر٬ ل٤٬ؿٝ ١٧ٜ٬ ١ ؤٛ٢ل دٜ ٩ُٞ ١٬ِس٬
حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ درٙفج٠ٝل ج٬َ سٗحو٠ ٤دسٙفج٠٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ
جإلظفجءجز٧ ف٬سؿجدٝحٖر جٜ حلر٬لٝ ج٣ـ٥ ٟ سفل١ظخ ؤ٬٧ .ٗلحؿٝج٧
ف٬سؿجدٝ ج١٠ رٞ٠ٜ٠٧ جلِر٧ رٞلٞخ ل٢ ظح٩ٝ ا،١٬ِ٠ٝ جٛ٢دٞٝ ػرٝوحٝج
ؾحًف٠ٝخ اؿجفذ ج٧ٞحلر ؤل٬لٝ ج٣ـ٥ ٩٢ سسد١ظخ ؤ٬٧ .حل٬الػسٝ يحؿذ٠ٝج
٣ـ٦ٝ ٫ل٬فثٝٔفى جٝ ج١٧ٜ٬ ١ظخ ؤ٬ ح٠ٜ ،حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ٝ
٧٥ ١٠  سػؿؿ١ج٧ ،١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٬ دٟسقجٝجال٧ ٫ُ٧ٝنف ج٢ ٧٥ حلر٬لٝج
ٕٞؾس٠ ٘٬ سًد١ُ٧ حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ١ُ ٛ٢دٝ ج٫ٖ ل٧لث٠ٝج
ؾًرٝر ج٬ٝ ِٖحٟ٬٬ٚ ؤظل س١٠٧ .حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ خ ؾًر٢ج٧ظ
.ؾحفضٝج٧ ؿجؾلٝ ج١٠ ٟ٬٬ٚسٝج٧ سحدِر٠ٞٝ ؾًرٝ ج٣ـ٥ َ سؾي١ظخ ؤ٬
:  اإلرضبداح2-2-3
ٟس٬٧ ٤دسٙفج٠٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ در٧سٜ٠ حلر٬يَ ل٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ -1
.٤٬ٌٗ٧٠ ٩ُٞ ح٦ِ٬ق٧س
١ؤ٧ ٗلحؿٝحٖػر جٜ٠٧ حل٬الػسٝ ٛ٢دٝدر جٙفج٠ حلر٬لٝ ج٣ـ٥ ١٠ سسي-2
 سسول٫سٝجإلظفجءجز ج٧ ر٠حثٚٝحلحز ج٬لَٝ ج٠ سظ١ؤ٧ ٕؿج٥سيَ جأل
. ٗلحؿٝج٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠د
١٠ ُر٧٠ظ٠ ٫ٖ ٧جػؿذ ؤ٧ رٚ٬ص٧ ٫ٖ حلر٬لٝ سفؿ ج١ ؤ١ٜ٠٬ -3
حوف٢ُ ح٦ٞ٠ظ٠يغ د٧جإلفنحؿجز س٧ ٟ٬٠سِحٝج٧ حز٦٬ظ٧سٝج٧ ّدحز٬سٜٝج
.ٛ٢دٝر ج٬ظ٬السفجس
٤ثس٬ش د٬ ػ١٠ ٛ٢دٝؾحًف ج٠ ل٬ٞ ؤلحك سػ٩ُٞ حلر٬لٝ جٟ٧ٚس-4
درٙفج٠ ١ؾحًف دنإ٠ٝخ اؿجفذ ج٧ٞ ؤل٩٢ سسد١ؤ٧ ر٬ؾحفظٝج٧ ر٬ٞؿجؾٝج
ٟ٬٬ٚ "س١ج٧٢ِش دٝصحٝ ج٫نفً جأللحلٝخ ج٢ظحٝـج ج٥ ٫ًٔ٬( حل٬جالػس
.)"حل٬ؾًف جالػس
.٤نحًحس٢٧ ٛ٢دٞٝ ر٬٧٬ػٝحوف ج٢ِٝ ج٫ًٔ س١ؤ٧ رٞ٠حلر نح٬لٝ ج١٧ٜس-5
.رٞٚلس٠ٝحوف ج٢ِٝ ج١٬ سيحفخ د٪ ؤ١٧ر ؿٞ٠حٜس٠ حلر٬لٝ ج١٧ٜس-6
.1-3 ٫ٖ فذ٧ٜـ٠ٝر ج٬ً جأللحل٧نفٝ ج٩٢ح جألؿ٥حلر دػؿ٬لٝ ج٫ًٔس-7
حٖػرٜ٠ ر٢ظٝ ل ؤُيحء٬سٗوٝحل دح٬حٖػر جالػسٜ٠ حلر٬سػؿؿ ل-8
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١٠ ١٬٬ل٬ فث١٬ٌٗ٧٠ ١٠ ٗرٝئ٠ٝ ج.ح٦ؤٓفجي٧ ح٦ٞ٠ُ ً٘ح٢٧ حل٬جالػس

the members of the fraud combat committee, its
business scope and purposes. The committee, which
consists of senior officers from the bank’s various
departments, shall be responsible for the
development, application and coordination of the
policy (refer to the second basic condition entitled
“Regulatory
Framework
and
Responsibility
Structuring”).
9. Executive officials must set a good example of
integrity regarding compliance with the essence and
provisions of the policy of combating and
controlling fraud. They must also realize that they
are responsible and accountable for creating and
preserving an ethical atmosphere that would help in
thwarting fraud and encouraging notification of any
violation of acceptable standards.
10. The bank must designate sufficient staff
members and resources to ensure the success of the
policy of combating and controlling fraud. Senior
officials’ clear commitment in terms of the
designated time and resources would help in sending
a clear message to the employees that the
management will not be lenient in combating
corruption.
11. All employees must be aware of their
responsibilities regarding the combat, detection,
notification, and investigation of fraud (refer also to
the fourth basic condition entitled “Promoting
Awareness of Fraud”).
12. It will be appropriate that the operational organ
participate in drafting the policy of fraud combat to
determine potential areas where corruption may take
place and how it can be minimized.
13. It is important to keep the operational organ
always informed of the developments, application,
accomplishments and benefits of the policy in order
to promote compliance with the policy’s purposes
on the broadest scale.
14. Joint action and promotion of regulatory culture
help banks to benefit from accumulated expertise
and ideas.
15. The policy of combating and preventing fraud
must be adapted and updated in so far as to reflect
developments in the bank and its operational
environment. For this purpose, the policy and its
efficiency to achieve the reappraised goals must be
periodically reviewed, at least every two years; or
whenever changes occur in the operational
environment which may weaken the capacity of
such policy to combat and control fraud, and its
ability to meet reassessed objectives.

ح٦ٚ٬ل٢س٧ ح٦ٚ٬سًد٧ حلر٬لٝ جٛٞف س٬٧ً س١ُ رٝ٧لث٠ ٛ٢دٝ جٟلحٕٙ ؤٞؾس٠
ر٬ٜٞ٬٥٧ ٫٠٬ٌ٢سٝ "جإلًحف ج١ج٧٢ِ د٫٢صحٝ ج٫نفً جأللحلٝ(فجظَ ج
.)"ر٬ٝ٧لئ٠ٝج
ؿ٬ٚسٝج٧ ر٥قج٢سوفٕ دٝذ دح٧ؿٚٝج ج٧٢٧ٜ٬ ١ ؤ١٬٬ـ٬ٗ٢سٝ ج١٬ٝ٧لث٠ٝ ج٩ُٞ-9
١ظخ ؤ٬ ح٠ٜ .٤دسٙفج٠٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ حلر٬ه ل٧و٢٧ ع٧دف
٫ٙحؼ ؤؾال٢٠ ظحؿ٬ ا٫ٖ ػحلدر٠ٞٝ ١٬ِؾحي٧ ١٬ٝ٧لث٠ ٟ٦٢ج دإ٧ٜؿف٬
٪ ؤ١ُ َّ جإلدال٬سنظ٧ حل٬ اػدحً جالػس٩ٝ ا٪ئؿ٬ ح٠٠ ٤٬ُٞ ػحٌٖر٠ٝج٧
.رٝ٧دٚ٠ٝف ج٬٬ِح٠ٞٝ ٘ؾف
١ح٠يٝ ٨جفؿ جألؾف٧٠ٝج٧ ر٬دنفٝحوف ج٢ِٝ ج١٠ ٫ٜٗ٬ ح٠ فوؿ-10
دحفٜ ١٠ جيغ٧ٝ جٟسقجٝ ٖحال.حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ظحع ل٢
 افلحل انحفذ٫ٖ لحُؿ٬ ،جفؿ٧٠ٝفوؿ ج٧ زٙ٧ٝش ج٬ ػ١٠ ١٬ٝ٧لث٠ٝج
.ٗلحؿٝحٖػر جٜ٠ ٫ٖ ١٧ح٦ سس١ٝ  جإلؿجفذ١ دح١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ٝجيػر ا٧

حٖػرٜ٠ر دِٚٞس٠ٝ جٟ٦حس٬ٝ٧لئ٠ ج٧ِ٬ ١ ؤ١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ظ٩ُٞ-11
ًنفٝيحً ج٬ (فجظَ ؤ٤٢٘ دنإ٬ٚسػٝج٧ ٤٢ُ ّجإلدال٧ ٕنٜٝج٧ حل٬جالػس
.)حل٬ جالػس١ دنإ٫ُ٧ٝنف ج٢" ١ج٧٢ِفجدَ دٝ ج٫جأللحل
حلر٬ٔر ل٬يَ و٧ ٫ٖ ٫ٞ٬ٔسنٝحق ج٦ظٝ جٛ انفجٟالث٠ٝ ج١٠ ٤٢ؤ-12
ح٦و٬ٞٚ س١ٜ٠٬ ٕ٬ٜ٧ ٗلحؿٝظؿ ٖفه ج٧ س١٬ؿ ؤ٬سػؿٝ حل٬حٖػر جالػسٜ٠
.٩٢ػؿ جألؿٞٝ
٩ُٞ فجف٠ دحلس٫ٞ٬ٔسنٝحق ج٦ظٝ اًالٍ ج١حٜ٠ر د٬٠٥ جأل١٠-13
ٟسقجٝق جال٬سِقٝ َٖح٢٠ٝج٧ ظحقجز٢جإل٧ ح٦ٚ٬سًد٧ حلر٬لٝفجز ج٧ًس
.ً٘ح٢ َل٧ ؤ٩ُٞ حلر٬لٝ جٛٞدإٓفجى س

٩ُٞ ٛ٧٢دٝر ج٬٠٬ٌ٢سٝحٖر جٚصٝنف ج٢٧ ٫ُح٠ظٝل ج٠ِٝلحُؿ ج٬-14
.ِر٠ظ٠ٝحف جٜٖجأل٧ ؾدفجزٝ ج١٠ جاللسٗحؿذ
كِٜش س٬حل دػ٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ش ل٬سػؿ٧ ٕ٬٬ٜس-15
فجظِر٠ ٟس٬ ٔفىٝـج ج٦ٝ٧ . ر٬ٞ٬ٔسنٝ ج٤ثس٬ د٫ٖ٧ ٛ٢دٝ ج٫ٖ فجز٬٬ٔسٝج
ثر٬دٝ ج٫ٖ فجز٬٬ٔش س٧ؿ ػؿ٢ُ ٧صالً ؤ٠ ١٬س٢ل لٜ ًح٬ف٧حلر ؿ٬لٝج
درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ٩ُٞ حلحز٬لٝ جٛٞؿفذ سٙ ٕ إليِح٪ر سئؿ٬ٞ٬ٔسنٝج
ِحؿ٠ٝر جألٓفجى ج٬دٞ س٩ُٞ ح٦ؿفسٙ يحً اللسِفجى٬ؤ٧ حل٬جالػس
.ح٦٠٬٬ٚس
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3-3
Second Basic Condition: Regulatory
Framework and Responsibility Structuring

 اإلطبر اهخٌظٌيً وهٌنوٌج:ًٌ اهضرط األشبشً اهذب3-3

3-3-1 Introduction
A comprehensive and effective regulatory
framework as well as a structure of responsibilities
must be developed to execute the comprehensive
policy of fraud control approved by the bank,
partially by application of sound domestic control
systems. A fraud control committee must be formed
to lay down the policy, coordinate and follow up its
application, and provide the necessary support to its
chief executive. All levels of management must be
involved in the implementation of this policy.

:  يلديج1-3-3

: اهيشؤوهٌج

ـ٬ٗ٢سٝ حز٬ٝ٧لئ٠ ر٬ٜٞ٬٥٧ ِّٖحل٧ ل٠ نح٫٠٬ٌ٢ف اًحف س٬٧ًظخ س٬
ـ٬ٗ٢ح س٦٢٠سي٬ ،ٛ٢دٝح ج٥ؿ٠ِس٬ ٫سٝر جٞ٠نحٝحل ج٬در جالػسٙفج٠ حلر٬ل
حل٬در جالػسٙفج٠ٝ ر٢ظٝ ١٬٧ٜ س٫ٔد٢٬٧ .ر٠٬ٞر ل٬ٞدر ؿجؾٙفج٠ ر٠ٌ٢ؤ
٧ .ح٦ٝ ر٠القٝؿذ ج٢لح٠ٝف ج٬ٖ٧س٧ ح٥ـ٬ٗ٢سحدِر س٠٧ ٘٬ل٢س٧ حلر٬لٝيَ ج٧ٝ
.حلر٬لٝ ج٣ـ٥ ـ٬ٗ٢ س٫ٖ حز جإلؿجفذ٬٧لس٠ َ٬٠ ظٛانفج

:  اإلرضبداح2-3-3

3-3-2 Guidelines
1. The regulatory responsibility for adopting the
bank’s comprehensive fraud-combat strategy and
each of its elements must be clearly determined and
the bank’s management and employees must be
informed thereof.
2. There must be an independent committee as
mentioned in 3-3-1 concerned with fraud combat
and control in the bank, and the following is
recommended:
The task of a fraud control committee is to lay
down, coordinate and follow up a policy for fraud
detection and investigation.
Defining the responsibility for fraud control in clear
terms.
Applying a clear structure to notify of fraud acts.

حٖػرٜ٠ٝ رٞ٠نحٝ جٛ٢دٝر ج٬ظ٬ر إللسفجس٬٠٬ٌ٢سٝر ج٬ٝ٧لئ٠ٝؿ ج٬سػؿ-1
ٛ٢دٝادالّ اؿجفذ ج٧ ع٧ي٧ لٜح د٥حوف٢ُ ١٠ وف٢ُ لٜٝ٧ حل٬جالػس
.ٛٝل ـٜ د٤٬ٌٗ٧٠٧
ر٬٢ِ٠ 1-3-3 ٫ٖ فٜح ـ٠ٜ رٞٚلس٠ ر٢ظٝ ٛح٢٥ ١٧ٜ س١ ؤ٫ٔد٢٬-2
:ر٬ٝسحٝف ج٧٠ دحأل٫و٧٢ ح٠ٜ ،ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠د
حلر٬سحدِر ل٠٧ ٘٬ل٢س٧ َي٧ ٫٥ حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ر٠٦٠ ١٧ٜس
.٤٢٘ دنإ٬ٚسػٝج٧ حل٬ جالػس١ُ ٕنٜٝج
.ع٧ي٧ لٜحل د٬در جالػسٙفج٠ ر٬ٝ٧لئ٠ ؿ٬سػؿ
.حل٬ جالػس١ُ ّإلدالٝ جيػر٧ ر٬ٜٞ٬٥ ـ٬ٗ٢س
حلر٬ ل٫ٖ ع٧ي٧ د١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠حز ظ٬ٝ٧لئ٠٧ جف٧٘ ؤؿ٬ص٧س-3

3. Roles and responsibilities of all employees must
be documented clearly in the policy for combating
and controlling fraud. Each employee must know
whom to call and what he should do when
suspecting a fraud act.

ح٠٧ سول٬ ١٠ِفٕ د٬ ١ٌٕ ؤ٧٠ لٜ ٩ُٞ .حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠
.٫ٝح٬نحً جػس٢ د٣ؿ جالنسدح٢ُ ٤ِٖٞ ٤٬ُٞ ظخ٬

:  يشؤوهٌبح اإلدارث1-2-3-3

3-3-2-1 Management Responsibilities
1. The bank’s management is responsible for fraud
combat. Therefore, it clearly bears the responsibility
for laying down and determining the regulatory
responsibility for fraud combat and prevention.

ل جإلؿجفذ٠ سسػٛٝـٝ .حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ١ُ رٝ٧لث٠ٝ ج٫٥ جإلؿجفذ-1
حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ ر٬٠٬ٌ٢سٝر ج٬ٝ٧لئ٠ٝؿ ج٬سػؿ٧ َي٧ ر٬ٝ٧لئ٠ ٟل سحٜدن
.٤ِ٢٠٧
ر٬اللسنحفجز جإلؿجفٝ ر٬٠ِٝحٝحز جٜنفٝ ج١ُ وحؿفذٝؿفجلحز جٝسؿل ج-2

2. Studies issued by international administrative
consultation firms indicate that the behavior of
senior officials and executives is one of the most
important aspects of creating an ethical atmosphere
in any institution. Therefore, good behavior starts at
the top of the pyramid and goes down to the base
through the conduct of senior officials who must
first behave with integrity and adopt the principles
they advocate. In view that the conduct of an
employee and its stand inside a big financial
institution are affected greatly by the senior
management, directors should set a good example
by following valid control procedures in the

حؼ٢٠ ٘ٞخ ؾ٢ج٧ ظٟ٥ ؤ١٠ ٧٥ ،ٛ٢دٝ ج٫ٖ ١٬٬ـ٬ٗ٢سٝدحف جٜ ٛ٧ٞ ل١ؤ
ر٠ٙ ١٠ غ٬وػٝ جٛ٧ٞلٝدؿؤ ج٬ ١ظخ ؤ٬ ٛٝـٝ نإذ٢٠ ٪ ؤ٫ٖ ٫ٙؤؾال
ر٥قج٢ د١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ ّٕحُؿذ ُدف سوفٚٝ ج٩ٝالً ا٧ق٢ لٚس٢٬٧ ٟف٦ٝج
 ؿجؾل٤ٗٙج٧٠٧ ٌٕ٧٠ٝ جٛ٧ٞ ل١ٌفجً أل٢٧ ، ٤ د١٧حؿ٢٬ ح٠ حفلر٠٠٧
٩ُٞ ١٬ِس٬ ـجٝ ، ح٬ِٞٝفجً دحإلؿجفذ ج٬صٜ  سسإصف٨دفٜٝر ج٬ٝح٠ٝنإذ ج٢٠ٝج
٫ٖ ػر٬وػٝحدر جٙفٝ اظفجءجز جٟ٦ُذ دبسدح٧ؿٚٝج ج٧٢٧ٜ٬ ١ؿفجء ؤ٠ٝج
.ٟ٦ِٙج٧٠ ٟٜر دػ٬٠ٌح٢ٝ ؾف٘ جإلظفجءجز جُٟؿ٧ ر٬٠٧٬ٝ جٟ٦ٝح٠ُؤ
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performance of their daily work, and should not
violate regular procedures as a result of their
positions.
3. Studies also indicate that the more the board of
directors understands in depth banking operations,
the less the bank will be exposed to fraud acts.
Since the employee’s behavior and actions in large
institutions are greatly affected by the senior
management, the executives must set a good
example in following proper control measures in
their daily work and should not violate regulatory
rules and procedures because of their higher
positions.
4. Executives must realize the allegiance
responsibility associated with their position in
detecting and combating fraud. The responsibilities
of the management for detecting and combating
fraud must be documented at a strategic level in the
management’s plans and operation booklets.
5. At the operational level, the responsibility of
management for detecting and combating fraud must
be defined in the job descriptions, and in the head
office and branches’ circulars and code of conduct.
6. Directors must provide the necessary guidance
and support for employees regarding notification of
suspected fraud. If employees notified of dishonest
practices and did not receive necessary support from
the management, credibility of the policy of fraud
control would be undermined.
7. The official to be responsible for fraud cases
should enjoy broad responsibilities in the bank. This
task should not necessarily be a separate job. One of
the bank's employees may be entrusted with this task
in addition to his job provided that conflict among
responsibilities must be avoided. But it is necessary
that the person assigned for this mission be given
sufficient authority to deal with fraud effectively. In
some cases, the official in charge of fraud cases
must have the right of direct access to the top chief
executive.
3-3-2-2 Fraud Control Committee
A fraud control committee plays a major role in
setting a policy to combat fraud; and should ensure
that policies, measures and procedures included in
the comprehensive strategy for fraud control are
applied effectively. The committee oversees the
development of the elements contained in the nine
basic conditions for combating and controlling fraud
mentioned therein.
A fraud control committee must be formed to lay
down the policy, coordinate and follow up its
implementation, and to provide support to the top
chief executive, provided that the mission of fraud
combat and control shall not be confined to this
committee. Rather, all levels of management and
employees must be properly involved in promoting,
coordinating, and continually following up fraud

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

ٟ٦ٖ ٩ُٞ ١٬٬ـ٬ٗ٢سٝؿفجء ج٠ٝ ج١حٜ ح٠ّٜٞ ٤٢ ؤ٩ُٞ ؿفجلحزٝح سؿلّ ج٠ٜ-3
٫سٝحل ج٬جؿش جالػس٧ؾٗيز ػ٢ح ج٠ٜٞ ، ر٬ٖوف٠ٝحز ج٬ٞ٠ِٝ٘ دح٬ص٧
نإذ٢٠ٝ ؿجؾل ج٤ٗٙج٧٠٧ ٌٕ٧٠ٝ جٛ٧ٞ ل١ح ؤ٠د٧.ٛ٢دٝح ج٦ٝ سِفّى٬
١ؿفجء ؤ٠ٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬ ـجٝ ، ح٬ِٞٝفجً دحإلؿجفذ ج٬صٜ سإصف٬ ٨دفٜٝر ج٬ٝح٠ٝج
ر٬٠٧٬ٝ جٟ٦ٝح٠ُ ؤ٫ٖ ػر٬وػٝحدر جٙفٝ اظفجءجز جٟ٦ُذ دبسدح٧ؿٚٝج ج٧٢٧ٜ٬
.ٟ٦ِٙج٧٠ ٟٜر دػ٬٠ٌح٢ٝ ؾف٘ جإلظفجءجز جُٟؿ٧
١ُ ٕنٜٝ ج٫ٖ ٟ٥قٜف٠ٝ الء٧ٝر ج٬ٝ٧لئ٠ ج٧ِ٬ ١ؿفجء ؤ٠ٝ ج٩ُٞ-4
ٕنٜ ١ُ حز جإلؿجفذ٬ٝ٧لئ٠ ٘٬ص٧ سٟ٦٠ٝ ج١٠٧ .٤حٖػسٜ٠٧ حل٬جالػس
دحز٬سٜ٧  ؾًً جإلؿجفذ٫ٖ ٫ظ٬ جلسفجس٨٧لس٠ ٩ُٞ ٤حٖػسٜ٠٧ حل٬جالػس
.ل٬ٔسنٝج
حل٬نٕ جالػسٜ ١ُ ر جإلؿجفذ٬ٝ٧لئ٠  سػؿؿ،٫ٞ٬ٔسنٝ ج٨٧لس٠ٝ ج٩ُٞ -5
.ٍ٧ٗفٝج٧ قٜف٠ٝاظفجءجز ج٧ ٟ٬٠سِح٧ ٗر٬ٌ٧ٝوحٕ ج٧ ؤ٫ٖ ٤حٖػسٜ٠٧
ل٧ ػ١٬ٌٗ٧٠ٞٝ ؿذ٢لح٠ٝج٧ ٟالقٝ ج٤٬ظ٧سٝج ج٧ٖف٧٬ ١ؿفجء ؤ٠ٝ ج٩ُٞ -6
حفلحز٠٠ ١ُ ١٧ٌٗ٧٠ّْٝ جٞ ٖبـج د.٤ د٤نسد٠ٝحل ج٬ جالػس١ُ ّجإلدال
حلر٬ؿ لٚٗ جإلؿجفذ س١٠ ر٠القٝؿذ ج٢لح٠ٝح ج٥ج دِؿ٧ٚٞس٬ ٟٝ٧ ر٦٬ق٢ ف٬ٓ
.ح٦س٬ٙوؿج٠ حل٬ جالػس٩ُٞ حدرٙفٝج
ٟح٬ٚٝ ج١٠ ٤٢ٜ٠حز س٬ٝ٧لئ٠حل د٬حٖػر جالػسٜ٠ ١ُ ل٧لث٠ٝسَ ج٠س٬-7
ر٠٦٠ٝ ج٣ـ٥ ٫ٝ٧ س٪ف٧يفٝ ج١٠ ك٬ٝ٧ .ٛ٢دًٝح٘ ج٢ ٩ُٞ ٤ٞ٠ِد
٣ـ٦ دٟح٬ٚٝ دحٛ٢دٝ ج٫ٖ ١٬ٞ٠ِحٕٝ ؤػؿ ج٬ٜٞ س١ٜ٠٬ ر دلٞٚلس٠ ٗر٬ٌ٧ٜ
. ح ز٬ٝ٧لئ٠ٝ ج١٬سِحفى دٝ جًٟر ُؿ٬ نف٤ٝح٠ُ ؤ٩ٝر ايحٖر ا٠٦٠ٝج
ر٬والػٝر ج٠٦٠ٝ ج٣ـ٦ٝ ١٬ِ٠ٝنؾه جٝ ج٩ًِ٬ ١ ؤ٪ف٧يفٝ ج١٠ ١ٜٝ
ػحالزٝ دِى ج٫ٖ ظخ٬٧ .رُٞفذ ٖح٧حل دو٬َ جالػس٠ ل٠سِحٞٝ ر٬ٖحٜٝج
ح٬ِٞٝحز ج٬٧لس٠ٝدحنف دح٠ٝحل ػ٘ جالسوحل ج٬ جالػس١ُ ل٧لث٠ٞٝ ١٧ٜ٬ ١ؤ
. ٛ٢دٞٝ
:  هجٌج يراكتج االحخٌبل2-2-3-3
حلر٬لٝيَ ج٧ ٫ٖ ًح٬ل٬فجً فث٧ ؿٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ِخٞس
ح٦٢٠ سسي٫سٝف ج٬سؿجدٝج٧ جإلظفجءجز٧ حلحز٬لٝ ج١ ؤ١٠ سصدزٝج٧
.رٝفذ ِٖح٧ح دو٦ٚ٬ سًدٟس٬ حل٬در جالػسٙفج٠ٝ رٞ٠نحٝر ج٬ظ٬جإللسفجس
حٖػرٜ٠ٝ سلِرٝر ج٬ً جأللحل٧نفٝحوف ج٢ُ ف٬٧ً س٩ُٞ ر٢ظٞٝسنفٕ ج٧
.ل٬ٝؿٝ ج٣ـ٥ ٫ٖ جفؿذ٧ٝحل ج٬در جالػسٙفج٠٧
ح٥ـ٬ٗ٢سحدِر س٠٧ ٘٬ل٢س٧ حلر٬لٝيَ ج٧ٝ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ ر٢ظٝ نحء٢ا
درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ر٠٦٠ ١٧ٜ ؤال س٩ُٞ ، ٪ـ٬ٗ٢سٝك ج٬فثٞٝ ؿذ٢لح٠ٝ جٟ٬ؿٚس٧
حز٬٧لس٠ َ٬٠ ظٛ سنسف١ظخ ؤ٬  دل.ر٢ظٞٝ ج٣ـ٦فذ د٧ػو٠ حل٬جالػس
حٖػرٜ٠ حلر٬٘ ل٬ل٢ س٫ٖ ػر٬وػًٝف٘ جٝ دح١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ جإلؿجفذ
.ح٦ٝ ط٬٧سفٝج٧ فجف٠ح دحلس٦سحدِس٠٧ حل٬در جالػسٙفج٠٧
.ح٦حس٬ٝ٧لئ٠٧ ر٢ظٞٝ ؤُيحء جٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ حلر٬سػؿؿ ل
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٫ٖ ر٬ل٬فثٝحز ج٬ٞ٠ِٝ ج١٧ٞص٠٬ ١٬ـٝ ج١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ ر٢ظٞٝل ج٠سن

combat and control policy.
The bank’s fraud combat policy must determine the
committee’s members and responsibilities.
The committee must include senior officials,
representing major business areas at the bank.
The committee must meet regularly, monthly if
possible, or at least once every three months. There
must be a possibility to hold emergency meetings to
discuss serious suspected cases of fraud.
One of the committee’s main tasks is to notify of
fraud and give support to the top chief executive
regarding all aspects of the bank’s fraud-combat
policy.
3-3-2-3 Fraud Investigation Unit
The fraud investigation unit’s role shall be to
investigate potential fraud cases against the bank.
This responsibility shall include collecting and
presenting the necessary evidence to support
administrative, disciplinary, or other measures such
as prosecution and recovery of the funds subject of
the fraud operation.
In addition to conducting the investigation role, the
investigation unit must provide the following:
Support, information, and advice to the fraud control
committee.
Support the detection and combat of fraud and
promote awareness thereof.
Support and guidance for the training on fraud
combat.
Reports to SAMA’s fraud database on a periodical
basis as instructed by SAMA.
Periodical reports on fraudulent cases shall be
submitted to the executive management.
Technical reports on recommendations to overcome
deficiencies in the internal control systems and
policies and procedures manuals.
Notifying insurance companies and submitting
claims to them for compensating incurred losses of
fraud.
A fraud database must be established for use by the
fraud combat unit. Therefore, this unit could be the
best group at the bank to maintain such a database.
The executive management may decide to assign the
responsibility of this task to another unit at the bank.
The database is an important instrument for
detecting and combating fraud and managing the
bank’s policy of fraud control. For easy reference
and determination of accountability, the database
must contain all details about actual and suspected
fraud cases.
The fraud database must keep, as a minimum, the
following details about each fraud case:
Reference number (relevant to related tangible
records).
The status quo (Has the file been closed or is it still
active).
Relevant information and dates, or the period in

.ٛ٢دٝج
،جػؿذ٧ فّذ٠ ١ٜٝ٧ ،١ٜ٠ح اـج ؤ٬ف٦ن٧ ، ٪ف٧ل ؿٜر دن٢ظَٞٝ ج٠سظس
حُحز٠ؿ جظسُٚ ر٬٢حٜ٠ اٛٝح٢٥ ١٧ٜ٬ ١ؤ٧ .ف٧٦ل صالصر نٜ لٙ جأل٩ُٞ
.ح٦ د٤نسد٠ٝفذ ج٬ًؾٝحل ج٬ ػحالز جالػس٫ٖ دػشٞٝ ًحفثر
ك٬فثٝؿذ ج٢لح٠٧ حل٬ جالػس١ُ ّر جإلدال٬ل٬فثٝر ج٢ظٞٝ جٟح٦٠ ١٠ -5
.حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬خ ل٢ج٧َ ظ٬٠ ظ١ دنإ٪ـ٬ٗ٢سٝج

:  وحدث اهخحلٌق تضأً االحخٌبل3-2-3-3

رٞ٠ػس٠ٝحل ج٬ ػحالز جالػس٫وٚ س٧٥ حل٬ جالػس١٘ دنإ٬ٚسػٝػؿذ ج٧ ف٧ؿ

ؿذ٢لح٠ٝ ر٠القّٝر جٝ جألؿٟ٬ؿٚس٧ َ٠ر ظ٬ٝ٧لئ٠ٝ ج٣ـ٥ ل٠سن٧ .ٛ٢دٝيؿ ج
رٚالػ٠ٝج٧  جإلظفجءجز١٠ ح٥ف٬ٓ ٧ر ؤ٬د٬سإؿٝ ج٧ر ؤ٬جإلظفجءجز جإلؿجف
.حل٬يَ جالػس٧٠ جل٧٠ر جلسفؿجؿ جألٝ٧ػح٠ ٧ ر٬يحثٚٝج
ح٠ ّٟؿٚ س١٘ ؤ٬ٚسػٝػؿذ ج٧ ٩ُٞ ، ٘٬ٚسػٝر ج٠٦٠ حفلر٠٠ ٩ٝايحٖر ا
:٫ٞ٬
.حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ٩ٝوغ ا٢ٝج٧ حز٠٧ِٞ٠ٝج٧ لحُؿذ٠ٝج
.٤٢ دنإ٫ُ٧ٝنف ج٢٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ ٕسنحٜق ج٬ سِق٫ٖ لحُؿذ٠ٝج
.حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ٩ُٞ خ٬سؿفٝ ج١ دنإ٤٬ظ٧سٝج٧ لحُؿذ٠ٝج
ر٬ف٧ؿ دوٗر ؿٚ٢ٝئللر ج٠ ٨ؿٝ حل٬حز جالػس٠٧ِٞ٠ حُؿذٙ ٩ٝف ا٬حفٚس
.ح٦حس٠٬ِٞػلخ س
حل٬ ػحالز جالػس١ُ ر٬ـ٬ٗ٢سٝإلؿجفذ جٝ ر٬ف٧ف ؿ٬حفٚس
رٝؤؿ٧ ، ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝر ج٠ٌ٢ ؤ٫ٖ صٔفجزٝلؿ جٝ حز٬و٧سٝر دح٬٢ٖ ف٬حفٚس
. جإلظفجءجز٧ حلحز٬لٝج
 ػحالز١٠ حسظر٢ٝؾلحثف جٝ ج١ُ ى٬٧ِسٝدحز جًٝح٠ َٖف٧ ّادال
. ١٬٠سإٝحز جٜنفٝ حل٬جالػس
ػؿذ٧ دلٙ ١٠ ح٦٠حل اللسؾؿج٬ل جالػس٧حز ػ٠٧ِٞ٠ حُؿذٙ نحء٢ا
ٛ٢دٝ ج٫ٖ ُر٧٠ظ٠ غٞػؿذ ؤو٧ٝ ج٣ـ٥ ١٧ٜؿ سٙ ٛٝـٝ ،حل٬حٖػر جالػسٜ٠
َ سي١ر ؤ٬ـ٬ٗ٢سٝفف جإلؿجفذ جٚؿ سٙ٧ ،حز٠٧ِٞ٠ٝحُؿذ جٚالػسٗحٌ دٝ
.ٛ٢دٝ آؾف ؿجؾل ج١حٜ٠ ٫ٖ ر٠٦٠ٝ ج٣ـ٥ ١ُ ر٬ٝ٧لئ٠ٝج
إلؿجفذ٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ ٕنٜٝ ر٠ح٥ حز ؤؿجذ٠٧ِٞ٠ٝحُؿذ جٙ لٜسن
ل٬٦سل٧ ػحلدر٠ٝل ج٬ لد٫ٖ ،٫ٔد٢٬٧ .حل٬در جالػسٙفج٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬ل
حل٬ جالػس١ُ ل٬سٗحوٝل جٜ حز٠٧ِٞ٠ٝحُؿذ جٙ ١٠ سسي١ ؤ،ر٬ِفظ٠ٝج
.٤ د٤نسد٠ٝج٧ ٫ِٞٗٝج
لٜ ١ُ ر٬ٝسحٝل ج٬سٗحوٝ ج،٩٢ػؿ ؤؿٜ ،حل٬حز جالػس٠٧ِٞ٠ حُؿذٙ ل٠سن
:حل٬ر جػسٝػح
.)رٞوٝر ـجز ج٬حؿ٠ٝلظالز جٝفسدً دح٬( َفظ٠ ٟٙف
.ًنًح٢ حقجل٠ ٧ٕ ؤٞ٠ٝٗحل جٙ اٟح اـج س٠ ١٥فجٝيَ ج٧ٝج
.ح٦ٝحل ؾال٬ جالػس٨ ظف٫سٝٗسفذ جٝ ج٧ؽ ؤ٬جف٧سٝج٧ رٞوٝحز ـجز ج٠٧ِٞ٠ٝج
٫ٌٗ٧٠ ١٠ جء٧ر لِٙالٝ ج٪٧جألنؾحه ـ٧ ١٬ٝػسح٠ٝحء ج٠ ؤل٧ ؤٟجل
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. ٤ ؾحفظ١٠ ٧ ؤٛ٢دٝج

which the fraud was committed.
The name or names of fraudsters and relevant
persons, whether among the bank's employees or
persons from outside the bank.
Estimation of the fraud’s resulting material value
and the entire impact on the bank’s transactions or
performance.
The geographic or physical location of the fraud.
The nature or the focal point of the fraud.
Indicating the methods used in the fraud (the
practices which took place).
The procedures taken concerning the investigation
conducted.
The investigation results.
The disciplinary action, for example, compensation
and/or the prosecution that took place.
The measures taken to combat fraud.
The fraud investigation unit must be in charge of
training and qualifying investigators.

3-3-2-4 Combating and Detection
It should be ensured that an effective system is in
place for controlling fraud, which should firmly
control the risks of fraud by detecting, tracking and
controlling fraudulent acts to take prompt actions to
reduce the potential fraud losses and maintain
confidentiality.
Setting up measures to ensure continuous
prosecution of or to enforce disciplinary measures
on the employees involved in dishonest business.
Enhancing and strengthening the existing policies
and controls as required.
Establishing a central unit to which all fraud cases
alleged of employees or the public will be referred.
Reviewing the process of hiring and selecting
employees, screening and testing them regarding
fraud risks.
Ensuring the implementation of effective measures
on employees.
Determining the process of recovering any incurred
losses, such as settlement of claims, reduction of
losses and damages, the recovery process and
insurance claims management.
Informing the management of the cases of conflict
of interests, violations of the bank good policies and
customers’ complaints.
Determining the sequence of reporting and making
decisions on suspected fraud cases.
Giving advice and required modifications for
internal control to combat fraudulent activity.
Setting policies for protecting those who cooperate
to detect fraud.
Reviewing the results of fraud risks assessment.
Ensuring that all fraud control initiatives are given
priority and implemented continuously.
Setting systems for reporting to SAMA.
Giving assistance in arbitration and settling disputes

رٞ٠نحٝر ج٬٠٥ جأل٧ل ؤ٠نحٝجألصف ج٧ ر٬حؿ٠ٝحل ج٬ر جالػس٠٬ٚٝ ف٬ؿٚس
.٤ ؤؿجث٧ ؤٛ٢دٝحز ج٬ٞ٠ُ ٩ُٞ حل٬الػسٝ
.حل٬الػسٝ ٪حؿ٠ٝ ج٧ ؤ٫ٖظٔفجَٝ جٙ٧٠ٝج
.حل٬ق جالػس٬ًٜر سفٚ٢ ٧ِر ؤ٬ًد
.) ظفز٫سٝحفلحز ج٠٠ٝ ج٪حل (ؤ٬حخ جالػسٜلحثل جفس٧ ؿ٬سػؿ
.٘٬ٚسػٝ٘ دحِٞس٬ ح٠٬ٖ ز٠ س٫سٝجإلظفجءجز ج
.وحءٚسحثط جاللس٢
. ظفز٫سٝر ج٬يحثٚٝر جٚالػ٠ٝ ج٧ؤ/٧ ى٬٧ِسٝصل ج٠ ٫د٬سإؿٝل ج٠ِٝج
.حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ  جسؾـز٫سٝف ج٬سؿجدٝج
. ٟ٦ٞ٬٥سإ٧ ١٬ٚٚػ٠ٝخ ج٬ سؿف١ُ رٝ٧لث٠ حل٬ جالػس٫وٚػؿذ س٧ ١٧ٜس

:  اهينبفحج واالنخضبف4-2-3-3

ؾحًف٠ٝ ٟ دػق٨سوؿ٬ حل٬در جالػسٙفج٠ٝ  ٖحُلٌٟح٢ ؿ٧ظ٧ ١٠ ّؿٜسإٝج

ر السؾحـ٬ٝح٬نحًحز جالػس٢ٝدر جٙفج٠٧ سحدِر٠٧ ٕسنحٜش ج٬ ػ١٠ حل٬جالػس
حل٬ ؾلحثف جالػس١٠ ٕ٬ٗسؾٝؿٕ ج٦ل ُحظل دٜدن٧ ر٠القٝجإلظفجءجز ج
.ر٬لفٝ ج٩ُٞ ٌػٗحٝج٧ رٞ٠ػس٠ٝج
١٬ٌٗ٧٠ٝخ ج٬ سإؿ٧فذ ؤ٠لس٠ٝر جٚالػ٠ٝ ج١٠ ؿٜسإٞٝ يَ اظفجءجز٧
.ر٦٬ق٢ ف٬ٓ حل٠ُ دإ١٬ًف٧س٠ٝج
.ػحظرٝ ج٫سيٚش س٬ر ػ٠حثٚٝجدً ج٧يٝج٧ حلحز٬لٝر ج٬٧ٚس٧ ق٬سِق
ر٠٧ُق٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ح ظ٦٬ٝل ا٧ر سػ٬قٜف٠ ػؿذ٧ ؿ٬سػؿ
.ف٧٦٠ظٝؤٖفجؿ ج٧ ١٬ٌٗ٧٠ٞٝ
ؾًفٝ لدر٢ٝ دحٟ٥حف٬جؾس٧ ٟ٦سٞٓفد٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝ جٟر جلسؾؿج٬ٞ٠ُ فجظِر٠
.حل٬جالػس
.١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١ر دنإُٞ٘ اظفجءجز ٖح٬ سًد١٠ ؿٜسإٝج
ٕ٬ٗسؾ٧ دحزًٝح٠ٝر ج٬٧صل سل٠ رٞر ؾلحثف ػحو٬ر جلسفؿجؿ ؤ٬ٞ٠ُ ؿ٬سػؿ
دحزًٝح٠ اؿجفذ٧ ر جاللسفؿجؿ٬ٞ٠ُ٧  جأليفجف١٠ ػؿٝج٧ ؾلحثفٝج
.١٬٠سإٝج
ٛ٢دٝحلحز ج٬حز لٜح٦س٢ج٧ غٝوح٠ٝ ػحالز سيحفخ ج١ُ ادالّ جإلؿجفذ
.الء٠ِٝ ج٨٧حٜن٧ ؿذ٬ظٝج
حل٬ ػحالز جالػس١فجف دنإٚٝجسؾحـ ج٧ ف٬حفٚسٝلل فَٖ جٞر سل٬ٞ٠ُ ؿ٬سػؿ
.٤ د٤نسد٠ٝج
ًنح٢ٝحٖػر جٜ٠ٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٞٝ در٧ًٞ٠ٝالز ج٬سِؿٝج٧ فذ٧ن٠ٝ جٟ٬ؿٚس
.٫ٝح٬جالػس
.حل٬ جالػس١ُ ٕنٜٝ ج٫ٖ ١٬٢٧سِح٠ٝر ج٬ح٠ػٝ حلحز٬يَ ل٧
.حل٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚسحثط س٢ فجظِر٠
٘سًد٧ ر٬٧ٝ٧ جأل٩ًِحل س٬در جالػسٙفج٠ دحؿفجز٠ َ٬٠ ظ١ ؤ١٠ ؿٜسإٝج
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.فجف٠دحلس

among internal groups regarding honesty and
operation of loss provisions.
Continuously reviewing effectiveness of the
comprehensive strategy and various elements of
each of the nine basic conditions.

. ؿٚ٢ٝئللر ج٠ ٩ٝف ا٬حفٚسٝفَٖ جٝ ر٠ٌ٢يَ ؤ٧
١ر دنإ٬ٞؿجؾُٝحز ج٧٠ظ٠ٝ ج١٬ؾالٖحز دٝر ج٬٧سل٧ ٟ٬ٜ سػ٫ٖ لحُؿذ٠ٝج
.ؾلحثفٝؾووحز ج٠ ل٬ٔسن٧ ر٢ح٠جأل
ٗرٞؾس٠ٝحوف ج٢ِٝج٧ رٞ٠نحٝر ج٬ظ٬ر جإللسفجس٬ِٝٗحٝ فذ٠لس٠ٝفجظِر ج٠ٝج
.سلِرٝر ج٬ً جأللحل٧نفٝ ج١٠ لٜٝ
: خحوٌل االحخٌبل

Fraud Analysis:
Establishing a protected and unified database for all
fraud cases.
Reviewing the status quo of all fraud cases notified.
Reviewing the fraud cases notified.
Determining the details and weaknesses of internal
controls, procedures and operations.
Analyzing trends, determining reasons and assessing
incidents regularly.

.حل٬حٖر ػحالز جالػسٜٝ ػؿذ٧٠٧ ر٢وح٠ حز٠٧ِٞ٠ حُؿذٙ َي٧
.ح٦٢ُ ْٞد٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ظٝ ١٥فجٝيَ ج٧ٝفجظِر ج٠
.ح٦٢ُ ْٞد٠ٝحل ج٬فجظِر ػحالز جالػس٠
.حز٬ٞ٠ِٝج٧ جإلظفجءجز٧ ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝحً يِٕ جٚ٢٧ ل٬ؿ سٗحو٬سػؿ
.ر٬٠ٌح٢ رٚ٬جؿش دًف٧ػٝ جٟ٬٬ٚس٧ ؿ جأللدحخ٬سػؿ٧ حز٥ل جالسظح٬ٞسػ
:اهخوعٌج

Awareness:
Determining the needs and proper training programs
for educating employees about fraud.
Supervising education and awareness programs on
fraud.
Briefing continuously of the developments and
issues of fraud control in general and disseminating
the information of the best practices on fraud
through
bulletins
and
other
means
of
communications circulated among all divisions of
the bank.

١ دنإ١٬ٌٗ٧٠ٝر ج٬ُ٧سٝ ػرٝوحٝخ ج٬سؿفٝط ج٠دفج٧ حظحز٬ؿ جػس٬سػؿ
.حل٬جالػس
.حل٬ جالػس١ر دنإ٬ُ٧سٝج٧ ٕ٬ٚسصٝط ج٠ دفج٩ُٞ ٕجإلنفج
ٟ ُح٤ظ٧حل د٬در جالػسٙفج٠ ح٬يحٙ٧ فجز٧ً س٩ُٞ ف٠لس٠ٝجإلًالٍ ج
لحثل جالسوحل٧٧ نفجز٢ٝحفلحز جألٖيل ُدف ج٠٠ٝحز ج٠٧ِٞ٠ َ٬ق٧س٧
.ٛ٢دٝ جٟلحَٙ ؤ٬٠ ظ٫ٖ حل٬ل جالػس٧ ػ٨جألؾف
: اهخحلٌق تضأً االحخٌبل

Investigation into Fraud:
Determining the policy of how to address fraud and
give advice and assistance to the units engaged in
the investigation.
Conducting initial assessments of all proven fraud
cases.
Approving disciplinary measures (This can be done
in other ways).

ػؿجز٧ٞٝ لحُؿذ٠ٝج٧ وغ٢ٝ جٟ٬ؿٚس٧ حل٬ظر جالػسِٝح٠ ر٬ٗ٬ٜ حلر٬ؿ ل٬سػؿ
.٘٬ٚسػٝ ج٫ٖ رٞ٠ِحٝج
.ؿذٜئ٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ظٝ ر٬ٝ٧ جألٟ٬٬ٚسٝحز ج٬ٞ٠ُ اظفجء
٘ دًفٛٝش ـ٧ ػؿ١ٜ٠٬ ٤٢َ ؤ٠( ر٬د٬سإؿٝ جإلظفجءجز ج٩ُٞ رٙوحؿ٠ٝج
.)٨ؤؾف
:ّجإلدال

Notification
Ensuring timely and continuous notification of all
fraud cases. This includes all information on
domestic and foreign branches, internal and external
incidents, and actual and potential or suspected
fraud.
Submitting statistical reports to the management.
Submitting reports and the minutes of sessions of
the committee to the Risk Management Review
Group.
Submitting reports to the Accounts Auditing
Committee on fraud cases and implementing the
strategies included in the plan of Fraud Control.

حلخ٢٠ٝز جٙ٧ٝ ج٫ٖ حل٬َ ػحالز جالػس٬٠ ظ١ُ ّ جإلدال١٠ ؿٜسإٝج
ر٬ٞػ٠ٍٝ ج٧ٗفٝصل ج٠ حز٠٧ِٞ٠ٝحٖر جٜ ل٠ن٬ ـج٥٧ .فجف٠دحلس٧
ل٠ػس٠ٝج٧ ٫ِٞٗٝحل ج٬جالػس٧ ر٬ؾحفظٝج٧ ر٬ٞؿجؾٝجؿش ج٧ػٝج٧ ر٬ؾحفظٝج٧
.٤ د٤نسد٠ٝ ج٧ؤ
. جإلؿجفذ٩ٝر ا٬ف جإلػوحث٬حفٚسٝ جٟ٬ؿٚس
فجظِر اؿجفذ٠ ر٢ظٝ ٩ٝر ا٢ظٞٝلحز جٞػحيف ظ٠٧ ف٬حفٚسٝفَٖ ج
.ؾحًف٠ٝج

٘٬سًد٧ حل٬ح جالػس٬يحٙ ل٧ػلحدحز ػٝ٘ ج٬ٙر سؿ٢ظٝ ٩ٝف ا٬حفٚسٝفَٖ ج

.حل٬در جالػسٙفج٠  ؾًر٫ٖ جفؿذ٧ٝحز ج٬ظ٬جاللسفجس
: ًٌ يشؤوهٌبح اهيوظف5-2-3-3

3-3-2-5 Employees’ Responsibilities
In compliance with the bank’s fraud-control policy,
employees must undertake the following:

ٟح٬ٚٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬ ،ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬در جالػسٙفج٠ حلر٬ؿجً دل٬ٚس
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:٫ٞ٬ ح٠د

Familiarize themselves with the concepts and
responsibilities of fraud control. The staff should
sign in acknowledgement of their knowledge.
Take sound financial, legal and ethical decisions
during their daily duties and responsibilities.
Accept the responsibility of fraud control in their
field of work.

َ ؤؾـ٠ ، حل٬در جالػسٙفج٠ حز٬ٝ٧لئ٠٧ ٟ٦٠٬٥ٗح٠ٕ د٬سِفٝج٧ ٍجإلًال
. ِٟٞٝ دحٟ٦ِ٬ٙج٧س
ٟ٦٠ح٦٠ دٟ٦٠ح٬ٙ حء٢ر ؤص٠٬ٞر ل٬ٙؤؾال٧ ر٬٠ٌح٢٧ ر٬ٝح٠ فجفجزٙ جسؾحـ
.ر٬٠٧٬ٝ جٟ٦حس٬ٝ٧لئ٠٧
ٟ٦ٞ٠ُ ظحل٠ ٫ٖ حل٬در جالػسٙفج٠ ١ُ ر٬ٝ٧لئ٠ٝل ج٠ل سػ٧دٙ
.ٟ٦س٬ٝ٧لئ٠٧
:  خلٌٌى يخبطر االحخٌبل:  اهضرط األشبشً اهذبهد4-3

3-4 Third Basic Condition: Assessment of Fraud
Risk
3-4-1 Introduction
Fraud is part of the operational risk. To ensure
whether the management has the necessary
information to address fraud, a periodical structural
review must be conducted to assess fraud risk,
including all functions and operations of the bank.
This review must address both internal and external
fraud risks, and determine the level and nature of the
bank’s exposure to fraud risks. Thus, the
management can decide the anti-fraud measures it
deems necessary. All new products and services
must undergo this assessment operation to determine
whether the fraud risk has been minimized. It is only
this official risk assessment process which can
determine and assess fraud risks and indicate what
measures have been taken and the measures that
need to be taken to minimize such risks.

:  يلديج1-4-3

١ ؤ١٠ ؿٜسإٝل ج٬ لد٫ٖ٧ .٫ٞ٬ٔسنٝؾًف جٝ ج١٠ ًحل ظقءج٬ل جالػسٜن٬
ظخ٬ ،حل٬ظر جالػسِٝح٠ٝ ح٦سٝ٧ػح٠ ٫ٖ ر٠القٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝ جٛٞ٠جإلؿجفذ س
ٌٕحث٧ َ٬٠ل ظ٠حل سن٬ ؾًف جالػسٟ٬٬ٚسٝ ر٬ف٧ر ؿ٬ٜٞ٬٥ فجظِر٠ اظفجء
٫ٞؿجؾٝحل ج٬فجظِر ؤؾًحف جالػس٠ٝ ج٣ـ٥ طٝسِح٧ ٛ٢دٝحز ج٬ٞ٠ُ٧
ٛ٢دٝنحٕ جٜ٢ِر ج٬ًد٧ ٨٧لس٠  سػؿؿ١ؤ٧ ،جء٧ ػؿ ل٩ُٞ ٫ؾحفظٝج٧
يحؿذ٠ٝف ج٬سؿجدٝفف جٚ س١َ جإلؿجفذ ؤ٬ًح سلس٥ؿ٢ُ .حل٬ؾحًف جالػس٠ٝ
ؿذ٬ظؿٝحز ج٠ؾؿٝج٧ سظحز٢٠َٝ ج٬٠ سؾيَ ظ. ح٦٬ٝػحظر اٝ ج٧ُ سؿ٫سٝج
رٝحٖر ؤؿٜٝ ؾحًف٠ٝ جٟ٬٬ٚس٧ فجظِر٠ ٩ٝ ايحٖرً ا٣ـ٥ ٟ٬٬ٚسٝر ج٬ٞ٠ِٝ
ح٠ ِفٖر اـج٠ٝ حز٠ؾؿٝج٧ سظحز٢٠ٝ جٛٞر دسِٚٞس٠ٝجإلظفجءجز ج٧ حلحز٬لٝج
ؿ٬ سػؿ٩ُٞ حؿفذٙ ر٬ٞ٠ِٝ جٛٞح س٥ػؿ٧ .حل٬ؾحًف جالػس٠ ٕ٬ّٗ سؾٟؿ سٙ
٧  جسؾـز٫سٝف ج٬سؿجدٝ ج٫٥ ح٠ ١ح٬سد٧ حل٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚس٧
٣ـ٥ ٕ٬ٗسؾ٧ ه٬ٞٚسٝ ح٥ ػحظر السؾحـٛٝح٢٥ زٝح قج٠ ٫سٝجإلظفجءجز ج
.ؾحًف٠ٝج

3-4-2 Guidelines
The assessment of fraud risk must be reviewed
periodically and it should include all functions and
operational units in the bank, provided that this
review should address both internal and external
fraud risks to determine the level and nature of the
bank’s exposure to such risks. The analysis of fraud
risk will enable the development of a plan for fraud
control compatible with the risks indicated.
At first, all new products and services must undergo
risk assessment process to ensure whether such risks
have been minimized and manageable.
To ensure the preservation of the current state of the
bank’s exposure to fraud risk, a periodical review of
risk assessment must be conducted every two or
three years (or at a shorter period if important
structural changes have taken place in the bank.)
This periodical review provides an opportunity to
reassess all risks specified in the previous
assessment. It also provides a chance to include the
risks previously identified in the risk assessment of
new products introduced by the bank.
In accordance with international trends, to make the
board of directors more responsible for the
operations of the bank under their management, the

:  اإلرضبداح2-4-3
َ٬٠ل ظ٠ش سن٬حً دػ٬ف٧حل ؿ٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚفجظِر س٠ اظفجء
فجظِر٠ٝ ج٣ـ٥ طٝ سِح١ ؤ٩ُٞ ٛ٢دٝ ج٫ٖ ل٬ٔسنٝػؿجز ج٧٧ ٌٕحث٧ٝج
٨٧لس٠ ؿ٬سػؿٝ جء٧لٝ ج٩ُٞ ر٬ؾحفظٝج٧ ر٬ٞؿجؾٝحل ج٬ؾحًف جالػس٠
حل٬ؾحًف جالػس٠ ل٬ٞغ سػ٠ل٬٧ .ؾحًف٠ٝ ج٣ـ٦ٝ ٛ٢دِٝر سِفى ج٬ًد٧
.ػؿؿذ٠ٝؾحًف ج٠ٝ ج٪جق٧حل س٬در جالػسٙفج٠ٝ ف ؾًر٬٧ًدس
ر٬ٞ٠ِٝ ؿذ٬ظؿٝر ج٬ٝح٠ٝحز ج٠ؾؿٝج٧ سظحز٢٠َٝ ج٬٠ سؾيَ ظ،دؿءٝدل جٙ
٣ـ٥ ٕ٬ّٗ سؾٟؿ سٙ ١حٜ ح اـج٠ ِفٖر٠ ٛٝل ـ٠ن٬٧ ؾحًف٠ٝ جٟ٬٬ٚس
.ح٦ر اؿجفس٬٢حٜ٠ا٧ ؾحًف٠ٝج
،حل٬ؾحًف جالػس٠ٝ ٛ٢دٝسِفى جٝ ر٬ٝػحٝفذ ج٧وٝ جالػسٗحٌ دح١٠ ّؿٜسإٞٝ
 صالصر٧ ؤ١٬س٢ل لٜ ؾحًف٠ٝ جٟ٬٬ٚسٝ ر٬ف٧فجظِحز ؿ٠  اظفجءٟالث٠ٝ ج١٠
.)٤ً٬ػ٠ ٫ٖ ر٠ح٥ فجز٬٬ٔ سٛ٢دٝ ج٤جظ٧  اـجٛٝ ـ١٠ لٙ ؤ٧(ؤ
ػؿؿذ٠ٝؾحًف ج٠َٝ ج٬٠ ظٟ٬٬ٚر ٖفور إلُحؿذ س٬ف٧ؿٝفجظِر ج٠ٝ ج٣ـ٥ ٖف٧س
٘ لد٫سٝؾحًف ج٠ٝط ج٠ؿٝ ٗفورٝف ج٬ٖ٧ س٩ٝ ايحٖر ا،٘لحدٝ جٟ٬٬ٚسٝ ج٫ٖ
ؿذ٬ظؿٝسظحز ج٢٠ٞٝ ؾحًف٠ٝ جٟ٬٬ٚحء س٢ر ؤصٚلحدٝفجظِر ج٠ٝـ ج٢٠ ح٥ؿ٬سػؿ
.٤ٞ٠ُ ٩ُٞ ٛ٢دٝح ج٦ٞ ؤؿؾ٫سٝج
صفٜك جإلؿجفذ ؤٞظ٠ ظِل ؤُيحءٝ ر٬٠ِٝحٝحز ج٥َ جالسظح٠ ح٬ن٠س
ٟ٬٬ٚ اظفجء س١ُ ر٬ٝ٧لئ٠ٝل جإلؿجفذ ج٠ سسػ،ٛ٢دٝحل ج٠ُ ؤ١ُ ر٬ٝ٧لئ٠
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bank’s management shall bear the responsibility for
conducting an assessment of fraud risk. The internal
and external auditors are expected to participate
significantly in that assessment, or make sure that
the assessment process has actually taken place. The
assessment process must be considered an important
administrative tool, rather than a process limited to
account auditor’s scope of work.

َفجظ٠ٝج٧ ٫ٞؿجؾٝفجظَ ج٠ٝ ج١٠ ًسٌفج٢٠ ١٧ٜ٬ ؿٙ٧ .حل٬ؾحًف جالػس٠ٝ

3-4-2-1 Assessment Process of Fraud Risk
The fraud risk assessment process usually goes
through several stages, as follows:
Determining the major jobs at the bank.
Assessment and classification of the general nature
of each work field and to what extent it is
susceptible to fraud.
Identifying the specific forms of fraud risk in each
field.
Assessment of the possible occurrence of specific
risks in light of the counter factors, such as internal
controls.
Assessment of the potential impact on the bank as a
result of the occurrence of specific risks.
Suggestion and development of strategies to
minimize or eliminate specific risks entirely.
The suggested strategies, in the final stage of risk
assessment process mentioned above, may lead to
taking specific anti-fraud measures; making
additions and amendments to operational measures
or the existing controls; or introducing new
regulations and controls.
To minimize risks, a certain person, committee or a
specific group inside the bank must be held
responsible for each strategy.
There must be a detailed timetable for each item
requiring a certain measure. The fraud control
committee at the bank is to provide the appropriate
mechanism to follow up the application of the
specified measures.
The process of fraud risk assessment must be
recorded and documented properly for future
reference and accountability purposes.

:  عيوٌج خلٌٌى يخبطر االحخٌبل1-2-4-3

ر٬ٞ٠ُ ١ؿ دإٜسإ٬ ١ ؤ٧ ؤٛٝ ـ٫ٖ رٝر ِٖح٠٥لح٠ ٟ٥لح٬ ١ ؤ٫ؾحفظٝج
ر٬ٞ٠ُ  ال،ر٠ح٥ ر٬ ؤؿجذ اؿجفٟ٬٬ٚسٝر ج٬ٞ٠ُ  سِسدف.ًؿ ظفز ِٖالٙ ٟ٬٬ٚسٝج
.ػلحدحزٝ٘ ج٬ٙل سؿ٠ُ ً٘ح٢ ٫ٖ فذ٧ػو٠

:٫ٞ٬ ح٠ٜ فجػل٠  ُؿذ٩ُٞ حل ُحؿذ٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚر س٬ٞ٠ُ ٪٧ً٢س
.ٛ٢دٝ ج٫ٖ ر٬ل٬فثٝر ج٬ٗ٬ٌ٧ٝظحالز ج٠ٝؿ ج٬سػؿ
.٘الؾسفجٝ ٤س٬ٞحدٙ ٨ؿ٠٧ ًٍحٙ لٜٝ ر٠ِحِٝر ج٬ًدٕٝ ج٬٢سو٧ ٟ٬٬ٚس
.ًٍحٙ لٜ ٫ٖ حل٬ؾحًف جالػس٠ٝ ػؿؿذ٠ٝحل جٜ جألن٩ُٞ ٕسِفٝج
صل٠ رِٝحؿ٠ٝل ج٠ج٧ِٝء ج٧ ي٫ٖ ػؿؿذ٠ٝؾحًف ج٠ٝش ج٧حل ػؿ٠ جػسٟ٬٬ٚس
.ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝج
.ػؿؿذ٠ٝؾحًف ج٠ٝش ج٧ ظفجء ػؿ١٠ ٛ٢دٝ ج٩ُٞ ل٠ػس٠ٝ جألصف جٟ٬٬ٚس
٧ػؿؿذ ؤ٠ٝؾحًف ج٠ٝ ج١٠ ٕ٬ٗسؾٞٝ حز٬ظ٬ف جلسفجس٬٧ًس٧ سفجعٙج
.ًح٬ٜٞ ح٦٢٠ هٞسؾٝج
١٠ فذ٬ر جألؾٞفػ٠ٝ ج٫ٖ سفػرٚ٠ٝحز ج٬ظ٬ جاللسفجس٪ سئؿ١ق ؤ٧ظ٬
٧حل ؤ٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ  جسؾحـ اظفجءجز٣جفؿذ ؤُال٧ٝؾحًف ج٠ٝ جٟ٬٬ٚر س٬ٞ٠ُ
ر٠حثٚٝجدً ج٧يٝ ج٧ل ؤ٬ٔسنٝ اظفجءجز ج٩ُٞ الز٬ سِؿ٧اؿؾحل ايحٖحز ؤ
.ؿذ٬جدً ظؿ٧ي٧ ر٠ٌ٢ اؿؾحل ؤ٧ؤ
 ٖفؿ٩ٝؾحًف ا٠ٝ ج١٠ ل٬ٞٚسٞٝ ر٬ظ٬ل السفجسٜ ١ُ ر٬ٝ٧لئ٠ٝ ج٤٬ظ٧س
.ٛ٢دٝر ؿجؾل ج٢٬ِ٠ ُر٧٠ظ٠ ٧ر ؤ٢ظٝ ٧ ؤ١٬ِ٠
ٖف٧س٧ .١٬ِ٠  اظفجء٩ٝػسحض ا٬ ؿ٢ل دٜٝ ٗول٠ ٫٢٠ل ق٧يَ ظؿ٧
ـ جإلظفجءجز٬ٗ٢سحدِر س٠ٝ حلدر٢٠ٝر ج٬ٝ ج٭ٛ٢دٝ ج٫ٖ حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ
.ػؿؿذ٠ٝج
حؿ٢إللٝ غ٬ل وػٜح دن٦ٚ٬ص٧س٧ حل٬ؾحًف جالػس٠ ٟ٬٬ٚر س٬ٞ٠ُ ل٬سلظ
.ػحلدر٠ٝألٓفجى ج٧ ًدالٚلس٠

3-5
Fourth Basic Condition: Promoting
Awareness of Fraud and Making Employees
understand that Fraud is not permissible:

 ٌضر اهوعً تضأً االحخٌبل:  اهضرط األشبشً اهراتع5-3

3-5-1 Introduction
The management must realize that the employee’s
participation in fraud combat is essential, and that
most fraud cases will not be detected or controlled
without the employees’ cooperation. In order to
increase the awareness of the employees and
emphasize the bank’s commitment to combat fraud,
the need arises for a series of continuous initiatives
to raise the issues of fraud combat, detection and
notification thereof before all employees. The

:  يلديج1-5-3

: وإفهبى اهيوظفًٌ أً االحخٌبل حراى

٧٥ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ٫ٖ ٌٕ٧٠ٝر ج٠٥لح٠ ١ دإٛ سؿف١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ

ح٦دسٙفج٠ ٧ح ؤ٦ٖسنحٜ جٟس٬ ١ٝ حل٬خ ػحالز جالػسٞٓ ؤ١ؤ٧ ٫ف ؤلحل٠ؤ
ٟسقجٝق ج٬سِق٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٫ُ٧ حؿذ٬ل ق٬ لد٫ٖ٧ .١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٧ سِح١٧دؿ
فذ٠لس٠ٝدحؿفجز ج٠ٝ ج١٠ رٞلٞ ل٩ٝػحظر اٝ ج٧ُ سؿ،ٗلحؿٝحٖػر جٜ٠ دٛ٢دٝج
َ٬٠ ظٟح٠ ؤ٤٢ُ ّجإلدال٧ ٤ٖسنحٜج٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ح٬يحٙ َي٧ٝ
ًوفج٢ُ حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ درٙفج٠ ٩ُٞ خ٬سؿفٝ ج١٧ٜ٬ ٧ .١٬ٌٗ٧٠ٝج
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ف٬٧ً س٩ٝػحظر اٝ ج٧ُؿ سؿٙ٧ .ٌٕ٧٠ٝخ ج٬حوف سؿف٢ُ ١٠ ح٬٠قجٝا

training for fraud combat and control must be an
obligatory element of the employees’ training.
There may be a need for updating appropriate
documents, such as booklets on the best practices.

