
 الئحة القوانين الجديدة المتعلقة بحاالت الحسابات الراكدة، الغير مطالب بها
والمتروكة استنادًا إلى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقك 371000120064

الئحة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( لتغيير حاالت الحسابات - )تعميم - 371000120064(

إذا لم يجِر العميل أو وكيله عمليًة ماليًة على الحساب في الفترات التالية، فإن الحساب سيصنف كالتالي: 

التصنيف المدة

حساب راكد 24 شهرًا ميالديًا )سنتان ميالديتان(

حساب غير مطالب به 60 شهرًا ميالديًا )خمس سنوات ميالدية(

حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك 180 شهرًا ميالديًا )خمس عشرة سنة ميالدية(

ويتم احتساب جميع الفترات المذكورة أعاله من تاريخ آخر عملية مالية من قبل العميل أو وكيله، ويقصد بالعملية المالية هي العملية
التي تكفل بقاء التعامل نشط بحسب نوع العالقة المصرفية واآلليات المذكورة في قواعد الحسابات البنكية الصادرة من مؤسسة النقد

العربي السعودي.

عندما يصبح تصنيف الحساب غير مطالب به، سيقوم البنك خالل الشهر الالحق للتصنيف بتحويل الرصيد إلى حساب مجمع على مستوى
البنك خاص بهذه الحسابات يسمى )الحسابات غير المطالب بها(.

يحق للعميل مراجعة البنك لطلب سحب الرصيد بشرط استيفاء متطلبات األنظمة والتعليمات.

تخضع التعامالت والحسابات غير المتحركة للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي كما ُتعدل هذه التعليمات
من وقٍت آلخر، لمزيد من التفاصيل يرجة زيارة الرابط التالي:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/rules_of_Opening_Bank_Accounts.pdf

 البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  رأس المال 44,780,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الضريبي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
  مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 20/4/1373هـ )الموافق 26/12/1953م(   |  المبنى الرئيسي برج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي طريق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |   

  www.alahli.com  |  920001000  |  13519 – 6676 رقم الوحدة 778  |  الرياض 
عندما يرد ذكر اسم ”البنك األهلي التجاري“ أو ”األهلي“ أو ”البنك“ فتكون اإلشارة إلى ”البنك األهلي السعودي“
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