.حفلحز٠٠ٝ ؤٖيل ج١ُ ّدحز٬سٜ صل٠ ر٬نفجز جإلفنحؿ٢ٝج
ٟ٦٢٬ د٫ُ٧ٝنف ج٢٧ الء٠ِٝ ػحظر إلًالٍ جٛٝح٢٥ ،ف٧٦٠ظٝ ج٩ٝلدر ا٢ٝدح
١٬دٜفس٠ٝ ج١ؤ٧ ى٧ٖف٠ ف٠ ؤ٧٥ ٛ٢دٝخ يؿ جٜفس٠ٝحل ج٬ جالػس١دإ

As for the public, there is also a need to inform
customers and raise their awareness of the fact that
fraud against the bank is forbidden, and fraudsters
will be referred to competent authorities.

.ؾسور٠ٝحز ج٦ظٝ ج٩ٝ ا١٧ٝػح٬ل
:  اإلرضبداح2-5-3

3-5-2 Guidelines
The management should realize that employees
participation in combating fraud is an essential
matter and that most fraud acts can not be detected
or prevented without employees' co-operation.

3-5-2-1 Employee's Awareness
To draw the attention of all employees to the issue
of combating, controlling and notifying of fraud, a
cohesive awareness program should be established.
Training seminars on promoting awareness of fraud
and security may need a combination of elements
and implications so as to be effective. The starting
point for training shall become a message requiring
each employee to bear the responsibility of
participation in the combat and control of fraud.
Discussion seminars and training materials should
use, as far as possible, relevant realistic examples of
real cases happened in the bank's history or in other
banks.
Promoting awareness and discussion seminars can
be used to support official training seminars on
control and security systems. Discussion topics may
include certain issues, such as the bank's policy for
controlling fraud (Overview), ethical and cultural
issues,
the
management
and
employees'
responsibilities, and code of conduct and notification
of fraud.
Educational visual aids can be used in seminars,
curricula, shows and discussion groups. It is worth
mentioning that previously prepared visual aids are
cheaper than those made by the bank. However,
some banks may find it difficult to obtain previously
prepared visual aids.
Guidance booklets on the best practices could serve
as guidelines and references. Other printed
communication materials, which can be used to
reinforce the message of combating fraudulence
time after time, using different methods, could
include news letters, fact statements, posters and
notes. To be informed of the methods and means of
advertising and promoting public awareness of how
to combat fraud, reference can be made to the
warning and awareness strategy undertaken by
SAMA in co-operation with commercial banks.
Systems should be developed to follow up and
evaluate sources of information about the best

حزٜنفٝ ج٫ٌٗ٧٠ ٧ ، ٌٕ٧٠ٝر ج٠٥لح٠ ١ دإٛ سؿف١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ
خ ػحالزٞٓ ؤ١ؤ٧ ، ٫ف ؤلحل٠ ؤ٫٥ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ٫ٖ ح٦ِ٠ ؿٙسِح٠ٝج
.١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٧ سِح١٧ح دؿ٦دسٙفج٠ ٧ح ؤ٦ٖسنحٜ جٟس٬ ١ٝ حل٬جالػس
:  وعً اهيوظف1-2-5-3
٤دسٙفج٠٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ح٬يحٙ ٩ٝ ا١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ظ٣سدح٢ٗز جٞٝ
.ل٠حٜس٠ ر٬ُ٧ط س٠ح٢يَ دف٧ ٫سيٚ٬ ٤٢ُ ْ٬ٞسدٝج٧
٩ٝ ا١٠جأل٧ حل٬ل جالػس٧ ػ٫ُ٧ٝنف ج٢ٝ خ٬سؿفٝحز جٚٞؿ سػسحض ػٙ
ً٘ال٢ًر جٚ٢ ١٧ٜس٧ .رُٞ ٖح١٧ٜسٝ ١٬٠يح٠ٝج٧ حوف٢ِٝ ج١٠ ُر٧٠ظ٠
حٖػرٜ٠ ٫ٖ ر٠٥لح٠ٝ ج١ُ ال٧لث٠ ٌٕ٧٠ لٜ ر سظِلٝخ فلح٬سؿفٝج
.حل٬در جالػسٙفج٠٧
رٞص٠ ؤ١حٜ٠ؿف جإلٙ ل٠ِ سلس١خ ؤ٬سؿفٝجؿ ج٧٠٧ حمٚ٢ٝحز جٚٞ ػ٩ُٞ
٫ٖ ٧ ؤٛ٢دٝؽ ج٬ سحف٫ٖ ر٬ِٖٞ  ػحالز١٠ ورٞلسؾ٠ رٞـجز و٧ ر٬ِٙج٧
.٨ ؤؾفٛ٧٢د
ؿذ٢لح٠ٝ ٟ سلسؾؿ١حم ؤٚ٢ُٝحز ج٧٠ظ٠٧ ٫ُ٧ٝنف ج٢ حزٚٞػٝ ١ٜ٠٬
ل٠ سن١ ؤ١ٜ٠٬٧ .١٠جأل٧ درٙفج٠ٝر ج٠ٌ٢ ؤ٩ُٞ ٫٠فلٝخ ج٬سؿفٝحز جٚٞػ
)ر٠ػر ُح٠ٝ( حل٬در جالػسٙفج٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬صل ل٠ ًفج٧٠َ ؤ٬جي٧٠ٝج
جُؿ٧ٙ٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ حز جإلؿجفذ٬ٝ٧لئ٠٧ ر٬ػيحفٝج٧ ر٬ٙ جألؾال١٧نثٝج٧
.حل٬ جالػس١ُ ّجإلدال٧ ٛ٧ٞلٝج
ففجزٚ٠ٝج٧ حزٚٞػٝ ج٫ٖ ر٬٠٬ِٞسٝر ج٬فث٠ٝلحثل ج٧ٝحل ج٠ِ جلس١ٜ٠٬
١ ؤ٩ٝسظؿف جإلنحفذ ا٧ .حمٚ٢ُٝحز ج٧٠ظ٠ ٧ى ؤ٧ِفٝ ج٧ر ؤ٬ؿفجلٝج
سظر٢٠ٝلحثل ج٧ٝ ج١٠ ًح٢٠ل صٙ ؤ٫٥ ر جإلُؿجؿٚلد٠ٝ ج٫فث٠ِٝفى جٝجؿ ج٧٠
ف٧ِصٝ ج٫ٖ در٧ِوٝؿ سظؿ دِى جٙ ٛ٧٢دٝ دِى ج١ف ؤ٬ٓ .ٛ٢دٝ ج٫ٖ
.ر جإلُؿجؿٚلد٠ ر٬فث٠ ى٧ ُف٩ُٞ
ر٬ً افنحؿ٧ًؾٜ فًج٧ جألٖيل ؿٛ٧ٞلٝل ج٧دحز جإلفنحؿ ػ٬سٜ ِخٞس
١ٜ٠٬ ٫سٝ ج٨ُر جألؾف٧ًد٠ٝحل جالسوحالز جٜح ؤن٠ ؤ.ّر٬ِفظ٠ وحؿف٠٧
٘ دًف٨ جألؾف٧ٞفذ س٠ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ رٝق فلح٬سِقٝ ح٦ٝح٠ِجلس
حزٚوٞ٠ٝج٧ رٚ٬ٚػٝحز ج٢ح٬د٧ ر٬فلحثل جإلؾدحفٝل ج٠ سن٫٦ٖ ٗرٞؾس٠
ر٬ُ٧سٝج٧ ف٬سػـٝر ج٬ظ٬ ٍ إللسفجس٧فظٝ ج١ٜ٠٬٧ فجزٜـ٠ٝج٧ ر٬٢جإلُال
لحثل٧٧ ِ٘فٖر ًف٠ٝ ٛ٧٢دَٝ ج٠ ١٧سِحٝؿ دحٚ٢ٝئللر ج٠ ح٦ دٟ٧ٚ س٫سٝج
.حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ل٬ لد٫ٖ ر٬ُ٧سٝج٧ ١جإلُال
 جألٖيلٛ٧ٞلٝل ج٧حز ػ٠٧ِٞ٠ٝوحؿف ج٠ ٟ٬٬ٚس٧ سحدِر٠ٝ ر٠ٌ٢ف ؤ٬٧ًس
ٔفىٝ ز٢سف٢ جالٟ جلسؾؿج١ٜ٠٬ ح٠ٜ ،رٞوٝحز ـجز ج٠٧ِٞ٠َٝ ج٬ق٧سٝ٧
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.ٛ٢دًٝح٘ ؿجؾل ج٢ َل٧ ؤ٩ُٞ ِر٬فذ لف٧حز دو٠٧ِٞ٠َٝ ج٬ق٧س

practices, and to distribute relevant information. The
internet can also be used to pass on information
inside the bank rapidly and extensively.
There is a need for special training to address the
demands of participants in selected seminars.
Exploitation of corruption opportunities, corruption
and illegal benefits, which are often connected with
such seminars, may be reduced if participants are
trained to define and avoid misconduct and conflict
of interests. All participants should provide
statement denying any interest (see the Fifth Basic
Condition entitled "Internal Control Procedures" for
information on the guidelines for avoiding conflict
of interests).
The code of Conduct at a bank would serve as
guidelines on moral expectations and responsibilities
inside the bank. Therefore, the code of conduct
represents the starting point of the campaign for the
promotion of ethical conduct at work and its main
element (In this connection, see the Ninth Basic
Condition entitled "Conduct and Disciplinary
Standards").

جز٧ؿ٢ٝ ج٫ٖ ١٬ٜنسف٠ٝحظحز ج٬ظر جػسِٝح٠ٝ خ ؾحه٬سؿفٝ ػحظرٝج
ف٬ٓ جاللسٗحؿذ٧ ٗلحؿٝحه ٖفه ج٢سٙ ج١٠ اللٙ جإل١ٜ٠٬٧ .ؾسحفذ٠ٝج
خ٬ّ سؿفٟجز اـج س٧ؿ٢ٝ ج٣ـ٥ َ٠ ًح سفسد٠ ًدحٝ ٓح٫سٝ ج،ر٬ُنفٝج
.غٝوح٠ٝسيحفخ ج٧ ٟ٬ٞلٝف ج٬ٓ ٛ٧ٞلٝخ ج٢سظ٧ ؿ٬ سػؿ٩ُٞ ١٬ٜنسف٠ٝج
ػرٞو٠ٝسٗحء ج٢ ج١غ دنإ٬ سوف٩ُٞ ١٬ٜنحف٠َٝ ج٬٠ ظ١٠ ل٧ػوٝ ج٧
ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ "اظفجءجز ج١ج٧٢ِك د٠ؾحٝ ج٫نفً جأللحلٝ(فجظَ ج
.)"غٝوح٠ٝخ سيحفخ ج٢ؾحور دسظٝ جإلفنحؿجز ج٩ُٞ ٍإلًالٝ
ر٬ِٙحز جألؾالٙ٧سٝل ج٧بفنحؿ ػٜ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ ٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ ل٠ِس
ًرٚ٢ ّلٜ سنٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ ١ ٖحٛٝـٝ .ٛ٢دٝحز ؿجؾل ج٬ٝ٧لئ٠ٝج٧
٫وف جأللحل٢ِٝج٧ ٫ٙل جألؾال٠ِٝحؼ ج٢٠ ق٬سِقٝ رٞ٠ػٝ ج٫ٖ ً٘ال٢جال
"خ٬سإؿٝج٧ ٛ٧ٞلٝف ج٬٬ِح٠" ١ج٧٢ِسحلَ دٝ ج٫نفً جأللحلٝ (فجظَ ج٤٬ٖ
.)١نإٝـج ج٦د

:  خوعٌج اهعيٌل2-2-5-3

3-5-2-2 Promotion of Customer's Awareness
There is a need to raise public awareness of the fact
that fraud committed against banks and their
customers is forbidden, and that fraudsters will
certainly be referred to competent authorities.
The public should be informed that it is responsible,
on its part, towards the banks; and banks, on their
part, are responsible and accountable for funds held
in their custody. Thus, the public, for example, has
the right to presume that banks should take all
appropriate and reasonable measures to control
fraud.
A customer plays an important role in helping detect
and combat external fraud. To this end, he should
support and provide information on fraudulence acts
by promptly notifying of such crimes.
Annual reports and news letters would help the
customer to be always informed of the status quo.
Periodical information and advertising campaigns
can also be used to inform the public of the types of
fraud against banks and the ways of detecting them.

ٛ٧٢دٝخ يؿ جٜفس٠ٝحل ج٬ جالػس١ف دإ٧٦٠ظٝ ج٫ُ٧ ق٬سِقٝ ر ػحظر٠ص
حز٦ظٝ ج٩ٝ ا١٧ٝػح٬ ل١٬دٜفس٠ٝ ج١ج٧ ى٧ٖف٠ ف٠ ؤ٧٥ ح٦الث٠ُ٧

.ؾسور٠ٝج
١٠ ،ٛ٧٢دٝ ج١ؤ٧ ٛ٢دٝ ج٣ل سظح٧لث٠ ٤٢ ؤ،ر٬حػ٢ ١٠ ف٧٦٠ظٝانِحف ج
٫ٖ ؿذ٧ظ٧٠ٝجل ج٧٠ جأل١ُ رٝلحء٠ٞٝ َسؾي٧ رٝ٧لث٠ ،٨ر ؤؾف٬حػ٢
١٠ َٙ٧س٬ ١ػ٘ دإٝ ج٤ٝ ،صحل٠ٝل ج٬ لد٩ُٞ ،ف٧٦٠ظٝ ج١ ٖحٛٝـٝ .ح٦قس٧ػ
.حل٬در جالػسٙفج٠ٝ حلدر٢٠ٝج٧ رٝ٧ِٚ٠ٝحٖر جإلظفجءجز جٜ  جسؾحـٛ٧٢دٝج
٫ؾحفظٝحل ج٬حٖػر جالػسٜ٠ ٩ُٞ لحُؿذ٠ٝ ج٫ٖ ًح٠ح٥ ًفج٧ل ؿ٬٠ِِٝخ جٞ٬
١٠ ٤٢حز دنإ٠٧ِٞ٠ٝؿ ج٬٧سق٧ ٩ِل٠ٝـج ج٥ ؿذ٢لح٠ ٫ٖ٧ ٤٢ُ ٕنٜٝج٧
.ر٬ٝح٬ر جػس٬ٞ٠ُ ٫ٖ ٣ ػحل جالنسدح٫ٖ ًفج٧ٖ ْ٬ٞسدٝ ج٫ٖ ١٧سِحٝؾالل ج
ًِحًٞ٠ ل٬٠ِٝ ظِل ج٩ُٞ ،ر٬فلحثل جإلؾدحفٝج٧ ر٬٧٢لٝف ج٬حفٚسٝسلحُؿ ج
الز٠ػٝج٧ ر٬ف٧ؿٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝ جٟ جلسؾؿج١ٜ٠٬ ح٠ٜ .َي٧ٝ ج٩ُٞ ًح٠٧ؿ
ٛ٧٢دٝ ج٤جظ٧ س٫سٝحل ج٬حل جالػسٜ ؤن٩ُٞ ف٧٦٠ظٝر إلًالٍ ج٬٢جإلُال
.ح٦ٖسنحٜخ ج٬ٝ ؤلح٩ُٞ٧
:  خوعٌج األطراف ذاح اهعالكج3-2-5-3

3-5-2-3
Promoting Awareness of Concerned
Parties
Banks should always enhance the understanding of
concerned parties with whom contracts are made
that code of conduct, the banks' policy of combating
and controlling fraud and other banks' policies and
standards regarding fraud and corruption are
instruments used to promote justice, integrity and
accountability.
Contracts must provide for adherence to ethical
values and integrity. As part of the evaluation
subsequent to contracting, results in terms of quality
and integrity should be evaluated.

١٬ـٝر جِٙالٝلحً جألًفجٕ ـجز ج٧ ؤ٫ٖ ٟ٦ٗٝ سِقق ج١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ

حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ل٧ ٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ ١ دإٟ٦ِ٠ ٛ٢دٝؿ جٙسِح٬
٫٥ ٗلحؿٝج٧ حل٬ر دحالػسٞسو٠ٝ ج٣ف٬٬ِح٠٧ ٛ٢دٝحلحز ج٬ ل١٠ ح٥ف٬ٓ٧
.ػحلدر٠ٝج٧ ر٥قج٢ٝج٧ رِٝؿجٝق ج٬سِقٝ جز٧ؤؿ
ٟ٬٬ٚسٝ ج١٠ ظقءٜ٧ .ر٥قج٢ٝج٧ ٫ٙ جألؾالٛ٧ٞلٝحً دح٠سقجٝؿ ج٧ِٚٝ ج١٬٠سي
.ر٥قج٢ٝج٧ ر٬ُ٧٢ٝش ج٬ ػ١٠ سحثط٢ٝ جٟ٬٬ٚ سٟس٬ ؿٙسِحٞٝ ٘الػٝج
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:  إجراءاح اهركبتج اهداخوٌج:  اهضرط األشبشً اهخبيس6-3

3-6 The Fifth Basic Condition: Internal Control
Procedures
3-6-1 Introduction

:  يلديج1-6-3

ٛٝـٝ .حل٬حٖػر جالػسٜ٠ ٫ٖ ٫ل٬فثٝوف ج٢ِٝ ج٫٥ ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝج

Internal controls are the main instrument for
combating fraud. Therefore, sound internal control
regulations should be set within a framework of a
written documented comprehensive policy and rules
of procedure to lessen opportunities for committing
fraud acts. The strategy for combating and
controlling fraud should also be integrated with the
inclusion of operational procedures and rules
governing the activities of all departments, cash
handling facilities, jobs and employees.

حز٢ح٬د٧ در٧سٜ٠ حلر٬ ل٫ٖ ،رّٚص٧٠ ر٬ٞحدر ؿجؾٙر ف٠ٌ٢يَ ؤ٧ ظخ٬
ظخ٬ ح٠ٜ .حل٬حق ٖفه جالػس٦س٢ه ج٬ٞٚسٝ رٞ٠نح٧ جيػر٧ اظفجءجز
ؿجز٢لس٠ٝج٧ ر٬ٞ٬ٔسنٝدر دحإلظفجءجز جٙفج٠ٝج٧ حٖػرٜ٠ٝر ج٬ظ٬ل السفجس٠حٜس
ؿٚ٢ٝ جٟجلسال٧ ٟ٬ٞفجٖ٘ سل٠٧ َ جإلؿجفجز٬٠نًر ظ٢ ؤٟٜ سػ٫سٝج
.١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ ٌٕحث٧ٝج٧

٩٢ػؿ جألؿٝ ج٩ٝؾحًف ا٠ٝؾٗى جٝ ٟ اظفجءجز سلسؾؿ٫٥ ًجد٧يٝج٧

Controls are measures used to minimize risks at
work to the lowest level. They are designed to
prevent, detect and redress mistakes in due course
through applying the instructions related to the
following:
- Employees
- Leaves
- Substitution of alternatives
- Job rotation
- Training
- Approvals and authorizations.
Evidences.
Settlements.
Review of operational performance.
Security of assets.
Separation of duties.

٫ٖ ح٦ػ٬سوػ٧ ح٦ٖسنحٜج٧ َ جألؾًحء٢٠ٝ ر٠٠و٠ ٫٥٧ ل٠ِٝؿجؾل ج
:٫ٞ٬ ح٠ر دِٚٞس٠ٝحز ج٠٬ِٞسٝ٘ ج٬٘ سًد٬ ًف١ُ حلخ٢٠ٝز جٙ٧ٝج
١٫ٌٗ٧٠ٝ ج جإلظحقجزدؿجثلٝ اػالل ج٫ٗ٬ٌ٧ٝف ج٬٧سؿٝ جخ٬سؿفٝ جؿجز٬٠ِسٝج٧ حزٖٚج٧٠ٝ ج.  جإلصدحسحز. حز٬٧سلٝ ج. ٫ٞ٬ٔسنٝفجظِر جألؿجء ج٠ . ل٧ جألو١٠ ؤ. جظدحز٧ٝ ٖول ج:٫ٝسحٝ ج٧ػ٢ٝ ج٩ُٞ ًجد٧يٕٝ ج٬٢ سو١ٜ٠٬

Controls can be classified as follows:
Preventive controls: to prevent the occurrence of
unfavorable incidents (such as front-end access
controls, including passwords, combinations, proofs,
evidence, limits and actual barriers.
Detection controls: to detect and remedy
unfavorable incidents which have already occurred
(i.e. back-end controls), such as proofs, evidence,
reviews, settlements and results of audited accounts
and reports.
Guidance controls: to urge and encourage doing
favorable actions (such as policies, procedures, code
of conduct and guidance booklets).

صل٠( ح٦٬ٖ خ٧ٓف٠ٝف ج٬ٓ جؿش٧ػٍٝ ج٧ٙ٧ َ٢٠ٝ :ر٬حثٙ٧ٝجدً ج٧يٝج
ّلفٝحز ج٠ٜٞ صل٠ )Front-end access (

ر٬٠ح٠ل جأل٧ؿؾٝجدً ج٧ي

جظق٧ػٝج٧ ؿ٧ػؿٝج٧ جإلصدحسحز٧ )Combinations ( ر٬ٖٚج٧سٝجألُؿجؿ ج٧
.ر٬ِٞٗٝج
٫سٝح ج٦٬ٖ خ٧ٓف٠ٝف ج٬ٓ جؿش٧ػٝغ ج٬سوػ٧ ٕنٜٝ :ر٬ٗنٜٝجدً ج٧يٝج
حإلصدحسحزٜ ) back-end controls ( ر٬ٗٞؾٝجدً ج٧يٝ ج٪ِز (ؤٙ٧
ػلحدحزٝ٘ ج٬ٙآصحف سؿ٧ حز٬٧سلٝج٧ فجظِحز٠ٝج٧ رٝجألؿ٧ ًجد٧يٝج٧
.ف٬حفٚسٝج٧
صل٠( ح٦٬ٖ خ٧ٓف٠ٍٝ جألػؿجش ج٧ٙ٧ َ٬سنظ٧ ش
ّ ػٝ :ر٬٦٬ظ٧سٝجدً ج٧يٝج
.)دحز٬سٜٝج٧ ٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ٧ جإلظفجءجز٧ حلحز٬لٝج

Internal controls include basic precautionary
measures, such as separation of duties. Employees in
charge of actual safeguarding of assets must not also
be responsible for accountability for these assets and
verification of audit statements. Technologies of
effective control enable the bank to:

.جظدحز٧ٝصل ٖول ج٠ ر٬حز ؤلحل٬ًح٬ر جػس٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝ ج١ّ٠سسي
١٬ٝ٧لث٠ ج٧٢٧ٜ٬ ظخ ؤال٬ ل٧ألوٝ ر٬ِٞٗٝػفجلر جٝ ج١ُ ١٧ٝ٧لث٠ٖٝح
١ٜ٠ س.ػحلدر٠ٝحز ج٢ح٬ د١٠ ٘ٚسػٝ ج١ُ٧ ح٦٢ر دنإٝلحء٠ٝ ج١ُ ًيح٬ؤ
: ١٠ ٛ٢دٝر جُٞٗحٝدر جٙفج٠ٝحز ج٬٢ٚس
.ٗرٜٞ٠ٝؾلحثف جٝ ج٪سٗحؿ٧ ح٦ُ٧ٙ٧ ؿ٢ُ سنحٕ جألؾًحءٜج

Discover mistakes upon their occurrence, and thus
avoid heavy losses.

١٠ ٟ٥ف٬ٓ دلٙ ١٠ ٗر٬ف نف٬ٓ نحًحز٢ ١٠ ١٬٦٬ق٢ٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝر ج٬ح٠ػ
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.ٛ٢دٝالء ج٠ُ ١٠ ٧ ؤ١٬ٌٗ٧٠ٝج

Protect employees with integrity against illegal
manipulation by other employees or the bank's
customers.
Collect all evidence necessary to identify dishonest
employees and customers, prosecute and arrest
them.

١٬٦٬ق٢ٝف ج٬ٓ الء٠ِٝج٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝؿ ج٬سػؿٝ ر٠القّٝر جَٝ جألؿ٠ظ
. ٟ٦٬ُٞ دىٚٝج٧ ٟ٦سٚالػ٠٧

حدرٙر ف٠ٌ٢ـ ؤ٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠ َ سي١ ؤٛ٧٢دٝ ج١٠ ؿٚ٢ٝئللر ج٠ خًٞس

SAMA requires all banks to put into effect internal
control systems as stated in details in "the Directory
of Internal Control Guidelines for Commercial
Banks". These are comprehensive range of
guidelines governing all activities of commercial
banks in the Kingdom. To generally understand
SAMA's requirements regarding commercial banks'
internal control systems, "Internal Control
Guidelines" shall be read together with the section
on "Control Guidelines for Combating Fraud", as
well as other relevant circulars and work
instructions. Adoption of these guidelines,
procedures and work instructions is the most
important element of a bank's comprehensive
strategy to create a well fortified environment
against fraud.
The above-mentioned guidelines do not represent a
comprehensive list that covers all areas governed by
"Commercial Banks' Internal Control Systems".
However, they aim at:
Emphasizing the importance of internal controls in
combating and controlling fraud.
Highlighting some main principles of effective
internal control.
Providing additional information and guidelines
with the aim of reinforcing "Internal Control
Guidelines".

ٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ "افنحؿجز ج٫ٖ ل٬سٗوٝفؿ دح٧ ح٠ٜ ر٬ٞؿجؾ
٫سٝ جإلفنحؿجز ج١٠ رٞ٠ُر نح٧٠ظ٠ ر٠ٌ٢ جأل٣ـ٥ لٜسن٧ ."ر٬سظحفٝج
ٟالث٠ٝ ج١٠٧ .رٜٞ٠٠ٝ ج٫ٖ ٪سظحفٝ ج٫ٜ٢دٝنحً ج٢ٝظحالز ج٠ ٕٞؾس٠ ٟٜسػ
َ٠ ١سفجٙحدر" دحالٙفٝافنحؿجز ج٧ حل٬حٖػر جالػسٜ٠" ١٠ ٟلٚٝـج ج٥ فجءذٙ
حز٠٬ِٞس٧ رٞوٝ ـجز جٟ٬٠سِحٝ ج١٠ ح٥ف٬ٓ٧ "ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ"افنحؿجز ج
ر٠ٌ٢ ؤ١ئللر دنإ٠ٝخ جًٝح٠ ١ر دنإ٠ػر ُح٠ٝ ٩ُٞ ل٧ػوٞٝ ل٠ِٝج
.ر٬سظحفٝ جٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝج
وف٢ُ ٟ٥ ؤ٧٥ ل٠ِٝحز ج٠٬ِٞس٧ جإلظفجءجز٧  جإلفنحؿجز٣ـ٥ ٘٬ سًد١ا
٪ئؿ٬ ٪ـٝحؼ ج٢٠ٝظحؿ ج٬ إلٛ٢ل دٜٝ رٞ٠نحٝر ج٬ظ٬حوف جإللسفجس٢ُ ١٠
.حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ درٙفج٠ٝ
١ل ؤ٧ال سػح٧ رٞ٠ر نح٠حثٙ ٟلٚٝـج ج٥ ٫ٖ جفؿذ٧ٝل جإلفنحؿجز جٜال سن
ٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝح "افنحؿجز ج٦٠ٜ سػ٫سٝظحالز ج٠َٝ ج٬٠ ظ٫ًٔس
:٩ٝ ا٫٠ح سف٦٢ٜٝ٧ ."ر٬سظحفٝج
.حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ ٫ٖ ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝر ج٬٠٥ ؤ٩ُٞ ؿ٬ٜسإٝج
.حظِر٢ٝر ج٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٞٝ ر٬ل٬فثٝدحؿة ج٠ٝادفجق دِى ج
حدرٙفٝق "افنحؿجز ج٬ سِق٩ٝ ا٫٠ر سف٬ٖافنحؿجز ايح٧ حز٠٧ِٞ٠ ف٬ٖ٧س
."ر٬ٞؿجؾٝج
:  اإلرضبداح2-6-3

3-6-2 Guidelines
Sound internal control regulations within a
framework of a comprehensive written documented
policy and clear comprehensive rules of procedure
should be put into effect to lessen the opportunities
for fraud acts.
The strategy of comprehensive internal control
should be closely integrated into the operational
documents governing all departments, cash handling
facilities, jobs and employees.
Banks shall examine the "Manual of Internal
Control Guidelines for Commercial Banks" to find
out examples of internal control guidelines, methods
and procedures. In additions, Banks should be
guided by SAMA's guidelines and circulars, as well
as all laws in force that govern banking activities in
the Kingdom to fully understand in detail the formal
provisions for internal controls.
The following guidelines aim at emphasizing the
information on internal control procedures set forth
in the documents referred to above.

در٧سٜ٠ حلر٬ ل٫ٖ رٚص٧٠ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٞٝ ر٠ٌ٢ـ ؤ٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠ َي٧٬
حق ٖفه٦س٢ه ج٬ٞٚ ؤظل س١٠ رٞ٠نح٧ جيػر٧ ر٬حز اظفجث٢ح٬د٧

.حل٬جالػس
رٞ٠نحٝر ج٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝر ج٬ظ٬ السفجس١٬٘ د٬ص٧ٝل ج٠حٜسٝاظفجء ج
ٟجلسال٧ ٟ٬ٞفجٖ٘ سل٠٧ َ جإلؿجفجز٬٠ ظٟٜ سػ٫سٝر ج٬ٞ٬ٔسنٝؿجز ج٢لس٠ٝج٧
.١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ ٌٕحث٧ٝج٧ ؿٚ٢ٝج
ٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ سفجظَ "افنحؿجز ج١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬
خ٬ٝجأللح٧ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ افنحؿجز ج١ُ رٞص٠ ؤ١ُ دػشٞٝ "ر٬سظحفٝج
ف دبفنحؿجز٬٢ سلس١ ؤ،ٛٝ ـ٩ٝ دحإليحٖر ا،ٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ٧ .جإلظفجءجز٧
٫ٖ رًٚد٠ٝر ج٬ٖوف٠ٝحز ج٠٬ِٞسٝج٧ ر٠ٌ٢َ جأل٬٠ظ٧ ئللر٠ٝ جٟ٬٠سِح٧
ر٬٠فلًٝ ج٧نفٝ ج١ُ ٗول٠٧ ل٠ نحٟ٦ٖ ٩ُٞ ل٧ػوٞٝ ٛٝـ٧ ،رٜٞ٠٠ٝج
.ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝؾحور دحٝج
حدرٙفٝ اظفجءجز ج١حز دنإ٠٧ِٞ٠ٝق ج٬ سِق٩ٝ ا٫٠ر سف٬ٝسحٝجإلفنحؿجز ج
.ح٦٬ٝنحف ا٠ٝؿجز ج٢لس٠ٝ ج٫ٖ جفؿذ٧ٝر ج٬ٞؿجؾٝج
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3-6-2-1
Main Principles of Effective Internal
Control
Written effective internal controls shall govern the
following:
Restricted and monitored access to risky areas.
Actual maintenance and safeguarding of valuable
assets, including facilities, assets, registers and
intellectual property.
Proper authorization and definition of levels of
approval for all employees.
Efficient separation of duties, especially in financial
and accounting areas, and delivery and taking-over
of cash or securities.
Record of all transactions, incidents, suspected
transactions and findings of investigation.
Extraordinary
or
unexpected
findings
of
investigation.
Notification methods.
Accountability for results at all levels.
After their application, control regulations shall
always be followed up and regularly reviewed to test
their effectiveness. The collapse of the oldest
commercial bank in the U.K., "Bearings Bank" in
1995, is an example of ineffective control. The
official investigation proved that the bank's collapse
was due to unauthorized catastrophic activities
practiced at the wrong time by a seemingly one
person who was undiscovered because management
and internal controls, which are basic factors of
banking, were weak and deficient.
The overall justification for not abiding by the
controls was that such controls were no longer
logical, there was no sufficient time or they were
invalid. It is important to inform the management of
these comments to see if there is a need for
assessment of such controls.
During periods of significant regulatory changes, the
risk of weak accountability for parts of the work and
vagueness about notification responsibilities would
increase. Under such circumstances, the senior
management must clearly emphasize areas of
responsibility and separate follow up of the internal
controls at each stage of transformation.
3-6-2-2 Practices of Personnel
Statistics show that the greatest risk of fraud faced
by a bank is usually posed by its employees, either
in or without cooperation with outsiders.
It should be remembered that employees at their
various post levels can currently commit a large
portion of the assets of the bank and assets of its
customers through their business activities. This
entails giving more attention to the integrity of all
employees.
An employee's integrity should be considered a
precondition for the success of any control system.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

: اهيتبدئ اهرئٌشٌج هوركبتج اهداخوٌج اهفبعوج1-2-6-3
:٫ٞ٬ ح٠ رِٝٗحٝدر ج٧سٜ٠ٝر ج٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝ جٟٜسػ
.ؾًفٝحً٘ ج٢٠ ٩ٝخ اٙفج٠ٝج٧ َّؿ٬ٚ٠ٝل ج٧و٧ٝج
ٖ٘فج٠ٝ جٛٝ ـ٫ٖ ح٠ د،٫ِٖٞ لٜر دن٠ّ٬ٚٝؿجز ج٧ظ٧٠ٝ ج١٠ؤ٧ ر٢ح٬و
.ر٬ر جألؿد٬ٜٞ٠ٝج٧ لظالزٝج٧ ؿجز٧ظ٧٠ٝج٧
.١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ظٝ حز٬والػٝحز ج٬٧لس٠٧ غٝوحٝؿ ج٬٠ِسٝج
ػحلدر٠ٝج٧ ر٬ٝح٠ٝظحالز ج٠ٝ ج٫ٖ  ؾحور، حز٬ٝ٧لث٠ٝ ج١٬حظغ د٢ٝٗول جٝج
.ر٬ٝح٠ٝفج٘ ج٧ جأل٧ؿ ؤٚ٢ٝ جٟجلسال٧ ٟ٬ٞسل٧
.حزٚ٬ٚسػٝسحثط ج٢٧ حز٥جالنسدح٧ جؿش٧ػٝج٧ حزٚٗوَٝ ج٬٠ل ظ٬سلظ
.ِرٙ٧س٠ٝف ج٬ٓ ٧ر ؤ٬ِحؿٝف ج٬ٓ حزٚ٬ٚسػٝسحثط ج٢
.ّخ جإلدال٬ٝؤلح
.حز٬٧لس٠ٝحٖر جٜ ٩ُٞ سحثط٢ٝ ج١ُ رٝلحء٠ٝج
ٟسٌح٢ح دح٦فجظِس٠٧ فجف٠ح دحلس٦سحدِس٠ ٟس٬ حدرٙفٝر ج٠ٌ٢٘ ؤ٬دِؿ سًد
ٟؿٙ ؤ١٠ ٧٥٧ "ٔق٢ف٬ "دٛ٢حف د٬٦٢صحل ج٠ٝل ج٬ لد٩ِٖٞ .ح٦س٬ٝالؾسدحف ِٖح
حدرٙفٝف ج٧وٙ سحثط٢ح د٢فٜـ٬ ،1995 ٟر ُح٬سظحفٝح ج٬٢ًح٬ دفٛ٧٢د
١حٜ ٛ٢دٝحف ج٬٦٢ ج١ػحؿش ؤصدز ؤٝ ج٫ٖ ٫٠فلٝ٘ ج٬ٚسػٝ ٖح. ر٬ٞؿجؾٝج
ٟحٙ ز٬ٙ٧سٝػر ج٬ف وػ٬ٓ٧ ؿذ٠ِس٠ ١ٜ سٟٝ ر٠٬ٞف ل٬ٓ نحًحز٢ ظر٬س٢
ف٧وٙ ظر٬س٢ حلخ٢٠ٝز جٙ٧ٝ ج٫ٖ ٤ٖسنحّٜ جٟس٬ ٟٝ جػؿ٧ ح نؾه٦د
ل٠ِٝ ج٫ٖ حز٬ جأللحل١٠  سِؿ٪زٝر ج٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝج٧ جإلؿجفذ
.٫ٖوف٠ٝج
١ ؤ٧ر ؤ٬ًٚ٢٠  سِؿٟٝ ح٦٢ ؤ٫٥ ًجد٧يٝؿ دح٬ٚسٝ جِٟؿٝ رٞ٠نحٝدففجز ج٠ٝج
٣ـ٥ ّ ادالٟ٦٠ٝ ج١٠ .ػرٝف وح٬ٓ ح٦٢ ؤ٧ٖفجً ؤ٧س٠ ١ٜ٬ ٟٝ ٫ٖحٜٝز جٙ٧ٝج
.ًجد٧يٝ جٟ٬٬ٚ س٩ٝػحظر اٝ جٟ٬٬ٚسٝ  جإلؿجفذ٩ٝالػٌحز ا٠ٝج
ر ألظقجءٝلحء٠ٝقؿجؿ ؾًف ج٬ ،ر٠ح٦ٝر ج٬٠٬ٌ٢سٝفجز ج٬٬ٔسٝؾالل ٖسفجز ج
٫ٖ ح٬ِٞٝظؿف دحإلؿجفذ ج٬ .ّحز جإلدال٬ٝ٧لئ٠ ١ى دنإ٧٠ٔٝج٧ ل٠ِٝ ج١٠
سحدِر٠ٝ ج٩ُٞ٧ ر٬ٝ٧لئ٠ًٝ ج٧ًع ؾ٧ي٧ ٩ُٞ ؿٜ سئ١ٕ ؤ٧ٌفٝ ج٣ـ٥
.ّل٧سػٝفجػل ج٠ ١٠ رٞفػ٠ لٜ ؿ٢ُ ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٞٝ رٞٚلس٠ٝج
:  ييبرشبح اهخوظٌف2-2-6-3
١٠ ٫إس٬ ٛ٢دٝ ج٤جظ٧٬ ٪ـٝدف جٜحل جأل٬ ؾًف جالػس١حز ؤ٬ جإلػوحث١ّ٬سد
.ؾحفضٝ ج١٠ َ ؤنؾحه٠ ٟ٦٢٧ دسِح٧ ؤٟ٥ػؿ٧ٝ ٤٬ٌٗ٧٠
ج٧٠قٞ٬ ١ر ؤ٬ٗ٬ٌ٧ٝ جٟ٦حس٬٧لس٠ ٕ جؾسال٩ُٞ ١٬ٌٗ٧٠ٝلَ ج٧ د١ف ؤ٬ٜسـٝج
٘٬ ًف١ُ ٤الث٠ُ ؿجز٧ظ٧٠٧ ٛ٢دٝؿجز ج٧ظ٧٠ ١٠ فذ٬دٜ لدر٢ ًح٬ٝػح
١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ظٝ ر٬ر جأللحل٥قج٢ٝ ج٫ًِ٬ ح٠٠ ـج٥٧ .ر٬سظحفٝ جٟ٦نحًحس٢
.ر٬٠٥ جأل١٠ ؿ٬ق٠ٝج
 ٖحؾسدحف.٫حدٙ فٌٟح٢ ٪ظحع ؤ٢ٝ ٘لد٠ ًٌٕ نف٧٠ٝر ج٥قج٢ سِسدف
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Test of integrity before contracting with an
employee should be strictly made so as to have
reliable and trustworthy employees. Managers, apart
from depending on the information on the detailed
employment application form and other references,
should be trained in the skills of interrogation to
ensure that they can determine the occurrence of
dishonorable act in the employee's history and
expect that such act could likely happen in the
future. The bank should record the references named
by the nominated employee and compare them with
other separate references. Educational and
professional qualifications should also be verified.
Before contracting with a new employee, it is
important to ensure that he has not already been
involved in fraud or embezzlement acts in a
financial firm inside or outside the Kingdom, by
reviewing information presented by the applicant,
and making sure of its validity and contacting his
references; and undertaking necessary procedures to
prevent appointment of employees of past fraudulent
conduct.
Prior to concluding contracts with new employees,
it should be ensured that an employee is not working
in another job and intends to continue therein. It
should also ensured that he is not engaged in a
commercial activity in order to achieve the principle
of protection against conflict of interests. This shall
also apply to the staff of companies having contracts
therewith.
It is necessary to continually follow up an honest
behavior. An extensive number of indicators "red
lines" are now available to help managers in
identifying individuals who are likely to commit
fraudulent acts. These red lines usually include
behavioral and social characteristics as follows:
Unjustified enrichment and sudden change in the
style of living.
An employee who always works after the official
work hours.
Loss of original documents and substituting them
with their copies.
Overuse of correction fluids.
Hesitation about leave-taking.
Refusal of promotion
Rapid resignation of a new employee.
Insistence of some suppliers, contractors or
customers on dealing with a certain employee.
Intimate relationship with suppliers, contractors or
customers which breaks suddenly.
Control must also be performed over old
employees who have acquired a broad knowledge
about security procedures at the bank, particularly if
disputes arise regarding work, or if the bank is
overstaffed.
Employees should be provided with clear written
documents for informing them about important
matters, such as job description, policies, procedures
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٩ُٞ ل٧ػوٝ ج١ح٠يٝ ّٟس٬ ١ظخ ؤ٬ ٌٕ٧٠َٝ ج٠ ؿٙسِحٝدل جٙ ر٥قج٢ٝج
٩ٝ ايحٖر ا، ؿفجء٠ٝ ج٩ِٖٞ .ٟ٦٬ُٞ حؿ٠جالُس٧ رٚصٝ دح١٬ف٬ ظؿ١٬ٌٗ٧٠
١ ؤ،َفجظ٠  ُؿذ٩ٝحؿ ا٢جاللس٧ ر٬ٞ٬سٗوٕٝ ج٬ٌ٧سٝخ جًٞ حفذ٠جلس
٫ٖ ٕ٬ف نف٬ٓ ٛ٧ٞؿ ل٬ سػؿ١٠ ؿٜسإٞٝ رٞحدٚ٠ٝحفجز ج٦٠ ٩ُٞ ج٧سؿفد٬
.دلٚلس٠ٝ ج٫ٖ ٛ٧ٞلٝـج ج٥ صل٠ ش٧حل ػؿ٠ جػسٟ٬٬ٚس٧ ٌٕ٧٠ٝؽ ج٬سحف
فنغ٠ٌٕٝ ج٧٠ٝح ج٦٬٠ل٬ ٫سٝفجظَ ج٠ٝ ج١٧ؿ٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬٧
.ر٬٢٦٠ٝج٧ ر٬٠ِٞٝالز ج٥ئ٠ٝ ج١٠ ٘ٚسػٝ ج٧ .رٞٚلس٠ َفجظ٠ َ٠ ح٦٢حفٚ٬٧
ٟٝ ٌٕ٧٠ٝـج ج٥ ١ ؤ١٠ ؿٜسإٝؿ ج٬ٌٕ ظؿ٧٠ َ٠ ؿٙسِحٝدل جٙ ر٬٠٥ جأل١٠
ر ؿجؾل٬ٝح٠ نإذ٢٠ ٫ٖ  جؾسالك٧حل ؤ٬ ػحالز جػس٫ٖ ٛ جنسف١ ؤ٤ٝ ٘لد٬
ٌٕ٧٠ٝ ج١٠ ر٠ؿٚ٠ٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝفجظِر ج٠  ؾالل١٠ رٜٞ٠٠ٝ ؾحفض ج٧ؤ
 جإلظفجءجز٤ٖحٜ جسؾحـ٧ ١٬ِٖف٠ٝؾحًدر ج٠٧ ح٦ وػس١٠ ؿٜسإٝج٧ ؿ٬ظؿٝج
.٘ لحد٫ٝح٬ جػسٛ٧ٞ لٟ٦ٝ ١٬ٌٗ٧٠ ١٬٬ِ س١٠ ػؿٞٝ  ذٟالقٝج
ٗر٬ٌ٧ ٫ٖ ل٠ِ٬ ١حٜ ح٠ ظؿؿ اـجٝ ج١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٠ ؿٙسِحٝدل جٙ ؿٜسإٝج
٪نحً سظحف٢ حفك٠٬ ١حٜ ح٠  اـج٧ ؤ،ح٦٬ٖ فجف٠ جاللس٪٧٢٬٧ ٨ؤؾف
ـج جإلظفجء٥ ً٘د٢٬٧ ، غٝوح٠ٝ سيحفخ ج١٠ ر٬ح٠ػٝدؿؤ ج٠ٝ حٚ٬ٚ سػٛٝـ٧
.ح٦ِ٠ ؿٙسِح٠ٝحز جٜنفٝ ج٫ٌٗ٧٠ ٩ُٞ

ٟجث٧ٙ ١ ج٭ٛٝح٢٥ .ٕٙ٧ س١٧ ؿ٤٬ق٢ٝ جٛ٧ٞلٝفجظِر ج٠ ٪ف٧يفٝ ج١٠
 ٖفق٩ُٞ ؿفجء٠ٝلحُؿذ ج٠ٝ ٖفذ٧س٠ٝفجء" ج٠ػٝ جٟ "جألُال١٠ جلِر٧
فجء٠ػٝ جٟ جألُال٣ـ٥ ل٠سن٧ .ر٬ٝح٬حل جػس٠ُ ألٟ٦حدٜل جفس٠ػس٠ٝجألٖفجؿ ج
:صل٠ ر٬ُح٠جظس٧ ر٬ٜ٧ٞح ل٬قج٠ ًدحٝٓح
.م٬ِٝخ ج٧ٞ ؤل٫ٖ ٗحظت٠ٝسدؿّل جٝج٧ دفّف٠ٝف ج٬ٓ جإلصفجء
.ر٬٠فلٝل ج٠ِٝحً دِؿ لحُحز ج٠٧ل ؿ٠ِ٬ ٪ـٌٕٝ ج٧٠ٝج
.ح٦٢ُ ف٧ح دو٦ٝجلسدؿج٧ ر٬ٞؿجز جألو٢لس٠ٝ ج١ؿجٖٚ
.غ٬سوػٝجثل ج٧لٝ ًٗف٠ٝحل ج٠ِجاللس
. ؤؾـ جإلظحقذ٫ٖ سفؿؿٝج
.ر٬ٙسفٝفٖى ج
.ؿ دلفُر٬ظؿٌٕٝ ج٧٠ٝر جٝحٚجلس
َ٠ ل٠سِحٝ ج٩ُٞ الء٠ِٝ ج٧ ؤ١٬ٝ٧حٚ٠ٝ ج٧ ؤ١٬فؿ٧٠ٝاوفجف دِى ج
.١٬ِ٠ ٌٕ٧٠
ًَٚ٢ س٫سٝالء ج٠ِٝ ج٧ ؤ١٬ٝ٧حٚ٠ٝ ج٧ ؤ١٬فؿ٧٠َٝ ج٠ ر٠٬٠ػٝحز جِٙالٝج
.ٖظإذ
١٠جلِر دبظفجءجز جأل٧ ِفٖر٠ ج٧ ؤػفق١٬ـٝ ج٩٠ؿجٚٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝدر جٙفج٠
ؿ ُؿؿ٬ق٬ ش٬ ػ٧ل ؤ٠ِٝر دحٞسو٠ قجُحز٢ َٚش س٬ ؾحور ػ،ٛ٢دٝ ج٫ٖ
.ػحظرٝ ج١ُ ١٬ٌٗ٧٠ٝج
ٗر٬ٌ٧ٝوٕ ج٧ صل٠ جيػر٧ در٧سٜ٠ ؿجز٢لس٠ د١٬ٌٗ٧٠ٝؿ ج٬٧سق
١٠ خ٢ل ظحٜ  سػؿؿ٫سٝل ج٠ِٝحز ج٠٬ِٞس٧ جإلظفجءجز٧ حلحز٬لٝج٧
.ٟ٦جظدحس٧٧ ٟ٦حس٠٦٠ خ٢ج٧ظ
رِّٚٞس٠ٝف ج٧٠َ جأل٬٠ ظ٫ٖ ٤جظدحس٧٧ ٤ٙ٧ٚل ػ٠حٌٜٕ د٧٠ٝ جٟح٠ٝا
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.حل٬دحالػس

and instructions of work that explain all aspects of
their duties and responsibilities.
An employee shall be aware of all his rights and
responsibilities regarding all issues related to fraud.
Follow-up and control methods should include the
following:
Confidentiality agreements.
Obligatory leaves.
Change of an employee's duties schedules and tasks
at unexpected
intervals.
Checking the accounts of an employee who is on
leave.
Employees who are relatives should not be allowed
to work together, particularly in financial,
accounting, cash handling or securities areas.
Photos of an employee must be taken to be
available to the bank in case he disappeared or was
blackmailed.
A bank should fully consider the implications of
earlier employees' actions of not giving explicit
references, and those who are proven to have
committed such acts must be dismissed from their
jobs.

:٫ٞ٬ ح٠ حدرٙفٝج٧ سحدِر٠ٝخ ج٬ٝل ؤلح٠سن
.ر٬لفٝحز ج٬ٙجسٗح
.ر٬٠قجٝجإلظحقجز جإل
.ِرٙ٧س٠ ف٬ٓ  ٖسفجز٩ُٞ ٤ٞ٠ُ ٟح٦٠٧ ٌٕ٧٠ٝط ج٠ل دفج٬سدؿ
. اظحقذ٫ٖ خ٥ـ٬ ٪ـٌٕٝ ج٧٠ٝ٘ ػلحدحز ج٬ٙسؿ
ح٠٬ ال ل،ًِح٠ ج٧ٞ٠ِ٬ ١فجدر ؤٚٝ ج٪٧ ـ١٠ ١٬ٌٗ٧٠ٞٝ غ٠ل٬ ١ق ؤ٧ظ٬ ال
٘فج٧ جأل٧ؿ ؤٚ٢ٝ جٟجلسال٧ ٟ٬ٞسل٧ ػحلدر٠ٝج٧ ر٬ٝح٠ٝظحالز ج٠ٝ ج٫ٖ
.ر٬ٝح٠ٝج
ٌٕ٧٠ٞٝ ر٬ٖٓفج٧س٧ٗٝف ج٧وٝ ج١٠ ُر٧٠ظ٠  ؤؾـ٩ُٞ ل٠ِٝ ج٧
.ر جدسقجقٝ٧ػح٠ٝ ر٬ يػ١حٜ  ػحل٫ٖ ٧ ؤ٤ ػحل جؾسٗحث٫ٖ لحُؿذ٠ٞٝ
١٬ٚلحدٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝحٍ ج٢س٠ ج١٬٠يح٠ٝ ل جُسدحفٜ ٛ٢دٝ ج٫ٝ٧٬ ١ظخ ؤ٬
١٠ ١٬صحدسٝ ج١٬دٜفس٠ٝظخ وفٕ ج٬٧ .ػر٬فجظَ وف٠  اًُحء١ُ
.ٟ٦سٚالػ٠٧ َفظ٠ ١٧ر ؿ٠ؾؿٝج
:  فصل اهواجتبح3-2-6-3

3-6-2-3 Separation of Duties
The principle of separating tasks and duties should
be strictly applied to all operational areas and
activities where applicable. This principle basically
requires that jobs entailing performance of
operational tasks must be separated from those
entailing the enforcement of controls and
supervision. Similarly, control of assets must be
separated from control of documents related to these
assets.
The following examples are collected from different
areas of work to clarify the principle of duty
separation:
1. The tasks of receiving and release of guarantees
in favor of borrowers must be separated from the
task of registering the guarantees.
2. The task of debt collection must be separated
from the task of fixing the amount of debt.
3. The task of payroll must be separated from the
other tasks of personnel affairs.
4 . Trading transactions at the front offices must be
separated from those at the back offices. Although
traders are required, for instance, to observe limits,
they must be strictly controlled by the back or the
middle office.
5. The tasks of ordering purchase of consumable
materials and equipment, and storage control must
be separated from the task of keeping records and
authorization to pay. The Manual of "Internal
Control Guidelines for Commercial Banks" includes
several cases in which effective separation of duties
is required

ظحالز٠َٝ ج٬٠ ظ٫ٖ ر٠ل وفجٜجظدحز د٧ٝج٧ ٌٕحث٧ٝدؿؤ ٖول ج٠ ٘٬سًد
دؿؤ ؤلحلحً ٖول٠ٝـج ج٥ ّخًٞس٬ .ًٛٝد٘ ـ٢٬ ش٬ر ػ٬ٞ٬ٔسنٝنًر ج٢جأل٧
ًجد٧يٝ ج١٧ٗـ٢٬ ١٬ـٝ جٛثٝ٧ ؤ١ُ ر٬ٞ٬ٔجظدحز سن٧ ١٧ئؿ٬ ١٬ـٝج
١ُ ؿجز٧ظ٧٠ٝ ج٩ُٞ حدرٙفٝف ٖول ج٠ جألٛٝـٜ .حدرٙفٝر ج٠٦٠ ١٧ٝ٧س٬٧
.ؿجز٧ظ٧٠ٝ ج٣ـ٦ر دِٚٞس٠ٝؿجز ج٢لس٠ٝحدر جٙف

دؿؤ ٖول٠ يحع٬ل إل٠ِٝظحالز ج٠ ٕٞؾس٠ ١٠ ر٬ٝسحٝر جٞص٠َ جأل٬٠ سظٟس

.جظدحز٧ٝج
١ُ ١٬سفيٚ٠ٝ ج٩ٝح ا٦٢ُ جإلٖفجض٧ حز٢ح٠يٝ جٌٟحثٕ جلسال٧  ٖول.1
.حز٢ح٠يٝ لظل ج٫ٖ ؿ٧٬ٚٝ ج١٬٧سؿ
.٣ؿ٬ٗر سػؿ٬ٌ٧ ١ُ ١٬ؿٝل ج٬ ٖول سػو.2
.١٬ٌٗ٧٠ٝ اؿجفذ جٟح٦٠ ١ُ جسخ٧فٝل ج٧ر ظؿ٠٦٠  ٖول.3
َ٠ٖ .٫ٗٞؾٝسخ جٜ٠ٝج٧ ٫٠ح٠سخ جألٜ٠ٝ ج٫ٖ سحظفذ٠ٝحز ج٬ٞ٠ُ  ٖول.4
 ال دؿ،ؿ٧ػؿٝ دحٟ٥ؿ٬ٚج س٧دٙفج٬ ١ ؤ،ًصال٠ ،١٬ٞ٠سِح٠ٝ ج١٠ خ٧ًٞ٠ٝ ج١ؤ
.٫ًل٧ٝ ج٧ ؤ٫ٗٞؾٝسخ جٜ٠ٝ ج١٠ ؿذ٬نؿٝر جٞٚلس٠ٝحدر جٙفٞٝ ج٧ِؾي٬ ١ؤ٧
ؿ٧٢د٧ ِؿجز٠ٝج٧ ٛال٦اللسٝ رٞحدٚٝجؿ ج٧٠ٝخ نفجء جًٞ ٌٕحث٧  ٖول.5
.َٖؿٝؿ ج٬٠ِس٧ ح٦جالػسٗحٌ د٧ لظالزٝ جٟٗر جلسال٬ٌ٧ ١ُ ١٬سؾقٝج
ر" انحفجز ُؿذ٬سظحفٝ جٛ٧٢دٞٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ "افنحؿجز ج١٠ٖسي
.ل ِّٖحلٜجظدحز دن٧ٝخ ٖول جًٞػحالز سسٝ

.
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3-6-2-4 Dual Control
As security measures (such as the use of keys,
warning systems and security of cash locations)
must be subject to strict dual control technologies,
the following instructions shall be taken into
consideration:
To lessen the opportunities for getting duplicate
keys without authorization, employees may not, by
all means, share keys belonging to dual guard. This
shall also be applied to combinations of the vault
under dual watch.
Key boxes should not contain a bunch of
"emergency keys" in the form of unauthorized
duplicate keys under dual control.
Lost key must be notified of at once, even if
duplicate keys are available.
If an employee suspects that the confidentiality of
one of the combination numbers placed under dual
watch has been cracked, he must report the incident
immediately.
There must be a procedure to recover keys and other
methods of entry on a periodical basis. Measures
must be made on a periodical basis to ensure the
replacement of keys, passwords and other
instruments of dual watch.
The control officer must always attend while
checking designated cash locations and ATMs.
Since fraudsters often use the period that
immediately follows the checking process to
perpetrate embezzlement, two
full-checking
processes must be made to the cash handling
facilities when detecting a considerable error in the
calculation of balance on hand. The first checking
process shall be made upon detecting the error and
the second shall be made after identifying the cause
of the error.

:  اهركبتج اهيزدوجج4-2-6-3

ـجف٢خ جإل٬ٝؤلح٧ دحؿة٠٧ غ٬ٗحس٠ٝصل ج٠( ١٠خ جأل٬ٝش سؾيَ ؤلح٬ػ

٣ـ٥ ٫ٖ سظؿف٧ .ل نؿذٜظر د٧قؿ٠ٝحدر جٙفٝحز ج٬٢ٚسٝ )ؿٚ٢ٝ ج١ٜح٠ ؤ١٠ؤ٧
:صحل٠ٝل ج٬ لد٩ُٞ ٫ٞ٬ ح٠ الػٌر٠ ١نإٝج
 ال،غ٬ٗحس٠ٝلؽ ج٢ ٩ُٞ ى٬٧ٗ س١٧ ٖفه جاللسػوحل ؿ١٠ اللٙإلٝ
ؿ٧ِغ س٬ٗحس٠ ٫ٖ رٜنحف٠ٝجل ج٧ جألػ١٠  ػحل٪ دإ١٬ٌٗ٧٠ٞٝ ق٧ظ٬
ـر٬ٖٚج٧سٝ جإلُؿجؿ ج٩ُٞ ًٛٝد٘ ـ٢٬٧ .ظر٧قؿ٠ٝػفجلر جُٝر ج٧٠ظ٠ٝ
.ظر٧قؿ٠ٝػفجلر جُٝر سػز ج٧ي٧٠ٝر ج٢ؾقٞٝ )Combinations(
لٜجفة" دن٧ًٝغ "ج٬ٗحس٠ ١٠ ُر٧٠ظ٠ ٩ُٞ غ٬ٗحس٠ٝ٘ ج٬حؿ٢ و٪٧ؤال سػس
.ظر٧قؿ٠ٝػفجلر جُٝر سػز ج٧ي٧٠ٝغ ج٬ٗحس٠ٝ ج١٠ ؿذ٠ِس٠ ف٬ٓ لؽ٢
٫ٖ ٩ـج ػس٥ ً٘د٢٬٧ .حء٢ جلسص١٧ؿ٧ ؿ٧ٚٗ٠ٝٗسحع ج٠ٝ ج١ُ ًفج٧ٖ ّجإلدال
.غ٬ٗحس٠ٞٝ لؽ٢ ح٦٬ٖ ٖف٧ سس٫سٝػحالز جٝج
ر٬ٖٚج٧سّٝر ؤػؿ جألُؿجؿ ج٬ لف١ دإٛنٞٝ ٌٕ لدخ٧٠ٞٝ ١حٜ اـج
ٛٝ ـ١ُ ّ جإلدال٤٬ُٞ زٙؿ ؾفٙ ظر٧قؿ٠ٝػفجلر جُٝر سػز ج٧ي٧٠ٝج
.ًفج٧ٖ
لٜ دن٨ل جألؾف٧ؿؾٝخ ج٬ٝؤلح٧ غ٬ٗحس٠ٝيَ اظفجءجز اللسفؿجؿ ج٧
لفٝحز ج٠ٜٞ٧ غ٬ٗحس٠ٝل ج٬ سدؿ١٠ ؿٜسإٞٝ يَ اظفجءجز٧ ٟس٬ ح٠ٜ ٪ف٧ؿ
. ٪ف٧ل ؿٜ دن٨ظر جألؾف٧قؿ٠ٝػفجلر جٝجز ج٧ؤؿ٧
١حثٜ٠٧ ، ر٢٬ِ٠ٝؿ جٚ٢ٝحً٘ ج٢٠ ٫ٖ ًح٠٧حدر ؿٙفٌٕٝ ج٧٠ ف٧ػي
. ٫ٝوفٕ ج٭ٝج
ر٬ٞ٠ِٝ دحنفذ٠ ر٬ٝسحٝٗسفذ جٝ ج١٧ٞ٠ِلس٬ ح٠ ًدحٝ ٓح١٬ٝػسح٠ٝ ج١ش ؤ٬ػ
ل٠حٜ غ٬ سوػ٫س٬ٞ٠ُ ظخ اظفجء٬ ،حخ جالؾسالكٜغ الفس٬سوػٝج
.ؿٚ٢ٝ جػسلحخ ج١قج٬٠ ٫ٖ ف٬دٜ لٞسنحٕ ؾٜؿ ج٢ُ ؿٚ٢ٝر جٝ٧ح٢٠ ٖ٘ف٠ٝ
ر دِؿ٬٢صحٝ ج٨سظف٧ لٞؾٝسنحٕ جٜؿ ج٢ُ ٩ٝ٧غ جأل٬سوػٝر ج٬ٞ٠ُ ٪سظف
.لٞؾٝؿ لدخ ج٬سػؿ
:  شٌبشج كتول اههداٌب5-2-6-3

3.6.2.5 The Policy of Gifts
Since an employee is prone to bribery by the gifts
given to him to distract his attention from suspected
transactions, a written policy must be set for
preventing this and how to include this provision in
the bank’s policy for combating fraud, and in the
employee’s booklet prepared by the bank.

ٕوفٝ ٧ح ؤ٬ؿج٦ٝ٘ ج٬ ًف١ُ ذ٧فنٞٝ ِفّى٠ ٌٕ٧٠ٝ ج١ش ؤ٬ػ
ر٬ٗ٬ٜ٧ َٛٝ ـ٢٠در س٧سٜ٠ حلر٬يَ ل٧ ظخ٬ ، حزٚٗوٝ ج١ُ ٤٥سدح٢ج
ٌٕ٧٠ٝخ ج٬سٜ ٫ٖ٧ ، حل٬حٖػر جالػسٜ٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬ ل٫ٖ ٛٝ ـ١٬٠سي
١٠ ٌٕ٧٠ٝ جٟل ُحٜحلر دن٬لٝ ج٣ـ٥ َ٢٠ س١ظخ ؤ٬ ٛ٢دٝ ج٣ِؿ٬ ٪ـٝج
:ر٬ٝسحٝف ج٧٠جأل

This policy shall generally prohibit the employee
from the following:
Accepting any gifts, enticement or inappropriate
entertainment for providing lawful or unlawful
service.
Revealing confidential or restricted official
information for any enticement.
Abusing his previous and current jobs to get
differential prices for private transactions.

٧ر ؤ٬٠ٌح٢ ر٠ ؾؿٟ٬ؿٚحدل سٚ٠ حٖر٬ ي٧ آفجءجز ؤ٧ح ؤ٬ؿج٥ ر٬ل ؤ٧دٙ
.ر٬٠ٌح٢ ف٬ٓ
. آفجء٪حدل ؤٚ٠ ر٬ لف٧ر ؤ٬ر ػوف٬٠حز فل٠٧ِٞ٠ اًُحء
ر٬ٞ ؤلِحف سٗحي٩ُٞ ل٧ػوٞٝ ر٬ٝػحٝج٧ رٚلحدٝ ج٤ٗس٬ٌ٧ ٟء جلسؾؿج٧ل
.ؾحورٝحز جٚٗوٞٝ
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:  اهحشبتبح اهراندث6-2-6-3

3.6.2.6 Dormant Accounts
The control of dormant accounts shall be a
continuous policy. See “the Guidelines of Internal
Control” and SAMA’s relevant circulars to learn
about the instructions for dormant accounts.

3.6.2.7 Cash Handling (Delivery and takingover)
There is a number of risk exposure cases in the area
of cash handling which are governed by a set of
procedures (see “the Guidelines of Internal Control”
in this regard). These procedures must be
implemented properly by making surprise visits for
regular checking of balance on hand in vaults and
teller’s departments. Exposure to cash risks includes
activities that are related to the following:
Control and management of cash in the bank’s till.
Transfer of cash from vault to the bank’s till.
Access to the tellers’ till and cash when the teller is
off work or away from the till, even for a short time.
The actual status and the security of locks and
vaults.
To ensure proper accountability for cash, the cash
handling procedure to tellers at the bank’s branches,
and to other employees working in the field of cash
handling must be clear and consistent.
The guidelines related to the seals of the teller and
other instruments of marking, authorization forms,
keys, passwords and the set of combination numbers
must be implemented, followed up and evaluated
regularly to ensure their ongoing effectiveness.

 فجظَ "افنحؿجز. فذ٠لس٠ حلر٬ؿذ لٜفجٝػلحدحز جٝدر جٙفج٠ ١٧ٜ س١ؤ
٩ُٞ ٍإلًالٝ رٞوٝئللر ـجز ج٠ٝ جٟ٬٠سِح٧ "ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝج
.ؿذٜفجٝػلحدحز جٝؾحور دحٝجإلفنحؿجز ج
: ) يٌبوهج اهٌلد (خشوٌى واشخالى7-2-6-3

ؿٚ٢ٝ جٟجلسال٧ ٟ٬ٞظحل سل٠ ٫ٖ ؾحًف٠ٞٝ سِفّىٝ ػحالز ج١٠  ُؿؿٛٝح٢٥
"ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝ جإلظفجءجز (فجظَ "افنحؿجز ج١٠ ُر٧٠ظ٠ ح٦٠ٜسػ

٘ ػلحدحز٬ٙسؿٝ ٗحظثر٠ الز٠ػٝ غ٬وػٝح ج٦ٚ٬ؾيَ سًد٬ ، )١نإٝـج ج٦د
ل٠ن٬٧ .٘٬حؿ٢وٝر ج٢ح٠ؤ٧ ؾوور٠ٝ ج١ٜح٠ جأل٫ٖ ر٠ٌس٢٠ فذ٧ؿ دوٚ٢ٝج
:٫ٞ٬ ح٠ر دٞسو٠ٝنحًحز ج٢ٝؿ جٚ٢ٝؾحًف ج٠ٝ ٕنحٜ٢جال
.٘٬حؿ٢وٝر ج٢ح٠ ؤ٫ٖ ؿٚ٢ٝاؿجفذ ج٧ درٙفج٠
.٘٧ؿ٢وٝ ج٩ٝؾوور ا٠ٝ ج١ٜح٠ جأل١٠ ؿٚ٢ٝل جٚ٢
١٬٠ ؤ١٧ٜ٬ ح ال٠ؿ٢ُ ؿٚ٢ٝ ج٩ٝا٧ ٘٧ؿ٢وٝ ج١٬٠ر ؤ٢ ؾقج٩ٝل ا٧و٧ٝج

ٗسفذٝ ٧ٝ٧ ٩٘ ػس٧ؿ٢وٝ ج١ُ ًؿج٬ِ د٧ ؤ٤ٞ٠ُ  فؤك٩ُٞ ٘٧ؿ٢وٝج
.فذ٬وٙ
.١ؾقجثٝج٧ ٗحلٙ جأل١٠ؤ٧ ر٬ِٞٗٝر جٝػحٝج

حء٢٠ؿ ألٚ٢ٝر جٝ٧ح٢٠ جُؿ٧ٙ ١٧ٜ س١ ؤ،ؿٚ٢ٝ ج١ُ رٝلحء٠ٝ ج١ ػل١٠ ّؿٜسإٞٝ
ظحل٠ ٫ٖ ١٬ٞ٠ِحٝ ج١٬ ج٭ؾف١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ ٛ٢دٍٝ ج٧ ٖف٫ٖ ٘٬حؿ٢وٝج
.رٜحل٠س٠٧ جيػر٧ ؿٚ٢ٝر جٝ٧ح٢٠
ٟ٬ِٞسٝجز ج٧ؤؿ٧ ٘٧ؿ٢وٝ ج١٬٠ ؤٟر دإؾسحِٚٞس٠ٝسًد٘ جإلفنحؿجز ج
ُر٧٠ظ٠٧ ل٧ؿؾٝجُؿ ج٧ٙ٧ غ٬ٗحس٠ٝج٧ ؿ٬٠ِسٝحفجز ج٠جلس٧ ٨جألؾف
فجف٠ر اللس٠ٌس٢٠ فذ٧ح دو٦٠٬٬ٚس٧ ح٦سحدِس٠٧ ،ر٬ٖٚج٧سٝجألُؿجؿ ج

.ح٦س٬ِٖٝح
ؿ جألنؾحه٬سػؿ٧ ٘٧ؿ٢وٝحء ج٢٠ؾوور أل٠ٝ ج١ٜح٠آال٘ جأل
.ً٘ح٢٠ٝ جٛٞ س٩ٝل ا٧ؿؾٝ دحٟ٦ٝ وفع٠ٝج

Places designated for tellers shall be closed, and
persons authorized to enter those areas shall be
specified.

:  حدود اهشحة8-2-6-3

3.6.2.8 Limits of withdrawals
The limits of overdraft, its amount and transactions
shall be determined where applicable to tellers,
traders, officials and other employees dealing in
cash and in non-cash financial instruments or
negotiable documents.
These limits shall reflect the potential risks and the
level of risk that can be borne by the management.
These limits shall be followed up accurately and
implemented strictly.

ً٘دح٢ ػلخ جال،رٚٗوٝج٧ ر٬٠ٜٝج٧ ٕ٧نٜ٠ٝلػخ جٝؿ ج٧ؿ ػؿ٬سػؿ
١٬ـٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٠ ٟ٥ف٬ٓ٧ ١٬ٝ٧لث٠ٝج٧ ١٬سحظف٠ٝج٧ ٘٬حؿ٢وٝحء ج٢٠أل
رٞحدٚٝؿجز ج٢لس٠ٝ ج٧ر ؤ٬ؿٚ٢ٝف ج٬ٓ ر٬ٝح٠ٝدحإلؿجفجز ج٧ ؿٚ٢ٝ دح١٧ٞ٠سِح٬

.ل٧سؿجٞٝ
ف٧ؿٚ٠ د٪ـٝؾًف جٝ ج٨٧لس٠٧ رٞ٠ػس٠ٝؾحًف ج٠ٝؿ ج٧ػؿٝ ج٣ـ٥ كِٜ س١ؤ
.٤ٞ٠جإلؿجفذ سػ
.ح دنؿّذ٥ـ٬ٗ٢س٧ رٙؿ دؿ٧ػؿٝ ج٣ـ٥ سحدِر٠
:  اإلضراف عوى غرفج اهيخبجرث9-2-6-3

3.6.2.9 Supervision of the Trading Room
Clear separation of duties in the trading room or
rooms at a bank is an essential requirement for any
effective control system.
The term “back office” usually includes the records
of the activity of trading, settlements and
adjustments. Often, and on necessity, the “back
office” employees work closely with those engaged
in selling and purchasing operations on a daily basis.

١٠ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ سحظفذ٠ٝ ٓفٕ ج٧ ٓفٖر ؤ٫ٖ جظدحز٧ٞٝ جيغ٧ٝٗول جٝج
.حدر ِٖحلٙ فٌٟح٢ ٪ر أل٬ف جأللحل٧٠جأل

حز٬٧سلٝج٧ ر جالسظحفٜؿ ػف٧٬ٙ ً" ُحؿذ٫ٗٞؾٝسخ جٜ٠ٝل ُدحفذ "ج٠سن
٧ٌٗ٧٠ ل٠ِ٬ فذ٧يفٝ جٟٜدػ٧ ف٠خ جألٝ ٓح٫ٖ٧ .ػحز٬سوػٝج٧
نفجءٝج٧ َ٬دٝحل ج٠ُ ؤ١٧ٝ٧س٬ ١٬ـَٝ ج٠ رٚ٬ص٧ فذ٧ دو٫ٗٞؾٝسخ جٜ٠ٝج
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However, development of this close relation at work
must not be permitted to prevent traders from
controlling the “back office”.
The activities of trading shall be supervised by a
separate team entrusted with the task of risk
management as a part of continuous management of
all sorts of risks. The task of this team is to conduct
independent inspection to ensure that traders are
trading within their designated limits and that any
trading beyond these limits must be reported and
authorization is obtained immediately, and that
sensitivity towards market fluctuations and their
impact on the financial position have been evaluated
and reported. This inspection team shall ensure that
profits and losses are recalculated regularly, and
registered in the accounting records, and if
necessary, in the records kept by the traders.
Banks shall have documented measures and controls
covering all aspects of transactions progress, its
calculations and notification thereof. Employees
who are asked to deviate from these measures and
controls must ask about the reason, and if they are
not convinced of the answer, they should be
encouraged to report the case to the senior
management.
The internal auditor shall audit the activities of the
trading room strictly and regularly.
The management shall cautiously look into the
cases in which a single individual seems to be able
to answer all the main questions about a certain
activity or product.
It is necessary to establish clear reporting lines and
effective communications among senior officials,
especially when overseas or geographically remote
branches are involved in trading operations.
Where banks have international transactions, the
integrity of controls related to the business of
overseas offices should not be infringed. The
managers in charge must conduct frequent visits at
reasonable intervals to overseas branches carrying
out trading business, especially when the branch is
distant from the head office. These visits shall
include discussion of trading activities with traders,
risk mangers, branch managers and supporting
employees, in addition to talks with the competitors
of the branch’s activities and its traders. The
management can not be sure of receiving the correct
information, asking the right questions and its power
to interpret warning signs correctly unless it has a
proper understanding of the work and how it is
conducted.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

رٚ٬ص٧ٝر جِٙالٝ ج٣ـ٥ ف٬٧ًحع دس٠لٝق ج٧ظ٬  ال١ٜٝ٧ .٫٠٧٬  ؤلحك٩ُٞ
.١٬سحظف٠ٞٝ ً ؾحيِح٫ٗٞؾٝسخ جٜ٠ٝودغ ج٬ ش٬ل دػ٠ِٝ ج٫ٖ
 اؿجفذ٤٠ح٦٠ ١٠ لٚلس٠ ٘٬نحًحز جالسظحف ٖف٢ ٩ُٞ ٕ جإلنفج٩ٝ٧س٬
ٍج٧٢َ ؤ٬٠ ظ٩ُٞ ف٠لس٠ٝ جإلؿجفذ ج٣ـ٥ ٕ انفج١٠ ظقءٜ ؾحًف٠ٝج
١ ؤ١٠ ّؿٜسإٞٝ لٚلس٠ٝم ج٬سٗسٝ٘ ج٬ٗفٝـج ج٥ ر٠٦٠ ١٧ٜس٧ .ؾحًف٠ٝج
ٟس٬ ؿ٧ػؿٝ ج٣ـ٦ٝ ق٧ سظح٪ ؤ١ؤ٧ ٟ٥ؿ٧ ػؿ١٠ ي١٧ٞ٠ِ٬ ١٬سحظف٠ٝج
ر٬ػلحلٝ ج١ؤ٧ لفُرٝ ج٤ظ٧ ٩ُٞ ٤ؿ د٬٠ِ س٩ُٞ ل٧ػوٝج٧ ٤٢ُ ّجإلدال
ّجإلدال٧ ح٦٠٬٬ٚ سٟ س٫ٝح٠ٝق جٜف٠ٝر ج٠٬ٙ ٩ُٞ ح٥ؤصف٧ ٘٧لٝدحز جٞٚسٝ
ؾلحثفٝج٧  اُحؿذ جػسلحخ جألفدحع١٠ م٬سٗسٝ٘ ج٬ؿ ٖفٜسإ٬ ح٠ٜ .ح٦٢ُ
٩سيٙاـج ج٧ ر٬ػحلد٠ٝلظالز جٝ ج٫ٖ ٛٝر ـ٬٧ سلٟ سس١ؤ٧ ٌٟس٢٠ لٜدن
.١٧سحظف٠ٝح ج٦ػسٌٗ د٬ ٫سٝلظالز جٝف ج٠جأل
ٟ٬ؿٚ س٤ظ٧َ ؤ٬٠ ظ٫ًٔجدً س٧ي٧ رّٚص٧٠  اظفجءجزٛ٧٢دٝ ج٨ؿٝ ١٧ٜ٬ ١ؤ
ٟ٦٢٠ خًٞ٬ ١٬ـٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ُٞ٧ .ح٦٢ُ ّجإلدال٧ ح٦ػلحدحس٧ رٚٗوٝج
ٟٝ اـج٧ لدخٝ ج١ُ ج٧ٝلإ٬ ١جدً ؤ٧يٝج٧  جإلظفجءجز٣ـ٥ ١ُ ٕػفج٢جال
 جإلؿجفذ٩ٝفجً ا٧ٖ ف٠ فَٖ جأل٩ُٞ ٟ٦ِ٬ سنظ٫ٔد٢٬ جخ٧ظٝج دح٧ِ٢سٚ٬
.ح٬ِٞٝج
٘٬ٙسؿٝ ج٩ٝسحظفذ ا٠ٝنحًحز ٓفٖر ج٢ َؾي٬ ١ ؤ٫ٞؿجؾٝفجظَ ج٠ٝ ج٩ُٞ
.ٌٟس٢٠ٝج٧ ؿ٬نؿٝج
ًجػؿج٧  ٖفؿًج١ح ؤ٦٬ٖ ٧دؿ٬ ٫سٝػحالز جٝ ج٩ٌٝف دػـف ا٢ س١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ
سط٢٠ ٧ ؤ١٬ِ٠ ًنح٢ ل٧ر ػ٬ل٬فثٝر جٞل جأللثٜ ٩ُٞ  جإلظحدر٤٢حٜ٠دب
.١٬ِ٠
رٝجسوحالز ِّٖح٧ جيػر٧ ًّ ادال٧ًظحؿ ؾ٬ر ا٬ف٧يفٝف ج٧٠ جأل١٠
٫ٖ سحظفذ٠ٝحز ج٬ٞ٠ُ ٍ٧ٗفٝ ج٫ٝ٧ ػحل س٫ٖ  ؾحور١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ ١٬د
. دػحفٝفجء ج٧ ح٠٬ٖ ٧سدحُؿذ ؤ٠ ر٬ٖحً٘ ظٔفج٢٠
ر٥قج٢ جإلؾالل دٟر ُؿ٬٠٥ جأل١٠ ، ر٬ٝ٧حز ؿ٬ٞ٠ُ ٛ٧٢دٞٝ ١٧ٜ٬ ش٬ػ
ؿفجء٠ٝ ج٩ُٞ٧ .ر٬ؾحفظٝحسخ جٜ٠ٝنحًحز ج٢ؾحور دٝجدً ج٧يٝج
ر٬ؾحفظٝحسخ جٜ٠ٝ ج٩ٝل ا٧ِٚ٠ٝػؿ جٝففذ دحٜس٠ حفجز٬ دقٟح٬ٚٝ ج١٬ٝ٧لث٠ٝج
 دِؿ٩ُٞ سخٜ٠ٝ ج١٧ٜ٬ ح٠ؿ٢ُ  ؾحور،ٛ٢دٞٝ سحظفذ٠ٝحل ج٠ُ ؤ٩ٝ٧ سس٫سٝج
َ٠ سدحػشٝحفجز ج٬قٝ ج٣ـ٥ ل٠ سن١ؤ٧ ، ٫ل٬فثٝسخ جٜ٠ٝ ج١٠ ٫ٖظٔفج
ل٧ؿذ ػ٢لح٠ٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ سخٜ٠ٝؿفجء ج٠٧ ؿفجء جألؾًحف٠٧ ١٬سحظف٠ٝج
.٤٬ٖ ١٬سحظف٠ٝج٧ سخٜ٠ٝنحًحز ج٢ٝ ١٬حٖل٢٠َٝ ج٠ سػؿشٝج٧ نحًحز٢ٝج
ػر٬وػٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝح ج٦٠ جلسال١٠ ّؿٜ سسإ١َ جإلؿجفذ ؤ٬ًال سلس٧
ف٬سػـٝر انحفجز ج٠ سفظ٩ُٞ ح٦ؿفسٙ٧ ػر٬وػٝر جٞح جأللث٦ًفػ٧
.٤جإلػلحك د٧ ل٠ِٞٝ ٫ٖحٜٝ جٟ٦ٗٝح ج٦٬ؿٝ ١حٜ غ اال اـج٬ل وػٜدن

The domestic management of the overseas branches
may not be involved in taking daily decisions of
such branches; however, it must have the power to
ensure adherence of these branches to the control
standards set by the bank (e.g. by making surprise

٣ـ٦ٝ ر٬٠٧٬ٝفجفجز جٚٝر دح٬ؾحفظٍٝ ج٧ٗفٞٝ ر٬ٞػ٠ٝ جإلؿجفذ ج٩ًؿ ال سسِحٙ
٣ـ٥ ؿ٬ٚ س١٠ ؿٜسإٞٝ ٕسوفًٝر جٞح ل٦ٝ ١٧ٜ٬ ١ظخ ؤ٬ ١ٜٝ٧ ٍ٧ٗفٝج
ًصال٠ ٗحظثر٠ٝحفجز ج٬قٝ (دحٛ٢دٝح ج٦ِي٬ ٫سٝحدر جٙفٝف ج٬٬ِح٠ٍ د٧ٗفٝج
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.)ٍ٧ٗفٝ جٛٞسٝ

visits to these branches).
There is a great risk of not including extraordinary
activities
(like
some
complex
derivative
transactions) in the work structure of banks; and
thus they may be poorly managed and controlled.
Therefore, these activities must be governed by a
high level of administrative control.
The main principle of prudent management is to
maintain strict rules regarding verification and
correction in the tasks of settlements irrespective of
whether the payments will go to the group’s
companies or to a third party.

3.6.2.10 Conflict of Interests Management
Banks shall set and implement policies and
measures to prevent and solve conflict of interests.
These measures shall be documented in the
employee’s booklet and other relevant instruction
directories. The code of conduct must include or
refer to the policy concerning conflict of interests.
Customers, external institutions, contractors, job
applicants and bank employees themselves have the
right to expect the bank to perform its obligations in
a fair and unbiased manner; and the bank’s policy
must not be influenced by self interest or personal
gain.
Conflict of interests arises when the bank’s
employees fall or seem to have fallen under the
influence of personal interests during their work.
Perceptual recognition of conflict of interests might
be harmful as much as actual conflict because it
undermines confidence in the integrity of the bank
concerned and its employees.
Conflict of interests may involve a financial gain
that might occur when, for example, a bank’s
employee or a member of his family owns a real
estate or shares or occupies a position in a company
which bids for a contract with the bank, and at the
same time he receives gifts, entertainment or income
from another job. It is not necessary that there is a
pecuniary price because conflict of interests may
emerge by choosing a certain bidder to win a
contract, or appointing one of the relatives or friends
in a certain position.
Areas of potential conflict of interests shall be
determined as part of assessing the risk of fraud.
Areas of work at the bank where conflict of interest
can occur include the following:
Bids and purchases.
Appointment of employees.
Work without payment and part-time jobs (trainees).
Gifts, benefits and entertainment.
Approving loans and other forms of credit.
Dealing in securities.
The bank’s senior officials, any director, or any
other employee working as a member of a

١ُ ؾحفظرٝنًر ج٢ألٝ ٫ِ٬ ًد١حٜ٠ ظحؿ٬ اٟ ُؿ١٠ ف٬دٜ  ؾًفٛٝح٢٥
ر٬ٜٞ٬٥ ٫ٖ )ؿذِٚ٠ٝسظحز ج٢٠ٝج٧ ر٬ٝح٠ٝحز جٚنس٠ٝصل دِى ج٠( ٕ٧ٝإ٠ٝج
٣ـ٥ ٍظخ اؾيح٬ ٛٝـٝ .ٕجإلنفج٧  جإلؿجفذ٨٧لس٠ ِٕي٬ ح٠٠ ٛ٧٢دٝج
.ر٬حدر جإلؿجفٙفٝ ج١٠ ٫ٝ ُح٨٧لس٠ ٩ٝنحًحز ا٢ٝج
١سنؿّؿذ دنإ٠ ر٠ٌ٢ ؤ٩ُٞ ٌػٗحٝ ج٧٥ ر٠٬ٜػٝإلؿجفذ جٝ ٫ل٬فثٝدؿؤ ج٠ٝج
ز٢حٜ ح اـج٠ُ ٌف٢ٝر دوفٕ ج٬٧سلٝحز ج٠٦٠ ٫ٖ غ٬سوػٝج٧ سصدّزٝج
.صرٝ ألًفجٕ صح٧ُر ؤ٧٠ظ٠ٝحز جٜنفٝ خ٥ؿِٖحز لسـٝج

:  إدارث خضبرة اهيصبهح10-2-6-3

ش سيحفخ٧َ ػؿ٢٠ٝ اظفجءجز٧ حلحز٬ّٗـ ل٢س٧ َ سي١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ

٫ٖ  جإلظفجءجز٣ـ٥ ٘٬ص٧ظخ س٬٧ .َٚ س٫سٝسيحفدحز جٝػل ج٧ غٝوح٠ٝج
ل٠ سن١ظخ ؤ٬٧ .رٞوٝ ـجز ج٨ جإلفنحؿجز جألؾف٫ٖ٧ ٌٕ٧٠ٝخ ج٬سٜ
.ح٦٬ٝف ا٬ سن١ ؤ٧غ ؤٝوح٠ٝؾحور دسيحفخ جٝحلر ج٬لٝ جٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ
دحزًٞ ٫٠ؿٚ٠٧ ١٬ٝ٧حٚ٠ٝج٧ ر٬ؾحفظٝئللحز ج٠ٝج٧ الء٠ِٞٝ ٘ػ٬
٤جظدحس٧ دٟح٬ٚٝ جٛ٢دٝ ج١٠ ج٧سٌف٢٬ ١ ؤٟ٦ٗل٢ ؤٛ٢دٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ ٕ٬ٌ٧سٝج
ر٬ـجسٝػر جٞو٠ٝ دحٛ٢دٝحلر ج٬ؤال سسإصّف ل٧ ػحقذ٢٠ ف٬ٓ٧ وٗر٢٠ رٚ٬دًف
.٫نؾوٝفدغ جٝ ج٧ؤ
ج٧ِٙ٧ ٟ٦٢ ؤ٧دؿ٬ ٧ ؤ،ٛ٢دٝ ج٧ٌٗ٧٠ َٚ٬ ح٠ؿ٢ُ غٝوح٠ٝنإ سيحفخ ج٢٬
٫ػلٝ جٛ جإلؿفج١٧ٜ٬ ؿٙ٧ .ٟ٦ٞ٠ُ حء٢ر ؤص٬نؾوٝغ جٝوح٠ٝف ج٬سػز سإص
ّق٦٬ ٤٢ أل٫ِٞٗٝسيحفخ جٝ ج٤٬ُٞ ٧٥ ح٠ ؿفٚيفجً د٠ غٝوح٠ٝدسيحفخ ج
.٤٬ٌٗ٧٠٧ ٫٢ِ٠ٝ جٛ٢دٝر ج٥قج٢ ٫ٖ رٚصٝج
ل٬ لد٩ُٞ ،سط٢٬ ؿٙ ٫ٝح٠ لخٜ ٩ُٞ غٝوح٠ٝ سيحفخ ج٪٧ً٢٬ ؿٙ
ً ػووح٧حفجً ؤُٚ ٛٞ٠٬ ٤سٞ ؤٖفجؿ ُحث١٠  ٖفؿ٧ ؤ،ٌٕ٧٠ ١ُ ،صحل٠ٝج
٩ٚٞس٬٧ ،ٛ٢دَٝ ج٠ ؿُٚ ٩ُٞ ل٧ػوٞٝ  دًِحءٟؿٚر سسٜ نف٫ٖ ًقجٜف٠ ٧ؤ
١٠ ك٬ٝ٧ .ر٬٢ٗر صح٬ٌ٧ ١٠ ً ؿؾال٧حٖر ؤ٬ ي٧ح ؤ٬ؿج٥ ٤ٗل٢ زٙ٧ٝ ج٫ٖ
صل٠س٬ ؿٙ غٝوح٠ٝ سيحفخ ج١ أل٪ؿٚ٢ ١٠ صٛٝح٢٥ ١٧ٜ٬ ١ ؤ٪ف٧يفٝج
٧فدحء ؤٙ ؤػؿ جأل١٬٬ِ س٧ؿ ؤُٚ ٩ُٞ ل٧ػوٞٝ ١٬ِ٠  ًُحءٟؿٚ٠ حف٬دحؾس
.١٬ِ٠ قٜف٠ ٫ٖ حءٙجألوؿ
 ؾًفٟ٬٬ٚ س١٠ ظقءٜ ل٠ػس٠ٝغ جٝوح٠ٝظحالز سيحفخ ج٠ ؿ٬سػؿ
ح٦٬ٖ ػرٞو٠ ش سيحفخ٧ ػؿ١ٜ٠٬ ش٬ ػٛ٢دٝحل ج٠ُل ؤ٠سن٧ .حل٬جالػس
:٫ٞ٬ ح٠
. حز٬نسف٠ٝج٧ ًِحءجزٝظحل ج٠
. ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٬٬ِس
. )١٬سؿفد٠( ٪٧٢صحٕٝ ج٬ٌ٧سٝج٧  ؤظف١٧ل دؿ٠ِٝج
. حٖر٬يٝج٧ َٖح٢٠ٝج٧ ح٬ؿج٦ٝج
. حؿجز٠حل جالُسٜ ؤن١٠ ح٥ف٬ٓ٧ ى٧فٚٝ ج٩ُٞ رٖٚج٧٠ٝج
.ر٬ٝح٠ٝفج٘ ج٧ل دحأل٠سِحٝج
ٌٕ آؾف٧٠ ٪ ؤ٧ ؤ،ف٬ؿ٠ ٪ ؤ٩ُٞ ٧ ؤ،ٛ٢دٝ ج٫ٖ ١٬ٝ٧لث٠ٝدحف جٜ ٩ُٞ
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recruitment committee or a bids selection
committee, or a member of any other internal team
that engages in selecting, approving, setting a policy
or making a decision shall disclose to the bank in
writing if they have any interests concerning their
work which might affect their ability to participate
in the evaluation tasks neutrally. A typical interests’
register shall be used for this purpose.
Interests that must be considered as “relevant and
important”, are the following:
Membership of the boards of directors, including
non-executive members who hold positions in
private companies (excluding inactive companies).
Full or partial ownership of shares in private
companies and consultative businesses and firms
that might seek to deal with the bank.
Ownership of shares in firms which may seek to
deal with the bank. (with the exception of owing
shares in the units of investment funds, or similar
arrangements in which the member has no influence
on the financial administration).
Any relation with any firm that enters into a contract
to offer services for the bank or to benefit from the
bank’s services.
Members of the board shall disclose their relevant
interests at the board’s meetings, at the meetings for
approving a bid, or the meetings for approving
appointment of employees or any other competitive
bids. The disclosure must be stated verbally at the
beginning of the meeting, and this disclosure shall
be recorded in the minutes of the session. If conflict
of interests emerges during the meeting, the member
concerned shall withdraw from the meeting and not
participate in the discussion or relevant decision.
The procedure of selection and approval may
possibly lead to the emergence of a conflict of
interests which results in giving preference to a
certain competitor over another one in awarding the
contracts. To reduce this probability, the following
steps shall be taken:
1. The specifications of the required services must
not be prepared in a way that gives preference to a
certain supplier. When consultants are needed to
prepare the specifications, their commercial
relations with the suppliers participating in the bid
must be assessed.
2. The procedures of assessing the bids of competing
providers may not be prepared in a way that gives
preference to a certain provider. This shall implicitly
indicate that the participants in selecting bidders
must disclose any financial interest or social relation
or kinship with the potential suppliers.
3. Measures should be put into effect to reduce
dishonest activity between employees participating
in the decision making process and suppliers by
setting certain rules of procedure requiring potential
suppliers to disclose any commercial, intimate,
social or kinship relation with any bank’s employee
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٧ِيٜ ٧ ؤ،ى٧ِفٝحف ج٬ر جؾس٢ظٝ ٧ ؤٟؿجٚثحز جاللس٬٥ ٫ٖ ١٬ٞ٠ِحٝ ج١٠
َي٧ ٧ر ؤٖٚج٧٠ٝ ج٧ ؤ،حف٬ دحالؾس٩ً سسِح٨ر ؤؾف٬ُٞر ؿجؾ٧٠ظ٠ ر٬ ؤ٫ٖ
ٟ٦ٝ غٝوح٠ ر٬ ؤ١ُ ٛ٢دٞٝ ًح٬ًج ؾ٧٢ِٞ٬ ١فجفجز ؤٚٝ جسؾحـ ج٧حلر ؤ٬لٝج
ح٬يحٚٝ جٟ٬٬ٚ س٫ٖ ٛ جالنسفج٩ُٞ ٟ٦ؿفسٙ ٫ٖ ؿ سئصفٙ٧ ٟ٦ٞ٠ِسسول د
ـج٦ٝ ٫ـظ٧٠٢ غٝوح٠  لظلٟ جلسؾؿج٧ .ر٬حؿ٬فذ ػ٧ػر دو٧ًف٠ٝج
.ٔفىٝج
:٫٥ "ر٠ح٥٧ رٞح "ـجز و٥ظخ جُسدحف٧س٬ ٫سٝغ جٝوح٠ٝج
١٬ـٝ ج١٬٬ـ٬ٗ٢سٝف ج٬ٓ ح جألُيحء٦٬ٖ ح٠ د،ك جإلؿجفذٝظح٠ ر٬٧ُي
.) ؿذٜفجٝحز جٜنفٝحء ج٢حز ؾحور ( دحلسصٜ نف٫ٖ حوخ٢٠ ١٧ٞػس٬
حل٠ُؤ٧ حز ؾحورٜ نف٫ٖ ػوهٝ ر٬ظقثٝ ج٧ر ؤٞ٠حٜٝر ج٬ٜٞ٠ٝج
.ٛ٢دَٝ ج٠ ل٠سِحٞٝ ٩ِ سل١ل ؤ٠ػس٠ٝ ج١٠ ر٬ئللحز جلسنحف٠٧
ٛ٢دَٝ ج٠ ل٠سِحٞٝ ٩ِ سل١ل ؤ٠ػس٠ٝ ج١٠ ئللحز٠ ٫ٖ  ػوهٛسال٠ج
دحز٬سفسٝ ج٧ ؤ١ح٠٘ جالثس٬حؿ٢ػؿجز و٧ ٫ٖ ػوهٝ جٛسال٠حء ج٢(دحلسص
.)ر٬ٝح٠ٝ جإلؿجفذ ج٩ُٞ ف٬ سإص٪ ؤ٧ِيٞٝ ١٧ٜ٬ ش ال٬ر ػ٦نحد٠ٝج
ٍسٗح٢الٝ ٧ ؤٛ٢دٞٝ حز٠ ؾؿٟ٬ؿٚسٝ ؿٙئللر سسِح٠ ر٬َ ؤ٠ رٙر ُال٬ؤ
.ٛ٢دٝحز ج٠دؾؿ
٫ٖ رٞوٝ ـجز جٟ٦ػٝوح٠ ١ُ ج٧وفػ٬ ١ك جإلؿجفذ ؤٞظ٠  ؤُيحء٩ُٞ
٫ٖ ٧ ؤ،كٞظ٠ٝفسدًر دح٠ٝحُحز ج٠ جالظس٫ٖ ٧ ؤ،كٞظ٠ٝحُحز ج٠جظس
٪ ؤ٧ ؤ١٬ٌٗ٧٠ٝحف ج٬جؾس٧  ًُحء٩ُٞ رٖٚج٧٠ٝؾحور دحٝحُحز ج٠جالظس
ظخ٬٧ ٍح٠ر جالظس٬ دؿج٫ٖ ح٬٦ٗغ ن٬سوفٝ جٟس٬ ١ؤ٧  آؾف٫حٖل٢ًُحء س
٫ٖ سيحفخَٝ جٙ٧ اـج٧ .ٍح٠ػيف جالظس٠ ٫ٖ غ٬سوفٝـج ج٥ ل٬سلظ
ٍح٠ جالظس١٠ لػخ٢٬ ١ ؤ٫٢ِ٠ٝ ج٧ِيٝ ج٩ُٞ ٍح٠ػر ؾالل جالظسٞو٠ٝج
.٫٢ِ٠ٝفجف جٚٝ ج٩ُٞ ز٬٧سوٝ ج٧نر ؤٙح٢٠ٝ ج٫ٖ ف٧ ؿ٪ِخ ؤٞ٬ ؤال٧
ء سيحفخ٧ن٢ ٩ٝر اٖٚج٧٠ٝج٧ حف٬خ اظفجءجز جالؾس٢ج٧ دِى ظ٪سئؿ
حٖك آؾف٢٠ ٩ُٞ ر٬ٞ جألٖي١٬حٖل٢٠ٝ ؤػؿ ج٫ًِ٬ ١ ؤ١ٜ٠٬ غٝوح٠ٝ ج٫ٖ
جز٧ًؾٝ جسؾحـ جٟس٬ حل٠ـج جالػس٥ ١٠ ٕ٬ٗسؾٞٝ٧ .ؿ٧ِٚٝ افلحء ج٫ٖ
: ر٬ٝسحٝج
١ح ؤ٦٢ نإ١٠ رٚ٬در دًف٧ًٞ٠ٝحز ج٠ؾؿٝجوٗحز ج٧٠ ّ اُؿجؿٟس٬  ؤال-1
ػحظرٝ ػحل ج٫ٖ ظخ٧س٬ ٛٝـٝ .١٬ِ٠ فؿ٧٠ٝ ر٬ٞ جألٖي٫ًِس
ٟ٦حسِٙالٝ ٟ٬٬ٚر اظفجء س٠ ص١٧ٜ٬ ١ ؤ،جوٗحز٧٠ٝ إلُؿجؿ ج١٬٬اللسنحف
.ًِحءٝ ج٫ٖ ١٬ٜنسف٠ٝ ج١٬فؿ٧٠َٝ ج٠ ر٬سظحفٝج
١٬حٖل٢س٠ٝ ج١٬فؿ٧٠ٝ ًُحءجز جٟ٬٬ٚق اُؿجؿ اظفجءجز س٧ظ٬  ال-2
٩ٝحً ا٢٠ف ي٬ن٬ ف٠ـج جأل٥٧ .١٬ِ٠ فؿ٧٠ٝ ر٬ٞ جألٖي٫ًِر سٚ٬دًف
ر٬ ؤ١ُ ًِحءٝ ج٫٠ؿٚ٠ حف٬ جؾس٫ٖ ١٬ٜنسف٠ٝخ ج٢ ظح١٠ غ٬سوفٝج
.١٬ٞ٠ػس٠ٝ ج١٬فؿ٧٠َٝ ج٠ ٩فدٙ ٧ر ؤ٬ُح٠ر جظسٞ و٧ر ؤ٬ٝح٠ ػرٞو٠
ف٬ٓ ًنح٢ٝ ج١٠ ٕ٬ٗسؾٞٝ ـ اظفجءجز٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠ َي٧٬ ١ظخ ؤ٬ -3
.١٬فؿ٧٠ٝج٧ فجفٚٝر جسؾحـ ج٬ٞ٠ُ ٫ٖ ١٬ٜنسف٠ٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٬ د٤٬ق٢ٝج
ر٬ ؤ١ُ غ٬سوفٝ ج١٬ٞ٠ػس٠ٝ ج١٬فؿ٧٠ٝ ج٩ُٞ دحز سٗفى٬ل سفس٠ن٬ ـج٥٧
ٌٕ٧٠ ٪َ ؤ٠ ٟ٦ٝ ٩فدٙ رٙ ُال٧ر ؤ٠٬٠ر ػ٬ُح٠ جظس٧ر ؤ٬ر سظحفُٙال
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participating in choosing one of the competitors.
4. While traders work as managers of relations with
customers when undertaking the responsibility of
trading for the bank’s own account, potential risks
such as inadequate allocation of transactions and
concealing deals of personal accounts are inevitable.
To reduce these risks, the management must impose
accurate and strict controls.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

.١٬حٖل٢٠ٝحف ؤػؿ ج٬ جؾس٫ٖ ٛنحف٬ ٛ٢دٝ ج٫ٖ
٪ـٝز جٙ٧ٝ ج٫ٖ الء٠َِٝ ج٠ حزٙؿفجء ُال٠ٜ ١٧سحظف٠ٝل ج٠ِ٬ ش٬ ػ-4
نإ٢ س١ ال دؿ ؤ،ؾحهٝ جٛ٢دٝػلحخ جٝ ر جالسظحف٬ٝ٧لئ٠ ٤٬ٖ ١٧ٝ٧س٬
ػلحدحزٝالز ج٠ِح٠ اؾٗحء٧ حزٚٗوَٝ ج٬ق٧ء س٧صل ل٠ رٞ٠ػس٠ ؾحًف٠
ًًُحفك ٖوال٠ س١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ ؾحًف٠ٝ ج٣ـ٥ ١٠ ٕ٬ٗسؾٞٝ٧ .ر٬نؾوٝج
.ًجد٧يٞٝ ًسنؿؿج٠٧ ًحٚ٬ٙؿ
: حيبٌج اهيونٌج اهفنرٌج11-2-6-3

3.6.2.11 Protection of Intellectual Property
The bank's definition of “material security” shall
include the protection of the bank and its customers’
data in addition to other intellectual properties such
as systems and computer programs (applications and
software) that are internally developed by the bank.
The places in which these data are stored shall be
protected against any internal or external risks, and
only those who need such data shall be permitted to
have access to them. In addition, access to those data
shall be controlled by entry systems via keys, cards
and secret numbers.
Every employee or firms working for the bank or on
its behalf shall fill in and sign a regular undertaking
to maintain confidentiality. The undertaking shall
specify in detail the responsibilities for improper
disclosure of this information. Confidential
information is defined as the information owned by
the bank and not available to the public, and only a
related individual or the bank itself can have access
to it.
For security reasons, data and contingency policies
stored on back-up discs and other hardware media
must be stored in remote locations.
Waste papers shall be shredded or disposed of;
other media such as data discs shall be destroyed
safely.
A clear office policy shall be followed to maintain
confidentiality. This policy shall be designed in a
way ensuring that employees transfer all
confidential and restrictively distributed or sensitive
information when they are off work for a long
period of time, especially at the end of each working
day. These items shall be removed from the
employee’s office and locked up in a safe storage
area designated for each employee and each office.
The bank shall regularly review and update the
measures and policies of internal control in order to
deal with new risks related to embezzlement or
illegal access to privately-owned information.
3.6.2.12 Information Systems Security
Detecting the activity of “Cyber Terrorists” is a
crucial element in protecting the information
network and its systems. However, most hackers’
acts into bank networks are committed inside the
bank itself by insiders, such as current employees,
unauthorized employees and other related parties

حز٢ح٬د٧ ٛ٢دٝر ج٬ح٠" ػ٪حؿ٠ٝ ج١٠ألٝ" ٛ٢دٕٝ ج٬ل سِف٠ن٬ ١ظخ ؤ٬
سف٧٬د٠٧ٜٝط ج٠صل دفج٠ ٨ر جألؾف٬فٜٗٝحز ج٬ٜٞ٠ٝخ ج٢ ظح٩ٝ ا٤الث٠ُ
.ًح٬ٞ ؿجؾٛ٢دٝح ج٥ف٧ً٬ ٫سٝج
ؾحًف٠ ٪ ؤ١٠ حز٢ح٬دٝ ج٣ـ٥ ح٦٬ٖ ١َّ سؾق٫سٝ ج١ٜح٠ر جأل٬ح٠ظخ ػ٬
حز٢ح٬دٝ ج٣ـ٥ ٩ٝل ا٧و٧ٝسوف ػ٘ جٚ٬ ١ظخ ؤ٬٧ ر٬ ؾحفظ٧ر ؤ٬ٞؿجؾ
ر٠ٌ٢٘ ؤ٬ ًف١ُ ح٦٬ٝل ا٧و٧ٝيدً ج٬ ١ؤ٧ ح٦٬ٝػسحض ا٬ ١٠ ٩ُٞ
.ر٬لفٝ جٟحٙجألف٧ حزٙدًحٝج٧ غ٬ٗحس٠ٝل دح٧ؿؾ
١ ؤ٤٢ُ حدر٬٢ ٧ ؤٛ٢دٝغ جٝوحٝ ل٠ِئللر س٠ ٧ٌٕ ؤ٧٠ لٜ ٩ُٞ ١٬ِس٬
ـج٥ ػؿؿ٬ ١ؤ٧ ر٬لفٝ ج٩ُٞ ػحٌٖر٠ٞٝ ٫٠ٌح٢ ؿ٦ِ س٩ُٞ َٙ٧٬٧ ِدت٬
حز٠٧ِٞ٠ٝ ج٣ـ٥ ١ُ ٕنٜٝ جٟر دِؿِٚٞس٠ٝحز ج٬ٝ٧لئ٠ٝل ج٬سٗوٝؿ دح٦ِسٝج
ح٦٢ر دإ٬لفٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝسِفَّٕ ج٧ ،حلدر٢٠ ف٬ٓ ٧ػر ؤٝف وح٬ٓ رٚ٬دًف
ٗفؿٞٝ ١ٜ٠٬٧ ٛ٢دٝح ج٦ٜٞ٠٬ ٫سٝ جِٟحٝف ج٧٦٠ظٞٝ ٖفذ٧س٠ٝف ج٬ٓ حز٠٧ِٞ٠ٝج
.ح٦٬ٝل ا٧و٧ٝ جٛ٢دٞٝ ٧ر ؤِٙالٝ ج٧ـ
٘٬ سًد١٠ ؿٜسإٝر ج٬ًح٬حلحز جالػس٬لٝج٧ حز٢ح٬دٝ ج١٬ سؾق٫سيٚ٬
١٠ ح٥ف٬ٓ٧ ر٬ًح٬فجه جالػسٙلؽ جأل٢ ٩ُٞ حز٢ح٬دٝ ج١٠دحز ؤ٬سفس
.ر٬حث٢ َٙج٧٠ ٫ٖ ر٢ؾق٠ٝر ج٬حؿ٠ٝلحثً ج٧ٝج
ٕاسال٧ رٞحص٠٠ رٚ٬ح دًف٦٢٠ هٞسؾٝ ج٧ر ؤ٠ح٠ٚٝفج٘ ج٧٘ ؤ٬ق٠ظخ س٬
.ر٢٠ر آٚ٬حز دًف٢ح٬دٝحز جٜل٬صل ؿ٠ ٨لحثً جألؾف٧ٝج
ٟ٬٠ظخ سو٬٧ .ر٬لفٝ ج٩ُٞ ٌػٗحٞٝ جيػر٧ ر٬سدٜ٠ حلر٬ظخ اسدحٍ ل٬
ر٬لفٝحز ج٠٧ِٞ٠َٝ ج٬٠ل ظٚ٢ د١٬ٌٗ٧٠ٝ جٟح٬ٙ ١٠ش سي٬حلر دػ٬لٝ ج٣ـ٥
 ٖسفذ٪سخ ألٜ٠ٝ ج١ُ ٟ٦حد٬ٓ ؿ٢ُ ػلحلرٝ ج٧َ ؤ٬ق٧سٝفذ ج٧ػو٠ٝج٧
٣ـ٥ لٚ٢ ظخ٬٧ ،ل٠ُ ٟ٧٬ لٜ ر٬ح٦٢ ٫ٖ ح٠٬ ال ل،زٙ٧ٝ ج١٠ رٞ٬٧ً
لٜٝ ؾوور٠ ر٢٠ر آًٚ٢٠ ٫ٖ ح٦٢٬سؾق٧ ٌٕ٧٠ٝسخ جٜ٠ ١ُ جؿ٧٠ٝج
.سخٜ٠ لٜٝ٧ ٖفؿ
ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝحلحز ج٬ل٧  اظفجءجزٟسٌح٢فجظَ دح٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ
ر دحالؾسالكٞسو٠ٝؿذ ج٬ظؿٝؾحًف ج٠َٝ ج٠ ل٠سِحٝ ج١٠ ١ٜ٠س٬ٝ ح٦ص٬سػؿ٧
.رٜ٧ٞ٠٠ٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝ دح٧ؤ
:  أيً أٌظيج اهيعوويبح12-2-6-3

لٜن٬ )"Cyber Terrorists "( ٫٢٧سفٜٝحخ جال٥نحً جإلف٢ ٕسنحٜج
ٌِٟ٠ ١ٜٝ٧ .ح٦س٠ٌ٢ؤ٧ حز٠٧ِٞ٠ٝر جٜر ند٬ح٠ ػ٫ٖ ًح٠ح٥ ًوفج٢ُ
ح ؤنؾحه٦دٜفس٬٧ ٛ٢دٝ ؿجؾل ج١٠ ٫ سإسٛ٧٢دٝحز جٜ ند٩ُٞ جالُسؿجءجز
١٬ؿ٠ِس٠ٝف ج٬ٓ ١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ ١٬٬ٝػحٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝصل ج٠ ؿجؾلٝ ج١٠
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who know how to do harm to the bank specifically,
severely and swiftly.
The policy of combating and controlling fraud shall
include a methodology or code of conduct for using
computers. This security policy shall determine the
standards of using computer hardware and software
at the bank, and it shall include instructions about
using the bank’s internet, e-mail and permission to
have access to the internet.
Network administrators shall be in the lead in
assessing weaknesses of the network, determining
the best sites for implementing security measures
and highlighting forbidden activities.
Proper instruments shall be used for security
management to ensure the integrity, confidentiality
and accessibility to the network. “Integrity” means,
in this context, that the information is accurate and
protected against accidental or deliberate
modification. “Confidentiality” means that the
information is only accessible to those who are
authorized to know it. Technological administrative
instruments enable mangers to centrally manage the
user’s adherence to security policies, implementing
such policies, detection of valid security breaches
and tracking them, check the system to determine its
vulnerability to be hacked into, issue comprehensive
reports on normal usage of the network, and thwart
the attempts of certain privileged employees to
misuse the network.
All changes in processing systems need approval,
documentation and follow up.
3.6.2.13 Fraudulent Invitations
A bank might find itself invited to play a role in a
deal fraudulent in its essence. Such invitation is
usually introduced as a complicated deal of a high
financial value, offering attractive opportunities for
low-cost finance or high-return investment. These
invitations usually involve financial instruments
(e.g. certificates of deposit, bonds or preferred
banking collateral) that carry the name of an
unknown or geographically isolated financial
institution. A good example in this regard is what is
done by a number of international fraudulent unions,
known as “Advance Free Fraud/Tele fax Scam”.
These invitations represent direct financial risks that
defame the bank’s reputation. The ultimate purpose
of fraudsters may be to get a payment (e.g. pre-paid
fee). However, their goal of getting close to the bank
might be to have documents that add credibility and
respect to their fraudulent methods. Even a letter
that does not include a business offer might provide
access to the core of the bank’s documents or to get
a signature of one of the members of its board of
directors.
If the bank is offered any important deal by a person
who is, not an old and trustworthy customer or a
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٨ جألـ١٧ٚػٞ٬ ٕ٬ٜ ١٧ِٖف٬ ٪ـٝر جِٙالٝ ـجز ج٨جألًفجٕ جألؾف٧
.ِر٬لف٧ ر٬حلٙ٧ ػؿؿذ٠ فذ٧ دوٛ٢دٝدح
١٠ سسي١ؤ٧ حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ ل١٠ي٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ
١ظخ ؤ٬٧ .٫ٝػحلخ ج٭ٝحل ج٠ِ اللسٛ٧ٞحُؿذ لٙ ٧حلر ؤ٬ ل٩ٝانحفذ ا
٫ٝػحلخ ج٭ِٝؿجز ج٠ حل٠ِف جلس٬٬ِح٠ ر٬٢٠حلر جأل٬لٝ ج٣ـ٥ صل٠ سػؿؿ
رٜحل ند٠ِل جلس٧جدً ػ٧ي٧  افنحؿجز١٠ سسي١ظخ ؤ٬٧ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ
رٜ ند٩ٝل ا٧ؿؾٝػ٘ ج٧ ٫٢٧سفٜٝؿ جال٬دفٝج٧ ٛ٢دٝؾحور دحٝز ج٢سف٢جال
.ز٢سف٢جال
رٜندٝ ج٫ٖ ِٕيٝحً جٚ٢ ٟ٬٬ٚ س٫ٖ ١٬ٙج لدح٧٢٧ٜ٬ ١ر ؤٜندٝؿفجء ج٠ ٩ُٞ
٩ُٞ جء٧ً جألي٬ٞسل٧ ١٠ف جأل٬٘ سؿجد٬سًدٝ َٙج٧٠ٝؿ ؤٖيل ج٬سػؿ٧
.ف٧ٌػ٠ٝنحً ج٢ٝج
ر٬لف٧ ر٥قج٢ ١ح٠يٝ ١٠ػر إلؿجفذ جألٝجز وح٧ ؤؿٟظخ جلسؾؿج٬
حز٠٧ِٞ٠ٝ ج١٧ٜ س١ح٘ ؤ٬لٝـج ج٥ ٫ٖ "ر٥قج٢" ر٠ٜٞ ٫٢ِس٧ .رٜندٝلف ج٬س٧
"ر٬لفٝر "ج٠ٜٞ ٫٢ِس٧ .ؿ٠ِس٠ٝ ج٧ ؤ٫ِفيٝل ج٬سِؿٝر يؿ ج٬٠ػ٠٧ رٚ٬ٙؿ
غ٬سس٧ .ح٦٬ُٞ ٍ دحإلًال١٬ي٧ٗ٠ٝ ج٩ٝحز ال سول اال ا٠٧ِٞ٠ٝ ج١ؤ
َ٬ٙ٧سٝ ر٬قٜف٠ٝ جإلؿجفذ ج٩ُٞ ؿفذٚٝؿفجء ج٠ٞٝ ر٬٢ٚسٝر ج٬جز جإلؿجف٧جألؿ
١٠حز جألٙ٧سنحٕ ؾفٜج٧ ح٦ٚ٬سًد٧ ر٬٢٠حلحز جأل٬لٝ ج٩ُٞ ل٠ِلس٠ٝج
٘الؾسفجٝ ٤س٬ٞحدٙ ٨ؿ٠ ؿ٬سػؿٝ ٌٟح٢ٖٝػه ج٧ ح٦سحدِس٠٧ ل٧ِٗ٠ٝر ج٬لحفٝج
خ٢ ظح٩ٝ ا،رٜندٞٝ ٪ِحؿٝ جٟل جاللسؾؿج٧ر ػٞ٠نحٝف ج٬حفٚسٝسحض ج٢ا٧
.حقجز٬س٠ ج١٠ ٟ٦ٝ ح٠ٝ ١٬ٌٗ٧٠ٝحل ج٠ِالز الحءذ جلس٧ػح٠
حؿ٠ جالُس٩ٝظر اِٝح٠ٝر ج٠ٌ٢ ؤ٩ُٞ  سًفؤ٫سٝالز ج٬سِؿَٝ ج٬٠سػسحض ظ
.سحدِر٠ٝج٧ ٘٬ص٧سٝج٧
:  اهدعواح االحخٌبهٌج13-2-6-3
٫ٖ ر٬ٝح٬ر جػسٚٗ و٫ٖ ح٠ ًفج٧ِخ ؿٞ٬ ١ذ أل٧ُ ؿٟح٠ ؤ٤ٗل٢ ٛ٢دٝظؿ ج٬ ؿٙ
ر٬ٝح٠ ر٠٬ٙ ؿذ ـجزِٚ٠ رٚٗوٜ ذ٧ُؿٝ ج٣ـ٥ صل٠  ُحؿذ ًفعٟس٬٧ ،ح٦سٚ٬ٚػ
ؿ٧فؿ٠ ٪حف ـ٠ جلسص٧ٗر ؤٜٞٝؾٗى ج٢٠ ل٬٧٠سٝ ّٖف ٖفوحً ظـجدر٧ر س٬ُٝح
حؿجز٦صل ن٠( ر٬ٝح٠ جز٧ ؤؿ٩ُٞ ًجز ُحؿذ٧ُؿٝ ج٣ـ٥ ٪٧ً٢س٧ .ف٬دٜ
ئللر٠ ٟل جل٠سحقذ) سػ٠٠ ر٬ٖوف٠ حز٢ح٠ ي٧ؿجز ؤ٢ ل٧ؿجٍ ؤ٬جإل
٤دٜفس٬ ح٠ ٧٥ ٕ٧ِف٠ٝصحل ج٠ٝج٧ .ح٬ٖر ظٔفج٬حث٢ ٧ٖر ؤ٧ِف٠ ف٬ٓ ر٬ٝح٠
Advance Free " ٟٖر دحل٧ِف٠ٝر ج٬ٝ٧ؿٝر ج٬ٝح٬حدحز جالػسٚ٢ٝ ج١٠ ُؿؿ
"Fraud / Telefax scam
.ٛ٢دِٝر ج٠ ل٤٬٧ؾحًف سن٠٧ دحنفذ٠ ر٬ٝح٠ ؾحًف٠ جز٧ُؿٝ ج٣ـ٥ ّلٜسن
صل٠( ح٠  ؿِٖر٩ُٞ ل٧ػوٝ ج٧٥ ١٬ٝػسح٠ٞٝ ٫حث٦٢ٝٔفى جٝ ج١٧ٜ٬ ؿٙ٧
٩ُٞ ل٧ػوٝ ج١٧ٜ٬ ؿٙ ٛ٢دٝحفدر جٚ٠ ١٠ ٟ٦ٖؿ٥ ١ٜٝ٧ .)٘لد٠ٝ جٟفلٝج
٪ـٝؾًحخ جٝ ج٩ػس٧ .ٟ٦د٬ٝ أللحٟجالػسفج٧ ر٬ٙوؿج٠ٕٝ ج٬ؿجز سي٢لس٠
٧ ؤٛ٢دٝفج٘ ج٧خ ؤٞ و٩ٝل ا٧و٧ٖٝف ج٧٬ ؿٙ ل٠ُ  ُفى١٠سي٬ ال
.٤ك اؿجفسٞظ٠ َ ؤػؿ ؤُيحء٬ٙ٧س
ل٬٠ُ ٘٬ ًف١ُ ١٧ٜ٬ ١ ؤ١٧ ؿٟح٥ ل٠ُ ٪ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ اـج ُفى
حفك٠٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ ،٫ٝح٠ ٛ٬٘ نف٬ ًف١ُ ٧ ؤ٤٘ د٧ص٧٠٧ ٟ٬ؿٙ
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٫و٧٠ٝج٧ رٚٗوٝوحؿف ج٠٧ ِر٬ ًد١٠ سصدّزٞٝ ػـفٝ ؿفظحز ج٩وٙؤ

financial partner, it must take a very cautious
approach by verifying the deal’s nature, sources and
the person recommending it.
The following is a list of descriptions that may serve
as indicators to warn the bank against the nature of a
fraudulent deal:
Country of origin – A bank should be careful and
cautious depending on the country of origin.
Confirming the intent of partnership – the
perpetrators of the deal often request a written
confirmation of intent from the bank at an early
stage of its desire and capacity to engage in the deal.
Any documents sent in response to their request of
this sort will be used for committing fraud.
Ratio of unrealistic returns – To attract investors,
borrowers and other shareholders to the deal, the
perpetrators of the fraudulent act offer high,
unrealistic returns and low cost of borrowing as an
incentive for participation. In addition, it is probable
that the deal’s value is high.

Confidentiality and penalty conditions:
The invitation requires that the nature of
the deal and/or its parties remain confidential for
competitive reasons. It may not be disclosed except
after all parties sign the agreement or after the
payment of specified fees. The confidentiality
conditions may include fines in the case of noncommitment.

Complexity:
The deal is often very complex, without any
apparent reason in some cases. It is likely that the
fraudsters overuse an incomprehensible language to
give the impression of having profound knowledge.

Use of fax and the internet:
Most of the documents, if not all,
exchanged between the parties, are sent via fax or
the internet, facilitating counterfeiting of letters and
concealing the place of residence of intermediaries
and fraudsters.

Fees of third parties:
Because the project involves funds,
payments are often required for third parties who
clearly have nothing to do with the project.

.ح٦د

:ر٬ٝح٬ر جالػسٚٗوِٝر ج٬ ًد١٠ ٛ٢دٝؿ سػـف جٙ ٫سٝوحٕ ج٧ جأل٫ٞ٬ ح٠٬ٖ

. نإ٢٠ٝؿ جٞ د٩ُٞ ًحؿج٠ػـف جُسٝج٧ ًر٬ػٝ جؾـ جٛ٢دٝ ج٩ُٞ :نإ٢٠ٝؿ جٞد
٫ٖ ر٬ٞ٠ِٞٝ ١٧ٜػف٠ٝخ جًٞ٬ ح٠ ًدحٝ ٓح:رٜنحف٠ٝ ج٩ُٞ ِٟقٝز ج٬سصد
.رٚٗوٝ ج٫ٖ ل٧ؿؾٝ ج٩ُٞ ؿفذٚٝج٧ فٓدرٞٝ ًح٬سحدٜ ًحٚ٬ص٧فذ سٜد٠ رٞفػ٠
.حل٬حخ جالػسٍٜ الفس٧٢ٝـج ج٥ ١٠ رٞفل٠ ؿجز٢لس٠ ر٬ل ؤ٠ِلسلس٧
١٬سفيٚ٠ٝ ج٧ ؤ١٬ف٠لسص٠ٝ ؤظل ػش ج١٠ :ر٬ِٙج٧ ف٬ٓ جثؿ٧ُ لخ٢
جثؿ٧ُ ٍ٧نف٠ِٝفى ؤوػحخ ج٬ ،رٚٗوٝ ج٫ٖ ١٬٠٥لح٠ٝ ج١٠ ٟ٥ف٬ٓ٧
١ ؤ١ٜ٠٬٧ .ٛالنسفجٝ ػحٖقٜ ر٬٢سؿ٠ سفجىٙٗر جٜٞ٧ ر٬ِٙج٧ ف٬ٓ فسِٗر٠
.ر٠ر يؾٚٗوٝر ج٠٬ٙ ١٧ٜس

:اهشرٌج وضروط اهغرايج



١ح٠سٜٝ ج٫ً ح٦ٖ ؤًفج٧ؤ/٧ رٚٗوِٝر ج٬ ًد٩ٚ سد١ذ دإ٧ُؿٝسنسفً ج
َٕ جألًفج٬٠َ ظ٬ٙ٧ح اال دِؿ س٦٢ُ ٕنٜٝق ج٧ظ٬ ال٧ ر٬حٖل٢أللدحخ س
ر٬لفًٝ ج٧ل نف٠ؿ سػٙ٧ .ػؿؿذ٠ٝ جٟ٧فلٝ دِؿ ؿَٖ ج٧ر ؤ٬ٙ جالسٗح٩ُٞ
.ٟسقجٝ جالٟ ػحل ُؿ٫ٖ حز٠ٓفج
: اهخعلٌد



 دِى٫ٖ ف٥ لدخ ٌح٪ ؤ١٧ؿ ؿ٬ِٚسٝٔر جٝر دحٚٗوٝ ج١٧ٜح س٠ ًدحٝٓح
ٍٟ دحلسؾؿج٧نف٠ْٝ ؤوػحخ جٝدح٬ ١ل ؤ٠ػس٠ٝ ج١٠٧ .ػحالزٝج
.رٚ٬٠ِٝؾدفذ جًٝدحٍ دح٢ ج١٬٧ٜسٝ ر٠٧٦ٗ٠ ف٬ٓ ػحزًٞو٠
١ٜ٬ ٟٝ ١ ا،ؿجز٢لس٠ٝ جٌِٟ٠  سفلل- ز٢سف٢جال٧ كٜٗحٝ جٟ جلسؾؿجّل٦ل٬ ح٠٠ ز٢سف٢ جال٧ك ؤٜٗحٝ٘ ج٬ ًف١ُ ٕ جألًفج١٬ر دٝسدحؿ٠ٝ ج،ح٦ّٜٞ
.١٬ٝػسح٠ٝج٧ لًحء٧ٝر ج٠حٙ ا١حٜ٠ اؾٗحء٧ ٕف جألػف٬٧سق
جل٧٠ جأل٩ُٞ ٍ٧نف٠ٝ ج٪٧ً٢٬ ش٬ ػ:٨ ؤسِحخ جألًفجٕ جألؾف.ٍ٧نف٠ٝ دح٤ٝ رٙش ال ُالًٝفٕ صحٝ دح اظفجء ؿِٖحزٝخ ٓحًٞ٬
:  عيوٌج اهيخبتعج:  اهضرط األشبشً اهشبدس7-3

3-7 Sixth Basic Condition: Follow-up Process
3-7-1 Introduction
The management should ensure that an independent
and reliable follow-up process is in place. Internal
follow-up and control activities should be enhanced
by regular support from independent external
evaluators, such as external auditors.

:  يلديج1-7-3

١ؤ٧ .رٙ٧ص٧٠٧ رٞٚلس٠ سحدِر٠ ر٬ٞ٠ُ ؿ٧ظ٧ ١٠ ّؿٜ سسإ١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ
١٠ ر٠ٌس٢٠ ؿذ٢لح٠ ٩ُٞ حدرٙفٝنحًحز ج٢٧ ر٬ٞؿجؾٝسحدِر ج٠ٝ ج٩ٌسػ
.ر٬ؾحفظٝػلحدحز جٝ ج٫ٚٙؿ٠ صل٠ ١٬ٞٚلس٠ ١٬٬ ؾحفظ١٬٠ِّ٬ٚ٠
:  اإلرضبداح2-7-3

3-7-2 Guidelines
The management should ensure that an independent
and reliable follow-up process is in place.
The ongoing internal follow-up and control
activities are usually the function of the internal
auditors, the risk management, quality safety

.ح٦٘ د٧ص٧٠٧ رٞٚلس٠ سحدِر٠ ر٬ٞ٠ُ ؿ٧ظ٧ ١٠ ّؿٜ سسإ١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ
حز٠٦٠ ١٠  ُحؿذ٫٥ ر٬حدٙفٝنًر ج٢جأل٧ فذ٠لس٠ٝر ج٬ٞؿجؾٝسحدِر ج٠ٝج
٧ر ؤ٬ُ٧٢ٝر ج٠ اؿجفذ لال٧ؾحًف ؤ٠ٝاؿجفذ ج٧ ٫ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ جٙؿ٠
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.ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝج

management or internal control.
It is necessary to support the internal follow-up by
an independent, regular assessment conducted by
external evaluators, such as external auditors. The
management must act quickly after receiving the
reports of external auditors to fix deficiencies of the
control, follow-up and ensure its implementation.
The fraud control committee shall follow-up the
effectiveness of the policy to control and prevent
fraud.

3-7-2-1 Internal Follow-up
Following up the internal controls shall begin as the
board of directors, managers and supervisors begin
performing their daily activities in the areas of
supervision, inspection, control and guidance or by
employing control procedure and Control of Risk
Self Assessment (CRSA).
The board of directors may rely on experts in the
management to conduct the daily works of the bank,
but it remains solely responsible for the follow-up of
the bank's activities. It can follow-up the bank's
activities through administrative reports, but it shall
do more than receiving and reviewing these reports.
It shall ensure that such reports are accurate and
reliable. Therefore, the internal administrative
reports prepared by the bank must be sound enough
insofar as to allow the management to rely upon
them for making decisions and follow up their
impact afterwards.
Members of the board and senior managers must be
fully satisfied that the bank's risk management and
internal control systems are operating properly. The
executive management bears the basic responsibility
for achieving such satisfaction. The board of
directors may decide to seek a neutral opinion
independent from that of the executive management.
Internal account auditing is an important source in
this regard within the bank, because it undertakes
the task of the application of an ongoing control
program. Internal account auditing reviews the
operating procedures issued by the board and
ensures that they are subject to adequate controls,
working properly and adhering to the board's
policies, and laws and regulations in force.
Internal auditing represents a point of continuous
focus on internal controls and periodical control of
all the aspects of the bank's work. The internal
auditor should review the adherence of the bank to
approved policies and regulations and laws in force.
Although the bank is responsible for deciding on
the number of times required by the internal auditor
to review specific transactions, the areas in need of
more auditing include those vulnerable to the
greatest potential risk (such as the risk of fraud in
this case), or those which have shown a weakness in
the previous reviews.

١٧٬ ؾحفظ١٧٠ِّ٬ٚ٠ ٤٬ظف٬ ٌٟس٢٠ لٚلس٠ ٟ٬٬ٚر دس٬ٞؿجؾٝسحدِر ج٠ٝؿذ ج٢لح٠
 سسوفٕ دلفُر١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ٧ .١٧٬ؾحفظٝػلحدحز جٝ ج٧ِفجظ٠ صل٠
٫ٖ ِٕيٝحً جٚ٢  إلوالع١٬٬ؾحفظٝػلحدحز جٝ ج٧ِفجظ٠ ف٬حفٚ س١دنإ
.ح٦ٚ٬ سًد١٠ ؿٜسإٝج٧ ح٦سحدِس٠٧ حدرٙفٝج
درٙفج٠ ر٢ظٝ دلٙ ١٠ حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ر ل٬ُٞسحدِر ٖح٠
.حل٬جالػس
: اهيخبتعج اهداخوٌج1-2-7-3

ؿفجء٠ٝج٧ ر٬ـ٬ٗ٢سٝ جإلؿجفذ جٟح٬ٚر د٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝسحدِر ج٠ سدؿؤ
حدرٙفٝج٧ ٗػهٝج٧ ٕظحالز جإلنفج٠ ٫ٖ ر٬٠٧٬ٝ جٟ٦نحًحس٢ د١٧ٖنف٠ٝج٧

اظفجءجز٧ ؾحًف٠ٞٝ ٫ـجسٝ جٟ٬٬ٚسٍٝ ج٧نف٠ ٟ دحلسؾؿج٧ ( ؤ٤٬ظ٧سٝج٧
، ) CRSA ( حدرٙفٝج
ٛ٢دٝحل ج٠ُف ؤ٬٬سلٝ  جإلؿجفذ٫ٖ ؾدفجءٝ ج٩ُٞ ك جإلؿجفذٞظ٠ ؿ٠ِس٬ ؿٙ
.ٛ٢دٝحل ج٠ُسحدِر ؤ٠ ١ُ ف٬جألؾ٧ ل٧ل جأل٧لث٠ٝ ج٩ٚد٬ ٤٢ٜٝ٧ ،ر٬٠٧٬ٝج
ر٬ف جإلؿجف٬حفٚسٝ ؾالل ج١٠ ٛ٢دٝحل ج٠ُسحدَ ؤ٬ ١ك جإلؿجفذ ؤٞظ٠ٝ ١ٜ٠٬٧
١ ؤ٤٬ُٞ .ح٦فجظِس٠٧ ف٬حفٚسٝ ج٣ـ٥ ٟ جلسال١٠ صفِٜٗل ؤ٬ ١ ؤ٤٬ُٞ ١ٜٝ٧
ف٬حفٚسٝ ج١٧ٜ س١ظخ ؤ٬ ٛٝـٝ .ح٦س٬ٙ٧ص٧٠٧ ح٦سٙ ؿ١٠ ًؿجٜسإ٠ ١٧ٜ٬
ر٬فجفجز جإلؿجفٚٝػر السؾحـ جٝ وحٛ٢دٝح ج٥ِؿ٬ ٫سٝر ج٬ٞؿجؾٝر ج٬جإلؿجف
٣ـ٥ سحثط٢ سحدِر٠ دٛٝح دِؿ ـ٦ٝ حع٠لٝج٧ ح جإلؿجفذ٦٬ُٞ ؿ٢ سلس٫سٝج
.فجفجزٚٝج
١ر دإ٠حُر سح٢ٙ ٩ُٞ ١٬٬دحف جإلؿجفٜ٧ ك جإلؿجفذٞظ٠  ؤُيحء١٧ٜ٬ ١ؤ
َٚس٧ .غ٬ل وػٜل دن٠ِ سٟ٦٬ؿٝ ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝج٧ ؾحًف٠ٝر اؿجفذ ج٠ٌ٢ؤ
ؿٙ٧ .حُر٢ٚٝ ج٣ـ٥ ف٬ٖ٧ س٫ٖ ر٬ر جأللحل٬ٝ٧لئ٠ٝر ج٬ـ٬ٗ٢سٝ جإلؿجفذ ج٩ُٞ
 جإلؿجفذ٪ فؤ١ُ لٚلس٠ ٪حؿ٬ ػ٪ر دفؤ٢ك جإلؿجفذ جاللسِحٞظ٠ ففٚ٬
ـج٥ ٫ٖ ًح٠ح٥ ًوؿفج٠ ر٬ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ ج٬ٙر سؿ٠٦٠ ٖف٧س٧ ، ر٬ـ٬ٗ٢سٝج
حدرٙط ف٠ح٢٘ دف٬ر سًد٠٦٠ ٩ٝ٧ح سس٦٢ اـ ؤ،ٛ٢دٝ ؿجؾل ج١٠ ١نإٝج
١ُ وحؿفذٝل ج٬ٔسنٝز اظفجءجز ج٢حٜ ح اـج٠٬ٖ سؾسدف٧ َفذ سفجظ٠لس٠
حلحز٬َ ل٠ ؿ٬ٚسس٧ غ٬ل وػٜل دن٠ِر س٬ٖحٜ ًجد٧يٝ َك سؾيٞظ٠ٝج
.ر٠ٌ٢جأل٧ كٞظ٠ٝج
ًجد٧يٝ ج٩ُٞ ف٠لس٠ٝق ج٬ٜسفًٝر جٚ٢ ٫ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ ج٬ٖٙف سؿ٧٬
٘ٙؿ٠ ٩ُٞ٧ .ٛ٢دٝحل ج٠ُخ ؤ٢ج٧َ ظ٬٠ظٝ ر٬ف٧ؿٝدر جٙفج٠ٝج٧ ر٬ٞؿجؾٝج
ر٠ٌ٢جأل٧ ؿذ٠ِس٠ٝحلحز ج٬لٝ دحٛ٢دٝؿ ج٬ٚفجظَ س٬ ١ ؤ٫ٞؿجؾٝػلحدحز جٝج
٫سٝفجز ج٠ٝفف ُؿؿ جٚ٬ ١ ؤ٤٬ُٞ ٪ـٝ ج٧٥ ٛ٢دٝ ج١َ ؤ٠٧ . ر٬ُف٠ٝج
١ػؿؿذ ٖب٠ حز٬ٞ٠ُ فجظِر٠ٝ ٫ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ جٙؿ٠ ح٦ػسحظ٬
لٜ سن٫سٝظحالز ج٠ٝل ج٠٘ سن٬ٙسؿٝ ج١٠ ؿ٬ق٠ٝ غٞ سو٫سٝظحالز ج٠ٝج
)ػحلٝ ج٣ـ٥ ٫ٖ حل٬ؾحًف جالػس٠ صل٠( ر٢٠حٜٝؾحًف ج٠ٝ ج١٠ ٟدف ػظٜؤ
.رٚلحدٝفجظِحز ج٠ٝ ج٫ٖ ًفز يِٗح٦ٌ ؤ٫سٝ جٛٞ س٧ؤ
٣سنحف٢ ج٧ ؤ٤ؿجس٬ِٚ س٧ ؤ٣ؾحًف٠ ٧ ؤ٪سظحفٝل ج٠ِٝ جٟح قجؿ ػظ٠ٜٞ
ؾدفذٝ ج٪٧ ـ١٠ ١٬٬ٞ ػلحدحز ؿجؾ٫ٚٙؿ٠ٝ ػحظرٝح قجؿز ج٠ٜٞ ٫ٖظٔفجٝج
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.رٞوٝ٘ ـجز ج٧لًٝحُحز جٙ ٫ٖ حفجز٦٠٧ ر٬٢ٖ ؿفجزٚ د١٧ِس٠س٬

The more the size of business, its risk, its
complexity, or its geographical expansion, the more
is the need for experienced, professional and skillful
internal auditors.
The internal auditor must coordinate his activities
with external auditors and provide them with basic
information. The head of internal auditing must
enjoy absolute power to have access to the senior
executive, and the chairman of the board of directors
and the head of the auditing committee regardless of
the person to whom the reports are submitted.
One of the responsibilities of the bank's auditing
committee shall be to ensure the effectiveness of
internal audit tasks.
When preparing internal audit reports, main points
of weakness in the control must be highlighted.
Afterwards, an administrative plan of action and a
timetable shall be agreed upon to address the
weaknesses. The management shall be responsible
for implementing the recommendations of internal
audit and making sure to properly address
deficiencies on their appearance. If deficiencies
emerge again, the internal auditor must plan to make
subsequent visits within a short period after auditing
to ensure that corrective measures have been taken.
If the management failed to implement the
recommendations of the internal auditor, the account
auditing committee should be informed.
It should be noted that the internal auditors cannot
automatically prevent fraud. They principally
workas supervisors responsible for ensuring that
accounting standards are being applied, the
administrative procedures are implemented properly,
and the bank complies with local regulations and
laws. Therefore, the task of developing the work
plans and operational procedures to deal with
potential fraud must be entrusted to the risk
management, operational audit units or similar units.
A number of institutions consider this task as part of
the overall risk management mission, supported and
assisted by the internal audit and other departments
concerned with the development of strategies for
addressing problems related particularly to fraud.
It is proposed that a bank create an independent
function for risk management to manage risks of all
business activities and cover all aspects of risk. The
main purposes of this function are to identify,
analyze, assess and follow up the risks associated
with any task or transaction within the bank to
ensure that the activities of the bank are conducted
pursuant to the policies of the board of directors
regarding market risk, operational and credit risk. In
this
regard,
risk management
contributes
significantly to the development of maintenance and
following up internal controls.
Regarding the measures for controlling and
combating fraud, specific tasks should be designated
for internal auditing, risk management and quality

١٬ِفجظ٠َٝ ج٠ ٤نحًحس٢ ٘ل٢٬ ١ ؤ٫ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ جٙؿ٠ ٩ُٞ
٘٬ٙسؿٝك ج٬سَ فث٠س٬ ١ ؤ٧ ،ر٬حز جأللحل٠٧ِٞ٠ٝ دحٟ٥ؿ٧ق٬٧ ١٬٬ؾحفظٝج
كٞظ٠ ك٬فث٧ ، ٪ـ٬ٗ٢سٝك ج٬فثٝدحنف دح٠ٝ دػ٘ جالسوحل ج٫ٞؿجؾٝج
نؾهٝ ج١ُ ٌف٢ٝػلحدحز دوفٕ جٝ٘ ج٬ٙر سؿ٢ظٝ ك٬فث٧ ،جإلؿجفذ
.ف٬حفٚسٝ ج٤ٝ ٟؿٚ س٪ـٝج
ر٬ُٞ دٗحٟسحٝحٍ ج٢ٙ جإل٧٥ ٛ٢دٝ٘ ػلحدحز ج٬ٙر سؿ٢ظٝ حز٬ٝ٧لئ٠ ٨اػؿ
.٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝ جٟح٦٠
ر٬ل٬فثٝيِٕ جٝحً جٚ٢ ظخ ادفجق٬ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝف ج٬حفٚؿ اُؿجؿ س٢ُ
ظرِٝح٠ٝ ر٬ل اؿجف٠ُ  ؾًر٩ُٞ ٘ح جالسٗح٥ؿ٢ُ ظخ٬٧ حدرٙفٝ ج٫ٖ
٘٬ر سًد٬ٝ٧لث٠  جإلؿجفذ٩ُٞ َٚس٧ .ٛٝـٝ ٫٢٠ل ق٧يَ ظؿ٧٧ ِٕيٝج
 اظفجء١٠ فذ٬صٜ ح٬يحٙ ف٧٦ٌ ؿ٢ُ ؿٜ سسإ١ؤ٧ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝحز ج٬و٧س
ًًؾ٬ ١ظخ ؤ٬ ِٕحً يٚ٢ ف٧٦ٌ  ػحل٫ٖ٧ ر٠٬ٞر لٚ٬ظر دًفِٝح٠ٝج
٘٬ٙسؿٝحء ج٦٢ ا١٠ قذ٬ظ٧  ٖسفذ١٠ر يٚحفجز الػ٬قٝ ٫ٞؿجؾٝ٘ جٙؿ٠ٝج
ٗز جإلؿجفذٞ ٖبـج سؾ. ح٥ جسؾحـٟؿ سٙ ر٬ػ٬سوػٝف ج٬سؿجدٝ ج١ ؤ١٠ ؿٜسإٞٝ
ػلحدحزٝ٘ ج٬ٙر سؿ٢ظٝ ّظخ ادال٬ ٫ٞؿجؾٝ٘ جٙؿ٠ٝحز ج٬و٧ـ س٬ٗ٢ س١ُ
.ٛٝدـ
حل٬ جالػس١٧ِ٢٠٬  ال١٬٬ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ ج٫ٚٙؿ٠ ١سظؿف جإلنحفذ دإ
ف٬٬ِح٠ ١ ؤ١٠ ؿٜسإٝ جٟ٦س٠٦٠ ١٬دٙفج٠ٜ ًال٧ ؤ١٧ٞ٠ِ٬ ٟ٦ٖ ، ر٬ٝفذ آ٧دو
ٛ٢دٝ ج١ؤ٧ غ٬ل وػٜٗـ دن٢ر س٬ جإلظفجءجز جإلؿجف١ؤ٧ ٘ػحلدر سًد٠ٝج
ًًف ؾ٬٧ًف س٧ ؿ١٬٬ِظخ س٬ لدخٝـج ج٦ٝ . ر٬ٞػ٠ٝر ج٠ٌ٢ؿ دحأل٬ٚس٬
 اؿجفذ٩ٝل ا٠ػس٠ٝحل ج٬ظر جالػسِٝح٠ٝ ر٬ٞ٬ٔسنٝجإلظفجءجز ج٧ ل٠ِٝج
ِسدف٬٧ .رٞحص٠٠ ػؿجز٧ ٩ٝ ا٧ ؤ٫ٞ٬ٔسنٝ٘ ج٬ٙسؿٝػؿجز ج٧ ٧ؾحًف ؤ٠ٝج
رٞ٠نحٝؾحًف ج٠ٝر اؿجفذ ج٠٦٠ ١٠ ظقءٜ ف٧ؿٝـج ج٥ ئللحز٠ٝ ج١٠ ُؿؿ
٫ٖ ر٬٢ِ٠ٝجز ج٧ جألؿ١٠ ٣ف٬ٓ٧ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝح ج٥لحُؿ٬٧ ح٥ؿ٢لح٬
.حل٬ؿجً دحالػس٬ر سػؿِٚٞس٠ٝل جٜنح٠ٝظر جِٝح٠ٝ حز٬ظ٬ف جاللسفجس٬٧ًس
َ٬٠ ظ٩ُٞ ٕؾحًف سنف٠ّٝر إلؿجفذ جٞٚلس٠ ٗر٬ٌ٧ ٛ٢دٝنإ ج٢٬ ١سفع ؤٚ٢
١٧ٜس٧ .ؾًفٝخ ج٢ج٧َ ظ٬٠ ظ٫ًٔس٧ ٪سظحفٝل ج٠ِٝنحًحز ج٢
سحدِر٠٧ ٟ٬٬ٚس٧ ل٬ٞسػ٧ ؿ٬ سػؿ٫٥ ٗر٬ٌ٧ٝ ج٣ـ٦ٝ ر٬ل٬فثٝجألٓفجى ج
١ ؤ١٠ ؿٜسإٞٝ ٛ٢دٝ اظفجء ؿجؾل ج٧ر ؤ٠٦٠ ر٬ر دإٞسّو٠ٝؾحًف ج٠ٝج
ؾحًف٠ٝ لدر٢ٝك جإلؿجفذ دحٞظ٠ حلحز٬لٝ حٖٚ٧ ف٬ سلٛ٢دٝنحًحز ج٢
 اؿجفذٟ٥ سلح١نإٝـج ج٥ ٫ٖ٧ .ر٬٢ح٠جالثس٧ ر٬ٞ٬ٔسنٝؾحًف ج٠ٝج٧ ٘٧لٝج
ح٦جالػسٗحٌ د٧ ر٬ٞؿجؾٝجدً ج٧يٝف ج٬٧ً س٫ٖ ر٬ل٬ر فث٠٥لح٠ ؾحًف٠ٝج
.ح٦سحدِس٠٧
ػؿؿذ٠ ٟح٦٠ ١٬٬ِر س٬٠٥ ؤ، حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ درٙفج٠ ف٬ّ٘ دسؿجدِٞس٬ ح٠٬ٖ
ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝج٧ ر٬ُ٧٢ٝ ج١ح٠ي٧ ؾحًف٠ٝاؿجفذ ج٧ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٞٝ
 ظقء٧ ؤ٩ٝ ايحٖر اٟح٦٠ٝ ج٣ـ٥ ١٧ٜس٧ .ر٬٢ِ٠ٝ جإلؿجفجز ج١٠ ح٥ف٬ٓ٧
ح٦ٞ٠ُ  ؾالل١٠  جإلؿجفجز٣ـ٥ ح٦حفل٠ س٫سٝسحدِر ج٠ٝنحًحز ج٢ ١٠
.٫٠٧٬ٝج
٧ر ؤ٢ظٝ ح٦فؤل٬ )compliance ( ٟسقجٝالٝ ػؿذ ؾحور٧ ٛ٧٢دٝنإ ج٢ُس
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١٠ جلِر٧ رٞلٞ ُحؿذً لٟسقجٝط جال٠ح٢فجظَ دف٬٧ .ٟسقجٝل ج٧لئ٠

control and internal control and other concerned
departments. These tasks shall be in addition to, or
part of the follow-up activities carried out by these
departments during their daily work.
Banks should establish a special unit for compliance
headed by a committee or a compliance officer. The
compliance program usually reviews a wide range of
controls, such as the regular lending limits, tax and
securities issues, reporting requirements and
disclosure. With regard to combat and control of
fraud, the compliance officer is expected to issue
guidance on the impact of new regulations and laws
on fraud regarding the bank business and
procedures; and to assess compliance with these
laws, regulations and directives of SAMA.
The fraud control committee shall not usually be
involved directly in the follow-up of internal
control. Its work in this connection shall be limited
to the collection of relevant information on the
follow-up efforts made by the bank for ongoing
reporting on the policy for combating and
controlling fraud.

٘فج٧ح جأل٬يحٙ٧ يفجثخٝج٧ ر٬٠ٌح٢ٝفجى جٙؿ جإل٧صل ػؿ٠ ًجد٧يٝج
ل٧لث٠ ١٠ سٌف٢٬ ؿٙ٧ .ٕنٜٝج٧ ف٬حفٚسٝ جٟ٬ؿًٚ س٧نف٧ ر٬ٝح٠ٝج
درٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ٝ ؿ٧ِ٬ ح٠٬ٖ ،)Compliance Officer (ٟسقجٝجال
ؿذ٬ظؿٝر ج٠ٌ٢جأل٧ ١٬٢ج٧ٚٝ ؤصف ج١حز دنإ٦٬ظ٧سٝوؿف ج٬ ١ ؤ،حل٬جالػس
٣ـ٦ؿ د٬ٚسٝ جّٟ٬ٚ٬ ١ؤ٧ ٛ٢دٝاظفجءجز ج٧ حل٠ُ ؤ٩ُٞ حل٬الػسٝ لدر٢ٝدح
. ؿٚ٢ٝئللر ج٠ حز٦٬ظ٧س٧ حز٠٬ِٞسٝج٧ ر٠ٌ٢جأل
.ر٬ٞؿجؾٝحدر جٙفٝسحدِر ج٠ دحنفذ٠٧ حل ُحؿذ٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ٩ًال سسِح
ل٧ر ػٞوٝحز ـجز ج٠٧ِٞ٠َٝ ج٠ ظ٩ُٞ ١نإٝـج ج٥ ٫ٖ ح٦ٞ٠ُ سوفٚ٬٧
حلر٬ ل١ُ ف٠لس٠ٝ ألٓفجى جإلدالّ جٛ٢دٝح ج٦ٝدـ٬ ٫سٝسحدِر ج٠ٝؿ ج٧٦ظ
.حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠

:  اهيخبتعج اهخبرجٌج2-2-7-3

3-7-2-2 External Follow-up
The bank shall undertake the responsibility of
evaluating the effectiveness of the bank's internal
controls, and the bank's internal and external
auditing bodies shall be entrusted with the
implementation of the bank's responsibility. SAMA
will also assess the effectiveness of the systems of
internal controls at the bank as part of its
examination program.
Evaluation by external evaluators is essential to
provide an independent and neutral confirmation of
the effectiveness of the internal operational controls,
validity of management systems, accounting
controls and correctness of financial information.
The external auditor also provides an assessment
with regard to the quality, reliability and strategy of
internal auditing function at the bank. The board of
directors should be aware of the performance of
internal auditors.
The effectiveness of the external auditing in the
detection and combat of fraud must not be
overestimated. External auditors focus on
submission of financial reports to determine the
extent of compliance with accounting standards and
regulations and laws in force. As far as the risk of
fraud results from the failure of such compliance,
the work of external auditors provides a certain level
of control of fraud. However, non-compliance of
this type, which the external auditors are used to
reveal in the assessment, does not constitute an
adequate instrument for revealing risk of fraud in
banking. Consequently, fraud must be confronted
primarily through operating and control systems, as
well as through the internal and external auditing,

ر٬ٞؿجؾٝ جٛ٢دٝجدً ج٧ر ي٬ٝ ِٖحٟ٬٬ٚر س٬ٝ٧لئ٠ ٛ٢دٝ ُحس٘ ج٩ُٞ َٚس
٣ـ٥ ـ٬ٗ٢ سٛ٢دٝ ج٫ٖ ر٬ؾحفظٝج٧ ر٬ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ٘ ج٬ٙحسخ سؿٜ٠ ٩ٝ٧سس٧

ًجد٧يٝر ج٠ٌ٢ر ؤ٬ُٞ ٖحٟ٬٬ٚؿ دسٚ٢ٝئللر ج٠ ٟ٧ٚح س٠ٜ .ر٬ٝ٧لئ٠ٝج
.ئللر٠ٝدل جٙ ١٠ ٛ٢دٝط ٖػه ج٠ح٢ دف١٠ ظقءٜ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ ر٬ٞؿجؾٝج
لٚلس٠ ؿ٬ٜف سإ٬ٖ٧سٝ ٫ف ؤلحل٠ ؤ٧٥ ١٬٬ ؾحفظ١٬٠ّ٬ٚ٠ ؿ٬ ٩ُٞ ٟ٬٬ٚسٝج
ر٬ر جإلؿجف٠ٌ٢والع جأل٧ ر٬ٞؿجؾٝر ج٬ٞ٬ٔسنٝجدً ج٧يٝر ج٬ُٞٗحٝ ظفّؿ٠٧
٘ٙؿ٠ٝؿ ج٧ق٬ ح٠ٜ .ر٬ٝح٠ٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝوػر ج٧ ػحلدر٠ٝجدً ج٧ي٧
٨ؿٝ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝر ج٠٦٠ ر٬ظ٬السفجس٧ ر٬ُ٧٢ّ٘ دِٞس٬ ح٠٬ٖ ٫ؾحفظٝج
٫ٚٙؿ٠ ل ؤؿجء٧ ػُٟٞ ٩ُٞ ١٧ٜ٬ ١ظخ ؤ٬ ك جإلؿجفذٞظ٠٧ ٛ٢دٝج
.١٬٬ٞؿجؾٝػلحدحز جٝج
.٤حٖػسٜ٠٧ حل٬سنحٕ جالػسٜ ج٫ٖ ٫ؾحفظٝ٘ ج٬ٙسؿٝر ج٬ٝٔر دِٗحٝدح٠ٝ جُٟؿ
ر٬ٝح٠ٝف ج٬حفٚسٝ جٟ٬ؿٚ س٩ُٞ ١٧قٜف٬ ١٬٬ؾحفظٝػلحدحز جٝ ج٧ِفجظ٠ٖ
ر٠ٌ٢جأل٧ ر٬ػحلد٠ٝف ج٬٬ِح٠ٝؿ دح٬ٚسٝ ج٨ؿ٠ ف٬فٚسٝ ر٬ر جإلؿجف٠ٌ٢جأل٧
ـج٥ صل٠ ٫ٖ ف٬وٚسٝحل ظفجء ج٬سط ؾًف جالػس٢٬ ح٠ ؿفٚد٧ .سدِر٠ٝج
ً يد١٠ ١٬ِ٠ ٨٧لس٠ ٖف٧٬ ١٬٬ؾحفظٝ ج١٬ٚٙؿ٠ٝل ج٠ُ ١ؿ ٖب٬ٚسٝج
ح٦٠ جلسؾؿج١٧٬ؾحفظٝ ج١٧ٚٙؿ٠ٝ جُسحؿ ج٫سٝ جإلظفجءجز ج١ٜٝ٧ .حل٬جالػس
٘ذِٞس٠ٝحل ج٬ؾحًف جالػس٠ ٫ٖ ر٬ٖوحؿف ايح٠ لٜ ال سنٟ٬٬ٚسٝ ج٫ٖ
١ُ ر٬ل٬فذ فث٧حل دو٬ر جالػس٦ظحد٠ ظخ٬ ٛٝـٝ .ر٬ٖوف٠ٝحل ج٠ُدحأل
٫ؾحفظٝج٧ ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝح ج٦٬ٕٝ ا٬ي٬ حدرٙفٝج٧ ل٬ٔسنٝر ج٠ٌ٢٘ ؤ٬ًف
.٘٬ٙسؿٝحوف ج٢ُ ١٠ وفجً آؾف٢ُ
٩ٝإلؿجفذ اٝ ١٬٬حلسنحفٜ ١٬٬ؾحفظٝ ج١٬ٚٙؿ٠ٝ جٟ جلسؾؿج٪ئؿ٬ ١ ؤ١ٜ٠٬

39

ًإدارث اهخفخٌص اهتٌن

which is another element of auditing.
The use of external auditors as advisors to the
management may lead to a conflict of interests
when, for example, they undertake the responsibility
of setting an accounting system and are, requested
later on to evaluate the system when performing
external auditing. Therefore, banks and auditors
shall strike a balance between potential conflict of
interests and the cost of using one external auditor
for interrelated work and the time to be saved. The
prevailing professional standards allow an external
auditor to perform a job not included in external
auditing for one client, provided that the auditor's
objectivity and independence must not be affected.
The banks that wish to engage external auditors for
other advisory services shall try to separate the
advice the auditor can give from the administrative
responsibility or operational execution, which may
not be undertaken by an auditor.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

ػلحدحزٞٝ ٫ؾحفظٝ٘ جٙؿ٠ٝ ج٩ٝ٧س٬ ح٠ؿ٢ُ ػرٞو٠ٝ ج٫ٖ سيحفخ
ـج٥ ٟ٬٬ٚر سٚ ٖسفذ الػ٫ٖ ٤٢٠ خًٞ٬٧ ٫ػحلد٠ٝ جٌٟح٢ٝيَ ج٧ ر٬ٝ٧لئ٠
١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬ ٛٝـٝ .٫ؾحفظٝ٘ ج٬ٙسؿٝر ج٬ٞ٠ُ ؿ اظفجء٢ُ ٌٟح٢ٝج
ٟٗر جلسؾؿجٜٞ٧ رٞ٠ػس٠ٝػر جٞو٠ٍٝ سيحفخ ج٧ي٧٠ ١٬ج د٧٢جق٧٬
.زٙ٧ ١٠ ٖٛٝف ـ٧٬ ح٠٧ سفجدًر٠ حز٬ٞ٠ِ دٟح٬ٚٞٝ ٫فجظَ ؾحفظ٠
١٠ ر٬٘ ػلحدحز ؾحفظ٬ٙ٘ دسؿٙؿ٠ٞٝ غ٠لحثؿذ سلٝر ج٬٢٦٠ٝف ج٬٬ِح٠ٝج٧
ًر ؤال سسإصّف٬جػؿ نف٧ ل٬٠ِٝ ٘٬ٙسؿٝ ج١ُ ر ؾحفظر٬ٞ٠ِ دٟح٬ٚٝؾالل ج
٫ٖ  سفٓخ٫سٝ جٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ٧ ،٤س٬ٝالٚجلس٧ ٘ٙؿ٠ٝر ج٬ُ٧ي٧٠ ٛٝدـ
ل٧ سػح١ ؤ٨ر ؤؾف٬حز جلسنحف٠ؾؿٝ ١٬٬ؾحفظٝ ج١٬ِفجظ٠ٝ جٟجلسؾؿج
ر٬ر جإلؿجف٬ٝ٧لئ٠ٝج٧ ح٦٠ؿٚ٬ ١٘ ؤٙؿ٠ٞٝ ١ٜ٠٬ ٫سٝ جاللسنحفذ ج١٬ٗول دٝج
.ػلحدحزٝفجظَ ج٠ ح٥ال٧س٬ ١ق ؤ٧ظ٬  ال٫سٝ ج٫ٞ٬ٔسنٝـ ج٬ٗ٢سٝ ج٧ؤ

:  شٌبشج يخبتعج يراكتج االحخٌبل وينبفحخه3-2-7-3

3-7-2-3 The Policy of Following up Control and
Combat of Fraud
The fraud control committee must follow up the
implementation of the policy of combating and
controlling fraud. The results of this follow-up must
be reported to the senior management and the board
of directors.
The following performance measures represent
examples of major statistical indicators (in addition
to any other measures prescribed by any particular
bank), which can be used to follow up the
effectiveness of a bank's measures to control fraud:
Extent of the difference between the risks assessed
by the bank and risks assessed by insurance bodies.
The difference between the effectiveness of controls
evaluated by the bank and those evaluated by
insurance bodies.
Number of cases of normal suspected fraud and the
number of such cases that have not arisen during the
assessment of fraud.
Number of big suspected fraud cases and the
number of such cases that have not arisen during the
assessment of fraud.
Number of working days from the beginning of
addressing fraud cases to the time when the
addressing has ended.
The difference between Percentage of the number of
proven incidents of fraud and the amount of
consequential lost funds and the number of alleged
fraud cases referred to investigation and their value.
Number of times of recovery of funds and the
amount of recovered funds in comparison to the
number and value of alleged fraud cases referred to
investigation.
The fraud control committee shall provide the
executive management with regular reports on
statistical operations listed above and update this
information at least on a quarterly basis.

حٖػرٜ٠٧ درٙفج٠ حلر٬ـ ل٬ٗ٢سحدِر س٠ حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ٩ٝ٧سس

.ك جإلؿجفذٞظ٠٧ ح٬ِٞٝ جإلؿجفذ ج٩ٝسحدِر ا٠ٝ ج٣ـ٥ سحثط٢ ّ ادال٧ ،حل٬جالػس
ر٬ل٬فثٝر ج٬ئنفجز جإلػوحث٠ٝ ج٩ُٞ رٞص٠ر ؤ٬ٝسحٝل جإلظفجءجز جٜسن
١ٜ٠٬ ٫سٝ) ج١٬ِ٠ ٛ٢ د٪ح ؤ٥ػؿؿ٬ ٨ر اظفجءجز ؤؾف٬ ؤ٩ٝ(ايحٖر ا
.حل٬در جالػسٙفج٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬ر ل٬ُٞسحدِر ٖح٠ٝ ح٦٠جلسؾؿج
ثحز٬٥ ح٦٠ّ٬ٚ س٫سٝج٧ ٛ٢دٝح ج٦٠ّ٬ٚ٬ ٫سٝؾحًف ج٠ٝ ج١٬ جالؾسالٕ د٨ؿ٠
.١ح٠يٝج
٫سٝ جٛٞس٧ ٛ٢دٝح ج٦٠ّ٬ٚ٬ ٫سٝجدً ج٧يٝر ج٬ٝر ِٖح٠٬ٙ ١٬ جالؾسالٕ د٨ؿ٠
.١ح٠يٝثحز ج٬٥ ح٦٠ّ٬ٚس
٫سٝػحالز جٝ ج٣ـ٥ صل٠ ُؿؿ٧ ح٦ د٤نسد٠ٝر ج٬ِحؿٝحل ج٬ُؿؿ ػحالز جالػس
.حل٬ جالػسٟ٬٬ٚحء س٢ سدفق ؤصٟٝ
ٟٝ ٫سٝػحالز جٝ ج٣ـ٥ صل٠ ُؿؿ٧ ح٦ د٤نسد٠ٝف ج٬دٜٝحل ج٬ُؿؿ ػحالز جالػس
.حل٬ جالػسٟ٬٬ٚحء س٢سدفق ؤص
.٤٢٠ حء٦س٢جال٧ حل٬ظر جالػسِٝح٠دؿء دٝ ج١٬ل د٠ِٝ جٟح٬ُؿؿ ؤ
ر٠٬ٙ٧ ُؿؿ٧ صحدزٝحل ج٬جؿش جالػس٧ر ػ٠٬ٙ٧  ُؿؿ١٬ر د٬٧ث٠ٝلدر ج٢ٝج
.٘٬ٚسػٞٝ رٝػح٠ٝ جٟ٧ُق٠ٝحل ج٬ػحالز جالػس
حل٬ر ػحالز جالػس٠٬ٙ٧  ُؿؿ٩ٝلدر ا٢ٝر جاللسفؿجؿجز دح٠٬ٙ ُؿؿ
.٘٬ٚسػٞٝ رٝػح٠ٝ جٟ٧ُق٠ٝج
ر٠ٌس٢٠ ف٬حفٚر دس٬ـ٬ٗ٢سٝؿ جإلؿجفذ ج٧ سق١حل ؤ٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ ٩ُٞ
لٜ حز٠٧ِٞ٠ٝ ج٣ـ٥ ش٬ سػؿ٧ ٣جفؿذ ؤُال٧ٝر ج٬حز جإلػوحث٬ٞ٠ِٝل ج٧ػ
.لٙ جأل٩ُٞ ر٢فدَ ل
درٙفج٠ حلر٬ـ ل٬ٗ٢ س١فجظِر ػل٠ ٩ٝ٧س٬ ١ ؤ٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٙسؿٝ ج٩ُٞ
٫ٖ ر٠ح٥ فجز٬٬ٔر س٬ دِؿ ؤ٧ ؤ،لٙ جأل٩ُٞ ١٬س٢ل لٜ حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧
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The internal auditing shall review the sound
implementation of control and combating fraud
policy at least biannually or after any significant
changes in the areas of the bank business. The
results of this review must be used to redevelop
control and combating fraud policy to improve
performance and enhance policies and procedures.
This review must be followed by reassessment of
the risk of fraud in the bank. This would not be
possible unless all the units of the bank participate in
the process of risk assessment and control of the risk
on an ongoing basis, especially when significant
changes occur in the business areas, job risks or
controls.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

ف٬٧ًفجظِر إلُحؿذ س٠ٝ ج٣ـ٥ سحثط٢ حل٠ِظخ جلس٬٧ .ٛ٢دٝل ج٠ُ ظحالز٠
حلحز٬لِٝقق ج٬٧  جألؿجء١ػل٬ ح٠حل د٬حٖػر جالػسٜ٠٧ درٙفج٠ حلر٬ل
٫ٖ حل٬َ ؾًف جالػسٙج٧ٝ ٟ٬٬ٚفجظِر اُحؿذ س٠ٝ ج٣ـ٥ َسد٬ ١ؤ.جإلظفجءجز٧
اؿجفجز٧ ػؿجز٧ َ٬٠ز ظٜح اال اـج جنسف٢ٜ٠٠ ٛٝ ـ١٧ٜ٬ ال٧ .ٛ٢دٝج
 ؤلحك٩ُٞ ؾحًف٠َٝ جٙج٧ درٙفج٠٧ ؾحًف٠ٝ جٟ٬٬ٚر س٬ٞ٠ُ ٫ٖ ٛ٢دٝج
٫ٖ ٧ل ؤ٠ِٝظحالز ج٠ ٫ٖ ر٠ح٥ فجز٬٬ٔش س٧ؿ ػؿ٢ُ ح٠٬ ال ل،ف٠لس٠
.ًجد٧يٝ ج٫ٖ ٧ل ؤ٠ِٝؾحًف ج٠

:  أٌظيج اإلتالغ عً االحخٌبل:  اهضرط األشبشً اهشبتع8-3

3-8
Seventh Basic Condition: System of
Notification of Fraud
3-8-1 Introduction
An official system shall be put into effect for
internal notification of actual or suspected fraud. All
staff must be clearly informed of the structure of the
system and procedures for dealing with the
notification of fraudulent acts. As part of this
system, proper policies and mechanisms for the
protection of suspects (if no proof was established of
involvement in fraudulent acts) as a result of
notification of fraudulent acts must be in place.
Mechanisms should be developed to facilitate and
encourage customers or the public in general to
notify of cases of suspected fraud internally and
externally. An official policy must be applied to
external notification of certain authorities to SAMA
and competent security authorities.

:  يلديج1-8-3

٤ د٤نسد٠ٝج٧ ٫ِٞٗٝحل ج٬ جالػس١ُ ٫ٞؿجؾٝإلدالّ جٝ ٫٠ فلٌٟح٢ َي٧

ٌٟح٢ٝـج ج٥ ر٬ٜٞ٬٦ع د٧ي٧ د١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ادالّ ظ٧ .ـ٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠
ـج٥ ١٠ ظقءٜ٧ .٫ٝح٬نحً جالػس٢ٝ ج١ُ َّ جإلدال٠ ل٠سِحٝاظفجءجز ج٧
ٟٝ ٧ٝ( ٟ٦ د٤نسد٠ٝر ج٬ح٠ػٝ حلدر٢٠ٝحز ج٬ٝج٭٧ حلحز٬لٝيَ ج٧ ، ٌٟح٢ٝج
نحًحز٢ٝ ج١ُ ّظر جإلدال٬س٢ )ر٬ٝح٬نًر جػس٢ ؤ٪ ؤٟ٥سصدز يؿ
٩ُٞ ف٧٦٠ظٝ ج٧الء ؤ٠َِٝ ج٬سنظ٧ ل٬٦سلٝ حز٬ٝف آ٬٧ً س٧ .ر٬ٝح٬جالػس
٘٬ سًد٧ .ًح٬ؾحفظ٧ ًح٬ٞ ؿجؾ٤ د٤نسد٠ٝحل ج٬ ػحالز جالػس١ُ ّجإلدال
ؿٚ٢ٝئللر ج٠ صل٠ حز٦ ظ٩ٝ ا٫ؾحفظٝ جإلدالّ ج١ر دنإ٬٠حلر فل٬ل
.ؾسور٠ٝر ج٬٢٠حز جأل٦ظٝج٧

:  اإلرضبداح2-8-3

3-8-2 Guidelines
A system of internal notification of actual or
suspected fraud must be put into effect. All staff
must be clearly informed of the structure of this
system and procedures for dealing with the
notification of fraudulent act.
Arrangements required will be affected by the size
and structure of the bank (such as the number of
branches, their locations and the number of
operational units).
Initial training should cover structures and
procedures of notification described in the
employee's booklet and in the policy on combat and
control of fraud.
An accurate concentrated summary on the
arrangements of notification of fraud should be
prepared for distribution to all staff and should be
published regularly on bulletin boards and in
internal newsletters.
To ensure proper conduct of reporters in following
up their complaint, staff must be trained on the
following:
How should they act if misconduct is seen at the
work site.

٤ د٤نسد٠ٝ ج٧ ؤ٫ِٞٗٝحل ج٬ جالػس١ُ ٫ٞؿجؾٝإلدالّ جٝ ٫٠ فلٌٟح٢ َي٧
ٌٟح٢ٝـج ج٥ ر٬ٜٞ٬٦ع د٧ي٧ د١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ادالّ ظ٧ ،ـ٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠

.٫ٝح٬نحً جالػس٢ٝ ج١ُ َّ جإلدال٠ ل٠سِحٝاظفجءجز ج٧
ٍ٧ٗفٝصل ُؿؿ ج٠( ٤س٬ٜٞ٬٥٧ ٛ٢دٝ جٟدر دػظ٧ًٞ٠ٝدحز ج٬سفسٝسسإصف ج
.)ر٬ٞ٬ٔسنٝػؿجز ج٧ُٝؿؿ ج٧ ح٦ِٙج٧٠٧
٫ٖ ًيح٬ٖر ؤ٧و٧٠ٝاظفجءجز جإلدالّ ج٧ حز٬ٜٞ٬٥ ٫ٝ٧خ جأل٬سؿفٝ ج٫ًٔ٬
.حل٬در جالػسٙفج٠٧ حٖػرٜ٠ حلر٬ ل٫ٖ٧ ٌٕ٧٠ٝخ ج٬سٜ
حل٬ جالػس١ُ ّدحز جإلدال٬ سفس١ُ قذٜف٠ رٚ٬ٙظخ اُؿجؿ ؾالور ؿ٬
٫ٖ٧ ١ػحز جإلُال٧ٝ ٩ُٞ ٟسٌح٢نف دح٢س٧ ١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ظ٩ُٞ ٍق٧س
.ر٬ٞؿجؾٝر ج٬فلحثل جإلؾدحفٝج
٧ ٟ٥ج٧ٜسحدِر ن٠ ٫ٖ ١٬ٜنس٠ٞٝ غٝوحٝ جٟ٬ٞلٝ جٛ٧ٞلٝ ج١ح٠ ؤظل ي١٠
:٫ٞ٬ ح٠ ٩ُٞ ١٬ٌٗ٧٠ٝخ ج٬سؿف
َٙ٧٠ ٫ٖ ٟ٬ٞف ل٬ٓ ًحٜ٧ٞؿذ ل٥نح٠  ػحل٫ٖ ج٧ٖسوف٬ ١ظخ ؤ٬ ٕ٬ٜ
.ل٠ِٝج
.حز٬ٝ ج٭٣ـ٥ ل٠ِٕ س٬ٜ٧ سحػر٠ٝ ج٫ٞؿجؾٝحز جإلدالّ ج٬ٝ آ٫٥ ح٠
.ّحز جإلدال٬ٝ آ١٧٠لسؾؿ٬ ١٬ـٝر ج٬ح٠ػٝ ر٬حثٙ٧ٝ جإلظفجءجز ج٫٥ ح٠
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What are the available internal notification
mechanisms and how they work.
What are the preventive measures to protect those
using notification mechanisms.
What are the available external notification
channels.
Staff should be encouraged to file complaints
without forgetting to mention their names. To this
end, it is important that an employee should really
be convinced that the complaint will be treated
confidentially and that there are mechanisms in
place to protect him against any reprisals.
An employee should be aware that any suspected
fraud must be reported. The failed fraud act is as
dangerous as a successful one that leads to a real
loss of funds. If this unsuccessful attempt is not
notified, the perpetrator will have an opportunity to
try again with his fraudulent act.
Complainants must be informed that their
complaints are taken into consideration and that
appropriate measures will be taken. Complainants
must be informed of the final results of all notified
cases.
A motivation program shall be set up for employees
who report cases of fraud once discovered.

.سحػر٠ٝ ج٫ؾحفظٝجز جإلدالّ ج٧٢ٙ ٫٥ ح٠
٣ـ٦ٝ٧ .ٟ آٗحل جاللَٟ ُؿ٠ ٨٧حٜنٝ جٟ٬ؿٚ س٩ُٞ ١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬سنظ
ف٠ جأل١ػر دإ٬حُر وػ٢ٙ ٌٕ٧٠ٝ ج٨ؿٝ ١٧ٜ٬ ١ ؤٟ٦٠ٝ ج١٠ ر٬ٔحٝج
.ٟحٚس٢ر ج٬ٞ٠ُ ٪ يؿ ؤ٤س٬ح٠ػٝ ظؿز٧ حز٬ٝ آٛح٢٥ ١ج٧ ر٬ل دلف٠ِح٬ل
.٤٢ُ ْٞد٬ ١ظخ ؤ٬ ٤ د٤نسد٠ٝحل ج٬ جالػس١ٌٕ دإ٧٠ٝ جٛؿف٬ ١ر ؤ٬٠٥ؤ
٩ٝ ا٪ سئؿ٫سٝر جٝ٧ػح٠ٝفذ ج٧ً دؾ٫٥ رٞٗحنٝحل ج٬ر جالػسٝ٧ػح٠ ١ ؤٛٝـ
خٜفس٠ٞٝ ٖف٧ح لس٦٢ح ٖب٦٢ُ ّ جإلدالٟس٬ ٟٝ ح٠ جل٧٠ألٝ ر٬ِٖٞ ؾلحفذ
.٨فذ ؤؾف٠ رٝ٧ػح٠ٞٝ سظفدرٝ ج١٠ ٖفور جاللسٗحؿذ
حلدر٢٠ٝف ج٬سؿجدٝ ج١ؤ٧  جالُسدحف١٬ِ ؤؾـز دٟ٥ج٧ٜ ن١ ؤ١٬ٜنس٠ٝادالّ ج
.ػحالزٝل جٜ ٫ٖ ر٬حث٦٢ٝظر ج٬س٢ٝ دح١٬ٜنس٠ٝ ادالّ ج٧ ،لسسؾـ
١ُ ْ٬ٞسدٝ دح١٧٠٧ٚ٬ ١٬ـٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٞٝ ق٬ٗسػٞٝ ط٠ح٢يَ دف٧ ٟس٬ ١ؤ
. ح٦ٖسنحٜحل ػحل ج٬ػحالز جالػس

:  كٌواح اإلتالغ1-2-8-3

3-8-2-1 Channels for Notification
Employees' complaints and notification reports must
be submitted, in general, to their immediate
superior. It is advisable that a written summary of
the complaint be provided. The superior, on his part,
shall submit it directly to the concerned member of
the senior management.
If the notification is about the superior or if the
employee has any valid fear of submitting the report
to his immediate superior, there must be an
alternative channel to submit a confidential report
directly to the concerned member of the senior
management.
If the notification report is against a member of the
senior management, there must be a notification
channel to the chief executive officer at the bank.
It would be advisable to have a telephone hot line
which an employee can use for notifying of actual
and suspected fraud acts. The hot line should be
integrated with other notification channels and
procedures mentioned in this section.
It is expected from the staff, in general, to follow the
reporting channels within the bank. Nevertheless,
employees must be informed that they may notify of
any corrupt conduct directly to SAMA, if the
employee is not willing to notify of it directly to his
immediate superiors, to the concerned member of
the senior management, or to the chief executive
officer.

ٌٕ٧٠ٝك ج٬ فث٩ٝ ا،ٟ ُح٤ظ٧ د،ٟ٥ف٬حفٚس٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٨٧حٜسفَٖ ن

٩ُٞ٧ .٨٧ٜنٝ ج١ُ در٧سٜ٠  ؾالورٟ٬ؿٚ جألٖيل س١٠٧ دحنف٠ٝج
ح٬ِٞٝ ؤػؿ ؤٖفجؿ جإلؿجفذ ج٩ٝدحنفذ ا٠ ف٠فَٖ جأل٬ ١ ؤ٣ف٧ دؿ،ك٬فثٝج
.٫٢ِ٠ٝج
ٌٕ٧٠ٝ ج٨ؿٝ ١حٜ  اـج٧ ؤ،٨٧ٜنٝ دح٫٢ِ٠ٝ ج٧٥ ك٬فثٝ ج١حٜ  ػحل٫ٖ
ٛٝح٢٥ ١٧ٜ٬ ١دحنف ؤ٠ٝ ج٤ل٬ فث٩ٝف ا٬فٚسٝ فَٖ ج١٠ دففذ٠ ٕ٧ؾح٠ ر٬ؤ
.٫٢ِ٠ٝح ج٬ِٞٝ جإلؿجفذ ج٧ ُي٩ٝدحنفذ ا٠ ٪ف لف٬فٚفَٖ سٝ رٞ٬حذ دؿ٢ٙ
حذ٢ٙ ٛٝح٢٥ ١٧ٜ س١ظخ ؤ٬ ،ح٬ِٞٝ جإلؿجفذ ج٧ف يؿ ُي٬فٚسٝ ج١حٜ اـج
.ٛ٢دٝ ج٫ٖ ٪ـ٬ٗ٢سٝك ج٬فثٝ ج٩ٝادالّ ا
٤٠ٌٕ جلسؾؿج٧٠ٞٝ ١ٜ٠٬ )hot line ( ١ لحؾ٫ٗحس٥ ًنحء ؾ٢ف دب٬ٜٗسٝج
جز٧٢ٙ َ٠ ًؾٝـج ج٥ ط٠ ؿ٧ ،٤ د٤نسد٠ٝج٧ ٫ِٞٗٝحل ج٬ جالػس١ُ ّإلدالٝ
.ٟلٚٝـج ج٥ ٫ٖ جفؿذ٧ٝجإلظفجءجز ج٧ ٨جإلدالّ جألؾف
جز جإلدالّ ؿجؾل٧٢ٙ ج٧ِسد٬ ١ ؤ، ٟ ُح٤ظ٧ د،١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٠ سٌف٢٠ٝ ج١٠
 ٖحلؿٛ٧ٞ ل٪ ؤ١ُ ّجق جإلدال٧ دظ١٬ٌٗ٧٠ٝظخ انِحف ج٬ ١ٜٝ٧ .ٛ٢دٝج
ف٠ ادالّ جأل٫ٖ ٌٕ فجٓدح٧٠ٝ ج١ٜ٬ ٟٝ  اـج، ؿٚ٢ٝئللر ج٠ ٩ٝدحنفذ ا٠
ك٬فثٝ ج٩ٝ ا٧ ؤ٫٢ِ٠ٝح ج٬ِٞٝ جإلؿجفذ ج٧ ُي٩ٝ ا٧دحنف ؤ٠ٝ ج٤ل٬ فث٩ٝا
. ٪ـ٬ٗ٢سٝج

:  حيبٌج اهتالغ2-2-8-3

3-8-2-2 Protection of Notification
As a part of the system for notifying of fraud, proper
mechanisms and policies must be developed for

حلحز٬ل٧ حز٬ٝف آ٬٧ً س٫ٔد٢٬ ،حل٬ جالػس١ُ ّ جإلدالٌٟح٢ ١٠ ظقءٜ
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supporting reporters and protecting them against
reprisals as a result of their notification of fraudulent
activities.
The employee's booklet and the bank's notification
policy for controlling and combating fraud must
indicate that severe penalties, including indictment
of misconduct, legal prosecution and dismissal from
work, shall be enforced against the person who
harms any person notifying of fraud or a corruption
act.
A person notifying of fraud shall not be protected if
the investigation reveals that the notification has
been reported due to malice or ill will.
Specific measures must be taken to eliminate the
fear of retaliation and the prevailing feeling among
employees that the one who notifies of fraud and
corruption acts may get harmed. This message must
be delivered to employees clearly and regularly
through newsletters and other means of internal
communication.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

ّظر جإلدال٬س٢ ٟحٚس٢حز جال٬ٞ٠ُ ١٠ ٟ٦س٬ح٠ػ٧ ١٬ٜنس٠ٝؿذ ج٢لح٠ٝ حلدر٢٠
.ر٬ٝح٬نحًحز جػس٢ ١ُ
١ دإ٤حٖػسٜ٠٧ حل٬در جالػسٙفج٠ٝ ٛ٢دٝحلر ج٬ل٧ ٌٕ٧٠ٝخ ج٬سٜ يغ٧٬ ١ؤ
حء٦٢ا٧ ر٬٠ٌح٢ٝر جٚالػ٠ٝج٧ ٛ٧ٞلٝء ج٧ دلٟح٦ل جالس٠ سن، ر٬حلٙ دحز٧ُٚ
ْٞد٬  نؾه٪ ؤ٩ُٞ ٪سِؿٝ دحٟ٧ٚ٬ ٪ـٝنؾه جٝ سسؾـ دػ٘ ج،ر٠ؾؿٝج
.ٗلحؿٝ ج٧حل ؤ٬ جالػس١ُ
رٚ٬ فِٖز دًف٨٧ٜنٝ ج١٘ ؤ٬ٚسػٝ دح١٬ر اـج سد٬ح٠ػْٝ دحٞد٠ٝ ج٩ٌػ٬ ال
.ر٬٢ ء٧ ل١ُ ٧ر ؤ٬ؿ٬ٜ
ف٧ِنٝج٧ ٟحٚس٢ر جال٬ٞ٠ُ ١٠ ٕ٧ؾح٠ٝر جٝػؿؿذ إلقج٠ جسؾحـ اظفجءجز
٤ػ٘ دٞ٬ ؿٙ ٗلحؿٝج٧ حل٬ جالػس١ُ ِّْٞد٠ٝ ج١ دإ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٬لحثؿ دٝج
فذ٧ دو١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ظ٩ٝر اٝفلحٝ ج٣ـ٥ وحل٬ظخ ا٬٧ .٨جألـ
لحثل٧ ١٠ ح٥ف٬ٓ٧ ر٬فلحثل جإلؾدحفٝر ُدف ج٠ٌس٢٠٧ جيػر٧
.ر٬ٞؿجؾٝجالسوحالز ج

: ً اإلتالغ اهخبرج3-2-8-3

3-8-2-3 External Notification
Each bank needs to set a clear official policy and
detailed procedures for notification of fraudulent
acts and corruption to SAMA and concerned
security authorities.
Fraud is a criminal act. When the bank believes after
investigation that a proven act of fraud has been
committed, the case must be referred to the police
and reported to SAMA. Other firms, such as
insurance companies, may also be concerned in
certain cases and these should be identified as part
of the bank's comprehensive policy.
Requiring the bank to notify of fraud shall not lessen
its power to decide the appropriate treatment to be
applied, such as legal prosecution, administrative
measures, civil treatment or recovering money
through disciplinary actions or refraining from
taking any other measure.
Police intervention, especially when the amount
involved is large, plays a significant role in
alleviating the loss and damage resulting from fraud.
The police may be able to intercept or freeze stolen
money or to prevent the spoil of evidence through
using its own resources or in cooperation with
Interpol or any other international authority
operating in the area of law enforcement. Therefore,
it is important that the policy to combat fraud at the
bank should allow taking a quick decision at the
level of the executive management to implement
actions, reduce the damage and protect the interests
of the bank without any delay in cases of dangerous
fraud and corruption.
The bank should inform SAMA of all serious fraud
and suspected fraud cases.
Notification of SAMA by a bank does not lessen its
responsibility to refer fraud cases to the police or

ر٬ٞ٬اظفجءجز سٗو٧ جيػر٧ ر٬٠حلر فل٬يَ ل٧ٝ ٛ٢ل دٜ ػسحض٬

ًحزٞلٝ ج٧ ؿٚ٢ٝئلكذ ج٠ ٩ٝٗلحؿ اٝج٧ ٫ٝح٬نحً جالػس٢ٝ ج١ُ ّإلدالٝ
.ؾسور٠ٝر ج٬٢٠جأل
١٘ ؤ٬ٚسػٝ دِؿ اظفجء جٛ٢دٝؿ جِٚس٬ ح٠ؿ٢ُ٧ .٫٠ل اظفج٠ُ ٧٥ حل٬جالػس
ئللر٠ٝادالّ ج٧ نفًرٝ ج٩ٝف ا٠ر جألٝظخ اػح٧س٬ حل٬ر جالػس٬ٞ٠ُ ز٧صد
ر٬٢ِ٠ ،١٬٠سإٝحز جٜنفٜ ،٨حز ؤؾفٜ نف١٧ٜ س١ ؤٛٝـٜ ١ٜ٠٬ .ٛٝدـ
ٛ٢دٝحلر ج٬ ل١٠ ظقءٜ ح٥ؿ٬ظخ سػؿ٬٧ ر٢٬ِ٠  ػحالز٫ٖ ف٠دحأل
.رٞ٠نحٝج
ف٬فٚ س٫ٖ ٤س٬ والػ١٠ حل٬ جالػس١ُ ّ دحإلدالٛ٢دٝدر جًٝح٠ لٞٚال س
 جإلظفجء٧ر ؤ٬يحثٚٝر جٚالػ٠ٝصل ج٠ ح٦ٚ٬جظخ سًد٧ٝحلدر ج٢٠ٝظر جِٝح٠ٝج
٘ اظفجءجز٬ ًف١ُ حل٠ٝ جلسفؿجؿ ج٧ ؤ٫٢ؿ٠ِٝالض جٝ ج٧ ؤ٪جإلؿجف
. اظفجء آؾف٪ جسؾحـ ؤ١ُ ٕٙ٧سٝ ج٧ر ؤ٬د٬سإؿ
ًفج٧ ؿ،ًفج٬دٜ ٫٢ِ٠ْٝ جٞد٠ٝ ج١٧ٜ٬ ح٠ؿ٢ُ ح٠٬ ال ل،نفًرِٝخ سؿؾل جٞ٬
١٧ٜؿ سٙ٧ .حل٬ جالػس١ُ حسط٢ٝيفف جٝج٧ ؾلحفذٕٝ ج٬ٗ سؾ٫ٖ ح٠ح٥
ر٬ ؤ٧ل ؤ٧سفد٢َ جال٠ ١٧سِحٝ دح٧ر ؤ٬ـجسٝح ج٥جفؿ٧٠ ٟ دحلسؾؿج،نفًرٝج
٧ جُسفجى ؤ٩ُٞ حؿفذٙ ،ٌٟح٢ٝـ ج٬ٗ٢ظحل س٠ ٫ٖ ل٠ِ س٨ر ؤؾف٬ٝ٧ثر ؿ٬٥
١٠ ٛٝـٝ .ل٬ٝؿٝ اسالٕ ج١٧ر ؿٝ٧ٞ٬ػٝ ج٩ُٞ ٧در ؤ٧ٞل٠ٝجل ج٧٠ؿ جأل٬٠سظ
فجفٙ  جسؾحـ١٠ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬حٖػر جالػسٜ٠ حلر٬غ ل٠ سل١ ؤٟ٦٠ٝج
١٠ ػؿٝ٘ اظفجءجز ج٬ل سًد٬ لد٫ٖ ر٬ـ٬ٗ٢سٝ جإلؿجفذ ج٨٧لس٠ ٩ُٞ َ٬لف
ٗلحؿٝج٧ حل٬ ػحالز جالػس٫ٖ ف٬ سإؾ١٧ ؿٛ٢دٝغ جٝوح٠ ر٬ح٠ػ٧ يففٝج
.فذ٬ًؾٝج
، ر٬ٖوف٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ئللر دظ٠ٝنِف ج٬ ١ ؤٛ٢دٝ ج٩ُٞ
.٤ د٤نسد٠ٝحل ج٬جالػس٧
حل٬ح جالػس٬يحٙ رٝ اػح١ُ ٛ٢دٝر ج٬ٝ٧لئ٠ ١٠ ئللر٠ٝل ادالّ جٞٚ٬ ال
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صل٠  ـجز جالؾسوحه٨ر جألؾف٬٢٠حز جأل٦ظٝج

other competent security authorities such as the
Financial Investigations Unit (FIU), if necessary.

٧نفًر ؤٝ ج٩ٝا

. ػحظرٝؿ ج٢ُ ) F I U ( ر٬ٝح٠ٝحز ج٬سػفٝػؿذ ج٧
:  اشخالى اهخلبرٌر يً اهعيالء واهجيهور4-2-8-3

3-8-2-4
Receiving Notification Reports from
Customers and the Public
Mechanisms must be developed to facilitate and
encourage customers and the public in general to
notify of suspected fraud cases, and external fraud.
Banks, for example, shall consider the best method
of how to receive complaints and reports on fraud
from customers and ordinary citizens to deal with
these complaints and reports. To this end, banks can
make use of their web sites.

١ُ ّف دحإلدال٧٦٠ظٝج٧ الء٠ِٝ جٟح٬ٙ َ٬سنظ٧ ل٬٦سلٝ حز٬ٝف آ٬٧ًس
،صال٠ ،ٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ٧ .٫ؾحفظٝحل ج٬جالػس٧ ح٦ د٤نسد٠ٝحل ج٬ػحالز جالػس
حل٬ر دحالػسِٚٞس٠ٝف ج٬حفٚسٝج٧ ٨٧حٜنٝ جٟ اللسال٩ٞص٠ٝر جٚ٬ًفٝف دحٜٗ س١ؤ
.ف٬حفٚسٝج٧ ٨٧حٜنٝ ج٣ـ٥ ظرِٝح٠ٝ ١٬٬ِحؿٝ ج١٬٢ًج٧٠ٝج٧ الء٠ِٝ ج١٠
ـج٦ٝ ر٬س٧دٜ٢ِٝر جٜندٝ ج٩ُٞ ح٦ وٗػحسٟ سلسؾؿ١ ؤٛ٧٢دٞٝ ١ٜ٠٬٧
.ٔفىٝج
:  يعبٌٌر اهخحلٌق:ً اهضرط األشبشً اهذبي9-3

3-9 The eighth basic condition: Investigation
Standards
3-9-1 Introduction
Staff at operation departments and those responsible
for internal investigation must be provided with
clear formal guidelines and procedures to ensure the
treatment and investigation of fraud efficiently once
detected. The roles and duties of the investigation
organ shall be clearly defined and explained. The
standards set in force in this connection by the bank
must ensure rapid and efficient investigations so that
in every case of suspected fraud, a decision can be
taken quickly. A structure for control information
and documentation must be set to ensure the
protection of evidence and proper record keeping.
The management shall have in place a notification
structure for following-up investigations. SAMA
must be notified of all significant fraud cases.

:  يلديج1-9-3

اظفجءجز٧  دبفنحؿجز٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٚسػٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ ل٬ٔسنٝ ج٫ٌٗ٧٠ ؿ٬٧سق
ّٟ س٩س٠ ٗحءذٜحل د٬وحء جالػسٚجلس٧ ظرِٝح٠ ١٠ ؿٜسإٞٝ جيػر٧ ر٬٠فل
ع٧ي٧ػؿؿذ د٠ ٘٬ٚسػٝحق ج٦جظدحز ظ٧٧ جف٧ ؤؿ١٧ٜ س١ ؤ٧ .٤ٖسنحٜج
ـ٬ٗ٢سٝيَ ج٧٠ ٛ٢دٝح ج٦ِي٬ ٫سٝف ج٬٬ِح٠ٝ ج١٠ سي١ظخ ؤ٬ .ر٠٧٦ٗ٠٧
حل٬ر جػسٝل ػحٜ ٫ٖ ١ٜ٠٬ ش٬ر دػ٬ِٖٝح٧ حز دلفُرٚ٬ٚسػٝاظفجء ج
ر٬ٜٞ٬٥ َي٧ ٧ . َ٬لفٝل جٜنٝحلخ دح٢٠ٝفجف جٚٝح جسؾحـ ج٦ د٤نسد٠
ٟالث٠ٝجالػسٗحٌ ج٧ ّرٝر جألؿ٬ح٠ ػ١٠حدر سيٙفٝ٘ ج٬ص٧س٧ حز٠٧ِٞ٠ٝ
سحدِر٠ٝ ّر ادال٬ٜٞ٬٥ ل جإلؿجفذ٧ح٢س٠ ٫ٖ ١٧ٜ٬ ١ ؤ٧ .لظالزٝدح
.فذ٬دٜٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ؿ دظٚ٢ٝئللر ج٠ ّظخ ادال٬ ح٠ٜ حزٚ٬ٚسػٝج

:  اإلرضبداح2-9-3

3-9-2 Guidelines
Operation staff and those responsible for the internal
investigation must be provided with clear formal
guidelines and procedures to ensure the treatment
and investigation of fraud efficiently once
discovered.
The procedures for addressing and investigating
fraud cases are very important particularly in the
early stages, so as not to affect subsequent
investigations.
Staff training may be required, and a special training
for selected employees may be needed.
A record of all known cases of fraud discovered and
investigations conducted must be maintained.
Systems must be developed to follow up
investigation and report its current status and results
of its progress and continuous updates should be
made. The management shall use reports to follow
up the investigations. It is supposed that the senior
management or the fraud control committee should
receive programmed and regular reports on the
status and progress of the investigations.
The management plays a guidance role. It may not

اظفجءجز٧  دبفنحؿجز٫ٞؿجؾٝ٘ ج٬ٚسػٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ ل٬ٔسنٝ ج٫ٌٗ٧٠ ؿ٬٧سق
ح٠ ٩س٠ ٗحءذٜحل د٬وحء جالػسٚجلس٧ ظرِٝح٠ ١٠ ؿٜسإٞٝ جيػر٧ ر٬٠فل

ر٬٠٥ ؤ٤٢٘ دنإ٬ٚسػٝج٧ حل٬ظر جالػسِٝح٠ ل اظفجءجز٠سػ٧ .٤ٖسنحٜ جٟس
.رٚالػٝحز جٚ٬ٚسػٝك دح٠ش ال س٬ دػ٩ٝ٧فجػل جأل٠ٝ ج٫ٖ ؾحور
ؾحهٝخ ج٬سؿفٝ جٛٝل ـ٠ح ن٠فد٧ دح٧ًٞ٠ ١٧ٜ٬ ؿٙ ١٬ٌٗ٧٠ٝخ ج٬سؿف
.١٬ؾسحف٠ ١٬ٌٗ٧٠ٝ
٫سٝحز جٚ٬ٚسػٝج٧ ٤٢ُ ٕ٧نٜ٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ظٝ جالػسٗحٌ دلظل
٤سحثظ٢٧ ٤ِي٧ ١ُ ّجإلدال٧ ٘٬ٚسػٝسحدِر ج٠ٝ ر٠ٌ٢يَ ؤ٧ ٧ ،ز٬ؤظف
سحدِر٠ٝ ف٬حفٚسٝ جٟ سلسؾؿ١ جإلؿجفذ ؤ٩ُٞ٧ .ف٠لس٠ لٜ دن٤ص٬سػؿ٧
درٙفج٠ ر٢ظٝ ٧ح ؤ٬ِٞٝ جإلؿجفذ جٟٞ سلس١ى ؤ٧ٗف٠ٝ ج١٠٧ حزٚ٬ٚسػٝج
.حزٚ٬ٚسػٝف ج٬ل٧ َي٧ ل٧ظر ػ٠دف٠٧ ر٠ٌس٢٠ ف٬حفٚحل س٬جالػس
٫ٖ دحنفذ٠ ٩ً سسِح١ح ؤ٦ٝ ق٧ظ٬ ال٧ ٫٦٬ظ٧ف س٧ ؿ٧٥ ف جإلؿجفذ٧ؿ
.ح٦٬ٖ  سسؿؾل١ ؤ٧٘ ؤ٬ٚسػٝر ج٬ٞ٠ُ
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directly get involved or intervene in the process of
the investigation.

:  اشخالى تالغ تبحخٌبل يزعوى1-2-9-3

3-9-2-1 Receiving a notification of alleged fraud
Appropriate structures of responsibility and channels
of notification must be used (see the second basic
condition entitled "Regulatory Framework and
Structures of Responsibility" and the seventh basic
condition entitled "Systems of Notification of
Fraud").
The responsibilities of the person who receives a
notification of suspected or discovered fraud should
be defined clearly in the bank's guidelines for
controlling and combating fraud.
The person who receives such notification or who
discovers fraud or potential corruption shall mainly
be responsible for recording all the details of the
notification or suspicion as soon as possible in a
confidential file referred to as a case report.
Details to be registered shall include the following
(without any particular order of priority):
The date and time of the notification, incident or
suspicion.
The name of the complaint (if applicable).
The name of the notifier, the incident or suspicion.
The details of communications.
The nature of the notification.
The time or period of alleged fraud.
The circumstances of the alleged crime.
The location of the alleged crime
The name or names of the accused.
The address (es) of the accused.
The amount involved of the alleged fraud.
5.
Any written notification received must be
dated, stamped and dealt with in the same way as an
oral allegation of fraud is addressed.

٫٢صحٝ ج٫نفً جأللحلٝحلدر (فجظَ ج٢٠ ر٬ٝ٧لئ٠ حز٬ٜٞ٬٥ ٟجلسؾؿج

َجز جإلدالّ (فجظ٧٢ٙ٧ )"ر٬ٝ٧لئ٠ٝحز ج٬ٜٞ٬٥٧ ٫٠٬ٌ٢سٝ "جإلًحف ج١ج٧٢ِد
.)"حل٬ جالػس١ُ ّر جإلدال٠ٌ٢ "ؤ١ج٧٢ِلحدَ دٝ ج٫نفً جأللحلٝج
٤نسد٠ حل٬ جػس١ُ  دالٓح٩ٚٞس٬ ٪ـٝنؾه جٝحز ج٬ٝ٧لئ٠ يحع٬ اٟس٬ ١ؤ
حٖػرٜ٠٧ درٙفج٠  افنحؿجز٫ٖ ل٧٠ن٠  اظفجء٫ٖ ٤٢ُ ٕ٧نٜ٠ ٧ ؤ٤د
.ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬جالػس
ٕسنٜ٬ ٪ـٝنؾه جٞٝ ٧دالّ ؤٝـج ج٥ صل٠ ٟٞلس٠ٝ ر٬ل٬فثٝر ج٬ٝ٧لئ٠ٝج
٣ جالنسدح٧دالّ ؤٝل ج٬َ سٗحو٬٠لظل ظ٬ ١ ؤ٫٥ ًال٠ػس٠ ً ٖلحؿج٧حال ؤ٬جػس
.ر٬يٙ ف٬فٚسٜ ٤٬ٝنحف ا٬ ٪ٕ لفٞ٠ ٫ٖ ١ٜ٠٠ زٙ٧ ٍدإلف
ر٬٧ٝ٧ ؤ٧خ ؤ٬ سفس٪ ؤ١٧ (دؿ٫ٞ٬ ح٠ ح٦ٞ٬ظخ سلظ٧س٠ٝل ج٬سٗحوٝل ج٠سن
:)ر٢٬ِ٠
. ٣ جالنسدح٧ػحؿش ؤٝ ج٧دالّ ؤٝز جٙ٧٧ ؽ٬سحف
. )ًحًٚد٢٠ ف٠ جأل١حٜ  (اـج٫ٜنس٠ٝ جٟجل
.٣ جالنسدح٧ػحؿش ؤٝ ج٧ْ ؤٞد٠ٝ جٟجل
.ل جالسوحالز٬سٗحو
.ّدالِٝر ج٬ًد
.ٟ٧ُق٠ٝحل ج٬ ٖسفذ جالػس٧ز ؤٙ٧
.ر٠٧ُق٠ٝر ج٠٬ظفٕٝ ج٧ٌف
.ر٠٧ُق٠ٝر ج٠٬ظفَٝ جٙ٧٠
.١٬٠٦س٠ٝحء ج٠ ؤل٧ ؤٟ٦س٠ٝ جٟجل
.١٬٠٦س٠ٝ ج٧ ؤٟ٦س٠ٝ ج١٬٧ح٢ُ ٧ ؤ١ج٧٢ُ
.ٟ٧ُق٠ٝحل ج٬ْ جالػسٞد٠
ٗك٢ د٤ظسِٝح٠٧ ٤٠ؾس٧ ٤ؾ٬ظخ سإف٬ ٤٠ جلسالٟس٬ ٫سحدٜ ّ دال٪ؤ
.حل٬ دحالػس٫٦ٗنٝدالّ جٝ ج٤ط دِٝح٬ ٫سٝر جٚ٬ًفٝج

: ً اهخلٌٌى األوه2-2-9-3

3-9-2-2 Initial Evaluation
The purpose of the initial evaluation of suspected
fraud is to determine whether there is a ground for
the notification or suspicion and the best measures
to be taken.
Quick probe into all cases of alleged fraud shall be
made. Suspected perpetrator may not be warned on
the basis of the initial evaluation.
It is worth mentioning that the accused has rights
under the law. No action may be taken (such as
investigating
employees)
without
a
prior
consultation with the concerned members of the
senior management and the Fraud Control
Committee, Fraud Control Officer and other
authorized staff, as applicable, pursuant to the fraud
notification system at the bank.

ح٠ ّر٠ ص١حٜ ح اـج٠ ف٬فٚ س٧٥ ٤ د٤نسد٠ حل٬ الػس٫ٝ٧ جألٟ٬٬ٚسٝٓفى ج
.ح٥ظخ جسؾحـ٧س٠ٝلحثل ج٧ٝؤٖيل ج٧ ٣ جالنسدح٧دالّ ؤٞٝ ل ؤلحلحٜن٬
ـجف٢ق ا٧ظ٬ ال٧ ٟ٧ُق٠ٝحل ج٬َ ػحالز جالػس٬٠ ظ٫ٖ َ٬لفٝ٘ ج٬ٙسؿٝج
.٫ٝ٧ جألٟ٬٬ٚسٝ دح٤ د٤نسد٠ٝخ جٜفس٠ٝج
ق٧ظ٬ ال٧ .ٌٟح٢ٝظخ ج٧٠٘ د٧ٚ ػ٤ٝ ٟ٦س٠ٝ ج١ ؤ٩ٝسظؿف جإلنحفذ ا
َ٠ ٘لد٠ٝف ج٧سنحٝ ج١٧) ؿ١٬ٌٗ٧٠ٝجخ ج٧صل جلسظ٠(  اظفجء٪جسؾحـ ؤ
ٟ٥ف٬ٓ٧ حل٬در جالػسٙفج٠ ل٧لث٠٧ ،حل٬در جالػسٙفج٠ ر٢ظٝ٧ ح٬ِٞٝجإلؿجفذ ج
حل٬ جالػس١ُ ّ جإلدالٌٟح٢ ٫ٖ فؿ٧ ح٠ٜ ،ً٘دح٢ ػلخ جال١٬ٌٗ٧٠ٝ ج١٠
.ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ
حل٬ جالػس٫وٚؾه س٬ ح٠٬ٖ ر٠حثٚٝ اسدحٍ جإلظفجءجز جٟ ُؿ٪ئؿ٬ ؿٙ
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Failure to follow the procedures in force for
investigating fraud and interrogating employees
involved may lead to impairing the disciplinary
action and failure of any prosecution in the future.
The confidentiality of the complainant and the
recipient of the notification of fraud must be
protected.
The initial evaluation must be conducted after
properly trained employees have collected available
evidential information, provided that such collection
of information should not disrupt any subsequent
investigation.
Based on the information available, necessary
decision must be taken regarding the measures to be
taken. The decision shall be one of the following
conclusions:
The complaint is groundless and no further measure
is needed.
The case must be referred to a higher director or to
the Unit for Investigating Fraud Acts at the bank for
further investigation.
The case needs SAMA advice, the police or any
competent legal authority to judge whether the crime
has been committed or not.
Decision on the case must be recorded together with
the following:
The reason for the decision.
The article of the law according to which the
decision is taken.
Measures to be taken (if any).
The identity of the person or external authority
responsible for taking any subsequent measure.
The name and position of the person who took the
decision.
The date of the decision.
Possible options to conduct the investigation include
the police, external auditors and investigators, and
the bank's own staff or departments, such as Unit or
Director of the Fraud Combat Unit, internal auditors
or other internal audit units.
Based on the size and nature of the alleged crime
and the required expertise and resources available, it
may be appropriate that a specific department makes
the required investigation to form an opinion that a
criminal act has been committed and the subsequent
investigation be left to the police. These matters
must be discussed with the external authorities
concerned, such as SAMA and the police.

اإلدارث اهعبيج هيراكتج اهتٌوم

ًِل٬٧ ٫د٬سإؿٝل ج٠ِٝ اٖلحؿ ج٩ٝ ا١٬ًف٧س٠ٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝجخ ج٧جلسظ٧
.دلٚلس٠ٝ ج٫ٖ رٚالػ٠ ر٬ظحع ؤ٢
.ّدالٞٝ ٟٞلس٠ٝج٧ ٫ٜنس٠ٝر ج٬ر لف٬ح٠ػ
ًحلدح٢٠ ًدح٬ سؿف١٧ؿفد٠ٝ ج١٧ٌٗ٧٠ٝ ج١٧ٜ٬ ١ دِؿ ؤ٫ٝ٧ جألٟ٬٬ٚسٝاظفجء ج
َ٠ًِل ظ٬  نفً ؤالٟ٦ٝ ٖفذ٧س٠ ر٬ٝحز جلسؿال٠٧ِٞ٠ ر٬ج ؤ٧ِ٠ؿ ظٙ
.٘٘ الػ٬ٚ سػ٪حز ؤ٠٧ِٞ٠ٝ ج٣ـ٥
 جإلظفجء١ دنإٟالقٝفجف جٚٝ جسؾحـ ج،ٖفذ٧س٠ٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝ ج٩ٝحؿجً ا٢جلس
سحظحز٢ جاللس١٠ جػؿ٧ ٩ٝول ا٧سٝل ج٠ن٬ ٪ـٝج٧

٣جظخ جسؾحـ٧ٝج
:ر٬ٝسحٝج

.٘ اظفجء الػ٪ ألٟ٧قٝ ال٧ ٨٧ٜنٞٝ  ال ؤلحك١ؤ
٫ٖ ٘٬ٚسػٝػؿذ ج٧ ٩ٝ ا٧ ؤ٩ُٞف ؤ٬ؿ٠ ٩ٝ سػحل ا١ظخ ؤ٬ ر٬يٚٝ ج١ؤ
.٘٬ٚسػٝ ج١٠ ؿ٬ق٠ٞٝ ٛ٢دٝ ج٨ؿٝ حل٬حل جالػس٠ُؤ
ر٬ ؤ١٠ ٧نفًر ؤٝ ج١٠ ٧ئللر ؤ٠ٝ ج١٠ فذ٧ن٠ ٩ٝر سػسحض ا٬يٚٝ ج١ؤ
.ٟظفٝحخ جٜ جفسٟ ُؿ٧حخ ؤٜ جفس١ دنإ٨ر ؤؾف٬٢ِ٠ ر٬٢٧٢حٙ ثر٬٥
:٫ٞ٬ ح٠ خ٢ ظح٩ٝر ا٬يٚٝف ج٬فٚ س٫ٖ فجفٚٝل ج٬سلظ
فجفٚٝلدخ ج
فجفٚٞٝ إلحكٜ زٞ٠ِ جلس٫سٝر ج٬٠ٌح٢ٝحؿذ ج٠ٝج
)ظؿز٧ ح (اـج٥جظخ جسؾحـ٧ٝجإلظفجءجز ج
 اظفجء٪ جسؾحـ ؤ١ُ رٝ٧لث٠ٝر ج٬ؾحفظًٝر جٞلٝ ج٧نؾه ؤٝر ج٬٧٥
٘الػ
فجفٚٝ جسؾـ ج٪ـٝنؾه جٝق جٜف٠ ٧ ٟجل
فجفٚٝؽ ج٬سحف
ػلحدحزٝ ج٫ِفجظ٠٧ نفًرٝل ج٠٘ سن٬ٚسػٝ ج٫ٝ٧سٝ رٞ٠ػس٠ٝحفجز ج٬ؾٝج
ػؿذ٧ صل٠ ١٬٬ٞؿجؾٝ جٛ٢دٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ ١٬٬ؾحفظٝ ج١٬ٚٚػ٠ٝج٧ ١٬٬ؾحفظٝج
ػؿجز٧ ٧ ؤ١٬٬ٞؿجؾٝػلحدحز جٝ ج٫ٚٙؿ٠ ٧حل ؤ٬حٖػر جالػسٜ٠ ف٬ؿ٠ ٧ؤ
.٨ر جألؾف٬ٞؿجؾٝفجظِر ج٠ٝج
جفؿ٧٠ٝج٧ در٧ًٞ٠ٝؾدفذ جٝج٧ ٟ٧ُق٠ٝ جٟظفِٝر ج٬ًد٧ ٟ ػظ٩ٝحؿجً ا٢جلس
٫ٜٗ٬ ح٠٘ د٬ٚسػٝر ج٢٬ِ٠  اؿجفذ٩ٝ٧ سس١حلخ ؤ٢٠ٝ ج١٠ ١٧ٜ٬ ؿٙ ،ٖفذ٧س٠ٝج
٘الػٝ٘ ج٬ٚسػٝ جٛسف٬ ١ؤ٧ خٜؿ جفسٙ ًح٬٠الً اظفج٠ُ ١ دإ٪ل فؤ٬ٜسنٝ
صل٠ ر٬٢ِ٠ٝر ج٬ؾحفظٝحز ج٦ظَٝ ج٠ ف٧٠ جأل٣ـ٥ نرٙح٢٠ ٧ ،نفًرٝ ج٩ٝا
.نفًرٝج٧ ؿٚ٢ٝئللر ج٠

:  خحدٌد خلبرٌر اهلضٌج3-2-9-3

3-9-2-3 Updating of case reports
Responsibility must be clearly defined and the
necessary regulations should be set to ensure the
preservation of full and complete records of all fraud
reports and cases.
Report on a particular case must be updated if any
significant change occurs in the case or on a
quarterly basis, whichever is earlier.
The bank shall be responsible for updating reports of

ػحٌٖر٠ٝ ج١ح٠يٝ ر٠القٝر ج٠ٌ٢يَ جأل٧٧ ع٧ي٧ر د٬ٝ٧لئ٠ٝؿ ج٬سػؿ
.ػحالزٝج٧ حل٬ف جالػس٬حفَٚ س٬٠ظٝ ر٠سحٝج٧ رٞ٠حٜٝلظالز جٝ ج٩ُٞ
٫ٖ ٟح٥ ف٬٬ٔش س٧ؿ ػؿ٢ُ ر٢٬ِ٠ ر٬يٚؾحه دٝر ج٬يٚٝف ج٬فٚش س٬سػؿ

.٘ح ؤلد٠٦٬ ؤ،ر٢ل فدَ لٜ ٧ر ؤ٬يٚٝج
.ر٬يٚٝف ج٬حفٚش س٬ر سػؿ٬ٝ٧لئ٠ ٛ٢دٝ ُحس٘ ج٩ُٞ َٚس
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the case.
SAMA or any authorized representative appointed
by it may at any time request to examine any case
report, and the bank concerned must be able to meet
this demand immediately.
A bank is not required to conduct any subsequent
updating when the file is closed, i.e. as it is with the
judiciary, at the completion of administrative work,
or when the bank takes a decision not to take any
subsequent measure.
Reports of the closed case must be kept for a period
of five years at the offices of the bank, and may then
be stored at remote locations where they may be
recovered at request.
SAMA must be informed of the closure of any case
when the concerned fraudulent activity is on the
threshold of notification or exceeding it.
3-9-2-4 Application of the Investigation Plan
When a decision is taken, in consultation with
external authorities, that the bank may proceed with
investigating a suspected case of fraud (at least to an
agreed point), a plan must be set for this
investigation from the beginning by the team leader
and approved by the senior management.
Planning process must take into account the
following:
The scope and conditions of the investigation.
The specific issues and matters that must be
investigated in depth.
Identification of operational areas and key
employees who will participate in the investigation.
Identification of required specialized expertise or
support.
The expected cost of the review and the length of
time needed.
The features of the review, its main points and the
date of submitting the report.
The possible outcomes.
Effective and efficient investigation in an act of
significant fraud is a complex one, requiring
specialized expertise and resources. It may need a
working team of several specializations, such as
information technology, accounting and law,
cooperation with the police. It is therefore important
that the investigation be conducted by officials with
required skills and knowledge whose skills must be
continuously enhanced through training and
professional development.
The head of the investigation team must constantly
re-evaluate the need for the participation of the
external authorities and consultation therewith.
The suspected perpetrators must be banned from
undertaking their duties during the investigation, but
the timing of informing the suspects and the
measures to be taken in a advance must be carefully
considered. It may be necessary, for example, that
the security officer make arrangements to transfer
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ٍخ جإلًالًٞ٬ ١ز ؤٙ٧ ٪ ؤ٫ٖ ح٦ٝ ؿ٠ِس٠ صل٠٠ ٪ أل٧ؿ ؤٚ٢ٝئللر ج٠ٝ
ـج٥ ر٬دٞ س٩ُٞ ًحؿفجٙ ٫٢ِ٠ٝ جٛ٢دٝ ج١٧ٜ٬ ١ؤ٧ ر٬يٙ ف٬فٚ س٪ ؤ٩ُٞ
.ف٧ٗٝ ج٩ُٞ خًٞٝج
 ؤودغ٩س٠ ٪ ؤ،ٕٞ٠ٝٗل جٙ ؤ٩س٠ ٘ش الػ٬ دبظفجء سػؿٛ٢دٝ جٟقٞ٬ ال
ًفجفجٙ ٛ٢دٝؿ جسؾحـ ج٢ُ ٧ ؤ٪ل جإلؿجف٠ِٝ جٟح٠ؿ اس٢ُ ٧يحء ؤٚٝؿ ج٬ف د٠جأل
.٘ف الػ٬ سؿد٪ جسؾحـ ؤٟدِؿ
ٛ٢دٝحسخ جٜ٠ ٫ٖ جز٧٢ك ل٠ؿذ ؾ٠ٝ رٞٗٚ٠ٝر ج٬يٚٝف ج٬حفٚجالػسٗحٌ دس
ح٦٢٠ ح٥ جلسفؿجؿ١ٜ٠٬ ر٬حث٢ ١ٜح٠ ؤ٫ٖ ف٬حفٚسٝ ج٣ـ٥ ١٬ح سؾق٥ق دِؿ٧ظ٬٧
.خًٞٝؿ ج٢ُ
٫ٝح٬نحً جالػس٢ٝ ج١٧ٜ٬ ح٠ؿ٢ُ ر٬يٙ ر٬ٗحل ؤٙ ا١ُ ؿٚ٢ٝئللر ج٠ ّادال
.ح٥ق٧ؿ سظح٢ُ ٧ؿ ُسدر جإلدالّ ؤ٢ُ ٫٢ِ٠ٝج
:  خطتٌق خطج اهخحلٌق4-2-9-3
١ جألفظغ دإ٩ُٞ ر٬ؾحفظًٝحز جٞلَٝ ج٠ ف٧سنحٝفجف دحٙ سؾـ٬ ش٬ػ
ًرٚ٢ ٩ل ػسٙ جأل٩ُٞ( ٣٧ند٠ حل٬ر جػسٝ ػح٫ٖ ٘٬ٚسػٝ دحٛ٢دٝف ج٬ل٬
٘٬ٗفٝحثؿ جٙ دلٙ ١٠ ر٬دؿجٝ ج١٠ ٘٬ٚسػٝـج ج٦ٝ يَ ؾًر٧ ، )ح٦٬ُٞ ٘ٗس٠
.ح٬ِٞٝ جإلؿجفذ ج١٠ ح٦٬ُٞ رٖٚج٧٠ٝج٧
.ر٬ٝسحٝف ج٧٠ جالُسدحف جأل٫ٖ ً٬ًسؾٝر ج٬ٞ٠ُ سإؾـ
.٘٬ٚسػًٝ ج٧نف٧ ً٘ح٢
.٘٠ِٝح دح٥وحئٚظخ جلس٬ ٫سٝػؿؿذ ج٠ٝف ج٧٠جأل٧ ح٬يحٚٝج
٫ٖ ١٧ٜنسف٬ ل١٬ـٝ ج١٬٬ل٬فثٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝج٧ ر٬ٞ٬ٔسنٝظحالز ج٠ٝؿ ج٬سػؿ
. ٘٬ٚسػٝج
. در٧ًٞ٠ٝؿذ ج٢لح٠ٝ ج٧سؾوور ؤ٠ٝؾدفذ جٝؿ ج٬سػؿ
. ر٠القٝر ج٬٢٠قٝؿذ ج٠ٝج٧ ٘٬ٚسػٞٝ ِرٙ٧س٠ٝٗر جٜٞٝج
. ف٬فٚسٝ جٟ٬ؿٚؽ س٬سحف٧ ر٬ل٬فثٝح ج٦ًحٚ٢٧ فجظِر٠ٝ جِٟٝح٠
. ر٢ٜ٠٠ٝسحثط ج٢ٝج
٫سيٚ٬ ؿِٚ٠ ف٠ ؤ٧٥ فذ٬دٜ حل٬ر جػس٬ٞ٠ُ ٫ٖ ئصف٠ٝج٧ ِّٗحلٝ٘ ج٬ٚسػٝج
 ُؿذ١٠ ل٠ُ ٘٬ ٖف٩ٝ ا٤ دٟح٬ٚٝػسحض ج٬ ؿٙ٧ جفؿ٧٠٧ سؾوور٠ ؾدفذ
َ٠ ١٧سِحٝر دح٠ٌ٢جأل٧ ػحلدر٠ٝج٧ حز٠٧ِٞ٠ٝر ج٬٢ٚصل س٠ جؾسوحوحز
١٧ِس٠س٬ ١٧ٝ٧لث٠ ٘٬ٚسػٝ ج٩ٝ٧س٬ ١ ؤ٪ف٧يفٝ ج١٠ ٛٝـٝ .نفًرٝج
فذ٠لس٠ فذ٧ دوٟ٦حفجس٦٠ ق٬ سِقٟس٬ ١ؤ٧ در٧ًٞ٠ِٝفٖر ج٠ٝج٧ حفجز٦٠ٝدح
.٫٢٦٠ٝف ج٧ًسٝج٧ خ٬سؿفٝ٘ ج٬ ًف١ُ
ٛ انفج٩ٝػحظر اٝ جٟ٬٬ٚفجف س٠ؿ دحلس٬ِ٬ ١٘ ؤ٬ٚسػٝ٘ ج٬حثؿ ٖفٙ ٩ُٞ
.ح٦ِ٠ ف٧سنحٝج٧ ر٬ؾحفظًٝحز جٞلٝج
ر٬ح٢ِف د٬ٜٗسَٝ ج٠ ٘٬ٚسػٝحء ج٢ ؤصٟ٦جظدحس٧  ؤؿجء١ُ ٟ٦ د٤نسد٠ٝحٕ جٚ٬ا
ظخ٬ ٫سٝ دحإلظفجءجز جٛٝ دـٟ٦ د٤نسد٠ٝ ج٧ ؤ٤ د٤نسد٠ٝز ادالّ ج٬ٙ٧دس
١٠ٌٕ جأل٧٠ ٩ٝ٧س٬ ١ ؤ،صال٠ ،٪ف٧يفٝ ج١٠ ١٧ٜ٬ ؿٖٚ .ًٗحٞح ل٥جسؾحـ
٤ٞ٠ُ َٙ٧٠ ١٠ ر٬ِٞٗٝػفجلر جٝ سػز جٟ٦ د٤نسد٠ٝل جٚ٢ٝ دحز٬سفسٝيَ ج٧
٧ ؤٛ٢دٝيفف دحٝػح٘ جٝ اٟ ُؿ٧ر ؤٝ اسالٕ جألؿٟ ُؿ١ح٠يٝ ٛ٢دٝ ج٫ٖ
.ٛ٢دٝر ج٠ٌ٢دإ
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the accused from his work location in the bank and
put him under actual police custody to ensure the
non-destruction of evidence or inflecting any harm
on the bank or its systems.
3-9-2-5 Evidence Protection
It is very crucial to make sure that any form of
evidence must not be lost or destroyed during the
early stages. It must be ensured that the police has
specialized necessary skills and equipment to
preserve
evidence
and
conduct
judicial
examinations.
A record of the locations from which evidence is
obtained must be maintained.
The original documents must be protected and
maintained in a safe place; such important
documents must be replaced with copies thereof and
kept in official files if necessary, so as to use the
original in the conduct of any official procedure.
The original documents must not be marked with
any distinctive signs.
Paper documents and slips of paper which may
constitute evidence must not be handled, but they
must be placed within a transparent plastic file
permitting reading the document without handling
with hands. The name of any person who handles
such documents must be registered for use in the
future.
Important evident Information can be kept, for
instance, on a printing tape, slip of paper or a copy
book that looks empty. These items may provide
valuable information to a trained specialist. Every
possible effort must be made to protect these items
from contamination.
Significant discussions with key officials must be
documented.
Important evidence could be found in the office of
the accused, his file safe, closed drawer, briefcase or
in his car. Before inspecting these places or banning
access to them, the bank's legal affairs department
must be consulted about the legal consequences of
such action and for reaching the conclusion that the
accusation was not based on any ground.
If computers were used to commit a fraudulent act,
an expert must be consulted before making any
attempt to protect the data stored in the computer or
other storage media concerned, and to analyze or
even access them. Negligence in taking proper
precautionary measures may result in creating
destructive or self-destructive programs that could
damage the computer hardware or destroy important
evidence.
When assessing aspects of computer fraud, priorities
of the investigation team must be to protect the
hardware and the network, which may have been
accessed by the accused, in order to ensure
continuity of operations and services and protect
storage media and codes and other items that may be

:  حيبٌج األدهج5-2-9-3
٧ر ؤٝحل جألؿٜ ؤن١٠ لٜ ن٪حٍ ؤ٬ يٟ ُؿ١٠ ؿٜسإٝ ظؿجً ج٪ف٧يفٝ ج١٠
سؾوور٠ٝحفجز ج٦٠ٝنفًر جٝ ج٨ؿٝ٧ ٩ٝ٧فجػل جأل٠ٝح ؾالل ج٦ٖاسال
. ر٬يحثٚٝوحز ج٧ٗػٝاظفجء ج٧ رٝ جألؿ٩ُٞ ٌػٗحٞٝ ِؿجز٠ٝج٧ در٧ًٞ٠ٝج
.ح٦٢٠ رٝ جألؿ٩ُٞ ل٧ػوٝ جٟس٬ ٫سَٝ جٙج٧٠ٝج٧ حز٦ظٝجالػسٗحٌ دلظل ج
ؿجز٢لس٠ٝ جلسدؿجل ج٧ ١٠ آ١حٜ٠ ٫ٖ ح٦ٌٗػ٧ ر٬ٞؿجز جألو٢لس٠ٝر ج٬ح٠ػ
 جألولٟػحظر اللسؾؿجٝر اـج ؿُز ج٬٠ٗحز فلٞ٠ ٫ٖ ح٦٢ُ لؽ٢ر د٠ح٦ٝج
.٫٠ل فل٠ُ ٪ اظفجء ؤ٫ٖ
.ر٬ٞؿجز جألو٢لس٠ٝ ج٩ُٞ قذ٬٠٠ حز٠ر ُال٬يَ ؤ٧ ُٟؿ
ؿٙ رٚ٬ص٧ ٧ؿ ؤ٢لس٠ ٪ ؤ٧ر ؤ٬ٙف٧ًِٝحز جٚٝج٧ ؿجز٢لس٠ٝر جٝ٧ح٢٠ ُٟؿ
فجءذٚغ د٠ر نٗحٖر سل٬ٜ٬ ٓالٖحز داللس١٠يَ ي٧ال دل س٬ٝل ؿٜسن
٣ـ٥ رٝ٧ح٢٠ دٟحٙ  نؾه٪ ؤٟل جل٬ سلظ٧ .ؿ٬ٝ دح٤سٝ٧ح٢٠ ١٧ؿ ؿ٢لس٠ٝج
.ًدالٚلس٠ ؿ سػؿشٙ ٫سٝح ز ج٠اللسؾؿجٝ ؿجز٢لس٠ٝج
٧ ؤ،صال٠ ،ً ًحدِر٬ نف٩ُٞ ر٠ح٦ٝر جٝؿجٝحز ج٠٧ِٞ٠ٝ جالػسٗحٌ دح١ٜ٠٬
ؿٙ ؿ٧٢دٝ ج٣ـ٥ .ف٥ٌحٝ ج٫ٖ ً ٖحفٓح٧دؿ٬  ؿٖسف٫ٖ ٧ر ؤ٬ٙف٧ وحورٙ ٩ُٞ
١ٜ٠٠ ؿ٦ل ظٜ ظخ دـل٬٧ ر٠ّ٬ٙ حز٠٧ِٞ٠سؿفّخ د٠ٝ ج٫ؿ جالؾسوحو٧سق
.ّش٧ٞسٝ ج١٠ ؿ٧٢دٝ ج٣ـ٥ ر٬ح٠ػٝ
.١٬٬ل٬فثٝ ج١٬ٝ٧لث٠َٝ ج٠ ر٠ح٦ٝدحػصحز ج٠ٞٝ ٫٢٦٠ٝ٘ ج٬ص٧سٝج
٧ ؤ٤ٗحسٞ٠ ر٢ ؾقج٫ٖ ٧ ؤٟ٦س٠ٝسخ جٜ٠ ٫ٖ ر٠ح٦ٝر جٝ جألؿ٩ُٞ ف٧ِصٝ ج١ٜ٠٬
م٬دل سٗسٙ ٧ .٤حفس٬ ل٫ٖ ٧ر ؤ٬٧ؿ٬ٝ ج٤دس٬ٚ ػ٫ٖ ٧ٗل ؤٚ٠ٝ ج٤ ؿفظ٫ٖ
 جإلؿجفذ١٠ ل٧ػوٝ جٟس٬ ،ح٦٬ٝل ا٧و٧َٝ ج٢٠ دلٙ ٧َ ؤٙج٧٠ٝ ج٣ـ٥
ٛٝـٜ٧ ل٠ِٝـج ج٥ صل٠ٝ ر٬٠ٌح٢ٝسدِحز جٝ ج١ح دنإ٦٬ فؤ٩ُٞ ر٬٢٧٢حٚٝج
. ؤلحك٪ ؤ٩ٝؿجً ا٢لس٠ ١ٜ٬ ٟٝ ٟح٦ جالس١سحض دإ٢ جاللس٩ٝول ا٧سٝ ج١دنإ

ظخ٬ حل٬ر جػس٬ٞ٠ُ حخٜ الفس٫ٝػحلخ ج٭ٝ جّٟ جلسؾؿجٟ ػحل س٫ٖ

ر٬ح٠ػٝ رٝ٧ػح٠ ر٬ دإٟح٬ٚٝدل جٙ ف٬ ؾد٤٬ظ٧س٧ ٪ فؤ٩ُٞ ل٧ػوٝج
٧ر ؤ٬٢ِ٠ٝ ج١٬سؾقٝلحثً ج٧ ٫ٖ ٧ ؤ٫ٝػحلخ ج٭ٝ ج٫ٖ ؿذ٧ظ٧٠ٝحز ج٢ح٬دٝج
 جسؾحـ جإلظفجءجز٫ٖ ف٬وٚسٝ ج٪ئؿ٬ ؿٙ٧ .ح٦٬ٝل ا٧ؿؾٝ ج٩ ػس٧ح ؤ٦ٞ٬ٞسػ
١٠ ر٬ر ـجس٬ف٬٠ سؿ٧ر ؤ٬ف٬٠ط سؿ٠ اػؿجش دفج٩ٝحلدر ا٢٠ٝر ج٬حثٙ٧ٝج
رٝ اسالٕ ؤؿ٩ٝ ا٧ ؤ٫ٝػحلخ ج٭ٝقذ ج٦يفف دإظٝػ٘ ؤنؿّ جٞ س١ ؤ١ٜ٠٠ٝج
.ر٠ح٥ ر٬س٧صد
حز٬٧ٝ٧ ؤ١٧ٜ س١ ؤ،٫ٝػحلخ ج٭ٝر دحِٚٞس٠ٝحل ج٬خ جالػس٢ج٧ ظٟ٬٬ٚؿ س٢ُ
ؿٙ ٫سٝر ج٬٠ٌح٢ٝر جٜندٝج٧ ٫ٝػحلخ ج٭ِٝؿجز ج٠ ر٬ح٠٘ ػ٬ٚسػٝ٘ ج٬ٖف
ر٬فجف٠ جلس١ح٠يٝ ٛٝـ٧ ، ح٦ٝ ؾال١٠ ٧ح ؤ٦٬ٝؿ ؿؾل اٙ ٟ٦س٠ٝ ج١٧ٜ٬
ح٥ف٬ٓ٧ ط٠دفجٝنٗفذ ج٧ ١٬سؾقٝلحثً ج٧ ر٬ح٠ػٝ٧ حز٠ؾؿٝج٧ حز٬ٞ٠ِٝج
ر٢ جاللسِح٪ف٧يفٝ ج١٠ ١٧ٜ٬ ؿٙ٧ .رٝإؿٜ ل٠ِؿ سلسٙ ٫سٝؿ ج٧٢دٝ ج١٠
١٬٬ جالؾسوحو١٠ ٟ٥ف٬ٓ٧ ٫ٝػحلخ ج٭ٝ٘ ج٬ٙ سؿ٫ٖ ؾدفجءٝحز ج٠دؾؿ
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used as evidence. It may be necessary to seek the
help of computer experts and other internal and
external specialists to set and implement protection
controls.
When the data manager, systems analyst, network
specialist or information technology specialist is
highly skilled, it is particularly important to make
sure not to give such a person any advance warning
about the investigation. After discussions with
efficiently qualified employees, all rights of entry
and access to all systems must be withdrawn as a
first priority.
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.ر٬ح٠ػٞٝ ًجد٧يٝـ ج٬ٗ٢س٧ َي٧ٝ ١٬٬ؾحفظٝج٧ ١٬٬ٞؿجؾٝج
٧ر ؤٜندٝف ج٬ ؾد٧ر ؤ٠ٌ٢ل جألٞػ٠ ٧حز ؤ٢ح٬دٝف ج٬ؿ٠ ١٧ٜ٬ ش٬ػ
٤ظ٧ د٪ف٧يفٝ ج١٠ ،حفذ٦٠ٝ ج٫ٝحز ُح٠٧ِٞ٠ٝر ج٬٢ٚ س٫جؾسوحو
١لد٘ دنإ٠ ـجف٢ ا٪نؾه ؤٝـج ج٥ صل٠  اًُحءٟ ُؿ١٠ ؿٜسإٝؾحه ج
حز٬َ والػ٬٠ سلػخ ظ،١٬ث٧ٜٗٝ ج١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٠ سدحػشٝدِؿ ج٧ .٘٬ٚسػٝج
.٩ٝ٧ر ؤ٬٧ٝ٧إٜ ر٠ٌ٢َ جأل٬٠ ظ٩ٝل ا٧و٧ٝج٧ ل٧ؿؾٝج

:  اشخرداد عبئداح االحخٌبل6-2-9-3

3-9-2-6 Recovery of the proceeds of fraud
Recovery of all losses resulting from fraud must be
pursued, whether punitive measures have been taken
or not. Control systems must be reassessed after the
fraudulent act to avoid its recurrence.
Recovering the proceeds of fraud and other losses
can be pursued through criminal prosecution or
through other channels, such as administrative or
disciplinary measures.

ٟٝ ٧جء جسؾـز ؤ٧حل ل٬ جالػس١ُ حسظر٢ٝؾلحثف جَٝ ج٬٠ر جلسفؿجؿ ظٚالػ٠

حدر دِؿٙفٝر ج٠ٌ٢ ؤٟ٬٬ٚ اُحؿذ سٟس٬ ح٠ٜ ،ر٬ر اظفجءجز ظقجث٬سسؾـ ؤ
.ح٥فجفٜخ س٢سظٝ ر٬ٞ٠ِٝج
 ُدف٨ؾلحثف جألؾفٝج٧ حل٬ر جلسفؿجؿ ُحثؿجز جالػسٚالػ٠ ١ٜ٠٬
ف٬سؿدٝ ج٧ ؤ٪ل جإلؿجف٠ِٝصل ج٠ ٨جز ؤؾف٧٢ٙ  ُدف٧ر ؤ٬ظقجثٝر جٚالػ٠ٝج
.٫د٬سإؿٝج
 يعبٌٌر اهشووم واإلجراءاح:  اهضرط األشبشً اهخبشع10-3

3-10 Ninth Basic Condition: Code of Conduct
and Disciplinary Measures
3-10-1 Introduction
Banks shall develop an appropriate code of conduct
and circulate it to employees, suppliers, customers
and the public in general. A clear message must be
sent that fraud will not be tolerated with and its
perpetrators shall be subject to disciplinary
measures. In this regard, the code of conduct will
constitute a starting point, supported by specific
standards and policies which cover all employees
and create a climate of ethical conduct inside the
bank. These standards must extend to the hired
employees,
private
contractors,
suppliers,
consultants and all parties dealing with the bank and
its functions.

: اهخأدٌتٌج

:  يلديج1-10-3
١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ُٞ ح٦ِ٬ق٧س٧ ٛ٧ٞلٞٝ ر٠الث٠ ف٬٬ِح٠ ف٧ً س١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ
 ال٤٢جيػر دإ٧ رٝ افلحل فلح٧ .ِٟحٝف ج٧٦٠ظٝج٧ الء٠ِٝج٧ ١٬فؿ٧٠ٝج٧
.ر٬د٬ إلظفجءجز سإؿ١٧سِفي٬ ل٤٬دٜفس٠ ١ؤ٧ حل٬َ جالػس٠ ل٥سلح
حلحز٬ل٧ ف٬٬ِح٠ ح٦٠ُ سؿ١نإٝـج ج٦ر د٬دؿجًٝر جٚ٢ ٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ لٜسن٧
.ٛ٢دٝ ؿجؾل ج٫ٙ جألؾالٛ٧ٞلٝ ج١٠ ًحؾح٢٠ نف٢س٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٫ًٔػؿؿذ س٠
١٬ٝ٧حٚ٠ٝ ج٩ٝا٧ ٟ٦ِ٠ ؿٙسِح٠ٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ٝف ا٬٬ِح٠ٝ ج٣ـ٥ سؿ٠ س١ ؤ٧
َ٠ ١٬ٞ٠سِح٠َٝ ج٬٠ظ٧ ١٬٬جاللسنحف٧ ١٬ؾحوٝ ج١٬فؿ٧٠ٝج٧ ١٬ؾحوٝج
.٤٠ح٦٠٧ ٛ٢دٝج
:  اإلرضبداح2-10-3

3-10-2 Guidelines
Banks shall develop proper code of conduct and
distribute it to employees, suppliers, customers and
the public in general.
The code of conduct shall cover all categories of
staff at the bank.
This code of conduct must be extended to the bank's
contracted employees, private contractors, suppliers,
consultants and agents, and any person dealing with
the bank or with its functions.
Different codes of conduct or minimum codes of
conduct and disciplinary procedures can be set to
cover the bank as a whole. However, such codes of
conduct must be applicable to particular situations in
certain departments or sections.

٩ُٞ ح٦ُق٧ س١ؤ٧ ػرٝ وحٛ٧ٞف ل٬٬ِح٠ ّف٧ً س١ ؤٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ
.ِٟحٝف ج٧٦٠ظٝج٧ الء٠ِٝج٧ ١٬فؿ٧٠ٝج٧ ١٬ٌٗ٧٠ٝج
.ٛ٢دٝ ؿجؾل ج١٬ٌٗ٧٠َٝ ٖثحز ج٬٠ ظٛ٧ٞلٝف ج٬٬ِح٠ ٫ًٔس
١٬ٝ٧حٚ٠ٝج٧ ٛ٢دَٝ ج٠ ١٬ؿٙسِح٠ٝ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ٝف ا٬٬ِح٠ٝ ج٣ـ٥ سؿ٠س
َ٠ ل٠سِح٬  نؾه٪ؤ٧ الءٜ٧ٝج٧ ١٬٬جاللسنحف٧ ١٬فؿ٧٠ٝج٧ ١٬ؾحوٝج
.٤٠ح٦٠ ٧ ؤٛ٢دٝج
اظفجءجز٧ ٩٢ف ػؿ ؤؿ٬٬ِح٠ ٧ٗر ؤٞؾس٠ ٛ٧ٞف ل٬٬ِح٠ ل٬ سٗو١ٜ٠٬
 ػحالز٩ُٞ ف٬٬ِح٠ٝ ج٣ـ٥ ٘ سًد١ٜٝ٧ ،ٛ٢دًٝح٘ ج٢ ل٠حٜ ٩ُٞ ر٬د٬سإؿ
.ر٢٬ِ٠ ٟلحٙ ؤ٧ اؿجفجز ؤ٫ٖ ؾحور
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:  كواعد اهشووم1-2-10-3

3-10-2-1 Codes of Conduct
Setting and distributing codes of conduct could help
in identifying the behavioral and ethical standards
required at the bank. They must reflect and describe
the integrity of the bank's employees, their ethical
values, and competence; personal and professional
behavior expected of all staff; the philosophy of the
bank and its operational system; the means on basis
of which the management of the bank determines
powers and responsibilities, and the way in which it
develops the competence of its members; attention
paid by the board of directors to these standards and
its guidance thereto.
The massage contained in the Code of conduct must
be reinforced by using other forms of official
documents, such as employee's booklet and
procedures (including a booklet manual on
controlling and combating fraud) with necessary
details, newsletters and circulars which can be used
to effectively promote these standards and
strengthen them regularly.

ر٬ٙف جألؾال٬٬ِح٠ٝؿ ج٬ سػؿ٩ُٞ ٛ٧ٞلٞٝ حُؿذٙ َ٬ق٧س٧ َي٧ لحُؿ٬

ر٥قج٢ ٕ سو١ؤ٧ ٟ٬ٞلٝ جٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ  سِدف١ ؤ٧ .ٛ٢دٞٝ ر٬ٜ٧ٞلٝج٧
٫نؾوٝ جٛ٧ٞلٝج٧ ٟ٦ٗحءسٜ٧ ر٬ٙ جألؾالٟ٦٠٬ٙ٧ ٛ٢دٝ ج٫ٖ ١٬ٞ٠ِحٝج
٫ٞ٬ٔسنٝ ج٤د٧ٞؤل٧ ٛ٢دٝلٗر جٖٞ٧ ١٬ٌٗ٧٠َٝ ج٬٠ ظ١٠ َٙ٧س٠ٝ ج٫٢٦٠ٝج٧
حز٬ٝ٧لئ٠ٝج٧ حز٬والػٝ جٛ٢دٝح اؿجفذ ج٦٬ٖ  سػؿؿ٫سٝر جٚ٬ًفٝج٧
٪ـٝ ج٤٬ظ٧سٝج٧ ٟح٠س٥جال٧ ح٦ف ؤنؾحو٧ًس٧ ح٦ دٌٟ٢ س٫سٝر جٚ٬ًفٝج٧
.ف٬٬ِح٠ٝ ج٣ـ٦ٝ ك جإلؿجفذٞظ٠ ٤٬ٝ٧٬
ؿجز٢لس٠ٝ ج١٠ ٨حل ؤؾفٜ دإنٛ٧ٞلٝجُؿ ج٧ٙ ٫ٖ جفؿذ٧ٝر جٝفلحٝق ج٬سِق
١ل دنإ٬ٝخ ؿ٬سٜ ٛٝ ـ٫ٖ ح٠جإلظفجءجز (د٧ ٌٕ٧٠ٝدحز ج٬سٜ صل٠
ر٬فلحثل جإلؾدحفٝج٧ ،ر٠القٝل ج٬سٗحوَٝ ج٠ )حل٬حٖػر جالػسٜ٠٧ درٙفج٠
رٝفذ ِّٖح٧ف دو٬٬ِح٠َٝ ج٬ق٧سٝ ح٦٠ جلسؾؿج١ٜ٠٬ ٫سٝ جٟ٬٠سِحٝج٧
.ٟسٌح٢ح دح٥ق٬سِق٧
:  يعبٌٌر اهخأدٌة2-2-10-3

3-10-2-2 Disciplinary Standards
The employee's booklet must specify disciplinary
measures to be taken by the bank against employees
who are convicted of fraud.
A head of a department may not generally accept the
resignation of an employee under investigation
because of his dishonest behavior or any other
immoral behavior that requires his dismissal from
service. Although the resignation of such an
employee may be considered as a means for saving
time and cost involved in the dismissal from service,
there is a possibility that he may continue practicing
fraudulent acts while working at another institution
or firm. This may cause embarrassment to the bank
that allowed this person to resign, or file a law suit
against the bank.
3-10-2-3
Standards Applicable to Temporary
Staff and Employees of External Outsourcing
Entities
The same standards applicable to the management of
the bank and its staff must apply to temporary staff
and other employees of external entities with which
the bank is outsourcing. The entities must realize the
bank's ethical aspirations that they are expected to
meet. For optimal benefit from outsourcing with
the external entities, banks must establish
management and control systems that would control
costs and reduce fraud, waste of resources and
mismanagement as much as possible.
When it depends on external human and technical
resources to perform certain services, the bank shall
make sure to monitor the employees of contracted
firms and evaluate their performance to determine if
there is a risk of fraud and take necessary measures
to combat and detect such fraud.

١٬ٌٗ٧٠ٝ يؿ جٛ٢دٝح ج٦ دٟ٧ٚ٬ ٫سٝر ج٬د٬سإؿٝخ جإلظفجءجز ج٬سٜ ػؿؿ٬

.حل٬ جالػسٟ٦ سٟ٦٬ُٞ  سصدز١٬ـٝج
ٌَٕ ؾحي٧٠ رٝحٚدل جلسٚ٬ ١ ؤٟ ُح٤ظ٧ؿجثفذ دٝك ج٬فثٝ ق٧ظ٬ ال
٪ ؤ٧ ؤ٤٬ق٢ٝف ج٬ٓ ٤ٜ٧ٞر دلٙ ُال٤ٝ ٍ٧ي٧٠ ٧ ؤ, ح٠ ر٬يٙ ٫ٖ ٘٬ٚسػٞٝ
ـج٥ صل٠ رٝحٚ جلس١َ ؤ٠٧ .ر٠ؾؿٝ ج١٠ ٤ٖ وف٫ُلسؿ٬  آؾفٛ٧ٞل
ح٦٬ُٞ ٪٧ً٢ س٫سٝٗر جٜٞٝج٧ زٙ٧ٝف ج٬ٖ٧سٝ رٞ٬ل٧ ؿ سِسدفٙ ٌٕ٧٠ٝج
٫ٖ ٌٕ٧٠ٝـج ج٥ فجف٠حل جلس٠ جػسٛٝح٢٦ٖ ،ر٠ؾؿٝ ج١٠ حء٦٢ر ا٬ٞ٠ُ
ٛ٢دٞٝ ًلدخ ػفظح٬ ؿٙ ـج٥٧ .ل آؾف٠ُ ١حٜ٠ ٫ٖ ر٬ٝح٬ جالػس٤الس٧ػح٠
.ٛ٢دٝر يؿ ج٬يحثٙ ٨٧ُر ؿ٠حٙ ا٧ ؤ،رٝحٚنؾه دحاللسٝـج ج٦ٝ غ٠ ل٪ـٝج

ً اهيعبٌٌر اهيٌطتلج عوى اهيوظفًٌ اهيؤكخًٌ ويوظف3-2-10-3
-: اهجهبح اهخبرجٌج اهيخعبكد يعهب

١٬ٌٗ٧٠ٝ ج٩ُٞ ٤٬ٌٗ٧٠٧ ٛ٢دٝ اؿجفذ ج٩ُٞ رًٚد٢٠ٝف ج٬٬ِح٠ًٝد٘ ـجز ج٢س

ظخ٬ ٪ـٝ جٛ٢دَٝ ج٠ ح٦ِ٠ ؿٙسِح٠ٝر ج٬ؾحفظٝحز ج٦ظٝ ج٫ٌٗ٧٠٧ ١٬سٙئ٠ٝج
ٛ٧٢دٝ ج٩ُٞ .ٟ٦٢٠ سٌفذ٢٠ٝر ج٬ٙ جألؾالٛ٢دِٝحز جًٞ س٫٥ح٠ ج٧ٜؿف٬ ١ؤ
َ سي١ ؤ، ر٬ؾحفظٝحز ج٦ظَٝ ج٠ ؿٙسِحٝ ج١٠ ٨٧وٚٝ ؤظل جاللسٗحؿذ ج١٠
١حٜ٠ؿف جإلٙ ٕٗسؾ٧ حزٚٗ٢ٝ سيدً ج١ح ؤ٦٢ نإ١٠ درٙفج٠٧ ر اؿجفذ٠ٌ٢ؤ
.ء جإلؿجفذ٧ل٧ ؿف٦ٝج٧ حل٬ جالػس١٠
ر٬سإؿٝ ؾحفضٝ ج١٠ ر٬٢ٖ٧ ر٬جفؿ دنف٧٠ ٩ُٞ ؿ٠ِس٬ ح٠ؿ٢ُ ،ٛ٢دٝ ج٩ُٞ
ؿٙسِح٠ٝحز ج٦ظٝ ج٫ٌٗ٧٠ درٙفج٠٧ ٟ٬٬ٚ س١٠ ؿٜسإ٬ ١ ؤ،٤ٝ حز٠ؾؿٝدِى ج
حل٬در جالػسٙفج٠ اظفجءجز٧ حل٬ؿ ؾًف جالػس٬سػؿٝ ٟ٦ ؤؿجث٨٧لس٠٧ ح٦ِ٠
.حل٬سنحٕ جالػسٜج٧ حٖػرٜ٠ٝ ر٠القٝج
ؿ ؾًف٬ سػؿ٩ٝفذ ؾحور ا٧حؿٖر دو٦ٝ ج،ؾًفٝ جٟ٬٬ٚر س٬ٞ٠ُ لٜسن
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ؾًفٝحل اؿجفذ ج٠ُ ؤ١٠  ظقءًج،١٬ِ٠ ؿُٚ ٤٬ُٞ ٪٧ً٢٬ ٪ـٝحل ج٬جالػس

The risk assessing process aimed in particular at
determining the risk of fraud involved in a particular
contract represents a part of risk management
described in the third basic condition under the title
"Assessing the Risk of Fraud". Once risks are
identified, managers shall develop strategies
applicable to that contract.
Strategies aimed at reducing risks associated with
outsourcing must be set in full details and must
include specific arrangements for guidance and
control to ensure sound financial management,
effective accounting and clear courses for accounts
audit.
In order to mitigate risks, managers should have the
necessary skills or receive the necessary training to
take appropriate decisions concerning the issues
involved in outsourcing.
In outsourcing with external parties, the legal
department at the bank must ensure that procedures,
guidelines and instructions of SAMA in this regard
are taken into consideration.

 ؾًفٟ٬٬ٚ "س١ج٧٢ُ ش سػزٝصحٝ ج٫نفً جأللحلٝ ج٫ٖ ٖر٧و٧٠ٝج
ف٬٧ًؿفجء س٠ٝ ج٩ُٞ ١٬ِس٬ ؾحًف٠ٝؿ ج٬ؿ سػؿ٢ُ٧ ."حل٬جالػس
.ؿِٚٝ جٛٝ ـ٩ُٞ ً٘د٢حز س٬ظ٬جلسفجس
فسدًر٠ٝؾحًف ج٠ٕٝ ج٬ٗ سؾ٩ٝحؿٖر ا٦ٝحز ج٬ظ٬ جاللسفجس١٧ٜس
٤٬ظ٧سٞٝ ػؿؿذ٠ دحز٬ سفس١٠ سسي١ؤ٧ رٞٗو٠ )outsourcing(ؿٙسِحٝدح
جيػر٧ لحفجز٠٧ رِّٝٗحٝػحلدر ج٠ٝج٧ ر٬ٝح٠ٝ جإلؿجفذ ج١ح٠يٝ حدرٙفٝج٧
.ػلحدحزٝ٘ ج٬ٙسؿٝ
ر٠القٝحفجز ج٦٠ٝج دح٧ِس٠س٬ ١ ؤ،ؾحًف٠ٕٝ ج٬ٗل سؾ٬ لد٫ٖ ؿفجء٠ٝ ج٩ُٞ
١حلدر دنإ٢٠ٝفجفجز جٚٝ جسؾحـ ج١٠ ج٧٢ٜ٠س٬ٝ ٟالقٝخ ج٬سؿفٝج ج٧ٚٞس٬ ١ ؤ٧ؤ
.ؿٙسِحٝح ج٦٬ُٞ ٪٧ً٢٬ ٫سٝح ج٬يحٚٝج
ر٬٢٧٢حٚٝ جإلؿجفذ ج١٠ سي١ظخ ؤ٬ ر٬َ ؤًفجٕ ؾحفظ٠ ؿ٧ُٚ ؿ اظفجء٢ُ
ـج٥ ٫ٖ ئللر٠ٝحز ج٠٬ِٞس٧ جإلفنحؿجز٧  جإلظفجءجز١ ؤٛ٢دٝ ج٨ؿٝ
. جالُسدحف٫ٖ ؿ ؤًُؾـزٙ ه٧ؾوٝج

------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------

------------------------------------------

------------

-----------------------

51

قواعد الحسابات البنكية
تحديث
اكتوبر2019 /م

ملحوظة مهمة:
ً
ملتابعة التحديثات والتعديالت على القواعد ،تؤكد املؤسسة على ضرورة االعتماد دوما على نسخة القواعد
املنشورة في موقع املؤسسة اإللكترونيwww.sama.gov.sa :

0

الباب /القاعدة

رقم الصفحة
5

املحتويات

الباب األول:

الت ــعريـفات

الباب الثاني:

القـواعد اإلشرافيـة والرقـابيـة

8

الباب الثالث:

القـواعد اإلج ـرائـيـة

24

100

التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية

24

200

القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص الطبيعيين

27

1-200

األشخاص الطبيعيون املقيمون في اململكة

27

1-1-200

األشخاص الطبيعيون السعوديون

27

2-1-200

األشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

30

3-1-200

األشخاص الطبيعيون الوافدون واملقيمون في اململكة

30

4-1-200

أفراد القبائل  /القبائل النازحة  /قبائل الربع الخالي

34

5-1-200

البلوشيون والتركستانيون

34

6-1-200

مضيفو ومضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم

34

7-1-200

الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى املنشآت الراغبة في صرف رواتب
عمالتها من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع

34

8-1-200

البطاقات االئتمانية للوافدين غير املقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة

35

9-1-200

الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلح

35

2-200

األشخاص الطبيعيون غير املقيمين في اململكة

36

1-2-200

املواطنون السعوديون املقيمون خارج اململكة

36

2-2-200

مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير املقيمين في اململكة

36

3-2-200

األشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير املقيمين في اململكة

37

300

القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين

37

1-300

األشخاص االعتباريون املقيمون (بما فيها السفارات واملنظمات الدولية متعددة األطراف)

37

1-1-300

املؤسسات واملنشآت واملحالت املرخص لها

37

1-1-1-300

املنشآت ذات األغراض الخاصة

37

2-1-1-300

املدارس األجنبية

37

3-1-1-300

املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكترونية وليس لها مقر رسمي

38

4-1-1-300

حاملو رخص العمل الحر

38

2-1-300

مزاولو أعمال الصرافة املرخص لهم

38

3-1-300

الشركات املقيمة

39

1-3-1-300

الشركات املساهمة

39

2-3-1-300

الشركات ذات املسؤولية املحدودة
شركات التضامن

39
39

4-3-1-300

شركات التوصية البسيطة

39

3-3-1-300

1

رقم الصفحة

الباب/القاعدة
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حساب ضمان التطوير العقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة

40

4-1-300

املقيمون املستثمرون وفق نظام االستثمار األجنبي

41

1-4-1-300

املنشآت املختلطة اململوكة ملستثمر وطني ومستثمر أجنبي

41

2-4-1-300

املنشآت اململوكة بالكامل ملستثمر أجنبي

42

5-1-300

القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة

42

1-5-1-300

الحج والعمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف

43

2-5-1-300

الجمعيات األهلية

47

3-5-1-300

املؤسسات األهلية

49

4-5-1-300

لجان النفع العام(:مثل لجنة أصدقاء املرض ى ،واألشخاص ذوي اإلعاقة واملكفوفين وما يماثلها)

52

5-5-1-300

الحسابات لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

53

6-5-1-300

الجمعيات والصناديق التعاونية

53

7-5-1-300

جمعيات اتحادات املالك املرخصة من وزارة اإلسكان

54

8-5-1-300

األوقاف والوصايا

55

9-5-1-300

النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب

56

10-5-1-300

الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

57

11-5-1-300

الغرف التجارية والصناعية

57

12-5-1-300

بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع

57

13-5-1-300

الجمعيات واللجان الوطنية

58

14-5-1-300

محاكم ودوائر التنفيذ

58

15-5-1-300

عمليات اإلفراغ العقاري

59

16-5-1-300

الحقوق املدنية – حساب تسوية املديونيات الخاصة

59

6-1-300

القواعد الخاصة بالسفارات األجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران
واملنظمات املتعددة األطراف وموظفيها

60

1-6-1-300

السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها

60

2-6-1-300

الدبلوماسيون املقيمون

60

3-6-1-300

الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة

60

4-6-1-300

شركات الطيران األجنبية وموظفوها

61

5-6-1-300

القواعد الخاصة باملنظمات الدولية املتعددة األطراف

61

6-6-1-300

الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحمالت اإلغاثية

66

7-6-1-300

الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

67

8-6-1-300

مكاتب االتصال االقتصادية والفنية في اململكة

67

7-1-300

الحسابات الخاصة بالتصفية

68

2-300

األشخاص االعتباريون غير املقيمين

69

1-2-300

الشركات الخليجية التجارية غير املصرفية غير املقيمة في اململكة

69

2

رقم الصفحة

الباب/القاعدة

املحتويات

1-1-2-300

الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية

69

2-1-2-300

الحسابات البنكية لألشخاص االعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لغرض تداول األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية

70

2-2-300

الشركات واملؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها
عقود أو مشاريع في اململكة

71

3-2-300

الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية التي لها عقود أو مشاريع في
اململكة

72

4-2-300

الشركات واملؤسسات التجارية غير املقيمة وغير املصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع
باململكة

72

5-2-300

البنوك التجارية غير املقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)

73

6-2-300

شركات االستثمار وصناديق االستثمار الدولية واملؤسسات املالية األخرى غير املقيمة
(بما فيها الخليجية)

74

7-2-300

شركات التأمين والصيارفة غير املقيمين

74

8-2-300

شركات بطاقات الدفع غير املقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج

74

400

القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين األجانب املستثمرين
املقيمين وغيراملقيمين غيراملشمولين بنظام االستثمار األجنبي

74

1-400

القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية ألغراض ربط الودائع االستثمارية فقط أو
ألغراض ربط الودائع االستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لألشخاص االعتباريين
غير املقيمين

74

2-400

القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة

75

3-400

القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين (الشركات واملؤسسات
واملحالت املرخصة) اململوكة لألجانب املقيمين املصرح لهم بممارسة العمل التجاري
وليسوا مشمولين بنظام االستثمار األجنبي

75

4-400

القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار
في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية

76

500

قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية

77

1-500

القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية

77

1-1-500

الوزارات والجهات الحكومية املدرجة في امللحق (أ) ومثيلها

77

2-1-500

القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها

78

1-2-1-500

الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج
امليزانية العامة للدولة

78

3-1-500

الحسابات البنكية الخاصة باستثمار أموال املشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية على
أموال القاصرين ومن في حكمهم.

79

2-500

الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير املقيمة

79

1-2-500

الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

79

2-2-500

الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير املقيمة خالف بعثات الحج

79

3

رقم الصفحة

الباب/القاعدة

املحتويات

600

الحسابات البنكية إلبراء الذمم

79

الباب الرابع:

القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية

80

قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي

81

إقفال الحساب

84

الباب الخامس :
الباب السادس:

86

أحكام ختامية
املالحق

87

امللحق (أ) الجهات الحكومية

87

امللحق (ب) الشخصيات االعتبارية في القطاع العام

87

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

87

4

الباب األول :التع ـريفات
يقتض السياق خالف ذلك:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه القواعد  -املعاني املبينة أمام كل منها ،مالم
ِ
 .1املؤسسة:
مؤسسة النقد العربي السعودي.
 .2القواعد:
قواعد الحسابات البنكية.
 .3الحساب البنكي:
سجل محاسبي لدى بنك مرخص في اململكةُ ،ينشأ بموجب عقد ُيسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب
(العميل) أو من يفوضه .وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكال الطرفين .وتشمل هذه الحقوق وااللتزامات قيودا
محاسبية يقوم بها البنك طبقا لألنظمة واألعراف البنكية املتبعة ،واإلجراءات التي يتم االتفاق عليها في العقد واالتفاقيات
األخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من األوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
 .4تجميد الحساب:
وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات املدينة من الحساب البنكي/العالقة البنكية بسبب انتهاء
مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو املفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف
عميلك أو إخالله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.
 .5مصادقة البنك:
وضع ختم البنك الرسمي املعتمد أو ما يقوم مقامه ،وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها
مطابقة لألصول.
 .6املنشآت ذات األغراض الخاصة:
منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق
املالية.
 .7الجهات الحكومية:
األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها ،سواء كانت ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة أو
لم تكن ملحقة.
 .8املدارس األجنبية:
املدارس املرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير املناهج السعودية وتخضع ألحكام الئحة املدارس األجنبية في
اململكة ،وتختلف عن املؤسسات التعليمية التابعة للسفارات األجنبية في اململكة.
 .9املنظمات الدولية متعددة األطراف:
املنظمات والهيئات الدولية املتواجدة في اململكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة اململكة مثل رابطة العالم
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اإلسالمي والندوة العاملية للشباب اإلسالمي وما في حكمها.
 .10الغرف التجارية والصناعية:
هيئات ال تستهدف الربح وتمثل املصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة ،وتعمل على حمايتها وتطويرها ،ولها مجلس
إدارة خاص بها.
 .11حامل رخصة العمل الحر:
شخص يقدم خدماته لحسابه الشخص ي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدال من العمل على أساس الراتب املنتظم لدى
صاحب العمل.
 .12القاصر:
كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.
 .13الوص ي:
شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من املحاكم املختصة بالوصاية على القاصر.
 .14الولي:
والد القاصر أو من تقيمه املحكمة بموجب صك والية.
 .15الحاضن:
شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استالم املبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات
الحكومية واألهلية.
 .16املحجور عليه:
املمنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة املانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.
 .17الجمعيات واملؤسسات األهلية:
الجمعيات واملؤسسات املعرفة وفقا لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 .18لجان النفع العام:
لجان مرخصة من الجهات الحكومية املحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء املرض ى ،واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها.
 .19الجمعيات واللجان الوطنية:
ُ
جمعيات ولجان تنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح
عامة.
 .20الجمعيات والصناديق التعاونية:
-

الجمعيات التعاونية:
جمعية يكونها أفراد طبقا ألحكام نظام الجمعيات التعاونية ،بهدف تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية ألعضائها
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سواء في نواحي اإلنتاج ،أو االستهالك ،أو التسويق ،أو الخدمات ،باشتراك جهود األعضاء متبعة في ذلك املبادئ
التعاونية.
 الصناديق التعاونية:الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقا ألحكام الصناديق التعاونية ،وتتمثل مصادر أموالها في
مساهمات املشتركين في الصندوق وتصرف هذه األموال لتغطية النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية ملشتركي
الصندوق.
 .21األوقاف:
 الوقف العام:الوقف املشروط على أوجه بر عامة معينة بالذات أو الوصف.
 الوقف الخاص (األهلي):الوقف املشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
 الوقف األجنبي:الوقف املشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل اململكة ،اململوك لشخص غير سعودي (طبيعي
أو اعتباري) ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
 .22حساب الضمان للتطويرالعقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة:
حساب بنكي خاص بمشروع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة ،تودع فيه املبالغ املدفوعة من املستفيدين
واملمولين للمشروع.
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الباب الثاني :القواعد اإلشرافية والرقابية
 -1السجل اإللكتروني (اآللي):
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية .على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقا
للتصنيف املوضح في امللحق (ج) وتحديثاته استنادا إلى املعلومات الواردة في الهويات املعتمدة ،وأن يشتمل كذلك على
املتطلبات الواردة في الفقرات أدناه واملتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد ،وذلك كأساس لفتح
الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.
 .1 -1األشخاص الطبيعيون السعوديون:
 ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا باملواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى -البيانات اآلتية:أ .االسم الرباعي وفقا لوثيقة الهوية.
ب .رقم السجل املدني.
ج .تاريخ انتهاء صالحية وثيقة الهوية.
د .العنوان الوطني وبيانات التواصل.
ه .جهة العمل (إن وجد).
 يكون الحصول على املعلومات استنادا إلى املعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة للقصر أو شهادةامليالد لذوي الظروف الخاصة النزالء لدى الفروع اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،ومن مصادر
موثوقة.
 .2-1األشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
 ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى -البيانات اآلتية:أ .االسم كامال املدون في وثيقة الهوية الوطنية.
ب .رقم وثيقة الهوية الوطنية.
ج .تاريخ انتهاء صالحية وثيقة الهوية الوطنية.
د .الجنسية.
ه .العنوان وبيانات التواصل.
و .جهة العمل (إن وجد).
 يكون الحصول على املعلومات استنادا إلى املعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية ،ومن مصادر موثوقة. .3-1األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين:
 ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا باألشخاص الطبيعيين املقيمين غير السعوديين يتضمن -بحد أدنى -البيانات اآلتية:أ .االسم كامال املدون في جواز السفر أو وثيقة اإلقامة ،وبنفس اللغة املكتوب بها االسم في جواز السفر أو وثيقة
اإلقامة حسب أولوية اللغة (العربية – اإلنجليزية – األحرف الالتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خالف ما ذكر
فيدون االسم بحسب ما ورد في التأشيرة املمنوحة من السفارات والقنصليات السعودية املانحة لتأشيرة الدخول.
ب .الجنسية.
ج .رقم هوية اإلقامة وتاريخ سريانها.
د .العنوان الوطني وبيانات التواصل.
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-

ه .جهة العمل (إن وجد).
بالنسبة ملن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل ،يدون االسم الوارد فيها كامال
ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية ال يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إال بموافقة وزارة
الداخلية عن طريق املؤسسة.

 .4-1األشخاص االعتباريون:
 ينش ئ البنك سجال إلكترونيا خاصا باألشخاص االعتباريين يتضمن -بحد أدنى -البيانات اآلتية:أ .االسم الرسمي الكامل للشخص االعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
ب .رقم السجل التجاري ،أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجال تجاريا (في حال ما إذا كان الحساب
لغرض السجل التجاري الرئيس ي فيسجل السجل التجاري الرئيس ي ،أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل
التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل اإللكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي
مع السجل التجاري الرئيس ي).
ج .أرقام هويات املالك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديالته -املفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى
املالك في الشركات املساهمة املدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
د .نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
ه .العنوان الوطني للشخص االعتباري.
و .الرقم الضريبي (إن وجد).
ز .رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
 بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم املرجع وتاريخه واسم الجهةمصدرة تلك املوافقة أو الطلب.
 - 2متطلبات أغراض التفتيش:
على البنوك توفير نظام بحث آلي إلجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب املعلومات املطلوبة في السجل االلكتروني في
كل فئة ،على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعالقات وجميع املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء إضافة إلى
الحواالت العاجلة والودائع االستثمارية.
 - 3تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صالحية الوثائق:
 .1-3تجميد الحسابات البنكية:
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعمالئها يجب أن تبدأ العالقة وتستمر في كافة التعامالت بموجب وثائق وهويات سارية
املفعول سواء في ذلك التعامالت التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب االول أو خالفه من العالقات
التعاقدية أو الخدمات ذات العالقة بالحسابات.
 .1-1-3األشخاص الطبيعيون السعوديون:
على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة باألشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صالحية الوثائق املوضحة
أدناه ،ما لم يقدم العميل تجديدا لها ،أو وثيقة هوية وطنية سارية املفعول بديال عن أي منها ،ويمكن للبنك التحقق من
تجديد هوية العميل دون حضوره ملقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك .وفيما يلي حصر للوثائق
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-

-

املسموح لهذه الفئة فتح حسابات بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:
وثيقة الهوية الوطنية :يجمد الحساب املفتوح بموجبها عند انقضاء ( )90يوما من تاريخ نهاية صالحيتها ،وال يعاد تشغيل
الحساب إال بتجديدها.
سجل األسرة للقصر :يجمد الحساب املفتوح للقصر بموجب سجل األسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية
فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب ،وال يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو
وصيه ،وعلى البنك قبل بلوغ القاصر ( )15سنة هجرية بمدة ( )90يوما تقويميا ،أن يقوم بإبالغ الولي أو الوص ي
بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.
شهادة امليالد الخاصة بذوي الظروف الخاصة :يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية ،ويجدد
تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية املفعول ،أو خطاب من وزارة العمل والتنمية االجتماعية تطلب
فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

 .2-1-3األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين:
على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعامالت لألفراد غير السعوديين عند انقضاء ( )90يوما من تاريخ نهاية صالحية
الوثائق املوضحة أدناه .وبعد مرور ( )180يوما من انقضاء صالحية وثيقة الهوية ،يتم نقل األرصدة إلى حساب موحد
لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات ،وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها
العميل على الحساب ،يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير املطالب بها ،ومراعاة استيفاء
أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه املدة .كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي ،وتلك
الوثائق هي:
-

الهوية الوطنية ملواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثيقة اإلقامة للوافدين األجانب.
البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

 .3-1-3األشخاص االعتباريون:
على البنوك االلتزام باآلتي:
 تجميد كافة الحسابات والتعامالت لألشخاص االعتباريين عند انقضاء ( )90يوما من نهاية صالحية الوثيقة الالزمةملزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري ...الخ) ،ما لم يقدم العميل تجديدا لتلك الوثيقة ملزاولة النشاط ،أو
مستندا رسميا  -مدة صالحيته ( )90يوما  -من الجهة املسؤولة عن إصدار الوثيقة الالزمة ملزاولة النشاط (الترخيص
أو السجل التجاري ..الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.
 تجميد كافة الحسابات لألشخاص االعتباريين التي ال تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل:حسابات الجمعيات واملؤسسات األهلية والحسابات الحكومية واملدارس املرخصة ومثيالتها) عند انقضاء خمس
سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.
 االمتناع عن استمرار العالقة مع حسابات البنوك املراسلة عند انقضاء املدة املحددة املذكورة في القاعدة رقم ()4من هذه القواعد ،إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
 مراقبة سريان مفعول هويات املديرين واملفوضون بالتوقيع على حسابات األشخاص االعتباريين ،وتجميد وحجبصالحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون ،إلى حين تجديد صالحية وثيقة الهوية،
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باإلضافة إلى مالكي املؤسسات الفردية.
 .2-3تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية:
 على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعالقات التعاقدية والخدمات ،حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاءسريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته املالية والشخصية والعناوين.
 على البنوك أن تشعر عمالءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة ( )30يوما على األقل من تاريخ التجميد ،وأن تضعاإلجراءات املحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل ،وذلك بصفة مستقلة لكل عميل ،وأن يتم توثيق
هذه اإلجراءات.
 يتم تجميد الحساب املشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد املشتركين في الحساب. يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات املجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خالف وثيقة الهوية الوطنيةوذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية املفعول ،وال يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات املجمدة املفتوحة
ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خالفها.
 يسمح لجميع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات املفوضون عليها املجمدة (عملية واحدةفقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم ،بشرط تقديم العميل طلبا كتابيا بذلك وفق نموذج يعده
البنك ،وأن يتم تطبيق اإلجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.
 في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائيا من اململكة ،ورصيد حسابه يقل عن ( )50,000ريال ،فيسمحللبنوك تحويلها ألصحابها بموافقة إدارة االلتزام بالبنك ،وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عمالئه وبلدانهم
ومطابقة تواقيعهم .أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ ( )50,000ريال ،فال يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إال بموجب
طلب منه مصادق عليه من البنك املراسل للبنك املحلي أو لفرع البنك األجنبي املقيم ،وال يسمح للبنوك بتحويل جزء من
الرصيد وإبقاء جزء ،على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة
االلتزام.
 في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقا وقدم تأشيرة خالف تأشيرة العمل؛ فال يصرف له الرصيدالذي يزيد عن ( )50,000ريال إال بموافقة إدارة االلتزام بعد تقييم الحساب .وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس
جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب املجمد إذا كان ال يزال في فترة التجميد (أي قبل  180يوما) ويفتح له
حساب جديد ويحول املبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.
 .3-3االستثناءات من التجميد:
يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصيا بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان
مفعول هويته إال بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك) ،ويستثنى من التجميد الحاالت اآلتية:
 اإليداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق املقاصة ،والحواالت املحلية والدولية الواردة ،ومدفوعات /تحصيالت نظام سريع ورواتب املوظفين.
 االلتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى(رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو املفوض ،ومن تلك االلتزامات على سبيل املثال ال
الحصر :التزام سداد بطاقات االئتمان والقروض ومدفوعات الخصم املباشر وتنفيذ التعليمات املستديمة/املنتظمة
كتسديد فواتير الخدمات العامة واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان ،وكذلك العمليات االستثمارية ذات املخاطر
العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض األسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل
وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية ال تتجاوز ( )60يوما من تاريخ تنفيذ العملية.
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 يسمح باستمرار التعليمات املستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير االلتزامات القائمة بعد تجميد الحساببموجب موافقة مدير إدارة العمليات باملركز الرئيس ي ،وذلك ملرات محدودة وملدة ال تتجاوز ( )180يوما من تاريخ نهاية
صالحية وثيقة الهوية .وعلى البنك أن يضع اإلجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحاالت من حيث
الحدود وعدد املرات.
 حسابات األشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون ،واملبتعثين للدراسة في الخارج ،وذوي األمراض املستعصيةاملقيمين في املستشفيات أو خارجها ،واملرافقين لهذه الفئات في الخارج ،والسجناء وما شابه هذه الحاالت ،وذلك في حال
علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة ( )180يوما من تاريخ نهاية صالحية هوياتهم ،ولعدد غير محدد بعد الحصول
على موافقة إدارة االلتزام في البنك ،وما زاد عن هذه املدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام
وإدارة االلتزام في البنك .ويجب على البنوك مخاطبة عمالئها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق املناسبة بحسب
ملف كل عميل أو بحسب اإلجراءات واملراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.
 حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هويةوطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها ،فإنه يسمح لهم بمهلة ( )180يوما من تاريخ نهاية صالحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق
التحديث ،وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفا رسميا.
 - 4تحديث بيانات الحسابات البنكية:
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل ،وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عمالئها تحديث
معلومات الحساب املحتفظ به في البنك حسب الحاالت واملدد املحددة في هذه القواعد .وتشمل عملية تحديث الحساب
هوية العميل واملعلومات الشخصية والعنوان الوطني واملعلومات املالية بما في ذلك املعلومات الشخصية ملن يعمل نيابة /
وكيال عن العميل ،ومعلومات املستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريين .وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة
لتحقيق ذلك ،وتكون عملية تحديث الحسابات وفق اآلتي:
 .1-4تحديث هوية العميل:
أ -تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع /املدة.
ُ
 الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات؛ تحدث مع نهاية املدة املحددة لسريانها مثل السجلالتجاري أو الترخيص.
ُ
ُ
 الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات؛ تحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أوالوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
 الحسابات املفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية ،مثل حسابات األجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلهاواملنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجالت مفتوحة املدة مثل الجمعيات واملؤسسات األهلية واملدارس
األهلية؛ فإنه يتوجب أال تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقص ى.
ب -تحديث بيانات الهوية عن بعد:
 للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعمالئها أو ألي منهم -وفق تقديرها ،-على أن تقصر هذه الخدمة علىحسابات األفراد املواطنين (حاملي وثيقة الهوية الوطنية) واملقيمين (حاملي وثيقة اإلقامة).
 يحظر تمكين األشخاص غير مكتملي األهلية أو من في حكمهم من االستفادة من هذه الخدمة. على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيقذلك.
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 .2-4تحديث بيانات العميل:
أي من الحاالت اآلتية:
أ -للبنك تحديث بيانات العميل في ٍ
 عند تقادم معلومات العميل (مرور املدة املحددة) ،أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل املثال تغيير مجلسإدارة املنشأة التجارية.
 عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات املالية على الحساب. عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة املبنية على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.ب -على البنك مراعاة أن وثائق الهويات واملوافقات الرسمية هي وسائل إلجراء تحديث موافقات الحسابات وال يكتفى بهذه
الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ج -يتم تحديث حسابات البنوك املراسلة كل ثالث سنوات كحد أقص ى.
د -للبنك قبول تحديث بيانات العميل الشخص الطبيعي (مواطن  /مقيم) من خالل الخدمات البنكية اإللكترونية (االنترنت
أو الهاتف املصرفي) وذلك للعمالء املشتركين في هذه الخدمات ،على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل
باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
 - 5التعامالت املصرفية غيراملتحركة:
هي الحسابات والعالقات والتعامالت التي أكملت سنتين ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية أجراها العميل أو املفوض
عنه أو ورثته ،وتنقسم إلى ثالث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة .وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على
ُ
جر عليها العمالء عملية مالية مدينة مسجلة أو بمراسلة
إبقاء التعامل نشطا ،وحفظ أصول (أموال) العمالء التي لم ي ِ
موثقة خالل املدد الزمنية املوضحة في البند رقم ( ،)2-5وتهدف أيضا إلى التواصل مع العمالء ،وإلى إعادة الحقوق إلى
أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق واملستندات واإلجراءات الالزمة ،وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات
متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية االستدالل على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم،
ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات املتروكة فقط املوضحة في
الفقرة (  ،)4-2-5كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات االحتياطي النظامي املودع من قبل املؤسسات
املالية الخاضعة إلشراف ورقابة املؤسسة والتي ال يسمح بالتصرف بأرصدتها إال بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق
من املؤسسة.
 .1-5التعامالت التي تسري عليها القاعدة:
تسري هذه القاعدة على جميع األصول (الحسابات ،والعالقات البنكية ،والعمليات ،وما في حكمها) النقدية والعينية
لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين املودعة في البنوك العاملة في اململكة ،وتشمل اآلتي:
ً
أوال :الحسابات الجارية الدائنة ،وحسابات التوفير غير املتحركة التي لم ينفذ عليها العمالء حركة سحب أو أي حركة
مالية مدينة أخرى.
ً
ثانيا :الودائع االستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء املدة املتفق عليها ،والتي تجدد تلقائيا ولم يتوصل البنك إلى
أصحابها.
ً
ثالثا :الحواالت املصرفية (سريع ،وسويفت ،وعضوية الحواالت وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها ،ولم تخصم أو لم
تستلم من تاريخ إنشائها.
ً
رابعا :األسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيالت املصرفية ،التي سدد أصحابها
مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكيتها.
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ً
خامسا :صناديق األمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعمالء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة
للعميل ،ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خالل االتصال املباشر أو من خالل مراسلتهم أو عن طريق
وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك ،على أن ُيراعى في شأنها تعليمات املؤسسة املتعلقة بصناديق األمانات.
ً
سادسا :املبالغ واألرباح املستحقة للعمالء عن استثماراتهم في مختلف أنواع األوعـية االستثمارية التي تديرها (أو كانت
تديرها) أ و يحتفظ بها البنك لصالح العمالء التي انتهت مدة االستثمار الخاصة بها ولم تدفع ألصحابها بسبب عدم
مراجعتهم البنك الستالمها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم إلضافتها إليها ،وعدم إمكانية االستدالل عليهم أو وجود
أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابيا.
ً
سابعا :حسابات خدمات الدفع املسبق بما ال يتعارض مع قواعد خدمات الدفع املسبق.
ً
ثامنا :املبالغ الدائنة في البطاقات االئتمانية التي أودعها العمالء زيادة عن املستغل ولم يطالبوا بها.
ً
تاسعا :حسابات تسوية التأجير التمويلي.
ً
عاشرا :املبالغ املحجوزة لقاء خطابات الضمانات واالعتمادات املستندية من تاريخ انتهاء صالحيتها.
الحادي عشر :املبالغ األخرى للعمالء لدى البنك أو املستحقات عليها بخالف ما سبق ذكره ولم تدفع ألصحابها بسبب
عدم االستدالل عليهم.
 .2-5تصنيف الفترات واملدد الزمنية ومتطلبات املعالجة للتعامالت املصرفية غيراملتحركة:
 .1-2-5الحسابات النشطة (:)active
يمض على آخر عملية مالية مدينة نفذها العميل أو وكيله املفوض مدة (أربعة
تعتبر التعامالت نشطة ( )activeإذا لم ِ
وعشرين) شهرا ميالديا بدءا من تاريخ آخر عملية أجراها العميل.
 .2-2-5الحسابات الراكدة (:)Dormant
تعتبر التعامالت راكدة ( )Dormantإذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهرا ميالديا بدءا من تاريخ آخر عملية مالية مدينة
أجراها العميل أو وكيله املفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.
متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (:)Dormant
 يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصالحية أعلى ،على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عملياتالفرع.
 ال يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ( )Dormantإال بحضور العميل (الشخص الطبيعي)شخصيا أو الوكيل الشرعي املنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو املفوض
على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري) .واستثناء يسمح بقبول الفاكس أو البريد اإللكتروني املوثقين
واملعتمدين في سجالت البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات اإللكترونية مثل االنترنت
والهاتف املصرفي لتكون بديال عن حضور العميل ،وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية
املنفذة.
 يسمح خالل فترة الحسابات الراكدة بقبول اإليداعات بأنواعها والحواالت املحلية والدولية وأرباح األسهم وغيرها التي تتممن شخص غير صاحب الحساب ،وال يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.
ُ
 تطبق هذه املرحلة على كافة العمالء والتعامالت ،بما في ذلك العمالء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة ،حيث يتطلبمن البنك التواصل مع العميل وإبالغه باإلجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا
كان له حسابات نشطة أخرى ،والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب ،وإذا لم يتحقق تحريك
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الحساب خالل املدة املحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير املطالب بها.
 .3-2-5الحسابات غيراملطالب بها (:)Unclaimed
تعتبر التعامالت غير مطالب بها ( )Unclaimedإذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميالدية (ستين شهرا) شاملة مرحلة
الحسابات الراكدة دون تنفيذ أي عملية مالية مدينة مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة ،ولم يتمكن البنك من
االستدالل على العميل واستنفد جميع وسائل االتصال به.
متطلبات معالجة الحسابات غيراملطالب بها (:)Unclaimed
 على البنك أن يحول الرصيد خالل الشهر الالحق ملض ي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع ()Suspense Accountعلى مســتوى البنــك خاص بهذه التعامالت فقط يسمى (الحسابات غير املطالب بها).
 يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع ،يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءاتالتواصل املختلفة وحسب جوانب الرقابة.
 يسمح خالل مدة الحسابات غير املطالب بها قبول اإليداعات والحواالت املحلية والدولية ،وأرباح األسهم ،التي تتم منغير صاحب الحساب.
 على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائيا خالل هذه املرحلة ،وحصر الرقابة على هذهالحسابات في اإلدارة العامة (املركز الرئيس ي).
 في حال مراجعة العميل للبنك إلعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد ،فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيدالقائم في سجالت البنك إليه ،أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل
أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو املفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب األحوال).
 على البنك أن يضع السياسات واإلجراءات التي تكفل الرقابة املزدوجة على ملفات هذه الحسابات ،وبمستوى رقابي أعلىمن املستوى املطبق على بقية امللفات ،وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية امللفات ،كما يتعين أن يتم توفير أدوات
السالمة األمنية الالزمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
 يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في املركز املالي ،ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياكان حد الرصيد األدنى واملدة الالحقة ونوع الحساب.
ُ
 يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات ،وفي هذه الحالة تخصم االلتزاماتالقائمة قبل تحويلها إلى الحساب املجمع.
 للبنك أن يقفل حسابات العمالء التي تعادل أرصدتها ( )100ريال وأقل ،على أن يحتفظ بجميع بيانات العمالء ومبالغأرصدتهم في الحساب املجمع ،وفي حال مراجعتهم للمطالبة بأرصدتهم الحقا فيتم إعادة املبالغ إليهم.
 .4-2-5الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك ):(Abandoned
تعتبر التعامالت متروكة وصاحبها منقطعا عن البنك إذا أكملت املدد واملراحل الزمنية املوضحة في هذه الفقرة اعتبارا
من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها ( ،)Unclaimedوتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية االستدالل على
وجود صاحب الحساب من خالل حركة حساباته أو تعامالته األخرى مع البنك ،واستنفد وسائل االتصال به كافة وفق
سياسة وإجراءات التواصل املحددة في القواعد ،وفيما يلي إيضاح املدد واملراحل الزمنية لهذه الحسابات:
 مدة عشر سنوات ميالدية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميالدية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحسابالجاري الدائن ،وحساب التوفير ،والودائع االستثمارية ،وأرصدة األشخاص املتوفين ،واملبالغ الدائنة في البطاقات
االئتمانية.
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 مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميالدية من تاريخ آخر عملية) في شـأن الحوالة املصرفية،وصناديق األمانات ،وأرباح املساهمين املحتفظ بها ،واملبالغ واألرباح غير املدفوعة املستحقة للعمالء عن استثماراتهم،
واألسهم والسندات وصكوك العقارات املرهونة لصالح البنك لقاء التسهيالت املصرفية التي سددت مديونيات أصحابها
ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك الستعادة ملكيتها ،واملبالغ املحجوزة مقابل خطابات الضمانات واالعتمادات املستندية من
تاريخ انتهاء صالحيتها ،وحساب تسوية اإليجار التمويلي وحساب خدمات الدفع املسبق ،واملبالغ األخرى للعمالء لدى
البنك أو املستحقات عليه.
متطلبات معالجة الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك ):(Abandoned
 على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خالل الشهر الالحق للمدد املوضحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطعصاحبه عن البنك ).(Abandoned
 تكون هذه الحسابات تحت اإلشراف املباشر ألحد املسئولين املخولين في اإلدارة العليا للبنك. .3-5متطلبات عامة:
يتعين في شأن التعامالت املصرفية غير املتحركة االلتزام باآلتي:
أ .االستمرار في احتساب العموالت وأرباح الحسابات حسب املتفق عليه أو حسب األسعار السائدة في السوق.
ب .مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقا للفترات الزمنية املحددة لكل منها.
ج .االحتفاظ بنسخ املستندات والسجالت الخاصة بجميع املبالغ واملستحقات .حسب املدة النظامية الالزمة لالحتفاظ
بالسجالت.
د .االحتفاظ بسجالت تفصيلية للحسابات تحتوي -بحد أدنى -على البيانات اآلتية:
 اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية. رقم هوية العميل حسب املتوافر في سجالت البنك. مقدار األصول املستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها. طبيعة األصول املستحقة للعمالء (حسابات جارية ،ودائع استثمارية ،حواالت ،الخ). عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت). رقم الحساب البنكي أو رقم العالقة أو الرقم التسلسلي في سجالت األمانات (إن وجد). أرقام شهادات امللكية (إن وجدت أو كانت ذات عالقة). أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.ه .االحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية واملالية في سجالت إلكترونية وفقا للمواصفات الفنية التي تحددها املؤسسة بما
يسهل مستقبال الرجوع إليها .وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى املؤسسة.
و .إضافة نصوص في العقود واالتفاقيات ونماذج فتح الحساب املوقعة من العمالء ،وكشوف الحسابات املرسلة إلى العمالء
تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات واملبالغ األخرى املذكورة في هذه القواعد.
ز .يكون دور إدارة االلتزام في جميع املراحل واملدد املذكورة دورا إشرافيا لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات ،وتتم
إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.
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 .4-5سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب التعامالت املصرفية غيراملتحركة:
 .1-4-5تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العمالء من خالل توافر تصنيف للعمالء حسب الطبيعة القانونية -بحد
أدنى -وفق اآلتي:
 تعامالت األشخاص الطبيعيون املقيمون ،وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاملقيمين في اململكة والوافدون املقيمون واملعرفون سياسيا.
 تعامالت األشخاص الطبيعيون غير املقيمين ،وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غيراملقيمين في اململكة واألجانب غير املقيمين في اململكة (ويشمل ذلك من غادر اململكة وترك أرصدة في الحسابات).
 تعامالت األشخاص االعتباريين املقيمين. تعامالت األشخاص االعتباريين غير املقيمين. البنوك التجارية ،بما في ذلك الحسابات الدولية. البنوك املراسلة. حسابات الجهات الحكومية. .2-4-5وسائل التواصل واالستدالل:
على البنوك التواصل مع العمالء ومحاولة االستدالل عليهم (دون االفصاح عن البيانات املالية) في جميع املدد الزمنية
املذكورة بجميع الوسائل النظامية املمكنة ومنها على سبيل املثال ال الحصر اآلتي:
 رسائل الجوال (.)SMS رسائل البريد اإللكتروني. االتصال الهاتفي بأرقام التواصل املتاحة. كتاب رسمي من البنك بالبريد للعمالء داخل وخارج اململكة. زيارات ميدانية للعمالء من مسئولي العالقة في البنوك. رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب واملطلوب من العميل. أدوات البحث العامة ومراكز املعلومات الرسمية املتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصلالجديدة غير املتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العمالء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط
التجاري واملالي.
 نشر إعالنات توعوية في وسائل اإلعالم توضح التنظيمات ذات العالقة واملطلوب من العمالء أصحاب الحسابات غيراملتحركة وتوضح إجراءات البحث عن األرصدة.
 الكتابة الى الجهات الرسمية املختصة لالستفسار.يكون تواصل البنك مع العمالء واستخدامه للوسائل املذكورة أعاله خالل املراحل املختلفة للتعامالت املصرفية غير
املتحركة على فترات زمنية متقطعة ،بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة ،وللبنك في حال عدم االستجابة
من العمالء أو عدم االستدالل عليهم أو تعذر التواصل معهم ،إيقاف التواصل مع العمالء بعد سنة من كل مرحلة .على
أن توثق وسائل التواصل مع العمالء.
 .3-4-5وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العمالء:
على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسميا) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقص ى سبل
الفاعلية ،على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل واملسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود
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املبذولة.
 .4-4-5مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العمالء أصحاب التعامالت املصرفية غيراملتحركة:
على البنوك االلتزام باآلتي عند التواصل مع العمالء بحسب كل مرحلة:
أ .الحسابات الراكدة:
 يتم التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة إلبالغهم بحالة الحسابات واملطلوب منهم القيام به،واإلجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العمالء باملطلوب منهم ،بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير
مطالب به.
الكتابة رسميا إلى الجهات الحكومية والجمعيات األهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير
مطالب به (دون إخالل بما ورد في الفقرة ( )2-4إلبالغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على
الحساب.
 الكتابة رسميا إلى السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون املقيمين قبل سنة منتحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به إلبالغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على
الحساب.
ب.
-

-

-

الحسابات غيراملطالب بها:
يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير املطالب بها ألمر حساب وزارة املالية لدى املؤسسة،
على أن يتم إرسال الشيك إلى املؤسسة بموجب كتاب رسمي ،ونسخة منه إلى الجهة الحكومية ،ونسخة ثانية إلى وكالة
وزارة املالية للشؤون املالية والحسابات.
يستمر التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املرحلة السابقة إلبالغهم بحالة
الحسابات غير املطالب بها ،والتوضيح للعمالء أن املطلوب منهم التواصل مع البنك الستالم املبالغ وفتح حسابات
جديدة بديلة.
إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق
ذلك.

ج .الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك:
استمرار التواصل مع العمالء حسب وسائل التواصل املناسبة وفق نتائج التواصل في املراحل السابقة إلبالغهم بحالة
الحسابات املتروكة واملنقطع أصحابها.
 .5-5رقابة وتقاريراملراجعة الداخلية:
تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير املطالب بها ومرحلة الحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج
املراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقص ى ،ويتم رفع التقرير إلى لجنة املراجعة على أال يربط برنامج املراجعة
السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.
 .6-5التقاريراإلحصائية السنوية املطلوبة من املؤسسة:
يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى املؤسسة وفق الجدول املبلغ للبنك من املؤسسة يتضمن حصرا
للحسابات غير املطالب بها والحسابات املتروكة املنقطع أصحابها عن البنك ،بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام
الحسابات ،دون ذكر املعلومات الشخصية ،وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.
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 - 6تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
 يتعين على البنوك االلتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ،على أن يكون الهدف والغرض األساس ي من تطبيق هذااملبدأ؛ أن يكون البنك وقبل بدء عالقة العمل أو فتح الحساب ،أو خاللهما ،أو قبل تنفيذ عملية لعميل ال تربطه به
عالقة عمل ،على إملام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعامالته ،من خالل تقييم مدى ما قد
ُيشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك املخاطر ،على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء
جميع املتطلبات النظامية املتعلقة بفتح الحساب أو بدء العالقة.
 تضع البنوك وتحدد اإلجراءات الالزمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقا لألهمية النسبية ودرجة تقييماملخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.
 ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف املصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها املساعدة فيتحديد وتقييم مستوى املخاطر للعميل.
ُ
 تقرأ هذه القواعد جنبا إلى جنب مع املتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظاممكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله ،واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم.
 يتعين أن يكون إلدارة االلتزام الصالحية والحق في الوصول في الوقت املناسب إلى بيانات تعريف العمالء وغيرها منمعلومات العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت العمليات والبيانات األخرى ذات الصلة.
 - 7األوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون (طبيعيون أو اعتباريون):
على البنوك التأكد من طبيعة العالقة لألوصياء والوكالء واألمناء واملفوضون (األشخاص الطبيعيون) عند فتحهم
الحسابات ،والتحقق من صحة املستندات املقدمة.
 - 8املراقبة املستمرة للحسابات البنكية والعمليات:
 دون إخالل بما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحتهُ
التنفيذية ،واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم ،ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تمكنه من متابعة عمليات
وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو ال يتناسب مع النهج املتوقع أو املعتاد للعميل ،على أال يتم االكتفاء
بمتابعة العمليات يدويا ،وأن يستثمر البنك في األنظمة اإللكترونية  -وفق أفضل املعايير في املتابعة وأمن املعلومات
والحماية  -ملتابعة عمليات العمالء بصفة مستمرة.
 على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس املخاطر وبشكل مستمر ،وذلك بغرض االستفادةمن األنشطة غير املعتادة التي تم اكتشافها.
 ينبغي أن تتناسب األنظمة اإللكترونية املستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك ،كما ينبغي دمج نظام املتابعة معاألنظمة األساسية للبنك ،وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعدا ولديه
االحتياطات الالزمة واإلجراءات اليدوية ملعالجة وتطوير عدم التوافق.
 عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عنأعمال غير مشروعة ،فيجب عليه إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.
 - 9التدريب كمبدأ أساس ي لهذه القواعد:
 على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عمالء إال بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك)ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكذلك سياسة السلوك املنهي واألخالقي ملوظفي البنك.
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على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في املوضوعات ذاتها ،كما يتعين أن تضمن البنوك في
برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

 - 10الكشف عن الحسابات واألرصدة والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها:
 مع مراعاة تعليمات املؤسسة الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية باملستندات واملعلومات والبيانات ذاتالصلة بالحسابات البنكية للعمالء ،يكون الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها
(كالحجز واالستقطاع الجبري) بأمر من املؤسسة بناء على طلب من الجهات املخولة نظاما بذلك.
 ُيقصد بالتنفيذ على العالقات املصرفية الحجز ،واالستقطاع الجبري ،وإصدار الشيكات وتحويل املبالغ من حساباتعميل البنك.
ُ
 تحاط إجراءات الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة،ويقتصر استقبال هذه الطلبات من املؤسسة إال ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عن املؤسسة.
 على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقةواملدد التي تحددها املؤسسة.
 .1-10الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية:
ألغراض الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية بناء على طلب املؤسسة وفق التعليمات املنظمة لذلك،
يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العالقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة
والحسابات املقفلة والحسابات املعلقة والتعامالت املصرفية غير املتحركة والودائع وصناديق األمانات وبطاقات
االئتمان وحسابات التحويل (عضوية الحواالت) وأي عالقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك ،وأن يكون البحث
كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو املستند املفتوح بموجبه الحساب ،مع االلتزام باآلتي:
 أن يشمل البحث املؤسسات الفردية اململوكة للمستعلم عنه ،ومشاركاته في الشركات ،وأن تنص البنوك في إفادتهاللمؤسسة على شمول البحث لهذه الحسابات والتعامالت ،إال في حال نص طلب الكشف على عالقة/عملية محددة
فيجاب على الطلب املحدد فقط.
 ضمان سالمة وصحة املعلومات املرسلة إلى املؤسسة تنفيذا ملتطلبات هذه القاعدة. في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا طبيعيا؛ فيجب أن يشملالكشف جميع ما تم ذكره مسبقا في هذه القاعدة ،إضافة إلى املؤسسات واملحالت التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقا
ملبدأ وحدة الذمة املالية ،وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محال تجاريا بعينه فيقتصر الكشف عن العالقات
العائدة لها دون صاحبها.
 في حال طلب الكشف عن األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية التي تخص شخصا طبيعيا؛ يتم االكتفاء باإلفصاحعن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص ،وال يتم اإلفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصا أو
ُ
أسهما فيها ،أو املشارك في ملكيتها ،وينطبق ذلك على الحسابات املشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب املشترك ونسبة
مشاركة العميل املطلوب اإلفصاح عن عالقاته مالم ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك.
 .1-1-10الحجزعلى األرصدة والحسابات والعالقات املصرفية:
على البنوك االلتزام باآلتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات واألرصدة والعالقات املصرفية بناء على طلب
املؤسسة وفق التعليمات املنظمة لذلك:
 -إذا كان املطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على املبلغ
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املحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر املبلغ ،وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على
الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب ،تحويل… ،إلخ) والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال املبلغ
املحدد وعدم فتح حسابات جديدة.
أن يشمل الحجز كافة األرصدة الدائنة في الحسابات والعالقات املصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك
العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر ،والحسابات املشتركة ما لم ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك.
إذا تضمن الطلب حجزا تحفظيا أو تنفيذيا على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على املبلغ املطلوب فقط ،وحال توافر
املبلغ املطلوب حجزه يتم إبالغ املؤسسة بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات واملبالغ األخرى.
إذا كان طلب الحجز محدد املدة ،فيتم الحجز إلى حين انتهاء املدة املحددة ورفع الحجز تلقائيا بمجرد انتهاء املدة.
يجب على البنوك عند إجراء الحجز االلتزام بالتعليمات املتعلقة بالخصم من رواتب املوظفين (أال يتجاوز املحجوز من
الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات املؤسسة) واملتقاعدين (أال يتجاوز
املحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات املؤسسة) وتعليمات
برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين املحولة أو املفتوحة بالبنك ،وأي تعليمات متعلقة باملبالغ املستثناة من
الحجز ،كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه املبالغ املستثناة عن طريق أجهزة الصرف اآللي.

 .2-1-10منع البنوك من التعامل مع العميل:
 على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة عالقاتهاملصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء عالقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة ،وأن يكون املنع فيما
يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها ،وأال يشمل ذلك كون الشخص وليا أو وصيا أو وكيال أو مفوضا بإدارة
الحسابات غير املفتوحة باسمه ،ما لم ينص طلب املؤسسة على خالف ذلك.
 في حال كان طلب منع التعامل محدد املدة؛ فيتم املنع إلى حين انتهاء املدة املحددة فقط ،ويرفع منع التعامل تلقائيابمجرد انتهاء املدة.
 في حال كان طلب منع التعامل مقترنا بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءاتالحجز.
 .3-1-10االستقطاع الجبري من الحسابات:
 يقصد باالستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر املؤسسة بناء على طلب من الجهات املخولة نظاما ،يقومالبنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.
 تمثل االستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون األخرى ،ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة منالبنوك لضمان تنفيذه.
 يكون تنفيذ طلب املؤسسة باالستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خالل الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل ،وأنيكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة ،ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذه ،ويستثنى من ذلك في حال نص طلب
املؤسسة على االستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خالله.
 .2-10التجميد بسبب الوفاة أو اإلفالس أو فقد األهلية:
 .1-2-10اإلخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد األهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية
بموجب نظام اإلفالس أو التصفية بموجب نظام الشركات:
أوال :على البنك – استنادا إلى األنظمة املرعية – وقف املعامالت الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو
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بأي من اآلتي:
استالمه إخطارا رسميا من الجهة املختصة ٍ
أ -وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
ب -تقييد أهلية صاحب الحساب /أو أحد أصحاب الحساب.
ج -صدور قرار قضائي أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
د -افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس لصاحب الحساب.
ثانياُ :يراعى في شأن ما ورد أعاله ما يلي:
 عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ)و(ب) من البند (أوال) الوارد أعاله.
 تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أوال) الوارد أعاله من قبل املصفي املعين بموجب قرار التصفيةالقضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء ،على أن يراعى أن يكون القرار شامال لتعيين املصفي والقيود املفروضة
على سلطاته ،واملدة الالزمة للتصفية (على أال تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة
أو الشركاء) ،ويستثنى من حكم هذه الفقرة ،والفقرة (ج) من البند (أوال) الوارد أعاله ،في حال وجود نص في عقد
تأسيس الشركة أو نظامها األساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في
العقد أو النظام أو االتفاق –بحسب األحوال–.
 يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أوال) الوارد أعاله أمين التصفية أو لجنة اإلفالس بحسب ما يحدد فيقرار املحكمة املختصة.
 الشيكات املحررة قبل وقوع أي من الحاالت الواردة في البند (أوال) أعاله ما لم يرد بشأنها أمر قضائي. .2-2-10طلب الورثة واألولياء واألوصياء من البنوك الكشف عن تعامالت وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي األهلية
ومن في حكمهم.
 .1-2-2-10كشف وإدارة حسابات املتوفى:
 في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن تعامالت أو أرصدة حسابات أو عالقات مصرفية تخصمورثيه ،على البنك االستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات والوثائق الالزمة التي تخوله ذلك ،ومنها حدا
أدنى شهادة الوفاة ،وصك حصر اإلرث (أو صورة طبق األصل) املتضمن أسماء الورثة ومنهم املتقدم لالستعالم ،وفي
حال ما إذا كان املتقدم للبنك وكيال شرعيا عن الورثة جميعا أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية
التي تخوله حق االستعالم أو الكشف عن أرصدة املورث .ويتم تزويد املتقدم بالنتيجة كتابة ،مع مراعاة الدقة في
النتيجة ،وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص املتوفى ويحتفظ البنك بصورة من اإلفادة موقعا عليها من
املستلم باالستالم.
 إلدارة حسابات املتوفى بعد تجميد األرصدة ووقف التعامالت بسبب الوفاة ،يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحقفي الحساب ،والصرف لهم بناء على املستندات النظامية والشرعية ومنها حدا أدنى صك (أو صورة طبق األصل) حصر
اإلرث ،وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك ،وقرار الصرف أو التوزيع إما
رضاء أو من املحكمة املختصة .وإذا تعذر توافر أي من املستندات املطلوبة فيما يتعلق بالوافد املتوفى؛ للبنك بعد
الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد املتوفى ومناولة ورثته ،ويجب
على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة املنصوص عليها في القاعدة رقم (.)1-1-200
 يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إال بأمر قضائي ُيبلغ للبنكعن طريق املؤسسة.
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 .2-2-2-10كشف حسابات فاقد األهلية:
 في حال تقدم أي شخص للبنك لالستعالم والكشف عن وجود تعامالت أو أرصدة حسابات أو عالقات مصرفية تخصفاقد األهلية ،على البنك االستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود املستندات الالزمة التي تخوله ذلك ،ومنها حدا أدنى
الصك الشرعي (أو صورة طبق األصل) الذي يثبت الوالية أو الوصاية على فاقد األهلية ،ويتم تزويد املتقدم بالنتيجة
كتابة مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العالقات املصرفية التي تخص الشخص فاقد األهلية ،ويحتفظ البنك
بصورة من اإلفادة موقعا عليها من املستلم باالستالم ،على أنه يحظر تزويد األوصياء أو األولياء بكشوف الحسابات أو
حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الوالية .ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة
(املحجور عليه واملعاق ...الخ).
 -11خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وإعطاؤهم األولوية في تقديم الخدمات:
على البنوك إعطاء األولوية والعناية القصوى للعمالء من ذوي االعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع
إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.
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الباب الثالث :القواعد اإلجرائية
 / 100التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية:
 -1إثبات الشخصية للعميل:
 على البنك الحصول على نسخ الوثائق واملستندات املطلوبة والتأكد من مطابقتها لألصول .ومصادقة هذه النسخ. على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة األصل والصورة .والتأكد من عدم إجراء أي عملية ألي عميل إالبعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات املحددة للعمالء املذكورة في هذه القواعد.
 يتعين على البنك التعرف والتحقق من املفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية. -2املستندات املطلوبة لفتح حساب بنكي:
أ .نسخة طبق األصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو االعتباري.
ُ
ب .اتفاقية فتح الحساب تعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على اآلتي كحد أدنى:
 املعلومات الشخصية :االسم ،والجنسية ،ورقم الهوية ،وتاريخ سريان الهوية ،والعنوان الوطني ،واملهنة ،ووسائل االتصال. املعلومات املالية :مصدر الدخل (األساس ي/اإلضافي) ،وحجم الحركة املالية املتوقعة على الحساب (إيداع/سحب) ،والغرضمن فتح الحساب.
 شروط وأحكام االتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.. نموذج التوقيع (التوقيع الشخص ي ،بصمة اإلبهام ،الختم الشخص ي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك. معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم. إقرار من العميل بالتالي: أنه غير ممنوع نظاما من التعامل معه ،وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط
ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
 أنه مسئول أمام الجهات املختصة عن األموال التي يودعها شخصيا أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه
إذا ما تصرف بها هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسميا عند علمه بوجودها في حسابه .كما يقر
بأن األموال املودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سالمتها ،وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أي أموال
غير مشروعة أو مزيفة فإنه ال يحق له استردادها أو التعويض عنها.
 التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك ،أو كل فترة (يحددها البنك) على أال تزيد عن خمس سنوات،
وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها ،وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
 حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى املبالغ املقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن املبالغ ناتجة
عن عمليات احتيال مالي.
 أنه املستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
 على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (لألشخاص االعتباريين) املعلومات التالية -كحد أدنى:- معلومات أعضاء مجلس اإلدارة.
 معلومات مديري الشخص االعتباري حسب حالته.
 معلومات املفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
 التحقق من امللكية وصوال إلى املستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة وامللكية.
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 -3ضوابط فتح الحسابات البنكية لألشخاص الطبيعيين عن بعد:
‒ ُيقصر استخدام هذه الخدمة على فتح الحسابات الجارية فقط ،وأال يترتب عليها أي تعامالت ائتمانية أو تمويلية ،ومن ذلك
على سبيل املثال ال الحصر :اصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيالت ائتمانية .إال بعد زيارة العميل للفرع.
‒ عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن ُبعد للعمالء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
‒ عدم السماح بتوفير هذه الخدمة ملن هم دون سن ( )18سنة هجرية ،وملن هم خارج اململكة.
‒ تقدم الخدمة لألفراد املواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) واملقيمين (حاملو وثيقة اإلقامة).
‒ يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل ،وتقع مسئولية
التحقق على عاتق البنك نفسه.
‒ يتعين وضع معايير إلدارة املخاطر املرتبطة بهذه الحسابات قبل املوافقة على فتح الحساب تجنبا لفتح الحسابات لألشخاص
املمنوع التعامل معهم أو غير مكتملي األهلية أو من في حكمهم.
‒ وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف اآللي للحساب البنكي.
‒ يستوفى من العميل املستندات واملتطلبات املشار إليها في الفقرة ( )2أعاله ،باستثناء اآلتي:
 نسخة طبق األصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو االعتباري.
 نموذج التوقيع (التوقيع الشخص ي ،بصمة اإلبهام ،الختم الشخص ي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.

 -4بطاقة التعريف بالحساب:
على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة مالئمة) ببيانات تعريف بالحساب موضحا فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم اآليبان
بما يؤكد فتح الحساب.
 -5فتح الحساب من دون إيداع:
على البنك قبول طلب فتح حساب ألي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال املستندات والشروط املطلوبة لعملية فتح الحساب،
كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه ،وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خالل مدة ( )90يوما فيجب
على البنك قفل الحساب ،ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة املالية على فتحها دون إيداع
أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أيا كانت.
 -6خدمة وتعامل الكفيف واألمي:
 على البنك فتح حساب ألي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك ،ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه ،وللعميلالكفيف أو األمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف املصرفي واالنترنت) ،وذلك بعد اطالعه على
الشروط والضوابط املتعلقة بهذه الخدمات ،وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره
وإدراكه ملخاطر استخدامها ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خالل هذه النوعية من الخدمات.
 ُيقدم كل من الكفيف واألمي قارئا لهما لإلجراءات البنكية املتخذة واملستندات واألوراق التي يستوفيها البنك ،بحيث يكونالقارئ حاصال على وثيقة إثبات الهوية وبالغا لسن الخامسة عشرة قادرا على القراءة على سمع املقروء له وشاهدا على ذلك،
وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية باإلضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
 في حال طلب العميل (الكفيف أو األمي) االستغناء عن القارئ املطلوب إحضاره؛ فيتم تعريفه باإلجراءات البنكية من قبلأحد موظفي خدمة العمالء ،ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب التوقيعات املعتمدة (مدير
الفرع أو مدير العمليات) بما يوضح إطالع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها
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عليه.
 على كل من العميل (األمي والكفيف) أن يقدم بصمة إلبهامه وختما شخصيا كنموذج لتوقيعه ،وفي حال ما إذا رغب ُأي منهما
في استخدام التوقيع الشخص ي (اليدوي) كنموذج للتوقيع؛ فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناء على
رغبته واختياره وعلى مسئوليته.
 -7الحسابات البنكية بالعملة األجنبية:
يمكن للعمالء فتح حسابات بالعمالت األجنبية املتاحة ،وللعميل اإليداع والسحب بالعملة األجنبية ،وفي حالة عدم توافر تلك
العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم واملصاريف االعتيادية املترتبة على مثل تلك املعامالت.
 -8تعدد الحسابات البنكية:
يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك ،على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ( )CIFلكافة الحسابات ،على أنه يحظر
استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.
 -9مقابلة العميل:
مع مراعاة أحكام هذه القواعد ،فإنه كقاعدة أساسية ال يسمح بفتح حسابات لعمالء جدد إال بعد مقابلتهم من قبل البنك ،ما
عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على املعلومات الشخصية للطرفين ،كما تطبق
هذه القاعدة أيضا عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.
 -10زيارة العمالء في مقارهم للظروف االستثنائية:
يمكن للبنوك في الحاالت الخاصة واالستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية)
تكليف اثنين من املوظفين أو اثنتين من املوظفات أو أكثر من البنك (صالحيات مختلفة) ملقابلة العمالء في مقارهم واستيفاء
البيانات واملستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد ،وعلى البنك وضع اإلجراءات والسياسات املناسبة لسالمة التطبيق.
-11خدمة الحواالت والشيكات:
 1-11الحواالت الصادرة والشيكات املباعة:
يحظر على البنوك تقديم خدمة الحواالت الصادرة والشيكات املباعة إال للعمالء الذين لديهم حسابات معها فقط .ويكفي
رقم العميل في نظام الحواالت العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بهذه الخدمة فقط،
شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعمالء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف
مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية املفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد،
وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان
الهوية ومطابقة االسم وحدود التعامل للعمالء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.
 2-11الحواالت الواردة والشيكات املشتراة:
يسمح بقبول الحواالت الواردة والشيكات املشتراة في الحاالت التالية:
 إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه؛ فيسمح بصرف الحوالة أوالشيك نقدا إلى املستفيد أو وكيله الشرعي.
 إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب املحول إلى حساب املحول إليه. -إذا كانت الحوالة واردة من خارج اململكة باسم املستفيد الشخص ي؛ فال يسمح بصرفها إال من خالل حساب بنكي.
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 -12الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية:
على البنوك فتح الحسابات البنكية لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين التي ال تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة
من اإلدارات املعنية بالبنك خالل يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب ،وخالل يومي عمل لتلك الحسابات التي
يستوجب لفتحها موافقات خاصة .مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب
فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابيا.
 / 200القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص الطبيعيين:
 / 1-200األشخاص الطبيعيون املقيمون في اململكة:
يسمح لهؤالء األشخاص بفتح الحسابات البنكية واالستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في اململكة وفقا
للشروط املنظمة لتلك الخدمات ،وذلك على النحو اآلتي:
 / 1-1-200األشخاص الطبيعيون السعوديون:
 املواطنون واملواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين واملواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة للقصر.
 األشخاص الطبيعيون السعوديون املعفيون من الصورة الشخصية:
ال يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية املدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إال بموجب خطاب رسمي من
وزارة الداخلية يبلغ عن طريق املؤسسة.
 القاصرون:
 تفتح الحسابات البنكية للقاصرين سنا أو عقال ممن هم دون سن ( )15سنة هجرية بمعرفة وتوقيع األب أو الولي أو الوص ي،
وعلى األب أو الولي أو الوص ي أن يقدم وثيقة هويته األصلية وصورة من شهادة امليالد للقاصر أو من سجل األسرة للعائلة،
وصورة طبق األصل من صك الوالية/الوصاية الصادرين من املحكمة بالنسبة للولي والوص ي ،وأن يكون الحساب باسم
القاصر بينما يتم تشغيله من قبل األب أو الولي أو الوص ي -بحسب األحوال ،-وال يصرف للحساب دفتر شيكات إال بعد بلوغ
القاصر سنا لسن ( )18سنة هجرية.
 في حال بلوغ القاصر سنا لسن ( )15سنة هجرية ورغب األب أو الولي أو الوص ي -بحسب األحوال -فتح حساب له بعد بلوغه
هذا السن؛ فال يسمح بذلك إال بموجب وثيقة الهوية الوطنية .أما في حال ما إذا رغب القاصر سنا فتح حساب له من قبله
مباشرة بعد بلوغه سن ( )15سنة فيسمح له بذلك.
 في حال بلوغ القاصر عقال لسن ( )15سنة هجرية؛ فتفتح الحسابات البنكية له بمعرفة وتوقيع األب أو األم أو الولي أو
الوص ي ،ويدار من قبل األب أو األم أو الولي أو الوص ي ،على أن يقدم األب أو األم أو الولي أو الوص ي وثيقة هويته األصلية،
ووثيقة هوية القاصر عقال ،وصورة طبق األصل من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر عقال ،وصورة طبق األصل من
صك استمرار الوالية لألب على ابنه القاصر عقال ،أو صورة طبق األصل من صك الوالية أو الوصاية للولي أو الوص ي على
القاصر عقال بحسب األحوال.
 تفتح الحسابات البنكية باسم املحضون من قبل الحاضن ،وعلى الحاضن أن يقدم وثيقة هويته األصلية وصورة من شهادة
ميالد املحضون أو صورة من سجل األسرة ،وصورة من الصك املنصوص فيه على حق الحاضن باستالم املبالغ التي تصرف
للمحضون.
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حسابات األشخاص ذوي االعاقة  -معاقو/فاقدو األطراف العلوية :-
تفتح الحسابات البنكية لهؤالء األشخاص الذين ال يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط واملتطلبات التالية:
الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة اإلقامة.
اعتماد ختم العميل بديال عن التوقيع الشخص ي على جميع املستندات والتعامالت البنكية.
يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصيا إلى فروع البنك ،وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو
خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف املصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفى منه
في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك
الخدمات تحت مسئوليته.
يتم تعريف العميل باإلجراءات إن تطلب األمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفى
توقيعهما على كل معاملة أو عالقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع.

 املحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم املحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا األخير.
ويجب أن يقدم املمثل الشرعي أصل املستندات املؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
 األطفال من ذوي الظروف الخاصة:
 يقصد بهم األطفال مجهولو األبوين ممن يولدون في اململكة من أبوين مجهولين ،واألطفال الذين يولدون ألب غير شرعي،واألطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو األقارب بسبب الوفاة أو االنفصال بين الزوجين أو سجن األم أو
معد أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة .وهم
إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو ٍ
يقيمون لدى الفروع اإليوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية مثل الحضانة ،والتربية االجتماعية ،ومؤسسة
التربية النموذجية ،والجمعيات الخيرية املعنية برعاية األيتام أو لدى األسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميالد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن
الخامسة عشرة من العمر.
 تفتح الحسابات البنكية لهؤالء األطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعيةبالوزارة مرفق به صورة من شهادة امليالد للطفل مصادق على مطابقتها لألصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما
أحضرت إليه ،وعلى أال يتم الصرف (السحب) من الحساب إال بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية
االجتماعية أو وكيل الوزارة املساعد لشئون الرعاية .أما بالنسبة لألطفال املقيمين لدى األسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه
عند تقدم تلك األسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة
صادرة من مدير عام رعاية األيتام أو من مدير عام الشئون االجتماعية في مختلف مناطق اململكة تحدد اسم الطفل واألسرة
الراعية (الكافلة) له واسم املواطن وزوجته وصورة مصادق عليها باملطابقة لألصل لشهادة امليالد وصورة وثيقة الهوية
لألسرة واملعلومات الشخصية لهم ،على أن يدار الحساب من قبل األسرة سحبا وإيداعا إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة
عشرة) .وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديال لشهادة امليالد.
 نزالء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزالء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين لإلدارة العامة للسجون ،وعلى البنك
الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في املدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين
ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب ،وعلى البنك تكليف الصراف األول بالفرع أو مسئول خدمات العمالء أو أي
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مسئول أعلى بالشخوص للسيارة األمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة
( )100وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك .كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس
اآللية واإلجراءات ،وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية
الرسمي كهوية لها.
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الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزالء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط اآلتية:
يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك املراد فتح الحساب لديه ،مع تحديد
الغرض من فتح الحساب.
يكون مسمى الحساب (املديرية العامة للسجون  /سجون منطقة  / ....سجن  – .....حفظ أمانات نزالء السجن) ،ويطبق على
الحساب إجراءات تحديث الحسابات.
يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على األقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع املكلف بأمانات السجناء في السجن
أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من املفوضين ،أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزالء السجون إلى
حساب السجين نفسه ،أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.
يتم اإليداع من الحساب نقدا عن طريق فرع البنك ،أو شيك في حال كانت األمانة شيك مسحوب ألمر السجين ،ويكون
اإليداع من قبل املفوضين على الحساب أو املخولين من قبلهم ،ويمكن تقديم خدمة اإليداع النقدي في جهاز الصراف اآللي في
حال توافره في إدارة السجن ،وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم  /السجن – أمانات نزالء السجن ،ويسلم رقمها السري
إلى مدير السجن ،وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة اإلنترنت والهاتف املصرفي لالطالع على األرصدة واالستفسار عن العمليات
فقط ،بناء على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.

 الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم البنك إخطارا رسميا بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استنادا إلى األنظمة ذات
العالقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:
 .1العمل بما تضمنته القاعدة اإلشرافية (.)2-10
 .2تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة  )............أو فتح حساب جديد بهذا االسم.
 .3اعتماد صك (أو صورة طبق األصل) حصر اإلرث إثباتا للهوية الستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد لألرصدة.
 .4اعتماد رقم صك حصر اإلرث رقما لهوية الحساب ،وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي املحكمة التي أصدرت الصك.
 .5يكون صاحب الصالحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكالءهم مجتمعين أو منفردين ،ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات
الورثة الشخصية وكذلك الوكالء املفوضون وكذلك الوكالة/الوكاالت الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور
هوياتهم.
 .6يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد املفوضون في الفقرات أعاله ،بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية
وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه األحكام الواردة في الفقرة ( )5من القواعد
اإلشرافية والرقابية.
 .7يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
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 الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:
 .1صورة من قرار الجهة القضائية القاض ي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صالحياته.
 .2صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي.
 .3صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن.
 .4صورة من املستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك
حصر اإلرث إذا كان محل النزاع قائما على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائما على شركة) ويقاس على
ذلك في جميع األحوال.
ُ .5يوضح اسم الحساب الغرض منه باإلضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية).
ُ .6يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتا للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.
ُ .7يعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقما لهوية الحساب ،وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان اإلصدار هي الجهة القضائية التي
أصدرت القرار.
 .8يكون صاحب الصالحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.
 .9مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية ،ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصالحية
بالتوقيع وفقا للفقرة ( )8وإذا لم يتم عليه أي حركة خالل خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه األحكام الواردة في
الفقرة رقم ( )5من القواعد اإلشرافية والرقابية.
 .10يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
 / 2-1-200األشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية باإلضافة إلى العنوان في اململكة
(بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق األصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي
يشهد بإقامته في املكان املحدد) وعنوانه في بلده ،كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو
خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.
 / 3-1-200األشخاص الطبيعيون الوافدون واملقيمون في اململكة:


الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية اإلقامة سواء تلك الصادرة من إدارة
الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كاإلقامات املمنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية واملعاهد الحاصلين على
منح دراسية أو دورات تدريبية أو اإلقامات الصادرة عن إدارة شعبة املراسم بوزارة الخارجية أو غيرها .وعنوانه الوطني في
اململكة وعنوانه في بلده.

 الوافد املرافق (املدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غيرمصرح له بالعمل"):
تفتح الحسابات البنكية لهم ،وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين ،وعند االشتباه
باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر األموال املودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك
الحسابات (غير املصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية.
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 في حال ما إذا كان الوافد املدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابنا ملواطنة سعودية من أب غير سعوديفيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم املستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية .مع تطبيق
املتطلبات املشار إليها أعاله.
 في حال ما إذا كان الوافد املرافق املدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصةوتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك ،فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1صورة من وثيقة هوية اإلقامة.
 .2طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة املتعاقد معها.
 .3تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد.
 .4خطاب من اإلدارة العامة للجهة التعليمية املتعاقدة مع طالب فتح الحساب ،يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها
بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب واملكافآت .وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب .ويرفق به اآلتي:
‒ نسخة من اإلشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصالحية ومصادقا عليها من الجهة
املتعاقدة.
‒ نسخة من الترخيص الصادر للجهة املتعاقدة من الجهة املشرفة.
‒ نسخة من شهادة الصالحية الصادرة باسم الوافد من الجهة املشرفة مصادقا عليها من الجهة املتعاقدة.
‒ تعهدا بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب.
‒ يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق.
‒ موافقة إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 إذا كان الوافد املدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصرا (دون سن  15سنة) فيتم تشغيل الحساب منقبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في اإلقامة في اململكة) ،إال إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب
القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي .وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن ( )15سنة وحصل على بطاقة إقامة
مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة والده أو الولي أو الوص ي (حسب األحوال)
على فتح الحساب ،وأال يصرف له دفتر شيكات إال بعد بلوغه سن ( )18سنة.
 .5تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية املخاطر.
ً
 الوافد املقيم بموجب اإلقامة املؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوما) في جوازالسفر:
 األشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات:تفتح الحسابات البنكية لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم املالية خالل فترة اإلقامة املؤقتة ،وفق الضوابط
اآلتية:
 .1يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب ،ينص فيه على أن صاحب  /أصحاب الحساب /
الحسابات يعمل  /يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية اإلقامة لعدم إكمالهم تسعين يوما من تاريخ القدوم ،ويحدد
في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر األموال ومقدار أجره .وعلى البنك االطالع على أصل/أصول
جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل.
 .2تعهد من صاحب العمل بإبالغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خالل هذه الفترة (الثالثة أشهر من قدومه).
وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بالغ املغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب ،وفي حال تعذر
ذلك يستمر تجميد الحساب ،وبعد مض ي تسعين يوما على نهاية الثالثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد

31

.3

.4
.5
.6
.7



.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

حسابه املترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم ( )3الخاصة بقواعد تجميد
الحسابات.
مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصيا واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب ،ويستوفي البنك أيضا املستندات
والبيانات املطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية اإلقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية اإلقامة فور صدورها
(خالل الثالثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب،
والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة اإلقامة فور انتهاء الثالثة أشهر من تاريخ دخول اململكة.
موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك.
يصنف الحساب في هذه املرحلة ضمن الحسابات عالية املخاطرة.
يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة ،وال يسمح خالل هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب وال بطاقات االئتمان وال
أي من الخدمات األخرى ،ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف اآللي وعمليات التحويل.
ال يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثالثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) اململكة إال بعد مقابلة
صاحب الحساب ،وتحقق البنك من وثيقة هوية اإلقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك اإلجراءات ذاتها املطبقة على
الحسابات البنكية األخرى.
األشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة ألداء مهام لجهات في اململكة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة
مع جهات حكومية أو شبه حكومية ألداء مهام محددة ،أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية
وما شابهها ،بعد استيفاء املتطلبات التالية:
صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة.
خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة
املذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في اململكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر األموال التي
ستودع وحجمها.
تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة
التأشيرة ،وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب ( )6أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى اململكة ،ويجدد ملدة
مماثلة أو أقل مع مراعاة صالحية التأشيرة ،وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال
مغادرة الوافد اململكة نهائيا إلقفال الحساب.
يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط ،وال يسمح بتزويده
بدفتر شيكات.
يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية املخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسئولي االلتزام.
موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
َ
في حال خروج الوافد نهائيا ومن ثم ق ِدم للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة ألي من املهام أعاله للجهة ذاتها أو لجهة أخرى
فعلى البنك تطبيق املتطلبات الواردة في الفقرات أعاله كافة .ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم ( )2-3من
القسم ثانيا :القواعد اإلشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب.

 الشخص الطبيعي الحاج األجنبي:
ال يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) األجنبي املمنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو
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مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية ،وإنما يسمح له بإجراء التعامالت البنكية خارج الحسابات حسب ما ورد في
الفقرات ( )10و( )11من التعليمات العامة أعاله.
 التحويل من خالل حساب بنكي أو بموجب عضوية حواالت:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى من قدوم الوافد إلى اململكة أو حصوله على وثيقة اإلقامة
خالل تلك املدة تنفيذ أي تحويالت لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إال من خالل حساب بنكي باسمه .ويكفي رقم العميل في
نظام الحواالت العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعمالء املتعاملين بهذه الخدمة فقط ،شريطة أن يستوفي
البنك البيانات الشخصية للعمالء ووثيقة هوية اإلقامة وأن يبني رقم العميل على رقم اإلقامة ومراعاة تطبيق الجوانب
الرقابية للحسابات على نظام الحواالت كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة االسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل اإلقامة غير
املمغنطة وحدود التعامل وغيرها.
 حد التحويل خالل فترة تأشيرة العمل  3شهور
الحد األعلى ملبلغ التحويل أو الشيكات املسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خالل الثالثة أشهر األولى من قدومه للعمل وقبل
حصوله على وثيقة هوية اإلقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ ( )10.000عشرة آالف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة .وهذا
الحد ينطبق على املهن الفنية كاألطباء واملهندسين والوظائف اإلدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما
املهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد األعلى للحوالة الواحدة مع نوع املهنة املحددة في التأشيرة في جواز السفر.
وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خالل هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات املنفذة.
 املقيم املعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد املقيم بموجب وثيقة هوية اإلقامة املدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله ،بفتح
حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية اإلقامة ،وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.
 الوافدون العاملون لدى أشخاص في اململكة بدون إقامة:
ال يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في اململكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون
وثيقة إقامة ،حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة ،وتبلغ للبنك عن طريق املؤسسة ويبلغ
عن اإلجراءات الالزم استيفاؤها.
 حاملو اإلقامات سارية املفعول بدون جوازسفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية
بموجب اإلقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
 الوافدون حاملو جوازالسفرالسعودي:
ال يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض األشخاص الطبيعيين الوافدين إال بعد
إحضار وثيقة اإلقامة ،وال يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل اإلقامة ساري املفعول .وفي الحاالت
التي ال يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة املؤسسة لفتح
الحساب املشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية ،بحيث تزود املؤسسة برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب،
ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية املخاطر ليخضع للرقابة املستمرة.
 توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
ال يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحاالت التالية:
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 الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس ،واألقارب لهما من الدرجة األولى.
 الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم ،على أن يكون منصوصا في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
 الوافدة املقيمة وزوجها السعودي.
 الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
 الوافد املقيم وزوجته السعودية.
 الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهما املذكورون يحملون إقامة /إقامات ،وأن يسجل البنك رقم اإلقامة املستقل
الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.
 التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يسمح للوافد املقيم بإصدار أوامر مستديمة ملدة عام واحد فقط ،على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة ألشخاص أو
خالفه إلى داخل اململكة أو خارجها على أن يكون محدودا بمرة واحدة في الشهر وملبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره
لوضع مخاطر العميل .ويلزم تعبئة الطلب من قبل العميل نفسه وبحضوره شخصيا للبنك إذا رغب في تجديد أوامر الدفع
على أن يراعى مدة سريان اإلقامة ونفاذها.
 / 4-1-200أفراد القبائل :القبائل النازحة  /قبائل الربع الخالي:
تفتح الحسابات البنكية لهؤالء األشخاص املقيمين في اململكة ملدة إقامتهم ،وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية
اإلقامة واملدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي) .ويطبق على هذه الفئة من
العمالء املتطلبات اإلشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين األفراد املقيمين في اململكة الواردة في هذه القواعد.
 / 5-1-200البلوشيون والتركستانيون:
تفتح الحسابات البنكية للعمالء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب اإلقامة ،دون مطالبتهم بأصل جواز السفر
أو صورة منه .ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعامالت بنكية أخرى مطالبة العميل
بإيضاح مكان اإلقامة داخل اململكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقا من الغرفة
التجارية أو الجهة الرسمية املشرفة التي يعمل تحت إشرافها .وإذا لم يكن يعمل وخلت اإلقامة من وجود جهة
يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة املقيم فيها (الحي ،املحافظة أو البلدة) مصدق عليه من
قسم الشرطة التي يتبعها العمدة ،وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب.
ويتطلب تحديث هذه املتطلبات سنويا.
 / 6-1-200مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية املفعول املسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة
التأشيرة مع البطاقة التعريفية املمنوحة من جهة العمل .وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.
 / 7-1-200الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى املنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خالل سجالت
إلكترونية مسبقة الدفع:
يسمح للبنوك بتمكين عمالئها من صرف رواتب العاملين لديها من خالل سجالت إلكترونية مسبقة الدفع ،مع االلتزام
بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع املسبق في اململكة.
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 / 8-1-200البطاقات االئتمانية للوافدين غيراملقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة:
يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير املقيمين
العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري
ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد آلخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقالتهم بما
في ذلك اململكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقالتهم محليا ودوليا بموجب بطاقات ائتمانية
شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:
 .1إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية املقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون.
 .2أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة االئتمانية الجيدة والوضع املالي الجيد.
 .3أن يكون جميع األشخاص املطلوب إصدار البطاقات االئتمانية أو الخصم يعملون لديها ،واستيفاء املستندات التي تثبت
ذلك.
 .4أن تضمن الشركة خطيا االستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها
املمنوحة لهم.
 .5أن تكون الشركة هي امللتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين املسلمة لهم.
 .6أال يتجاوز الحد االئتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العمالء كل بحسب فئة البطاقة.
 .7أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
 .8أن تزود الشركة البنك باالتفاقية املوقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد املسؤولية إلصدار هذه البطاقات والتعامل بها.
 / 9-1-200الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع ديات الصلح:
يتعين على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي:
ً
أوال :أن أي عملية لجمع املبالغ املالية للصلح يجب أال تتم إال بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها
إمارة املنطقة.
ً
ثانيا :إذا صدرت موافقة وزير الداخلية ،تقوم إمارة املنطقة بمخاطبة املؤسسة لطلب فتح الحساب للتبرعات محددا
فيه اسم البنك بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته).
 .2صورة من الصك (أو صورة طبق األصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار
املبلغ املالي املطلوب مقابل الصلح ،على أن ُيوضح في الصك املدة الزمنية املتفق عليها لتقديم املبلغ.
 .3أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة املنطقة وال يكون ألي طرف من أطراف القضية أي صالحية على
الحساب نهائيا.
ُ .4تحدد إمارة املنطقة أسماء املفوضون بإدارة الحساب (اإلشراف على الحساب ومتابعة اإليداعات) مع إرفاق صور
هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة االتصال بهم.
 .5عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.
 .6أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة  .....تبرعات دية " يكتب اسم املجني عليه كامال ").
ُ .7يو ِقف البنك الحساب تلقائيا في حال اكتمال املبلغ املطلوب ،بحيث ال يقبل أي مبلغ إضافي.
 .8أن تكون صالحية الحساب ملدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقص ى ،وبعد انتهاء هذه املدة يوقف الحساب ،على أن يستمر
التعامل به بموجب خطاب من املؤسسة بناء على طلب من إمارة املنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
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.9
.10
.11

.12
.13
.14

إذا اكتمل املبلغ املطلوب تصرفه إمارة املنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق املحكمة.
في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من املبلغ األصلي املقرر في صك التنازل الشرعي ،فيجب أن يتم ذلك بموجب صك
شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل املتضمن املبلغ املتفق عليه.
ُ
إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به ،أو تنازل أولياء الدم عن املبلغ تعاد املبالغ املودعة املعروف أصحابها
من واقع نماذج اإليداع ،أما املبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير ،فتعرض إمارة املنطقة أمرها على سماحة
املفتي ليتم التصرف فيها بناء على فتوى شرعية( .وهذا املتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة
املنطقة يسلم للبنك من قبل املخولين).
ُيفتح حساب واحد فقط لكل دية ،وال يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال املبلغ املقرر وإصدار الشيك املصرفي.
تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات ألغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا املتعلقة بأرش
اإلصابات.

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

.1
.2
.3
.4
.5

تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصيا أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو
خليجي فقط .وعلى البنوك أن تحصل على اآلتي:
صورة الهوية الوطنية.
صورة جواز السفر (إن وجد).
تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخص ي.
طلب فتح الحساب.
نموذج توقيع.

 يشترط استيفاء املستندات من قبل موظفي البنك املحلي مباشرة أو من خالل بنك مراسل خليجي مقيم في الدولةالخليجية التي يقيم بها .على أن يقوم البنك الخليجي باملصادقة على كافة املستندات املستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم
اإليداع والسحب والتحويل عن طريق البنك املراسل .كما يسمح باستيفاء املستندات واإليداع والسحب والتحويل من
خالل بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي ،وال يسمح بقبول اإليداعات النقدية
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للحساب من قبل طرف ثالث.
 ال يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إال إذا حضر إلى اململكة وقدم بيانات تثبت إقامتهفي اململكة ،وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (ُ )2-1-200ويعدل وضع حسابه.
 / 3-2-200األشخاص الطبيعيون غيرالسعوديين وغيرالخليجيين غيراملقيمين في اململكة:
يحظر على البنوك أن تفتح حسابا بالريال السعودي أو بالعمالت األجنبية أو أي حساب آخر لهم إال بموافقة خطية
من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر املؤسسة ،ويكون ذلك بموجب جواز السفر.
 / 300القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين:
 / 1-300األشخاص االعتباريون املقيمون (بما فيها السفارات واملنظمات الدولية متعددة األطراف):
 /1-1-300املؤسسات واملنشآت واملحالت املرخص لها:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على املستندات املطلوبة من كل منها وهي كاآلتي:
 .1صورة السجل التجاري للمؤسسة أو املحل.
 .2صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا لنشاط املنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
 .3التعرف والتحقق من هوية مالكي املنشأة حسب االسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص ،والتأكد من بيانات
الهوية وسريان مفعولها.
 .4صور هويات األشخاص املفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
 / 1-1-1-300املنشآت ذات األغراض الخاصة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تفتح الحسابات البنكية لهذه املنشآت بعد استيفاء صور املستندات اآلتية:
ترخيص املنشأة ذات األغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق املالية.
الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة املختصة.
النظام األساس ي للمنشأة.
التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (األشخاص الطبيعيون)  /التراخيص أو السجالت التجارية (األشخاص
االعتباريون) ألعضاء مجلس اإلدارة املسجلين.
قرار صاحب الصالحية في املنشأة بتفويض األشخاص املعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
هويات األشخاص املفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (األشخاص الطبيعيون)  /التراخيص أو السجالت التجارية (األشخاص
االعتباريين) ملالك املنشأة ذات األغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام األساس وتعديالته.

 / 2-1-1-300املدارس األجنبية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املدارس بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1خطاب من رئيس مجلس اإلدارة أو من مدير املدرسة بطلب فتح الحساب ،مع تحديد أسماء املفوضون بالتوقيع على
الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
 .2موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد املفوضون بالتوقيع عليه.
 .3صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح املدرسة.
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.4
.5
.6

.7
.8

صورة قرار تشكيل مجلس إدارة املدرسة املعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات األعضاء.
يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص ،وتاريخ املدة املحددة ملجلس اإلدارة وفقا لقرار التشكيل املعتمد من
الوزارة.
يكون املفوضون بالتوقيع مدير املدرسة مع املسئول املالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة) ،أو أحدهما مع أحد
أعضاء مجلس اإلدارة (على أال يكون العضو دبلوماسيا أو موظفا في سفارة الجالية ،وال يشترط أن يكون العضو على
تابع املدرسة ،استثناء من الفقرة ( )3من القاعدة ( )4من القسم رابعا من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل
الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد
األول.
ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

 / 3-1-1-300املؤسسات التي تمارس نشاط التجارة اإللكترونية وليس لها مقررسمي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم ( )1-1-300الخاصة باملؤسسات واملنشآت
واملحالت املرخص لها ،مع االلتزام باآلتي:
 .1يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ،ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة اإللكترونية).
 .2التحقق من املنصة االلكترونية للمؤسسة التجارية من خالل جهات توثيق املحالت اإللكترونية املرخصة من وزارة
التجارة واالستثمار.
 .3استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
 .4تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية املخاطر وتحدث كل سنتين.
 / 4-1-1-300حاملو رخص العمل الحر:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .2صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
 .3استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
 .4يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر ،ويضاف له مسمى العمل الحر املدون في الرخصة.
 .5ال يسمح بأن يكون الحساب مشتركا أو يكون عليه مفوضون.
 .6يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية املخاطر ،ويحدد الغرض من فتح الحساب.
 .7تكون صالحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صالحية رخصة العمل الحر.
 / 2-1-300مزاولو أعمال الصرافة املرخص لهم:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات التالية:
 .1صورة من التراخيص الصادرة عن املؤسسة .على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن
املؤسسة.
 .2صورة من السجل التجاري.
 .3يجب على البنوك التأكد من أن املعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن املؤسسة تطابق
املعلومات الواردة في وثيقة هوية املالك.
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 .4صورة من وثيقة هوية املالك.
 .5صورة من هويات األشخاص املفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
 / 3-1-300الشركات املقيمة:
تفتح الحسابات البنكية للشركات املقيمة في اململكة بعد استيفاء املستندات اآلتية:
 .1صورة من السجل التجاري.
 .2صورة من عقد التأسيس ومالحقه.
 .3صورة من هوية املدير املسئول.
 .4التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
ُ
 .5توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو
األشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس اإلدارة صالحية
تفويض األشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
 .6صورة من هويات األشخاص املفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
 .7التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديالته فيما عدا
الشركات املساهمة املدرجة.
 / 1-3-1-300الشركات املساهمة:
 الشركات تحت التأسيس:
إذا كانت الشركة تحت التأسيس ،فيجب تقديم نسخة من عقد التأسيس االبتدائي لكي يستطيع البنك قبول
الودائع من املكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط (حساب "الشركة" تحت التأسيس  ).....وال
يسمح بالصرف من الحساب تحت التأسيس إال بعد إعالن تأسيس الشركة وإذا رغب املؤسسون في فتح حساب
خاص بمصروفات التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب بذلك من األشخاص املفوضون بموجب عقد
التأسيس االبتدائي ويحدد في الطلب الغرض من الحساب واملبالغ املحددة واملفوضون وكيفية التصرف في املبالغ
بعد التأسيس وموافقة وزارة التجارة واالستثمار على حساب املصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب
مصاريف تأسيس شركة.".....
 الشركات املساهمة املرخصة:
املستندات املطلوبة حسب ما ورد في ( )3-1-300أعاله.
 / 2-3-1-300الشركات ذات املسؤولية املحدودة:
املستندات املطلوبة حسب مـا ورد في ( )3-1-300أعاله.
 / 3-3-1-300شركات التضامن:
املستندات املطلوبة حسب ما ورد في ( )3-1-300أعاله.
 / 4-3-1-300شركات التوصية البسيطة:
املستندات املطلوبة حسب ما ورد في ( )3-1-300أعاله.
 / 5-3-1-300الشركات الخليجية التجارية غيراملصرفية املقيمة في اململكة:
فــي حــال أن الشــركات الخليجيــة حصــلت علــى ســجالت تجاريــة فــي اململكــة (بــدون تــرخيص اســتثمار مــن الهيئــة العامــة
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لالس ــتثمار) فـ ـإن ه ــذه الش ــركات تص ــبح ش ــركات مقيم ــة وينطب ــق عليه ــا م ــا ينطب ــق عل ــى الش ــركات الس ــعودية املقيم ــة
ويتطلب منها تقديم املستندات املطلوبة حسب ما ورد في القاعدة  3-1-300أعاله.
 / 6-3-1-300حساب ضمان التطويرالعقاري – مشروع بيع وتأجيرالوحدات العقارية على الخارطة:
تفتح الحسابات البنكية (حساب ضمان) بالريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفاء اآلتي:
أ .املستندات الخاصة بكل من (املطور العقاري – املكتب االستشاري – املحاسب القانوني):
 .1السجل التجاري والترخيص من الجهة املختصة بمزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصا بذلك.
 .2عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت.
 .3التعرف والتحقق من هويات مالكي املنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديالته (عدا الشركات املساهمة
املدرجة).
 .4قرار تشكيل مجلس إدارة املنشأة والتعرف والتحقق من هويات أعضائه.
ب .الضوابط الخاصة بفتح كل حساب على حده:
 .1على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إال بعد تقديم الترخيص الخاص باملشروع الصادر عن لجنة البيع
أو التأجير على الخارطة بوزارة اإلسكان.
 .2االتفاقيات املوقعة بين املطور العقاري وكل من البنك واملكتب االستشاري واملحاسب القانوني املتضمنة شروط
الصرف وإدارة الحساب وحقوق والتزامات األطراف املتعاقدة ،واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب
الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناعية عليها.
 .3يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده ،ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم املشروع " – حساب
الضمان لـ “اسم املطور العقاري “) ،ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص باملشروع،
كاآلتي :حساب املصاريف اإلدارية والتسويقية ،حساب الحفظ ،حساب التكاليف اإلنشائية ،حساب الحوافز،
حساب التمويل.
 .4على البنك االحتفاظ بنسبة ( )%5من القيمة اإلجمالية لتكلفة اإلنشاءات ،من خالل االستقطاع من كل مبلغ يرد إلى
الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته ( ،)%5أو تقديم املطور ضمانا بنكيا بالنسبة ذاتها للبنك وذلك بعد حصول
املطور على شهادة اإلنجاز الصادرة عن املكتب االستشاري الهندس ي.
 .5تعهد خطي من املطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إال لألغراض الخاصة باملشروع املحدد فقط.
 .6تعهد خطي من املطور العقاري باملوافقة على تعديل االتفاقية املوقعة بينه وبين البنك في حال صدور أو تعديل أي
أنظمة ذات عالقة.
ج .ضوابط إدارة الحساب:
 .1يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع املقدمة من املطور العقاري إلى البنك مصادقا عليها من املكتب
االستشاري واملحاسب القانوني ،متضمنة املبالغ املطلوبة وأوجه صرفها.
 .2قائمة باألشخاص املفوضون ذوي العالقة بالحساب ،وفق املحدد في االتفاقية وصور هوياتهم (الهوية الوطنية
للسعوديين  /إقامة لألجانب) ونماذج تواقيعهم.
 .3يقتصر الصرف من الحساب من خالل شيكات أو حواالت فقط ،وتصرف في حدود ما ورد في املتطلب (ج )1-أعاله.
 .4قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت من الحساب الرئيس وإليه.
 .5يكون اإليداع في الحساب من املشترين واملمولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك عدا النقد.
 .6على املطور العقاري تزويد البنك بتفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات.
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د .ضوابط أخرى:
 .1ال يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني املطور العقاري.
 .2ال يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى ،ما عدا الحسابات الفرعية لحساب
الضمان املحدد الغرض منها.
 .3ال يتم صرف وتسليم مبلغ الضمان املذكور في الفقرة (ب )4-للمطور العقاري إال بعد موافقة لجنة البيع أو التأجير
على الخارطة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم املطور للمشروع واإلفراغ للمشترين ،وتسوية جميع شروط حسن
التنفيذ خالل تلك السنة.
 .4في حال حصول املطور العقاري على تمويل لصالح املشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص
باملشروع.
 .5يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناء على طلب املطور العقاري ،وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو
بطاقات ائتمان على الحساب.
 .6ال يسمح باستخدام األموال املوجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربه أيا كان نوعها.
 / 4-1-300املقيمون املستثمرون وفق نظام االستثماراألجنبي:
تف ــتح الحس ــابات البنكي ــة للمنش ــآت اململوك ــة ملس ــتثمر أجنب ــي بالكام ــل أو بالشـ ـراكة م ــع مس ــتثمر وطن ــي بع ــد اس ــتيفاء
املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه:
 / 1-4-1-300املنشآت املختلطة اململوكة ملستثمروطني ومستثمرأجنبي:
 .1صورة من الترخيص الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار.
 .2صورة من السجل التجاري على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ويتفق كذلك مع اسم
املستثمر ورقم هويته.
 .3صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجاري للشركات واملؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
 .4التعرف والتحقق من الهويات الشخصية للشركاء في املنشأة املستثمرة الوطنية فيما عدا الشركاء في الشركات
املساهمة املدرجة.
 .5صورة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصا طبيعيا.
 .6صورة من الترخيص املنهي و/أو السجل التجاري للشركات واملؤسسات األجنبية للمستثمر األجنبي في بلد املنشأ أو ما
يقوم مقامها مصادق عليها من السفارة السعودية.
 .7صورة من وثيقة اإلقامة إذا كان املستثمر األجنبي شخصا طبيعيا وبحيث يكون موضحا في خانة املهنة مستثمرا
أجنبيا ،وصورة من جواز سفره.
 .8التعرف والتحقق من الهويات الشخصية للشركاء (األشخاص الطبيعيون) في الشركات واملؤسسات األجنبية
املستثمرة أو ما يقوم مقام تلك املؤسسات والشركات فيما عدا الشركاء في الشركات املساهمة املدرجة ،وكذلك
صورة من اإلقامات ملن يتواجد من الشركاء في اململكة.
 .9صورة عقد التأسيس وملحقاته للمنشأة األجنبية الشريكة املستثمرة مصادق عليه من السفارة السعودية.
 .10عناوين املنشآت املستثمرة األجنبية في بلدانها.
 .11في حالة وجود وكالء أو مفوضون بإدارة املنشأة املستثمرة وحساباتها البنكية فيطلب صورة من الوكالة املتضمنة
السم الوكيل أو املفوض وهويته واسم الشريك أو الشركاء اآلخرون مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت صادرة في
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اململكة أو من السفارة السعودية إذا كانت قد صدرت خارج اململكة ،أما إذا كان التفويض بإدارة الحساب ُمعدا على
نماذج البنك فيجب أن يكون ُمعدا من قبل شخص مفوض وبحضوره في البنك أو يكون منصوصا عليه في الوكالة أو
التفويض أعاله.
 .12صورة من الهوية الشخصية للوكيل أو املفوض (وثيقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين/أو وثيقة اإلقامة
لألجانب) وعنوان واضح له محليا وفي بلده إذا كان أجنبيا.
 .13الحسابات الشخصية للمستثمر األجنبي (الشخص الطبيعي) والحسابات الشخصية الخاصة بالعاملين لديه ينطبق
عليها ما تضمنته الفقرة (.)1-200
 / 2-4-1-300املنشآت اململوكة بالكامل ملستثمرأجنبي:
تشمل الفرد أو املؤسسة أو الشركة أو فروع الشركة أو خليطا منهم كما يلي:


.1
.2
.3
.4
.5
.6

املستثمراألجنبي الفرد:
صورة من الترخيص الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار.
صورة من السجل التجاري على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ،ويتفق مع اسم التاجر
وكذلك رقم هويته.
صورة من وثيقة اإلقامة.
صورة من جواز السفر.
عنوان واضح في بلد املنشأ.
في حالة وجود وكيل أو مفوض عنه فيطلب صورة من الوكالة أو التفويض مصادق عليها/عليه من كاتب عدل أو
موثق معتمد أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج اململكة ،وفي حالة إجراءه تفويض على نماذج البنك
فيجب أن يتم بحضوره في البنك.

 املستثمراألجنبي املؤسسة أو الشركة الفردية أو املختلطة (أكثرمن شريك أجنبي):
املستندات حسب ما ورد في ( )1-4-1-300أعاله بعد استبعاد املتطلبات املتعلقة باملستثمر الوطني فيها.
 املستثمراألجنبي  -فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:
 .1املستندات حسب ما ورد في ( )1-4-1-300أعاله بعد استبعاد ما يتعلق منها باملستثمر الوطني.
 .2يجب الحصول على صورة مصدقة من السفارة السعودية لتفويض املكتب الرئيس للشركة أو املؤسسة في بلد املنشأ
الذي يسمي األشخاص املفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في اململكة فيما يتعلق بجميع الصفقات املالية بما في ذلك
الشيكات وإدارة الحسابات.
 / 5-1-300القواعد الخاصة بالقطاع غيرالربحي والحج والعمرة واملؤسسات العامة:
تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء املتطلبات املوضحة في كل صورة من صور النشاط
أدناه ،علما أنه ال يسمح إال للمقيمين في اململكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء
املفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة ( ،)1-5-1-300على أن يحصل البنك على صور هوياتهم
الستكمال فتح الحساب.
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 / 1-5-1-300الحج والعمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف:
 مكاتب شئون الحجاج:
أ -متطلبات فتح الحسابات:
 .1أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
 .2استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي ملكتب شئون الحج متضمنا معلومات املكتب
على النحو اآلتي:
* املسمى الرسمي ملكتب شئون الحجاج.
* أسماء املفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شئون الحج أو من
مسئولي سفارة دول املكتب.
* منصب كل من املفوضون بالتوقيع على الحساب ،ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
* أن يكون الغرض من الحساب مقصورا على أغراض الحج فقط.
* تحديد رقم الحساب الخاص باملكتب في بلده ،واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املكتب في
بلده.
 .3أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من املفوضون املحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة املوجه إلى البنك.
 .4أن يحدد املفوضون على الحساب إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم املكتب بتحويله
ألغراض الحج.
 .5بعد استيفاء البنك الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك بطلب إلى املؤسسة مرافق
به كافة املستندات والوثائق للحصول على موافقة املؤسسة على فتح الحساب.
 .6أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
 .7يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج والعمرة برقم اآليبان لحساب املكتب.
 .8في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة ،فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب
باملتطلبات الالزمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبالغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس
للبنك (اإلدارة العامة) في اليوم نفسه باإلجراء املتخذ.
 .9في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة ،فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة االلتزام في املركز
الرئيس ،ويتوجب على إدارة االلتزام عرضها على املؤسسة في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقص ى.
 .10يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط وال يسمح له بفتح حسابات أخرى في
بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب املكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر ،فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبابا
جوهرية ال تتعلق بتطبيق املتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة واملؤسسة على ذلك.
ب -متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
 .1يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه
بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع اآلخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام الالحق ويكون مرافقا
بموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج بأسماء األشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات
واملؤسسات التي سوف يتعامل معها املكتب في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادقا عليها من الوزارة.
 .2يكون اإليداع في حسابات مكتب شئون الحج بموجب حواالت من البنك في بلد املكتب ،على أن تتضمن الحوالة
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-

-
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ج.
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.3
د.

اسم املكتب الرسمي املحول وأن الغرض من التحويل ألغراض مصاريف املكتب ألغراض الحج فقط.
يسمح باإليداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم املكتب من بنك في بلد
املكتب فقط.
ال يسمح باستقبال حواالت أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إال في الحاالت اآلتية:
من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب
الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات ملكتب خدمات الحجاج على أن تكون املبالغ أقل أو تساوي مبالغ
العقود املبرمة مع كل مستفيد (حسب تقدير البنك).
من املفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
تسلم املبالغ املفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في املنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو
مندوب البنك في املكتب املوسمي في املنفذ بموجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم مكتب
شئون الحج ورقم حسابه (آيبان) في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف
البنك للمودع قسيمة اإليداع أو التحويل مصادقا عليها من البنك.
يسمح ملكتب شئون الحجاج بالصرف من الحساب بموجب شيكات للجهات املوضحة أسماؤها في القائمة
املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء
الجهات التي تعاقد املكتب معها والجهات األخرى التي يقدم املكتب نسخا من عقودها ويقبلها البنك ،كما يسمح
للمكتب بالتحويل عبر املسار اإللكتروني لوزارة الحج والعمرة.
يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات لألشخاص املفوضون بالتوقيع ألغراض النفقات النثرية.
موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب املكتب.
عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
التعامل في نهاية فترة الحج:
تعاد املبالغ الزائدة في حساب مكتب شئون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد املكتب
فقط بناء على طلب من املخولين في املكتب على أن يكون املتطلب محددا في اتفاقية فتح حساب املكتب.
إذا رغب املكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في
نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات
الحج.
في الحاالت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول
البنك على موافقة املؤسسة كتابيا بذلك.
إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب املكتب في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن
املعلومات ذاتها املحددة في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص
أسماء املفوضون ومعلوماتهم ومرافق باملوافقة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج إلى الوزارة بأسماء
الجهات التي تعاقد معها املكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقا عليها من
الوزارة.
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الشركات والوكاالت السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج اململكة:

أ -متطلبات فتح الحساب:
 .1أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
 .2استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي ملكتب شئون الحج متضمنا معلومات املكتب
على النحو اآلتي:
* االسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية املعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين
العربية واالنجليزية.
* رقم الحاسب اآللي املمنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
* أسماء املفوض أو املفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو
الجمعية املعتمدة نظاما
لقدوم الحجاج وتكون األسماء باللغتين العربية واالنجليزية حسب االسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى
أرقام جوازات سفرهم.
* أن تكون صفة املخول منظم حج.
* أن يكون الغرض من الحساب مقصورا على أغراض الحج فقط.
* تحديد رقم حساب املنظم في بلده ،واسم البنك مصدر املال املحول الذي يتعامل معه املنظم في بلده.
 .3صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقا عليه من سفارة اململكة و/أو من
وزارة الخارجية.
 .4صورة جوازات املفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
 .5يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من املفوضون.
 .6أن يحدد املنظم إجمالي املبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله ألغراض الحج.
 .7بعد استيفاء البنك لكافة الشروط املوضحة أعاله يتطلب الرفع من إدارة االلتزام في البنك بطلب إلى املؤسسة
مرافق به كافة املستندات والوثائق للحصول على موافقة املؤسسة على فتح الحساب.
 .8يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
 .9تزويد املنظم ووزارة الحج والعمرة برقم اآليبان لحساب املنظم على نموذج خاص بذلك.
 .10في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب
باملتطلبات الالزمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبالغ إدارة االلتزام في املركز الرئيس
للبنك (اإلدارة العامة) في اليوم ذاته باإلجراء املتخذ.
 .11في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة ،فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة االلتزام في املركز
الرئيس ،ويتوجب على إدارة االلتزام عرضها على املؤسسة في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد
اقص ى.
 .12ينبغي أال تتجاوز مدة فتح الحساب املستوفى الطلبات يومي عمل كحد اقص ى.
 .13يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط وال يسمح له بفتح حسابات أخرى في
بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب املنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسبابا
جوهرية ال تتعلق بتطبيق املتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة واملؤسسة على ذلك.
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ب-
.1

متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه
بداية فترة التشغيل من اليوم األول من ربيع اآلخر وتنتهي في اليوم األخير من محرم من العام الالحق ويكون
مرافقا بموافقة الوزارة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج بأسماء األشخاص الطبيعيين السعوديين
والشركات واملؤسسات التي سوف يتعامل معها املكتب في مجال السكن واإلعاشة والنقل مصادقا عليها من
الوزارة.
يكون اإليداع في حساب املنظم بموجب حواالت من بنك في بلد املنظم ،على أن تتضمن الحوالة اسم املنظم
الرسمي وأن الغرض من التحويل لسداد مصاريف املنظم الخاصة بأغراض الحج فقط.
يسمح باإليداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم املنظم من بنك في بلد
املنظم فقط.
ال يسمح باستقبال حواالت أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل اململكة إال في الحاالت اآلتية:
* من األسماء املدونة في القائمة املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب
الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون املبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود املبرمة
مع كل مستفيد (حسب تقدير البنك).
* من املفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي املبلغ املسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير البنك).
* تسلم املبالغ املفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في املنافذ البرية والبحري والجوية إلى فرع البنك في املنفذ أو
مندوب البنك في املكتب املوسمي في املنفذ بموجب مستند من الهيئة العامة للجمارك يتضمن اسم املنظم
ورقم (اآليبان) في اململكة واسم املسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة
اإليداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
يسمح ملنظم قدوم الحجاج بالصرف من الحساب بموجب شيكات للجهات املوضحة اسماؤها في القائمة
املقدمة مسبقا إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شئون الحج املرافقة بكتاب الوزارة للبنك املحدد ألسماء
الجهات التي تعاقد املنظم معها والجهات األخرى التي يقدم املنظم نسخا من عقودها ويقبلها البنك ،كما يسمح
للمنظم بالتحويل عبر املسار اإللكتروني لوزارة الحج والعمرة.
يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات لألشخاص املفوضون بالتوقيع ألغراض النفقات النثرية.
موافقة إدارة االلتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب املنظم.
عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

ج-
.1

التعامل في نهاية فترة الحج:
تعاد املبالغ الفائضة في حساب املنظم شئون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد املنظم
فقط بناء على طلب من املفوضون ،على أن يكون املتطلب محددا في اتفاقية فتح حساب املنظم.
إذا رغب املنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته الستخدامه في سنة الحج الالحقة فيجمد الحساب في نهاية
شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج الالحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
في الحاالت االستثنائية لتشغيل الحساب خالل فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول
البنك على موافقة املؤسسة كتابيا بذلك.
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د -إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج الالحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب املنظم في سنة الحج الالحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن
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املعلومات ذاتها املحددة في النموذج املعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء
املفوضون ومعلوماتهم ومرافق باملوافقة القائمة املقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد
معها املكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقا عليها من الوزارة.


املؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم املعتمرين وزائري املسجد النبوي:

-

يستوفى من املؤسسات املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ( )1-1-300أعاله.

-

يستوفى من الشركات املستندات املطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم ( )3-1-300أعاله.

-

فصل جميع الحسابات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية املرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي
الحسابات البنكية لألنشطة األخرى لتلك املؤسسات والشركات .بحيث تكون جميع التعامالت البنكية الخاصة
بنشاط العمرة مستقلة عن التعامالت لألنشطة األخرى التي قد تزاولها تلك املؤسسات والشركات.

 / 2-5-1-300الجمعيات األهلية:
تشمل هذه الفقرة الجمعيات األهلية املرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمختلف نشاطاتها وفروعها كما
تشمل املكاتب الدعوية وما في حكمها ،على أن تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط ،وذلك على النحو التالي:
أ  -متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
‒

متطلبات فتح الحساب الرئيس:

 .1صورة الترخيص الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية "الوزارة"بمزاولة النشاط املطلوب فتح الحساب له ،أو
صورة من موافقة املقام السامي في الحاالت املرخصة بأمر منه.
 .2صورة من الالئحة األساسية مصادقا عليهما من الوزارة أو فروعها.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة وتعيين املسئولين الصادر من الوزارة.
 .4صورة من تفويض مجلس اإلدارة يحدد األشخاص السعوديين املفوضون فتح وإدارة الحساب البنكي ،بحيث يكون
التوقيع مشتركا الثنين من املسؤولين (رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه واملسؤول املالي /أمين الصندوق ويكون توقيع املسئول
املالي أساسيا) أما في حال رغبة مجلس اإلدارة في التفويض لغير املذكورين أعاله ،فيجب استيفاء موافقة الوزارة.
 .5صور الهويات الوطنية ألعضاء مجلس اإلدارة ولألشخاص السعوديين املفوضين بفتح وإدارة الحساب مصادقا عليها من
الجمعية.
 .6موافقة مدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب.
‒ ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
 .1أن يتم فتح حساب رئيس واحد فقط في البنك الواحد لكل جمعية باالسم الوارد في الترخيص.
 .2تقبل اإليداعات في الحساب الرئيس من داخل اململكة فقط نقدا أو بشيكات أو حواالت داخلية بعد التأكد من استيفاء
كافة البيانات الواردة في النماذج املطلوب تنفيذ محتواها ،والتحقق من بيانات املودع أو املحول وعنوانه كامال وتأكيدها
من موظف البنك .ويسمح باستقبال التبرعات النقدية أو التبرعات عن طريق الخدمات البنكية في الحسابات البنكية
للجمعيات طاملا أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل اململكة فقط تمكن من معرفة معلومات الشخص
املتبرع.
 .3أن يتم الصرف من الحساب الرئيس فقط بموجب صالحية ثنائية من املفوضون بإدارة الحساب.
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 .4إذا كان الصرف بموجب شيكات ،فتصرف للمستفيد األول فقط.
 .5تتم عمليات التحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة
بالتحويل من قبل األشخاص املفوضون بإدارة الحساب وعلى أن تتم مراقبة هذه الحواالت من قبل البنك والتأكد من
موافقتها لطبيعة نشاط الجمعية.
 .6عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا.
 .7يسمح بتحصيل الشيكات املسحوبة للمستفيد األول فقط عبر نظام املقاصة من خالل البنوك العاملة داخل اململكة
فقط.
 .8ال يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخالفه) من حسابات الجمعيات إلى خارج اململكة ،باستثناء
التحويل ألغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل املثال :مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات
الخارجية واملؤتمرات وما في حكمها ،وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة املشرفة.
 .9ال يسمح بقبول الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك إلى البنوك
األخرى العاملة في اململكة إال بموافقة خطية من الوزارة والجهة املشرفة.
 .10يسمح بفتح حسابات فرعية الستثمار األموال التي تزيد عن احتياجات الجهة األهلية في أنشطة يكون لها عائد مالي
يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية املعتمدة من جمعيتها
العمومية والوزارة.
ب -متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية لألنشطة الفرعية والفروع:
 .1في حالة وجود أنشطة أو فروع متعددة للجمعية وترغب في فتح أكثر من حساب لتلك األنشطة أو الفروع فيسمح لها
بفتح حسابات فرعية تكون تابعة للحساب الرئيس بعد استيفاء موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع دون
الحاجة إلى ترخيص النشاط.
 .2قصر استخدام الحسابات الفرعية لألنشطة وللفروع على استقبال عمليات اإليداع والحواالت والتبرعات فقط،
ويمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيس باستثناء السحب أو التحويل لألغراض الخاصة
بالنشاط ،كما يمنع إصدار شيكات عليها.
 .3تكون مستندات ووثائق فتح وإدارة الحساب الرئيس كافية عنه وعن الحسابات الفرعية لألنشطة املتعددة والفروع
التي تستخدم أموالها عن طريق الحساب الرئيس.
ج-

متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
يسمح بأن يفتح حسابا فرعيا واحدا بالريال السعودي لكل فرع من فروع الجمعية التي تزاول نشاطها في مدينة مقر
الجمعية الرئيس أو خارجها ،على أن يكون هذا الحساب خاصا بـ “املصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس وفق
اآلتي:

‒ متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات:
 .1موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
 .2صورة موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع املطلوب فتح الحساب له.
 .3صورة من الالئحة األساسية للجمعية الرئيس.
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 .4صورة قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية الرئيسة وتعيين مسئوليها.
 .5موافقة الوزارة على تعيين اللجنة املشرفة على فرع الجمعية من األعضاء العاملين.
 .6موافقة الوزارة على األشخاص السعوديين املفوضون إدارة الحساب بتوقيع مشترك وال يتم تغيير املفوضون بإدارة
الحساب إال بموافقة الوزارة.
 .7صور هويات أعضاء اللجنة املشرفة على أعمال الفرع بمن فيهم األشخاص املفوضون فتح وإدارة حساب الفرع مصادقا
عليها من الجمعية الرئيسة.
‒ ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
 .1يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع الجمعية مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما
تعددت حسابات الفرع في البنوك األخرى.
 .2يعتبر حساب املصروفات للفرع حسابا متفرعا من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية.
 .3يكون مسمى حساب املصروفات للفرع (فرع جمعية أو مكتب ......بمدينة /......الحساب الفرعي للسلفة الدورية).
 .4يفتح حساب املصروفات لدى البنك نفسه املفتوح فيه الحساب الرئيس.
 .5قصر اإليداع في حساب املصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للجمعية الرئيسية بموجب (شيك –
حوالة مصرفية  ،)...وال يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب املصروفات خالف مبالغ املصروفات الدورية الواردة من
الحساب الرئيس.
 .6قصر الصرف من حساب املصروفات بموجب اآلتي:
 شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول.
 تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من
قبل األشخاص املفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك والتأكد من
موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
 صرف رواتب العاملين في فروع الجمعية األهلية.
 عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
 .7عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب املصروفات نهائيا.
 .8موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
 / 3-5-1-300املؤسسات األهلية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤسسات املرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالريال السعودي فقط على
النحو اآلتي:
أ -متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
‒ متطلبات فتح الحساب الرئيس:
 .1صورة من الترخيص الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،أو صورة من موافقة املقام السامي في الحاالت
املرخصة بأمر منه.
 .2صور من هويات أعضاء مجلس األمناء.
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 .3صورة من الالئحة األساسية للمؤسسة.
 .4صورة من تفويض مجلس األمناء يحدد األشخاص السعوديين املفوضين فتح وإدارة الحساب البنكي بحيث يكون
التوقيع مشتركا بين اثنين من املسؤولين (رئيس مجلس األمناء أو نائبه واملشرف املالي) أما في حال رغبة مجلس
األمناء في التفويض لغير املذكورين أعاله فيجب استيفاء موافقة الوزارة.
 .5موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
‒

ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
 .1ال يسمح لهذه املؤسسات بالتعامل النقدي ،ويكون السحب من الحساب الرئيس بموجب صالحية ثنائية.
 .2إذا كان الصرف بموجب شيكات ،فتصرف للمستفيد األول فقط.
 .3تتم عمليات التحويل للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من
قبل األشخاص املفوضون بالتوقيع على الحساب الرئيس وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل البنك
والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط املؤسسة الخيرية.
 .4ال يسمح بإعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
 .5يسمح لهذه املؤسسات بقبول الهبات والوصايا وال يسمح لها باستقبال التبرعات إال بموافقة الوزارة ،وعلى البنك
بذل العناية الالزمة للتحقق من مصادر األموال.
 .6ال يسمح لهذه املؤسسات بالتحويل أو إصدار شيكات إلى خارج اململكة باستثناء التحويل ألغراض إدارة أعمال
املؤسسة على سبيل املثال :مستحقات خدمات االستشارات أو املشاركات في الندوات الخارجية واملؤتمرات وما في
حكمها ،وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة املشرفة.
 .7يسمح للمؤسسة األهلية باستثمار أموالها.
ب .متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
يسمح للبنك بأن يفتح حسابا فرعيا واحدا بالريال السعودي لكل فرع من فروع املؤسسة األهلية في مدينة مقر
املؤسسة أو خارجها ،على أن يكون هذا الحساب خاصا بـ “املصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس بعد
استيفاء املتطلبات اآلتية:
‒ متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات:
 .1موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
 .2صورة موافقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفرع املطلوب فتح الحساب له.
 .3موافقة الوزارة على األشخاص السعوديين املفوضون إلدارة الحساب بتوقيع مشترك وال يتم تغيير املفوضون
بإدارة الحساب إال بموافقة الوزارة.
 .4صور هويات األشخاص املفوضون بإدارة الحساب مصادقا عليها من املؤسسة األهلية الرئيسية.
 .5موافقة مدير االلتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
‒ ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
 .1يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع املؤسسة مهما تعددت األنشطة وبرامج وخدمات الفرع
ومهما تعددت حسابات الفرع في البنوك األخرى.
.2

يعتبر حساب املصروفات للفرع حسابا متفرعا من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية.
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.3

يكون مسمى حساب املصروفات للفرع (فرع مؤسسة ......بمدينة /......الحساب الفرعي للمصروفات).

.4

يفتح حساب املصروفات لدى البنك ذاته املفتوح فيه الحساب الرئيس.

 .5قصر اإليداع في حساب املصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية بموجب
(شيك –حوالة مصرفية  ،)...وال يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب املصروفات خالف مبالغ السلفة
.6





.7

الدورية الواردة من الحساب الرئيس.
قصر الصرف من حساب املصروفات بموجب اآلتي:
شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد األول.
تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من اإلعانات داخل اململكة فقط ،على أن تعبأ النماذج الخاصة
بالتحويل من قبل األشخاص املفوضون بإدارة حساب املصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويالت من قبل
البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
صرف رواتب العاملين في فروع املؤسسة األهلية.
عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب املصروفات نهائيا.

 الصناديق العائلية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو اآلتي:
 .1كتاب من رئيس مجلس األمناء أو من يفوضه إلى البنك املراد فتح الحساب لديهُ ،يحدد فيه الغرض من فتح
الحساب بشكل واضح.
 .2صورة من الترخيص الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .3صورة من الالئحة األساسية للصندوق.
 .4صورة من هويات املؤسس/املؤسسين.
 .5صورة من قرار تشكيل مجلس األمناء ،وصور هويات أعضائه.
ُ .6يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على األقل يكون أحدهما رئيس مجلس األمناء أو نائب الرئيس ،واملشرف
املالي (توقيع أساس ي) ،ويسمح بقرار من مجلس األمناء تفويض اثنين من أعضائه أو من قيادي اإلدارة التنفيذية
سعوديي الجنسية بإدارة الحساب وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
 .7يتم الصرف من الصندوق وفق اآلليات واالشتراطات املنصوص عليها في الالئحة األساسية للصندوق.
 .8يسمح بقبول األموال والهبات والوصايا والزكوات واالشتراكات (إن وجدت) من املؤسسين وأفراد العائلة فقط ،على
أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس األمناء بااللتزام بهذا املتطلب.
 .9يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه الالئحة األساسية للصندوق.
 .10ال يسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتا أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إلى خارج اململكة.
 .11موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسابات البنكية ألغراض األنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات املدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على
النحو اآلتي:
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استيفاء موافقة وزارة املالية عن طريق املؤسسة على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم – حال كون موارد

.1

الحساب أو جزء منها من أموال الدولة –.
 .2طلب من صاحب الصالحية األول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون
موارد الحساب ليست من الدولة.
 .3كتاب بأسماء املفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصالحية األول أو من يفوضه ،على أن يكونوا من
منسوبي الجهة السعوديين.
.4

ال يسمح للجهة بجمع التبرعات وال تلقي األموال واملساعدات والهبات من غير منسوبيها.

.5

تقبل اإليداعات نقدا أو بشيكات وحواالت داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف اآللي أو اإلنترنت أو البطاقات
االئتمانية ،على أن تتضمن جميع اإليداعات بيانات املودع.
ال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حواالت على الحساب.
تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون املستفيد دائما من منسوبي الجهة وأسرهم.
يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد األول ،أو التحويل اإللكتروني من الحساب الرئيس لحساب

.6
.7
.8

املستفيد األول.
 .9يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس ،ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي االيداعات فقط
والتحويل إلى الحساب الرئيس ،وال يجوز إصدار دفتر شيكات عليه ،أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير
الحساب الرئيس.
 .10موافقة مدير االلتزام على فتح الحساب.
 / 4-5-1-300لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء املرض ى ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملكفوفين وجوائز التفوق العلمي
واملستودعات الخيرية املرخصة من أمراء املناطق وما يماثلها):
‒ تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر
عن الجهة الرسمية بحسب االختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة املنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته
بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة واملسئول املالي ،واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء
املجلس أو األمناء ونظام اللجنة أو املؤسسة .يتطلب موافقة مدير إدارة االلتزام لفتح الحساب ،وإحاطة املؤسسة
عند فتح الحساب.
‒ وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو املوسمية كاملهرجانات واالحتفاالت وما يماثلها
التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من
الجهة الرسمية املنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل املخول بإدارة النشاط
واملسئول املالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة
الستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة االلتزام على
فتح الحساب ,وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
‒

ال يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج اململكة.
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 / 5-5-1-300الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات املتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية:
 .1أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على املنشآت التجارية الحاصلة على سجالت تجارية.
 .2أن تقتصر االستفادة من هذا التبرع االختياري على الجهات الخيرية املرخصة داخل اململكة املنصوص في نظامها
األساس ي أو الئحتها على جواز جمع التبرعات.
 .3ال يسمح ألي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع االختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو
مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب االستفادة من هذا التبرع إال بعد أخذ املوافقة الرسمية من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية أو جهات اإلشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية األخرى.
 .4أن تتضمن موافقة املنشأة املشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع االختياري ومدته واسم املنشأة
التجارية ورقم سجلها التجاري.
 .5أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين " املنشأة التجارية املقدمة لخدمة
التبرع بالهلل والجهة الخيرية " يحدد فيه التزامات الطرفين على أال تتقاض ى املنشاة التجارية أي أتعاب لقاء
تقديمها الخدمة.
ُ
 .6أن تحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة ال تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها ألكثر من فترة بموافقة الجهة اإلشرافية
على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العالقة قبل إعطاء
موافقة التجديد في نهاية السنة املالية.
 .7أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ امليالدي بموجب شيك
مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة املشرفة بصورة من الشيكات املنصرفة أو قسائم
التحويل البنكي.
 .8أن تلتزم املنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك املسطر أو أمر
التحويل على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن املبلغ هو التبرع االختياري ببواقي الهلل من العمالء املتسوقين.
 .9أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها اآللي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل املتطلبات واملميزات التالية:
* يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد – شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
ُ
* يخصص حساب بنكي مستقل باسم (املنشأة التجارية مضافا إليه عبارة بـواقي الهلـل) تجمـع فيـه املبـالغ املتبـرع
بها من العمالء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب
العقود واملوافقات.
 / 6-5-1-300الجمعيات والصناديق التعاونية:
 الجمعيات التعاونية
أ -الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:
يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس املال وفق الشروط اآلتية:
 .1خطاب من الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية التعاونية
تحت التأسيس ،وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس املال موضحا فيه ،اسم الجمعية تحت
التأسيس ،واسم رئيس اللجنة التأسيسية املسئول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية
وصورة من عقد التأسيس االبتدائي للجمعية.
 .2يفتح حساب األمانة ملدة ستة أشهر فقط ،ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة
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املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .3في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خالل املدة املطلوبة املوضحة في الفقرة رقم ( )2أعاله تعاد املبالغ املودعة في
حساب األمانة بموافقة من الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها وملن تسلم.
 .4في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) الالحقة وتحويل حساب األمانة إلى
جار.
حساب ٍ
ب-
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الجمعيات التعاونية املرخصة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقا للشروط واملتطلبات اآلتية:
يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس اإلدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع
أمين الصندوق (توقيع أساس ي).
صورة من قرار التسجيل واإلشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية أو املوافق أو املصادق عليه
منها.
صورة من عقد التأسيس.
صورة من الالئحة األساسية للجمعية.
استيفاء صور الهويات الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة.

 الصناديق التعاونية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:
 .1صورة قرار السماح أو املوافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
 .2تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
 .3يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
 .4استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس اإلدارة إذا كان له مجلس إدارة.
 .5صورة الالئحة املنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.
 / 7-5-1-300جمعيات اتحادات املالك املرخصة من وزارة اإلسكان:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الجمعيات وفقا للمتطلبات اآلتية:
 .1يفتح الحساب بموجب خطاب من املشرف العام على التنظيم العقاري (أو مدير برنامج اتحاد املالك) أو من رئيس
االتحاد  /نائب الرئيس مع أمين املال مؤيدا من الوزارة ،متضمنا الغرض من فتح الحساب وأسماء املفوضون بإدارته
(توقيع مشترك) .ويتم تغيير املفوضون بإدارة الحساب وفق اآللية ذاتها على أن يكونوا من أعضاء االتحاد.
 .2صورة من شهادة تسجيل االتحاد الصادرة من وزارة اإلسكان.
 .3صورة من قائمة أعضاء مجلس إدارة االتحاد مصادق عليها من قبل املشرف العام على التنظيم العقاري (أو مدير
برنامج اتحاد املالك) وصور هوياتهم ،وقرار تعيين رئيس االتحاد.
 .4صور هويات املفوضون بإدارة الحساب.
 .5صورة من الالئحة الداخلية لالتحاد املعتمدة من وزارة االسكان.
 .6يربط سريان الحساب بصالحية سريان شهادة التسجيل الصادرة التحاد املالك ،وصالحية سريان هويات املفوضون
بإدارة الحساب ،وصالحية سريان قرار تعيين رئيس االتحاد.
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 .7يلتزم رئيس االتحاد بإشعار البنك خطيا بأي تغير يتم على الالئحة الداخلية أو على قائمة أعضاء اتحاد املالك وتزويد
البنك باملستندات الالزمة.
 .8يحدث الحساب سنويا.
 .9موافقة إدارة االلتزام بالبنك على فتح وتحديث الحساب.
 / 8-5-1-300األوقاف والوصايا:
تفــتح الحســابات البنكيــة لألوقــاف الخيريــة والوصــايا بالريــال الســعودي ،علــى أال تســتخدم هــذه الحســابات إال لألغـراض
ُ
التي أنش ئ من أجلها الوقف ،كذلك ال يسـمح لهـذه الحسـابات قبـول الحـواالت أو الشـيكات الـواردة مـن خـارج اململكـة أو
التحويل أو إصدار شيكات إلى خارج اململكة ،وفقا لآلتي:
 الوقف العام:
يفتح الحساب بموجب خطاب من محافظ الهيئة العامة لألوقاف وينص فيه عـلى طلب فتح الحساب تحت مسمى "
إيرادات " كما يجب أن يحدد كذلك املفوضون بصالحية تشغيل الحساب بتوقيع مشترك وحدود صالحياتهم املالية أو
تفويضهم لغيرهم وعلى البنك استيفاء صور هويات املفوضون وموافقة املؤسسة على فتح الحساب.
 الوقف األهلي /الخاص:
تفتح الحسابات البنكية لهذا النوع من الوقف بعد تسجيله لدى الهيئة العامة لألوقاف بحيث يكون الحساب باسم
الوقف وعلى البنك استيفاء موافقة الهيئة العامة لألوقاف ،وصورة الصك (أو صورة طبق األصل) الشرعي للوقف،
وخطاب من الهيئة العامة لألوقاف باملوافقة على الشخص الذي يفوضه الناظر لتشغيل الحساب وكذلك عند تغيير
املفوض مع استيفاء صورة هويته ،وتحديد صالحية تشغيل الحساب واملفوضون بالتوقيع ،وال حاجة إلى أن يتضمن
صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتض ى الوالية .ويجب على البنك استيفاء صورة الهوية
الشخصية للناظر /الناظرين ومطابقة الصور مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر.


.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

الوقف األجنبي:
تفتح الحسابات البنكية لألوقاف الخيرية األجنبية بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
خطاب من ناظر/وكيل الناظر (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززا بطلب من الجهة املسئولة
عن األوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة ،وموافقة الهيئة العامة لألوقاف.
صورة الصك (أو صورة طبق األصل) الشرعي للوقفية الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة املختصة في
اململكة.
صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة املختصة في اململكة التي تنص على حق التصرف
في الوقف وتنفيذ شروط الواقف ،وال حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك
من مقتض ى الوالية.
صورة من بطاقة الهوية الوطنية لناظر  /وكيل الوقف.
يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية أو مستند  /شهادة التسجيل الصادر من الجهة املختصة.
يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
ال يسمح بتحويل األموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج اململكة.
ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
ال يسمح باستقبال الحواالت أو الشيكات الواردة من خارج اململكة اال بموافقة خطية من الهيئة العامة لألوقاف.
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 .10إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
 الوصية:
تفــتح الحســابات البنكيــة للوصــايا بحيــث يكــون الحســاب باســم الوصــية (وصــية  )....وعلــى البنــك الحصــول علــى صــورة صــك (أو
صورة طبـق األصـل) الوصـاية الـذي يـنص علـى مضـمون الوصـية .ويجـب علـى البنـك اسـتيفاء صـورة الهويـة الشخصـية للوصـ ي/
لألوصياء ومطابقة الصور مع األصول واملصادقة باملطابقة من قبل البنك ومن قبل الوص ي.
 / 9-5-1-300النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية وبيوت الشباب:
 األندية املرخصة من الهيئة العامة للرياضة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه األندية عند تقديم املستندات التالية:
 .1موافقة وزارة املالية على فتح الحساب.
 .2صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .4تفويض من مجلس اإلدارة لألشخاص املفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
 .5صور هويات املفوضون وأعضاء مجلس اإلدارة.
‒ يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعمالت األجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي
وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة املالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
 بيوت الشباب:
يطبق عليها متطلبات األندية املرخصة من الهيئة العامة للرياضة.
 األندية الثقافية واألدبية الخاضعة إلشراف وزارة الثقافة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه األندية عند تقديم املستندات التالية:
 .1موافقة وزارة املالية على فتح الحساب.
 .2صورة الترخيص الصادر من الجهة املشرفة.
 .3صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .4تفويض من مجلس اإلدارة يحدد األشخاص املفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
 .5صور هويات املفوضون وأعضاء مجلس اإلدارة.
 نادي اإلبل والفروع واملكاتب التابعة له:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع واملكاتب التابعة له بعد تقديم املستندات التالية:
 .1صورة قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
 .2تفويض مجلس اإلدارة لألشخاص املفوضون بفتح الحساب وإدارته.
 .3صور هويات املفوضون بالتوقيع.
 .4صور هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5أن يتم الصرف من الحساب لألغراض التي أنش ئ من أجلها.
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 / 10-5-1-300الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام:
تفــتح الحســابات البنكي ــة لهــذه الجه ــات (ملزيــد م ــن االسترشــاد ع ــن تل ـك الجه ــات وأســمائها راج ــع امللحــق "ب“) ،بع ــد
استيفاء املستندات التالية:
 .1صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
 .2تفويض من مجلس اإلدارة للشخص املفوض أو األشخاص املفوضون بتشغيل هذه الحسابات ،إلى جانب وثائق
تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
 / 11-5-1-300الغرف التجارية والصناعية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على املستندات التالية:
 .1صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة.
 .2تفويض من مجلس اإلدارة للشخص املفوض أو األشخاص املفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات ،إلى جانب
وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
 / 12-5-1-300بناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه املساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط واملستندات
واإلجراءات اآلتية:
 .1خطاب من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية بطلب فتح الحساب
وتحديد الغرض منه.
 .2صورة من موافقة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية على بناء أو ترميم
أو توسعة املسجد أو الجامع.
 .3استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو أحد فروعها في املنطقة املعنية الخاص
َ
بتكوين لجنة ملتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو املسجد ،برئاسة مدير فرع الوزارة شخصيا وعضوية اثنين
من مسئولي فرع الوزارة في املنطقة املعنية.
 .4يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة  – .......حساب .....
"بناء أو ترميم أو توسعة" " ......اسم الجامع أو املسجد").
 .5تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في املنطقة املعنية شخصيا (توقيع أساس ي) باالشتراك مع أحد
عضوي اللجنة املشار إليها أعاله أو كليهما.
 .6استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة املفوضون بالتوقيع.
 .7تحديد مصادر األموال ،وإذا كان مصدر األموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة املختصة.
 .8ال يتم الصرف من الحساب إال بموجب شيكات وبتوقيع مشترك ،وال يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات
ائتمانية لهذا الحساب.
 .9تحديد مدة لسريان الحساب وربطها باملدة املحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة املسجد أو الجامع،
وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أو الفرع املعني في املنطقة.
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 .10موافقة وزارة املالية إذا كان مصدر األموال من امليزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد تبلغ للبنك من قبل املؤسسة.
 .11موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 / 13-5-1-300الجمعيات واللجان الوطنية:
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية
ملكافحة العمى بعد استيفاء املستندات واملتطلبات اآلتية:
 .1طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.
 .2صورة من املوافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء املتضمن املوافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.
 .3صورة من النظام األساس ي للجمعية أو اللجنة.
 .4صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجمعية أو اللجنة.
 .5صور الهويات الشخصية ألعضاء املجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.
 .6تحديد أسماء املفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على
صحتها من الجمعية ومن البنك ،ويكون تغيير املفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة
موجه إلى البنك املفتوح الحساب فيه.
 .7يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد
األول.
 / 14-5-1-300محاكم ودوائرالتنفيذ:
تفتح الحسابات البنكية ملحاكم التنفيذ ،ودوائر التنفيذ في املحاكم العامة ألغراض تنفيذ األحكام والقرارات
املشمولة باختصاصها ،بعد استيفاء املتطلبات والضوابط اآلتية- :
ُ
 .1يفتح الحساب بموجب كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه
أسماء املفوضون بإدارته (شخصين على األقل) بتوقيع مشترك.
 .2مسمى الحساب (محكمة التنفيذ في )....أو (املحكمة العامة في/ .....دائرة تنفيذ) أو (الحساب التجميعي ملحاكم
ودوائر التنفيذ لـ ).....ويكون منفصال عن الحسابات الخاصة بشؤون محاكم التنفيذ ،وعن الحسابات الخاصة
باملحاكم العامة.
 .3استيفاء صور هويات املفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
 .4السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد األولُ ،ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك
ورقم القضية وتاريخها.
 .5ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائيا.
 .6ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى ،إال ما كان فيما بينها أو إلى الحساب التجميعي املفتوح
باسم (وزارة العدل/وكالة شؤون التنفيذ) املخصص للمبالغ املحصلة عبر نظام سداد أو الحسابات التجميعية
األخرى .وكذلك حسابات املستفيدين.
 .7ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج اململكة ،ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصا أجنبيا
مقيما خارج اململكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة رئيس املحكمة أو رئيس دوائر التنفيذ.
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 / 15-5-1-300عمليات اإلفراغ العقاري:
تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة ألغراض عمليات اإلفراغ العقاري والقرارات املشمولة باختصاصها
بعد استيفاء املتطلبات والضوابط اآلتية:
ُ
 .1يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء املفوضون
(شخصين على األقل) بتوقيع مشترك.
 .2يكون مسمى الحساب (عمليات اإلفراغ العقاري لـ  .).....ويكون منفصال ومستقال عن الحسابات الخاصة بوزارة
العدل.
 .3استيفاء صور هويات املفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
 .4السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد األول ،ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب
الشيك ورقم هوية املستفيد ،وال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى ،إال ما كان منها إلى
الحسابات التجميعية املفتوحة باسم (عمليات اإلفراغ العقاري لـ ،)....وكذلك حسابات املستفيدين.
 .5ال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائيا.
 .6ال يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج اململكة.
 / 16-5-1-300الحقوق املدنية – حساب تسوية املديونيات الخاصة:
تفــتح الحســابات البنكيــة بالريــال الســعودي فقــط ألي مــن إدارات وشــعب وأقســام تنفيــذ األحكــام الحقوقيــة ووحــدات
الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط واملتطلبات اآلتية:
 .1خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ األحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى
البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد املفوضون بالتوقيع.
 .2يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -األمن العام – إدارة تنفيذ األحكام الحقوقية في منطقة  /مدينة
/محافظة  – ......حساب تسوية املديونيات الخاصة).
ُ .3يدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على األقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ األحكام
الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعا أساسيا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
 .5تودع املبالغ في الحساب من املدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق اآلتي:
* شــيكات مصــرفية وذلــك وفــق الصــيغة التاليــة (ألمــر إدارة الحقــوق املدنيــة فــي منطقــة  /مدينــة  /محافظ ــة – ....
حســاب تســوية املــديونيات الخاصــة) ويــذكر فــي مــتن الشــيك أن الغــرض مــن إيــداع الشــيك (ســداد مديونيــة  " .....اســم
املدين /رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
* الحواالت املستوفية لجميع البيانات الخاصة باملحول والغرض من التحويل.
* نقاط البيع (.)Point of Sale
* أجهزة اإليداع النقدي اآللي.
 .6يكون السحب من الحساب من املفوضون املذكورين في ( )3أعاله بموجب شيكات فقط وفق الصيغة اآلتية
(ألمر  ...ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية  " .....اسم املدين /
رقم الهوية الوطنية " ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
 .7يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعا باتا ،وال يسمح بالتحويل منها.
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 .8على مسئول االلتزام في البنك التأكد من استيفاء وسالمة كافة املتطلبات الواردة أعاله.
 .9على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق املدنية املعنية أو حال طلبها دون أن
يترتب على ذلك أي رسوم مالية.
 / 6-1-300القواعد الخاصة بالسفارات األجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران واملنظمات املتعددة األطراف
وموظفيها:
 / 1-6-1-300السفارات والقنصليات واملؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
‒ يسمح للسفارات األجنبية والقنصليات واملؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات .ولكن ال يسمح
لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية
وغيرها.
‒ على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته
واملقيمين املفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقا به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل
بديل عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية
مصادقا عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق ٍ
على الخطاب بشخصية املسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب .أما في
حالة كون السفارة تحت التأسيس في اململكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة
الخارجية يحدد اسم السفارة واملسئول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها ،وعلى البنك تحديث البيانات لها
وملوظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
 / 2-6-1-300الدبلوماسيون املقيمون:
أخذا في االعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله
والئحته التنفيذية واألدلة اإلرشادية الصادرة بموجبهم بشأن األشخاص السياسيون املعرضون للمخاطر ،تفتح
الحسابات البنكية للدبلوماسيين املقيمين العاملين في السفارات األجنبية والقنصليات .بموجب بطاقاتهم
الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماس ي للمطابقة وتحفظ بملف العميل .أما
بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في اململكة فيتطلب من البنك الحصول
على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم املسئول الدبلوماس ي والهوية املعرفة له وعلى البنك أن
يحصل على صورة الجواز الدبلوماس ي ،ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.
 / 3-6-1-300الدبلوماسيون الزائرون ملهام مؤقتة:
تفتح الحسابات البنكية لهؤالء الدبلوماسيون .ويجب على البنك باإلضافة إلى املستندات املطلوبة بموجب متطلبات
القاعدة رقم ( )2-6-1-300أعاله ،الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت
املهمة .وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (املهمة) .وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا لها ولم يتم
تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد باملغادرة
ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه ،أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام ملدة قصيرة لعدة أيام فال يسمح للبنك
بفتح حسابات لهم.
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 / 4-6-1-300شركات الطيران األجنبية وموظفوها:
يسمح لشركات الطيران األجنبية أن تفتح حسابات ألغراضها األساسية .ولكن ال يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح
أو نيابة عن املؤسسات والكيانات االعتبارية األخرى مثل الشركات والهيئات واألعمال التجارية واملؤسسات الخيرية
وسواها .ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء اآلتي:
 .1يجب أن يكون الشخص املفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في اململكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن
يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكالء).
 .2صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران املدني.
 .3صورة الترخيص الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود
وكيل ،ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
 .4صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استنادا إليه.
 .5قصر أغراض الحساب على استالم عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكالء واملوردين اآلخرين.
 الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق عليها ما تضمنته القاعدة رقم (.)1-200 / 5-6-1-300القواعد الخاصة باملنظمات الدولية املتعددة األطراف:
 رابطة العالم اإلسالمي واملؤسسات والهيئات التابعة لها:
 رابطة العالم اإلسالمي:
تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم اإلسالمي بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية:
ً
أوال :الحساب الرئيس:
متطلبات فتح الحساب الرئيس:
أ.
 .1كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب
الحــالي وتحديثــه ،محــدد فيــه الغــرض مــن الحســاب وأن املفوض ـون بإدارتــه بتوقيــع مشــترك همــا رئــيس الرابطــة أو
نائبه واملدير املالي توقيعا أساسيا.
 .2صورة اتفاقية املقر في اململكة.
 .3صورة من البروتوكول امللحق باتفاقية املقر.
 .4صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسئوليها وصالحياتهم.
 .5اس ــتيفاء اتفاقي ــة (عق ــد) ف ــتح الحس ــاب م ــن املفوض ـون تتض ــمن تحدي ــد الغ ــرض م ــن الحس ــاب ومص ــادر ال ــدخل
واملستفيدين الحقيقيين.
 .6صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه واملسئول املالي ،وأعضاء مجلس اإلدارة مصادق عليها من الرابطة.
 .7يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
ُيفتح الحساب لدى اإلدارة العامة (املركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في املنطقة.
.8
 .9موافق ــة ال ــرئيس التنفي ــذي  /امل ــدير العـ ــام وم ــدير إدارة االلت ـ ـزام ف ــي البن ــك علـ ــى ف ــتح الحسـ ــاب أو عل ــى اسـ ــتمرار
الحساب القائم حاليا وتحديثه.
 .10قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب
الرئيس فقط.
 .11إحاطة مؤسسة النقد حال فتح الحساب.
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ب .ضوابط اإليداعات:
ُ .1يسمح بقبـول املبـالغ النقديـة املودعـة مـن منسـوبي الرابطـة املعتمـدين (الرسـميين) فـي حسـابها الـرئيس والحسـابات
الفرعية.
ُ .2يسمح بقبول اإليداعات (النقدية والشيكات والحواالت ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة
للبنــك مــن داخــل اململكــة مــن غيــر منســوبي الرابطــة نفســها ومــن غيــر منســوبي فروعهــا املعتمــدين (الرســميين) التــي
يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط.
 .3ال يسمح بقبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا كانت تبرعات.
ُ .4يسمح بقبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك
املنصــوص فــي غرضــها أنهــا هبــة أو إعانــة أو تبــرع ويســمح أيضــا بقبــول املبــالغ الــواردة إلــى البنــك ليحولهــا إلــى البنــوك
األخــرى العاملــة فــي اململكــة أو خــارج اململكــة .وال يســمح بإيــداعها فــي حســابات الرابطــة لــدى البنــك أو تحويلهــا إل ــى
البنــوك األخــرى إال بعــد أن تقــدم الرابطــة للبنــك موافقــة الجهــة الرســمية املختصــة فــي اململكــة علــى دخــول املبل ــغ
سواء كان تحويال واردا أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج .ضوابط السحوبات:
ُيقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويـل فقـط إلـى جهـات داخـل اململكـة وخارجهـا مـن خـالل
الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حواالت مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحواالت).
د .استثماراألرصدة:
يسمح للرابطة بفتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكـون لهـا عائـد مـالي يسـاعدها علـى
تحقيق أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع الرابطة وألنشطتها املختلفة:
‒
.1
.2
.3
.4
-

تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به ألغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة
املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.
كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض واملفوضون بإدارة
الحساب.
يسمح بتفويض مخولين إلدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر
تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
صور هويات املفوضون بالتوقيع مصادقا عليها من الرابطة.
ُ
تعــد مســتندات فــتح وتحــديث الحســاب الــرئيس مكملــة ومحققــة للحســابات الفرعيــة حيــث أن الغــرض مــن الحســابات
الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

 املؤسسات والهيئات املنبثقة عن رابطة العالم اإلسالمي ومنها الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية:
ً
أوال :الحساب الرئيس:
أ .متطلبات فتح الحساب الرئيس ي:
 .1كتــاب مــن رئــيس الجهــة التابعــة لرابطــة العــالم اإلســالمي موجــه إلــى البنــك يــنص علــى طلــب فــتح حســاب رئــيس أو
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استمرار الحساب الحالي وتحديثه ،محدد فيه الغرض من الحساب وأن املفوضـون بإدارتـه بتوقيـع مشـترك همـا
رئيس الجهة أو نائبه واملدير املالي توقيعا أساسيا.
 .2صورة اتفاقية املقر في اململكة الخاصة برابطة العالم اإلسالمي.
 .3صورة من البروتوكول امللحق باتفاقية املقر الخاصة برابطة العالم اإلسالمي.
 .4صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسئوليها وصالحياتهم.
 .5صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.
 .6اس ــتيفاء اتفاقي ــة (عق ــد) ف ــتح الحس ــاب م ــن املفوض ـ ـون تتض ــمن تحدي ــد الغ ــرض مـ ــن الحس ــاب ومص ــادر الـ ــدخل
واملستفيدين الحقيقيين.
 .7صورة هوية رئيس الجهة ونائبه واملسئول املالي ،وأعضاء مجلس اإلدارة مصادقا عليها من الجهة.
 .8يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص لإليداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
 .9موافقة الرئيس التنفيذي  /املدير العام ومدير إدارة االلتزام فـي البنـك علـى فـتح الحسـاب أو علـى اسـتمرار الحسـاب
القائم حاليا وتحديثه.
 .10قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنـت علـى االسـتعالم عـن األرصـدة والتحويـل مـن الحسـابات الفرعيـة إلـى الحسـاب
الرئيس فقط.
 .11إحاطة املؤسسة حال فتح الحساب.
ب .ضوابط االيداعات:
ُ .1يســمح بقب ــول املب ــالغ النقديــة املودع ــة م ــن منس ــوبي الجهــة املعتم ــدين (الرس ــميين) فــي حس ــابها ال ــرئيس والحس ــابات
الفرعية.
ُ .2يسـمح بقبـول اإليـداعات (النقديــة والشـيكات والحـواالت ونحوهــا) فـي الحسـاب الــرئيس والحسـابات الفرعيـة الــواردة
للبنك من داخل اململكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غيـر منسـوبي فروعهـا املعتمـدين (الرسـميين) التـي يكـون
الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط.
 .3ال يسمح بقبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا كانت تبرعات.
ُ .4يســمح بقبــول املبــالغ الــواردة مــن خــارج اململكــة إلــى حســاب الجهــة الــرئيس والحســابات الفرعيــة مباشــرة لــدى البنــك
املنصــوص فــي غرضــها أنهــا هبــة أو إعانــة أو تبــرع ويســمح أيضــا بقبــول املبــالغ الــواردة إلــى البنــك ليحولهــا إلــى البنــوك
األخرى العاملة في اململكة أو خارج اململكة .وال يسمح بإيداعها في حسـابات الجهـة لـدى البنـك أو تحويلهـا إلـى البنـوك
األخــرى إال بع ــد أن تق ــدم الجه ــة للبن ــك موافق ــة الجه ــة الرس ــمية املختص ــة ف ــي اململك ــة عل ــى دخ ــول املبل ــغ س ــواء ك ــان
تحويال واردا أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج .ضوابط السحوبات:
ُيقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل اململكة وخارجها.
د .استثماراألرصدة:
يسمح للجهة بفتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائـد مـالي يسـاعدها علـى
تحقيق أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع املؤسسة أو الهيئة وألنشطتها املختلفة:
تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به ألغراض الفروع نفسها أو أنشطة
‒
الجهة املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
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 .1صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.
 .2كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض واملفوضون
بإدارة الحساب.
 .3يكون تفويض املخولين إلدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر
تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
 .4صور هويات املفوضون بالتوقيع مصادقا عليها من الجهة.
ُ
 تع ــد مس ــتندات ف ــتح وتح ــديث الحسـ ــاب ال ــرئيس مكمل ــة ومحقق ــة للحسـ ــابات الفرعي ــة حيـ ـث أن الغ ــرض م ــنالحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي:
تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات اآلتية:
أوال :الحساب الرئيس
أ -متطلبات فتح الحساب:
 .1كتاب من األمين العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو
استمرار الحساب الحالي وتحديثه ،محدد فيه الغرض من الحساب وأن املفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما
الرئيس أو األمين العام مع املسئول املالي (توقيع أساس ي).
 .2صورة اتفاقية املقر بالتواجد في اململكة.
 .3صورة البروتوكول امللحق باتفاقية املقر.
 .4صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسئوليها وصالحياتهم.
 .5صورة من الئحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.
 .6اتفاقية (عقد) فتح الحساب من املفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل واملستفيدين
الحقيقين.
 .7صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة واملسئول املالي وأعضاء مجلس األمناء مصادقا عليها من الندوة.
 .8يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية املقر لإليداع والسحب والتحويل .يفتح الحساب لدى
اإلدارة العامة (املركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في املنطقة.
 .9موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب
القائم حاليا وتحديثه.
.10قصر خدمة الهاتف املصرفي واإلنترنت على االستعالم عن األرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب
الرئيس فقط.
.11إحاطة املؤسسة حيال فتح الحساب.
ب -ضوابط اإليداعات في الحساب:
 .1يسمح بقبول املبالغ النقدية املودعة من منسوبي الندوة املعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات
الفرعية.
 .2يسمح بقبول اإليداعات (النقدية والشيكات والحواالت ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة
للبنك من داخل اململكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها املعتمدين (الرسميين) التي يكون
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الغرض منها هبة أو إعانة فقط.
 .3ال يسمح بقبول اإليداعات والتحويالت الواردة للبنك من داخل اململكة إذا كانت تبرعات.
 .4يسمح بقبول املبالغ الواردة من خارج اململكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك
املنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضا بقبول املبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك
األخرى العاملة في اململكة أو خارج اململكة .وال يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى
البنوك األخرى إال بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية املختصة في اململكة على دخول املبلغ سواء
كان تحويال واردا أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.
ج .ضوابط السحوبات من الحساب:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل اململكة أو خارجها من
خالل الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حواالت مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحواالت).
د .استثماراألرصدة:
يسمح للندوة بفتح حسابات الستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على
تحقيق أهدافها.
ً
ثانيا :الحسابات الفرعية لفروع الندوة وألنشطتها املختلفة:
تفـتح حسـابات فرعيـة مشــتقة مـن الحسـاب الـرئيس للنــدوة أو مرتبطـة بـه ألغـراض الفــروع نفسـها أو أنشـطة النــدوة
املختلفة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
 -1صورة من املوافقة الرسمية من الجهة املختصة في اململكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.
 -2كتــاب مــن الــرئيس أو أمــين عــام النــدوة موجــه إلــى البنــك لفــتح الحســاب الفرعــي محــدد فيــه الغــرض منـه واملفوضـون
بإدارة الحساب.
 -3يكــون تفــويض املخــولين إلدارة الحســاب مــن منســوبي النــدوة بموجــب طلــب مــن الــرئيس أو أمــين عــام النــدوة بحيــث
يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
 -4صور هويات املفوضون بالتوقيع مصادقا عليها من الندوة.
 تع ــد مس ــتندات فـ ـتح وتح ــديث الحس ــاب ال ــرئيس مكمل ــة ومحقق ــة للحس ــابات الفرعي ــة ،والغ ــرض م ــن الحس ــاباتالفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

البنك اإلسالمي للتنمية:
تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
صورة اتفاقية املقر (التصريح) بتواجد البنك في اململكة.
أن يكون التوقيع مشتركا.
استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب املقدم.
يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات اإلدارية للبنك وموظفيه وال يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.
صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب املطبقة في البنك.

 منظمة التعاون اإلسالمي واألجهزة التابعة لها:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املنظمة بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
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.1
.2
.3
.4
.5

الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين املنظمة محدد فيه أسماء ووظائف األشخاص
املفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.
صورة اتفاقية املقر بتواجد هذه املنظمة في اململكة (أو ما يقوم مقام هذا املتطلب).
أن يكون التوقيع مشتركا.
استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس املنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب املقدم.
يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

 البعثة الدائمة لجمهورية روسيا االتحادية لدى منظمة التعاون اإلسالمي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية:
 .1استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العمالت األجنبية موجه للبنك املراد فتح الحسـاب فيـه بحيـث يكـون مصـادقا
عليه من منظمة التعاون اإلسالمي.
 .2صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة فـي اململكـة املوضـح فيـه أن غـرض التواجـد بصـفة دائمـة لجمهوريـة روسـيا
االتحادية لدى منظمة التعاون اإلسالمي.
 .3خطــاب مــن رئــيس البعثــة مصــادق عليــه مــن منظمــة التعــاون اإلســالمي يحــدد فيــه الشــخص أو األشــخاص املفوضـون بــإدارة
الحساب.
 .4صــور هوي ــة املفوض ـون بف ــتح وإدارة الحس ــاب بحســب م ــا يص ــدر له ــم ف ــي اململكــة م ــن هوي ــات إم ــا بطاق ــاتهم الدبلوماس ــية أو
إقامتهم.
 .5يسمح للبعثة باستقبال وتحويل األموال املتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.
 املنظمة العربية للهالل األحمروالصليب الدولي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه املنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التالية:
 .1الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين املنظمة أو املكتب أو البرنامج في اململكة.
 .2صورة اتفاقية املقر (التصريح) بتواجده في اململكة.
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
 .4استيفاء صور هويات املفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس املنظمة أو البرنامج أو املكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب
املقدم.
 .5موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .6إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
 .7يسمح لهذه املنظمة بتنفيذ عمليات تحويل األموال املتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
 املنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف األخرى:
تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة األطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات
وغيرها مثل األمم املتحدة ومؤتمر العالم اإلسالمي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون
الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات اإلرسال الفضائية العربية وما في حكمها ،وفق الشروط التالية:
 .1الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكالء أو نواب الرئيس.
 .2صورة اتفاقية املقر (التصريح) بتواجده في اململكة.
 .3أن يكون التوقيع مشتركا.
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 .4استيفاء صور هويات املفوضون ورئيس املنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب املقدم.
 الحسابات الشخصية ملوظفي هذه املنظمات:
ال يتطلب حصول البنك على موافقة املؤسسة على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس
الشروط الواردة في القاعدة رقم ( )1-200والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (.)6-1-300
 / 6-6-1-300الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحمالت اإلغاثية:
تفتح الحسابات البنكية لحمالت ولجان اإلغاثة وفق الضوابط التالية:
 .1صدور موافقة أو ترخيص من املقام السامي بإنشاء اللجنة أو السماح بقيام الحملة اإلغاثية بجمع التبرعات.
 .2استيفاء موافقة املؤسسة على فتح حساب رئيس ي واحد باسم اللجنة أو الحملة ،بعد تحديد املفوضون بإدارة
الحساب واستيفاء بياناتهم الشخصية وصور من هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
 .3يسمح للمخولين في اللجنة أو الحملة بطلب فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس ي.
 .4توحيد حسابات كل لجنة أو حملة لدى البنك في حساب رئيس ي واحد ،ويمكن فتح حسابات تشغيلية فرعية مرتبطة
بالحساب الرئيس ي.
 .5يسمح بقبول اإليداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حواالت داخلية واردة.
 .6قصر عمليات الصرف من خالل الحساب الرئيس وعبر شيكات يتم صرفها للمستفيد األول داخل اململكة.
 .7عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات.
 .8عدم تنفيذ أي عمليات تحويل لخارج اململكة من حسابات هذه اللجان والحمالت إال بعد الحصول على موافقة
مسبقة من املؤسسة.
 .9يمنع إجراء أي عمليات سحب أو تحويل من الحسابات الفرعية لغير الحساب الرئيس ي.
 .10عدم السماح بإدارة الحسابات إال بتوقيع مشترك من شخصين مخولين من صاحب الصالحية بعد استيفاء بياناتهما
الشخصية وصور من هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
 / 7-6-1-300الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
 .1صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية باملوافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
 .2توجيه من املؤسسة إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء املفوضون بإدارته.
 .3صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
 / 8-6-1-300مكاتب االتصال االقتصادية والفنية في اململكة:
تفـتح الحسـابات البنكيـة ملكاتـب االتصـال االقتصـادية والفنيــة وفروعهـا ،التابعـة للـدول األجنبيـة املرخصـة مـن الهيئــة
العامة لالستثمار في اململكة بعد استيفاء الشروط واملستندات اآلتية- :
 .1طلب من مدير املكتب موضح فيه الغرض من الحساب.
 .2صورة الترخيص الصادر للمكتب عن الهيئة العامة لالستثمار.
 .3تواقيع املفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.
 .4يكون مسمى الحساب (مكتب االتصال االقتصادي  /الفني الـ  ،)........ويربط سريانه بمدة سريان الترخيصُ ،ويجدد
بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن الهيئة العامة لالستثمار.

67

.5
.6
.7
.8
.9

ُيدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى املكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا
ُمقيمين في اململكة بموجب إقامات نظامية.
يقصر استخدام الحساب لألغراض املحددة في الترخيص ،وال يسمح لهذه املكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة
عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.
يكون تغيير املفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها املكتب ،وموافقة
الهيئة العامة لالستثمار.
موافقة مدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.

 / 7-1-300الحسابات الخاصة بالتصفية:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية (إذا كانت التصفية وفق نظام اإلفالس أو أي من أسباب االنقضاء
الواردة في نظام الشركات) بعد استيفاء الشروط واملستندات واإلجراءات اآلتية:
ً
أوال :افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام اإلفالس:
 .1قرار املحكمة املشتمل على اآلتي:
 افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية اإلدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية. تعيين أمين إفالس واحد أو أكثر ،وتحديد أسمائهم وصالحياتهم ،أو تعيين لجنة اإلفالس للقيام بمهمات إدارةإجراء التصفية اإلدارية.
 .2طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب األحوال -موضحا فيه الغرض منه.
 .3يكون مسمى الحساب على النحو اآلتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية تحت التصفية - .....
حساب تصفية).
 .4صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص االعتباري تحت التصفية ،والهوية الوطنية أو
اإلقامة للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.
 .5صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية ،وفي حال إجراء التصفية اإلدارية،
يستوفى خطاب من لجنة اإلفالس يتضمن بيانات املفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.
ُ .6يدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس-حسب األحوال -وفقا لحكم املحكمة بافتتاح أي من
إجراءات التصفية.
 .7يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب
األحوال ،-وال يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان ،إال إذا نص حكم املحكمة بافتتاح االجراء
على خالف ذلك.
 .8مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة اإلفالس -حسب األحوال -على مطابقة صور جميع الهويات
والوثائق مع األصول.
 .9مدة صالحية الحساب:
أ .إجراء التصفية :يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء اإلجراء ،على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين
التصفية مبني على قرار املحكمة بإنهاء اجراء التصفية.
ب .إجراء التصفية اإلدارية :يستمر الحساب وفق املدة املنصوص عليها في نظام اإلفالس ،ويتم التجديد بعد انتهاء

68

هذه املدة بموجب خطاب من لجنة اإلفالس مبني على قرار من املحكمة يوضح فيه عدم االنتهاء من مدة
اإلجراء ،واملدة الالزمة لذلك ،على أن يقفل الحساب عند االنتهاء من إجراء التصفية اإلدارية بموجب خطاب
من لجنة اإلفالس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء االجراء.
ً
ثانيا :التصفية ألحد أسباب االنقضاء الواردة في املادة رقم ( )16من نظام الشركات:
 .1قرار املحكمة بتصفية الشركة ،وفي حال التصفية االختيارية من قبل الشركاء؛ يستوفى قرار الشركاء أو الجمعية
العامة للشركة املتضمن املوافقة على التصفية.
 .2طلب من املصفي بفتح الحساب.
 .3تعيين املصفي (اسمه والقيود املفروضة على سلطاته) بموجب قرار املحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة
للشركة.
 .4صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.
 .5صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات املساهمة
املدرجة).
 .6صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.
 .7يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية  - .....حساب تصفية).
ُ .8يدار الحساب من قبل املصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.
 .9يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من املصفي ،وال يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو
بطاقات ائتمان ،إال إذا نص قرار تصفية الشركة على خالف ذلك.
 .10مصادقة البنك واملصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول.
 .11تكون صالحية الحساب للمدة املنصوص عليها في قرار املحكمة بتصفية الشركة ،وفي حال التصفية االختيارية
يتوجب أال تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقص ى ،ويكون تجديد هذه املدة بخطاب من املصفي مبني على أمر
قضائي يوضح فيه عدم االنتهاء من التصفية ،واملدة الالزمة لذلك.
ُ .12يقفل الحساب عند االنتهاء من التصفية بموجب خطاب من املصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت
املصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.
 / 2-300األشخاص االعتباريون غيراملقيمين:
 / 1-2-300الشركات الخليجية التجارية غيراملصرفية غيراملقيمة في اململكة:
 / 1-1-2-300الحسابات البنكية الجارية والودائع لألغراض التجارية واالئتمانية:
تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية لألغراض التجارية واالئتمانية وفق الشروط واملتطلبات التالية:
 .1صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة) في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
 .2طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة
حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
 .3التحقق والتعرف من الهوية الوطنية ملالك  /مالكي املنشأة الخليجية (باستثناء شركات املساهمة املدرجة).
 .4عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية املواطنين
الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن  %50من رأسمال الشركة.
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 .5التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني
دول املجلس أو منشآتها الخليجية.
 .6صور من هويات املديرين املفوضون وجنسياتهم.
 .7صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة املنشأة الذي يخول األشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن
ذلك محددا في عقد التأسيس.
 .8أن يكون املفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،وفي حال ما إذا كان غرض
الحساب الحصول على تسهيالت من بنك عامل في اململكة فيسمح بأن يكون املفوض من غير الخليجين العاملين
في الشركة املقيمين في دولة الشركة.
 .9مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة املتطلبات املوضحة أعاله.
 .10يجب استيفاء املستندات أعاله من قبل موظفي البنك مباشرة من خالل مقابلة العمالء شخصيا (املفوضون) أو
من خالل استيفائها من خالل بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم باملصادقة على مطابقة
الصور لألصول لكافة املستندات املستوفاة عن طريقه ،واملصادق عليها كذلك من السفارة السعودية ،وعلى أن
يتم اإليداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك املراسل .كما يسمح كذلك باستيفائها من خالل بنك
مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس املال واإلدارة الفنية ،أو فروع
البنوك السعودية في الدولة الخليجية علما بأن املسئولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل
في اململكة.
 .11أن يقوم البنك بعد توفر املستندات واملتطلبات أعاله باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).
 .12موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .13يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية ،وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية،
الصناعية ،الخدمية ،الزراعية ،العقارية.
 .14يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خالف حسابات املراسلة) وشركات االستثمار املالي واملؤسسات املالية
وصناديق االستثمار املستقلة أو التابعة وشركات التأمين ،واملؤسسات الفردية واملحالت املرخصة.
 / 2-1-2-300الحسابات البنكية لألشخاص االعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول األوراق
املالية املدرجة في السوق املالية السعودية:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات والشروط والضوابط واملتطلبات التالية:
‒

طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو االستثمار في أسهم الشركات املساهمة السعودية أو األوراق املالية،
ويجب على البنك التأكد من أن الغرض االستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس
والترخيص بالنشاط وأنه ال يوجد في نظامها األساس ي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتالكها أسهم
شركات مساهمة.
أ .الشركات الخليجية:
 .1صورة من الترخيص  /السجل التجاري الصادر عن جهة االختصاص الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة) في دول
مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة األصل.
 .2يجب أن ينص نظام الشركة األساس ،أو قرار صادر من جمعية املساهمين ،أو عقد تأسيس الشركة ،أو قرار
الشركاء ،على ما يفيد أنه يجوز للشركة االستثمار في األوراق املالية.
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 .3تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى
املالك الطبيعي الذي له ملكية  %25حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة).
 .4صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس املال وإدارة املنشأة وأن ملكية
املواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ( )%50من رأس املال.
 .5التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .6صور من هويات املديرين املفوضون وجنسياتهم.
 .7صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول األشخاص بإدارة الحساب النقدي واملحفظة
االستثمارية إال إذا كان التفويض منصوصا عليه في عقد التأسيس.
ب .املؤسسة االستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء املؤسسة االستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل
مجلس اإلدارة وأسماء املفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.
ج .مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس اإلدارة وأسماء املفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور
هوياتهم.
د .صناديق االستثمارالتابعة:
 .1صورة من النظام األساس للصندوق أو ملدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديالت عليهما.
 .2الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق املال أو البنك املركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
 .3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.
 .4القرار الصادر بتسمية املخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
 .5صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال
الصندوق وإدارته وأن ملكية املواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين  /اعتباريين) تزيد عن (.)%50
 تستوفى املستندات املذكورة في الفقرات (أ – ب – ج -د) أعاله مباشرة من خالل مقابلة العمالء (املفوضون)
شخصيا أو من خالل الوسيط الخليجي.
 يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الوسيط الخليجي ،أما إذا كان التعامل
سيتم مباشرة من خالل مقابلة موظفي البنك للعمالء (املفوضون) شخصيا فيتم استيفاء االستبيان في حالتي
الشركة الخليجية والصندوق االستثماري فقط ،ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في
االستبيان.
 يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.
 على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات اإلشرافية في اململكة بأي معلومات
عن العمالء املستثمرين عند طلبها في أي وقت .وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط
خليجي.
 / 2-2-300الشركات واملؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير املقيمة وغير املصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في
اململكة:
يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات واملؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة املسموح بها في القاعدة
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رقم ( ،)1-400والقاعدة رقم ( ،)2-400وكذلك ما عدا الشركات واملؤسسات التي توافق املؤسسة على حصولها على
تسهيالت أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في اململكة وفق الشروط والضوابط اآلتية:
 .1الحصول على صور املستندات اآلتية:
* الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة املنشأ (اإلقامة).
* عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس املال وإدارة الشركة.
* التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل األشخاص بالعملية االئتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك
محددا في عقد التأسيس فيكتفى به.
 .2قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين املفوضون وجنسياتهم.
 .3تحديد املستفيد الطبيعي الحقيقي من امللكية.
 .4التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسيا إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.
 .5يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة .).........
ُ .6يدار الحساب الوسيط من مستوى مسئول تنفيذي في البنك.
 .7ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).
 .8تصدر تعليمات العميل (املقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من اآلتي:
* رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في بلده.
* تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.
 .9يكون السداد بموجب حواالت من بلد املقترض في الخارج أو بنوك في اململكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض وال
يسمح باإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.
 /3-2-300الشركات واملؤسسات التجارية غيراملقيمة وغيراملصرفية التي لها عقود أو مشاريع في اململكة:
في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير املقيمة عقد أو مشروع في اململكة يمكنها أن تفتح حسابا لدى أحد
البنوك في اململكة ملدة املشروع أو العقد وفقا للشروط التالية:
 .1الحصول على موافقة من وزارة التجارة واالستثمار و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة لالستثمار ،وموافقة
املكتب الرئيس ي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد املنشأ على هذه املوافقة.
 .2صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقا عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.
 .3توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد املنشأ.
 .4صورة من التفويض الصادر عن املكتب الرئيس ي للشركة مصادقا عليه من السفارة السعودية والذي يحدد
األشخاص املفوضون في اململكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات املالية بما فيها فتح
الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة املفوضون.
 .5موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد ،ويسمح بهدف تصريف بعض األعمال 0مثل تحصيلاملستحقات وتسديد املدفوعات ،بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل -بعد انتهاء املشروع االحتفاظ بحسابات خاصة لهذا
الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقا لإلجراءات التالية:
 .1اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صالحية رئيس العمليات باملركز الرئيس ي بالبنك فقط.
 .2الحصول على خطاب من املكتب الرئيس ي للشركة مصادق عليه من سفارة اململكة في بلد املكتب يحدد
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األشخاص املفوضون بالتوقيع على حساب األمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل املستحقات املتبقية
ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.
 .3أن تقصر اإليداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة املتعاقد معها (شيكات
حكومية) من وزارة املالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
 .4يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية املخاطر.
 / 4-2-300الشركات واملؤسسات التجارية غيراملقيمة وغيراملصرفية املستأجرة في مناطق اإليداع باململكة:
تفتح الحسابات البنكية للشركات واملؤسسات املصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق اإليداع في املوانئ املحلية
باململكة سواء كان االستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خالل أصحاب عقود االمتياز بالتأجير
وذلك ملدة عقد اإليجار بعد استيفاء املستندات والشروط التالية:
 .1صورة من عقد إيجار في منطقة اإليداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة امليناء.
 .2صورة من السجل التجاري للمنشأة املستأجرة الصادر لها في بلد املنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع
عنوان واضح للمنشأة.
 .3تعريف من بنك في بلد املنشأ للشركة أو املؤسسة املستأجرة.
 .4أن يكون األشخاص املفوضون بإدارة حسابات املنشأة املستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين
على إقامات.
 .5أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من املستأجر موجه إلى البنك.
 .6أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة اإليجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.
 / 5-2-300البنوك التجارية غيراملقيمة (بما فيها البنوك الخليجية):
تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير املقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك
املركزية ،وذلك وفقا للشروط اآلتية:
 .1موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .2إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
 .3الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحاالت التي يكون فيها املراسل هو البنك املركزي ذاته) الصادرة عن
سلطات الترخيص األجنبية املسئولة عن البنك املراسل األجنبي كالبنك املركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها
في ذلك البلد.
 .4يحظر على البنوك الدخول أو االستمرار في عالقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد ال وجود ماديا له فيه وغير
منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (.)Shell Banks
 .5يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك املراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل
ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل األموال وتخضع لرقابة من السلطات املختصة ويمكن معرفة معلومات كافية
عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيس ي ومواقع وجودها ،وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.
 .6أن تحصل البنوك من البنوك املراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على التزام
البنك املراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب بالنسبة للعالقات (البنوك)
الجديدة وكذلك العالقات القائمة وتقييم ضوابط البنك املراسل نحو مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
والتأكد من أنها كافية وفعالة ،بما في ذلك التأكد من أن البنك املراسل ال يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك
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صورية.
 .7على البنوك أن تتأكد من خالل البحث واملعلومات املتاحة علنا (وسائل اإلعالم وغيرها) أن البنوك املراسلة التي تزمع
التعامل معها أو تستمر في التعامل معها ال تخضع لتحقيق بشأن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو مرفوع عليها
قضايا في هذا الخصوص أو تخضع إلجراء رقابي.
 .8ال يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء عالقة عمل مع بنك مراسل إال بموافقة اإلدارة العليا للبنك.
 .9على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعامالت ما بين املراسلين فقط .وأنها ال
ُ
تستخدم أو تعامل كحسابات جارية أو ُيصدر لها دفتر شيكات ،وال تقبل اإليداع النقدي وأنها ال تستخدم من قبل
طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.
 / 6-2-300شركات االستثماروصناديق االستثمارالدولية واملؤسسات املالية األخرى غيراملقيمة (بما فيها الخليجية):
ال يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات االستثمار وصناديق االستثمار واملؤسسات املالية األجنبية ،بما
فيها شركات االستثمار في دول الخليج ،أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في اململكة ويجمعون
األموال بالريال السعودي والعمالت األجنبية .وال يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك األعمال لهذه املؤسسات بأي
صورة كانت .ويستثنى من هذا املنع الحاالت والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق املالية في اململكة باالستثمار في
أسهم الشركات املساهمة السعودية.
 / 7-2-300شركات التأمين والصيارفة غيراملقيمين:
ال يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات االعتبارية إال في الحاالت التالية وبعد موافقة الرئيس
التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب وهي:
 شركة التأمين غيراملقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة )escrow/بالريـال السعودي وبالعمالت األجنبية مع البنك الشريك لتسهيل
أعمالها بموجب االتفاقية.
 الصيارفة غيراملقيمين:
يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء املستندات املتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط املصرفي)
نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (.)5-2-300
 / 8-2-300شركات بطاقات الدفع غيراملقيمة في اململكة أو التابعة لدول الخليج:
ال يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات .ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/املدير
العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب ،وإحاطة املؤسسة عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة
بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العمالء للتجار في اململكة .وعلى البنوك أن تحصل
من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص املوثقة لتتمكن من التعرف عليها.
 / 400القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص األجانب املستثمرين املقيمين وغير املقيمين غير املشمولين بنظام
االستثماراألجنبي:
 / 1-400القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية ألغراض ربط الودائع االستثمارية فقط أو ألغراض ربط الودائع
االستثمارية مقابل اصدارخطابات ضمان لألشخاص االعتباريون غيراملقيمين:
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يسمح للبنوك بإنشاء عالقة لألشخاص االعتباريون غير املقيمين (على سبيل املثال :صناديق سيادية أو صناديق
مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) ألغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو ألغراض ربط
ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في اململكة ،وعلى البنوك مراعاة أحكام املادة (الحادية
عشرة) من نظام مكافحة غسل األموال ،واملادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله،
وتستوفى مستندات املستثمر األجنبي غير املقيم من خالل مراسلي البنك في الخارج ،ويتطلب مصادقة البنك املراسل
على جميع املستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه .وفق الشروط والضوابط اآلتية:
 .1استيفاء صور املستندات اآلتية:
أ .الترخيص  /السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة املنشأ.
ب .عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها .الذي يبين بوضوح تركيبة رأس
املال واإلدارة.
ج .تفويض صادر عن مجلس اإلدارة يخول األشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محددا في عقد
التأسيس.
 .2قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء املفوضين وجنسياتهم.
 .3تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة الالزمة على
هذا النوع من الحسابات.
 .4يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية .).........
 .5ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره).
 .6تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من اآلتي:
أ .رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك املراسل الذي يتعامل معه في بلده
ب .تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة األجنبية غير املقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة.
ج .أن يكون املستفيد ذات الشخص االعتباري.
 .7ال يسمح باإليداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.
 .8مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع األصول ،كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج
اململكة من الجهات املعنية ومن سفارة اململكة في البلد املعني ومن وزارة الخارجية في اململكة.
 .9موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
 .10إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب
 .11ال يستخدم الحساب إال ألغراض الوديعة وال يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى.
 / 2-400القواعد الخاصة بالحسابات البنكية االستثمارية الوسيطة:
ُ
‒ على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها االستثمارية الحسابات املجمعة ( )Pooledالتي تدار من قبل وسطاء
مهنيين أو محامين مثل الصناديق املشتركة وصناديق األموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات
املستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (املستفيد الحقيقي) ،وأن تتأكد
البنوك أن الوسيط خاضع إلجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ومبدأ (اعرف عميلك).
‒ يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك املراسل أو السفارة
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السعودية.
‒ موافقة الرئيس التنفيذي/املدير العام ومدير إدارة االلتزام على فتح الحساب.
‒ إحاطة املؤسسة عند فتح الحساب.
 / 3-400القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية لألشخاص االعتباريين (الشركات واملؤسسات واملحالت املرخصة) اململوكة
لألجانب املقيمين املصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام االستثماراألجنبي:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء اآلتي:
 .1صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار.
 .2صورة الترخيص إذا كان املتطلب للنشاط ترخيصا فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري.
 .3صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد.-
 .4صورة اإلقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب املنشأة التجارية،
ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق السمه ورقم هويته وسريان
مفعولها.
 .5قائمة باألشخاص مالكي املنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديالته -إن وجد -وصورة هوية كل منهم.
 .6ال يسمح ملالك املنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات املنشأة.
 /4-400القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لالستثمار في األوراق املالية املدرجة في
السوق املالية السعودية:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء املستندات والضوابط اآلتية:
 .1طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق املالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد املنظمة الستثمار
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية ،محدد فيه الغرض من
هذا الحساب بأن يكون لالستثمار في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية.
 .2حيثما ينطبق ،صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر األجنبي الصادر عن جهة االختصاص في دولة املنشأ.
 .3حيثما ينطبق ،صورة من الترخيص املنهي للمستثمر األجنبي ملزاولة النشاط في دولة املنشأ الصادر عن الجهة املشرفة
النظيرة لهيئة السوق املالية أو املؤسسة.
 .4حيثما ينطبق ،صورة من النظام األساس وملحقاته أو /وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
 .5تحديد املستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى املالك
الطبيعي الذي له ملكية ( )%25حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات املتاحة).
 .6تحديد هيكل امللكية والسيطرة.
 .7قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني واملفوضون بالتوقيع نيابة عن املستثمر األجنبي فيما يتعلق
بالحساب.
 .8حيثما ينطبق ،تفويض من مجلس إدارة املستثمر األجنبي يحدد أسماء املفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق
بالحساب.
 .9استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (النموذج املعد من املؤسسة).
 .10إقرار من املستثمر األجنبي و /أو الشخص املرخص له بتزويد السلطات اإلشرافية في اململكة بأي معلومات فور طلبها وفي
أي وقت ،وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.
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.11
.12
.13
.14
.15

مؤهل لديه.
صورة من اإلشعار الصادر عن الشخص املرخص له املقيم يثبت قبوله للمستثمر األجنبي كعمي ٍل ٍ
موافقة اإلدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر األجنبي.
ال يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات ،بطاقات).
عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.
يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين األجانب املرخص لهم أو املؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية
نحو تحديد هوية العميل ،ومتعاونة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأن تحول األموال للبنوك في اململكة
من حساب للمستثمر األجنبي في البلدان التي تطبق تلك املعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب – إن أمكن )-وتعاد
عمليات تحويل املبالغ إلى الحسابات نفسها .وال يسمح بقبول الطلبات املقدمة من املستثمرين األجانب من دول ال
تطبق كليا أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل املالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس األمن.

 / 500قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية:
 / 1-500القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية:
 / 1-1-500الوزارات والجهات الحـكومية املدرجة في امللحق (أ) ومثيلها:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقا ملا يلي:
 .1أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة املالية (وكالة الوزارة للشؤون املالية والحسابات)
والستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه ال بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية املفتوحة لدى فروع املؤسسة
والبنوك وذلك ملعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض ،حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب
بإبالغ املؤسسة بفتح الحساب لدى أحد البنوك ،ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع
املفوضون وصور هوياتهم.
 .2يكون اسم املستفيد في أمر الدفع الخاص باإليداع في هذا الحساب (ألمر البنك ،حساب رقم.)...
 .3يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو االدارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد
الغرض من الحساب تمييزا له عن الحسابات األخرى.
 .4في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب ،فتوجه الجهة الحكومية طلبا بذلك إلى وزارة املالية (وكالة
الوزارة للشؤون املالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبالغ املؤسسة بقرارها لتبليغه للبنك.
 .5يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من املفوضون بالسحب.
 .6يصدر التفويض بصالحية السحب واإليداع من قبل صاحب الصالحية .وال يسمح للمخولين بالسحب أو اإليداع
بتفويض غيرهم إال إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصالحية .ويسمح بقبول الخطابات الرسمية املوجهة من
املفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات املصرفية أو الحواالت الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو
نماذج البنك املعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من املفوضون فقط.
 .7يتم السحب من الحساب بموجب صالحية ثنائية ،وفي حال السحب بموجب شيكات ،فتكون بموجب توقيع مشترك من
املفوضون.
 .8أن تشمل الخدمات االلكترونية التي تقدم للجهات الحكومية اآلتي :االطالع واستخراج كشوف الحسابات ،التحويل
الداخلي او الخارجي ،سداد الفواتير.
 .9ال يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعمالت األجنبية إال إذا نصت موافقة وزارة املالية املبلغة للبنوك عن طريق
املؤسسة على ذلك.
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 .10ال يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيالت أو السماح بالسحب على املكشوف ألي جهة حكومية تزيد عن املبالغ
املسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة املالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إال بموجب موافقة من
مجلس الوزراء.
 .11ال يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إال بموجب موافقة من وزارة املالية تبلغ للبنك عن طريق
املؤسسة ،على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبالغ وزارة املالية (وكالة
الوزارة للشؤون املالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة املؤسسة بإقفال الحساب.
 .12قصر التوقيع على حسابات الجهات واإلدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير
السعوديين.
 / 2-1-500القواعد املنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية ألغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقا ملا يلي:
 .1يتم تقديم طلب فتح الحساب من قبل الوزير املعني أو من يفوضه ،على أن يوضح في الطلب أن غرض الحساب
تلقي التبرعات لصالح الجهة الحكومية.
تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير املعني على أن يضاف إليهم املراقب املالي في الجهة املستفيدة،
.2

.3
.4
.5

والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك ،وفي حالة تغيير
املفوضون بالتوقيع أو املراقب املالي؛ فيتم ذلك بناء على خطاب من الوزير املعني موجه إلى البنك املفتوح الحساب فيه.
يقتصر اإليداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة املستفيدة ويقدم لإليداع عن طريق املفوضون على الحساب.
يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من املفوضون بالسحب.
يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط ،وبموجب توقيع مشترك من قبل املفوضون واملراقب املالي.

 / 1-2-1-500الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة باألنشطة والخدمات املمولة من خارج امليزانية العامة للدولة
تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية األكاديمية واملتخصصة (جامعات – معاهد – مراكز أبحاث – وما
شابهها) وذلك ألغراض األبحاث والدراسات واالستشارات والخدمات املتخصصة وما في حكمها املمولة من املستفيدين
من خدمات الجهة الحكومية خارج امليزانية العامة للدولة وذلك وفقا للضوابط التالية:
 .1طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة – املعهد -املركز العلمي – وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن
الحساب ملزاولة نشاط ممول من خارج امليزانية.
 .2تحديد الغرض من الحساب ،ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية أو فنية) إن أمكن.
 .3تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله.
 .4تحديد أسماء املفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على
صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك ،وفي حالة تغيير املفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناء على خطاب من
رئيس/مدير الجهة موجه إلى البنك املفتوح الحساب فيه.
 .5صورة من الالئحة املنظمة للشئون املالية في الجهة الحكومية للنشاط املمول (الجامعة ،املعهد .)...
 .6يتم فتح الحساب ملدة سريان املشروع أو ملدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان املشروع محددة بحيث يتم
استمرار التعامل عليه لفترة  /فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات
استمرار التعامل عليه.
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 / 3-1-500الحسابات البنكية الخاصة باستثمارأموال املشمولين بنظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في
حكمهم:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1ورود خطاب من املؤسسة مشار فيه إلى خطاب وزارة املالية املبني على طلب الهيئة العامة للوالية على أموال
القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين ..الخ).
 .2تقوم الجهة املختصة بالهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء
املفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح
الحسابات.
 / 2-500الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غيرالسعودية غيراملقيمة:
 / 1-2-500الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق اإلجراءات
التالية:
 .1صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح
حسابات بنكية.
 .2طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية املماثلة أو وزارة املالية أو وزارة الخارجية.
 .3صورة هويات املفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
 .4نماذج توقيع.
 .5موافقة املؤسسة على فتح الحساب.
 / 2-2-500الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غيرالخليجية غيراملقيمة خالف بعثات الحج:
ال يسمح للبنوك العاملة في اململكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إال بموجب موافقة رسمية من وزير
الخارجية تبلغ للبنوك من قبل املؤسسة تتضمن مسمى الحساب ومصادر األموال واألشخاص املفوضون بالتوقيع
وكيفية تغيير املفوضون ،حيث ال يسمح بتغيير املفوضون بالتوقيع إال بموافقة من وزارة الخارجية إال إذا كانت
املوافقة بفتح الحساب املبلغة من قبل املؤسسة قد نصت على السماح بحق تغيير املفوضون من قبل شخص أو
أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية املخاطر.
 / 600الحسابات البنكية إلبراء الذمم:
تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء املتطلبات التالية:
 .1أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة املعنية (حساب إبراء الذمم لـ .).....
 .2أن يفتح الحساب ملـدة سنة واحدة.
 .3أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسئول االلتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية
املخاطر.
 .4أن يقدم البنك عرضا تفصيليا لتلك الحسابات نهاية السنة إلى املؤسسة.
 .5أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد املؤسسة بآلية اإلعالن عن الحساب قبل التعامل به.
موجه إلى
 .6أال يتم سحب املبالغ إال بموجب طلب يكون أحد املوقعين عليه رئيس الجهة املعنية طالبة فتح الحساب
ٍ
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البنك.
 .7أن يتم استيفاء املستندات الالزمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقا لتصنيف هذه
الجهة في القواعد.
 .8بعد استيفاء املستندات املذكورة أعاله يتم رفعها للمؤسسة للحصول على املوافقة.
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الباب الرابع  /القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية
 .1تقع مسؤولية تشغيل الحساب في األساس على صاحب الحساب أو على األشخاص اآلخرين الذين يفوضهم صاحب
الحساب ويوافق عليهم البنك ،ويظل التفويض صالحا حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء املدة النظامية
للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية املفوض ولم يقدم تجديدا لها .بحيث ينشأ التفويض بتشغيل
الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل ُمعد داخل البنك ،ويمكن استخدام الخدمات اإللكترونية
للتحقق من صحة الوكالة.
 .2ال يسمح لألفراد السعوديين (سواء أصحاب الحساب أو املفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات
الشخصية والحواالت والعمليات الدائنة األخرى ألمرهم أو ألمر الغير إال بموجب وثيقة هوية وطنية سارية املفعول في النظام
اآللي في البنك ،ويستثنى من ذلك عمالء فروع البنوك في املطارات املسافرين إلى خارج اململكة فقط ،حيث يكتفى بطلب
تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة ،ومطابقتها مع اسم العميل.
 .3يجب أن يكون األشخاص املفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات االعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي
صالحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواء عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس اإلدارة أو الشركاء أو
صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسئول املنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في االتفاقية بين البنك والجهة أو
حسب االختصاص.
 .4يخضع توكيل املواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:
 األشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية:
ال يسمح للبنك بأن يقبل تفويضا من املواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية
باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية
تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين ،شريطة أن يكون املفوض يحمل وثيقة
إقامة سارية املفعول.
 الشركات واملصانع والشركات املختلطة (املشتركة) ووكاالت العالمات التجارية العاملية وغيرها من املنشآت املماثلة في
الطبيعة:
* الشركات :يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في اململكة على إدارة حساباتها البنكية،
وال يسمح بقبول تفويض العامل الوافد إلدارة حسابات شركة أخرى سواء أكانت تابعة أو شقيقة.
* املصانع ووكاالت العالمات التجارية :تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي
الوارد في الترخيص  /السجل التجاري الصادر لها عن الجهة املختصة بحيث تعامل الشخصيات املرخصة مؤسسة فردية
وفق نص الفقرة ( )2من القاعدة ( )4نفسها الخاصة باملؤسسات واألعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي
واحد ،وتعامل الشخصيات املرخصة شركات وفق نص الفقرة ( )3أعاله الخاص بالشركات.
.5
‒

تخضع إدارة حسابات املستثمرين وفق نظام االستثمار األجنبي للشروط التالية:
يسمح للشريك الوطني املستثمر بأن يفوض الشريك األجنبي املستثمر الحاصل على إقامة سارية املفعول أو أحد العاملين
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غير السعوديين املقيمين العاملين في املنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة.
‒ يسمح للمستثمر األجنبي بأن يفوض شخصا سعوديا و/أو غير سعودي ُمقيما بإدارة حسابات املنشأة شريطة أن يكون غير
السعودي يعمل في تلك املنشأة وحاصال على إقامة سارية املفعول.
‒ يسمح لكل من املستثمر الوطني والشريك األجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات املنشأة.
 .6تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو لالستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل
حسابه/حسابها الشخص ي ،باستثناء:
‒ الوافد املقيم وزوجته الوافدة املقيمة والعكس بالعكس ،واألقارب لهما من الدرجة األولى.
‒ الوافدة للعمل املقيمة واملحرم املرافق لها املقيم ،على أن يكون منصوصا في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق
لها.
‒

الوافدة املقيمة وزوجها السعودي.

‒

الوافدة املقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.

‒

الوافد املقيم وزوجته السعودية.

‒ الوافد املقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة واألقارب لهما املذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية املفعول .وأن يسجل البنك رقم
اإلقامة املستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
.7

يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونيا.

 .8يجب مراعاة القواعد البنكية اآلتية الخاصة بالشيكات-:
‒ أن يكون اسم املستفيد على الشيك مطابقا ملا هو موضح في هويته.
‒

االلتزام بأحكام نظام األوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء.

‒

ال يسمح الكشط أو املسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.

‒

عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب املراد تعديله ويوقع على التصحيح من املفوضون بالتوقيع على الشيك.

 -9قواعد تتعلق باإليداع في الحساب البنكي:
 1-9اإليداع لدى صرافي البنك:
يجب على البنوك إيالء اإليداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع األهمية ذاتها للسحوبات املماثلة منها.
وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل املودع كاملة وتوقيعه ،ومراعاة مقدار
املعلومات األخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من املودعين بحسب نوع وطبيعة كل من املبالغ املودعة
وحجمها وتكرارها في مختلف األحوال وعالقة املودع بالعميل املودع له أو بأعماله .ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثاال
لذلك الحاالت اآلتية:
‒ عند تقدم شخص طبيعي للقيام باإليداع شخصيا باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خالفه في حساب بنكي له شخصيا أو
لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي املودع
املتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية املوضحة في ثانيا فقرة ( )1-1-3وفقرة ( )2-1-3من هذه القواعد ،واالسم كامال
والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
‒ في حالة تقدم شخص طبيعي لإليداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما …الخ) ال يملكها هو أو
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غير مفوض بإدارة حساباتها ،فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي –إضافة إلى املتطلبات املذكورة في الحالة السابقة:-
▪ الغرض من اإليداع في قسيمة اإليداع.
▪ اسم املودع األساس (الشخص االعتباري) واسم املندوب وبياناته كما هو موضح أعاله وتسجيلها على نموذج اإليداع وعدم
االكتفاء باسم الشركة واملندوب فقط.
▪ أن يقدم املودع (الشخص الطبيعي) تفويضا له من املودع األساس (الشخص االعتباري) وليس املستفيد مصدقا من
الغرفة التجارية أو معدا على نماذج البنك ومصادقا على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب
عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي اإليداع في الحساب /الحسابات البنكية آلخرين (سواء
طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن املودع األساس (الشخص االعتباري) .وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه
مصادق عليها من قبله باملطابقة لألصل وذلك سواء في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة اإليداع في يومية العمل.
‒ ال يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة املدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان املودع هو صاحب
الحساب حيث يتطلب تدوين اسم املودع كامال وكافة البيانات الواردة في قسيمة اإليداع .ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع
املودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع املودع بأنه
صاحب الحساب.
 2-9اإليداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد ( )CAMوأجهزة الـصرف اآللي (:(ATM
 1-2-9اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة الصرف اآللي وبالرقم السري فقط:
يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول اإليداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف اآللي التالية:
 .1ال يسمح بقبول اإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف اآللي إال باستخدام بطاقة الصرف اآللي ورقمها السري أو من خالل
بطاقة االئتمان ،ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عمالء البنك نفسه أو من غير
عمالئه) ،أو ما يصدر به موافقة رسمية من املؤسسة.
 .2االلتزام بحدود املبالغ وعدد األوراق النقدية والعمالت املعدنية املسموح قبولها في املرة الواحدة أو خالل اليوم ومدى مواءمة
العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل ،وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف اآللي.
 .3أن يتيح اإليداع عن طريق جهاز الصرف اآللي الحصول على معلومات عن مصادر األموال املودعة والغرض من اإليداع إذا
كان اإليداع النقدي هو ألوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف اآللي
القدرة على كشف األوراق النقدية املزيفة حسب العالمات األمنية.
 2-2-9اإليداع عن طريق أجهزة الصرف اآللي ببطاقة اإليداع الخاصة (بطاقة اإليداع النقدي الخاصة):
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم لإليداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف اآللي للبنك املصدر فقط وبالرقم
السري وفقا للضوابط التالية:
 .1تحديد الغرض من اإليداع.
 .2أن تصدر لفئة من العمالء (الشركات واملؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
 .3أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العمالء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك
وعلى مسئوليته ،بحيث يتفق عدد املندوبين مع نشاط املنشأة من حيث العدد والحجم.
 .4تخضع هذه الحسابات للرقابة املستمرة من قبل مسئول االلتزام في البنك حسب تقييم املخاطر ،للتأكد من مالءمة
عمليات اإليداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات املالية املشبوهة من خالل نظام مراقبة العمليات تقارير فرق
املراجعة الداخلية.
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 .5قصر استخدام بطاقة/بطاقات اإليداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناء على
طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر ،وعدم استخدام البطاقة لإليداع في أكثر من حساب.
 .6أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من املفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصالحية في املنشأة.
 .7أال تصدر البطاقات إال ملندوبي املنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية املفعول ،وأن يحضر مندوب املنشأة
للبنك ويقدم هويته سارية املفعول فإذا كان وافدا فتطبق بحقه األحكام الخاصة بتفويض الوافدين ،وإذا كان سعوديا
فيقدم بطاقة العمل أو تعريفا من املنشأة.
ُ
 .8تصدر البطاقة باسم املنشأة وكذلك اسم املندوب مستخدم البطاقة (شركة / ....اسم املندوب) والعمل قدر اإلمكان
على أن توضع صورة املندوب على وجه بطاقة اإليداع.
 .9أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجالت املنشأة أيهما أسبق ،على أن تكون
مدة سريان البطاقة ال تتجاوز سنتين.
 .10أن يستوفي البنك تعهدا خطيا على املنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إال من قبل األشخاص املصدرة لهم،
وأال يتم استخدام هذه البطاقة إال في عمليات اإليداع النقدي فقط دون العمليات البنكية األخرى.
 .11أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).
 .12أال تستخدم إال من خالل أجهزة الصرف اآللي للبنك نفسه وللحساب الجاري املحدد فقط.
 .13يجب أن تخضع هذه البطاقات لإلجراءات ذاتها املطبقة على البطاقات األخرى من حيث املواصفات الفنية (فيما يتعلق
بعمليات اإليداع فقط) واألمنية.
 .14ال يسمح باستخدامها لإليداع لدى صرافي البنك.
 .15تستخدم في عمليات اإليداع النقدي املباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
 .16تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل املنشأة.
 .17أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دوريا لكل بطاقة حسب املنشأة واملخاطر ووفق مرئيات إدارة االلتزام
وإدارة املخاطر بالبنك.
 .18على البنك وضع حد أعلى لإليداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل
والشريحة التابع لها ،مراعيا املخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
 .19موافقة املؤسسة املبدئية على تقديم املنتج (الخدمة).
 -10إقفال الحساب:
 .1عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف
اآللي وبطاقة الحساب( ،في حال تعذر على العميل إعادتها ،يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل املسئولية) ،ويقوم البنك
بإتالفها أمام العميل ويسلم العميل كامل املبلغ املوجود في حسابه ،وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب
املطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده ،كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم
أوراق تجارية لها خطورتها املالية وآثار تتطلب استمرار الحساب ،على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت املسموح
له بطلب قفل الحساب.
 .2في حالة تعرض الحساب بعد فتحه ملشاكل التحقق من العالقة البنكية وتعذر حل االشكال أو استخدمت العالقة مع البنك
لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العالقة وإعادة املال/الرصيد إلى مصدره ،أما في حال كانت مشاكل التحقق
واستخدام العالقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعامالت العميل (غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو نحوها)
فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك التبليغ.
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.3

في حال فتح الحساب وقام العميل باإليداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل ملدة
 4سنوات؛ فيجب على البنك – بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب  -قفل الحساب بعد
إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند اإلقفال وتوثيق اإلشعارات وحفظها في ملف العميل .وعلى البنك
إضافة البنود املتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة باالتفاقية إذا كان يصعب على
البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب.
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الباب الخامس :أحكام ختامية
ُ
ُ
بشكل فوري من خالل النسخة املنشورة على موقع املؤسسة اإللكتروني.
 -1تحدث وتعدل هذه القواعد
ٍ
 -2تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في
البنوك التجارية العاملة في اململكة العربية السعودية ،وأية تعاميم إلحاقية.
 -3تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام.
ُ
 -4يعمل بهذه القواعد وأي تعديالت تجرى عليها اعتبارا من تاريخ نشرها على موقع املؤسسة اإللكتروني.
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الباب السادس :املالحق
امللحق (أ)
الجهات الحكومية:


النيابة العامة



هيئة الرقابة والتحقيق



ديوان املراقبة العامة



صندوق التنمية العقارية



الهيئة العامة للزكاة
والدخل



مستشفى امللك فيصل
التخصص ي ومركز األبحاث



املجالس واللجان املركزية
املتخصصة



الجامعات والكليات
الحكومية



مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية



الهيئة الوطنية لألمن السيبراني



املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملنهي



ومثيلهم من الجهات
الحكومية األخرى.

امللحق (ب)
الشخصيات االعتبارية في القطاع العام:


املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية



الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين
ومن في حكمهم



الجامعات واملعاهد العلمية غير الحكومية
املسجلة لدى وزارة التعليم



صندوق االستثمارات العامة



شركة الخطوط الجوية العربية السعودية



صندوق التنمية الصناعية السعودي



املؤسسة العامة للتقاعد



شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)



أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة

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

الخان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التاسعة

الخان ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الثـامنة

الخانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السابعة

الخانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخامسة

الخانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السادسة

الخانـ ـ ـ ـ ــة
الرابعة

الخان ـ ـ ـ ـ ــة
الثالثـة

الخان ـ ـ ـ ـ ــة
الثانيـة

الخانة
األولـى

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

لوزارة الداخلية للحصول على تلك املعادلة.
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