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 3102 سبتمبر    
 الخامسة عشرالطبعة  

 

 
 : الهيئة العامة لشؤون القاصريندسا  سا

 

تةاري   3112-7235باإلشارة الى كتابي الهيئة العامةة لشةن ا الصايةريا رهة.  ة   *  

بشةة ا تعميمةةاه الهيئةةة العامةةة  32/2/3112تةةاري   3112-3522 رهةة.  ةة    02/2/3112

  ( 21/3112)تعمي.  لشن ا الصايريا

 -: بالتعميماه التالية يجب التصيد 

 :بالنسبة إلغال  حساباه المت فيا -أ

 يت. تح يل حساب المت في الى حساب ال رثة ما تاري  العم. بال فاة  -0

إذا رغةب البنةف فةي إغةال  حسةاب أا مةةا المتة فيات يةت. التنسةي  مةع الهيئةة العامةةة  -3

لشةةن ا الصايةةريا فةةي حالةةة  جةة د هايةةر أ  محجةة ر عميةةك نةةما ال رثةةة أ  كةةاا 

 هبل الهيئة الحساب محج زاً عميك ما 

 : *بالنسبة لتسمي. أم ال المت فيا المتريدة بالبن ف -ب

عميةةةةةةك ت  لةةةةةة. ي جةةةةةةد حجةةةةةةز لةةةةةة. ي جةةةةةةد نةةةةةةما ال رثةةةةةةة هايةةةةةةر أ  محجةةةةةة ر إذ  

فةةةةةال حاجةةةةةة لمطمةةةةةب مةةةةةا ال رثةةةةةة  مةةةةةا هبةةةةةل الهيئةةةةةة  أ  يكةةةةة ا الحجةةةةةز مشةةةةةر طاً 

ألخةةةةةذ عةةةةةد. ممانعتهةةةةةا مةةةةةا تسةةةةةمي. األمةةةةة ال ت أ   كةةةةةيمه. بةةةةةالرج ئ الةةةةةى الهيئةةةةةة 

 الى  رثتك أ   كيمه.  ىبالمت ف الخاية

إذا كاا المت في عميك ديا ليالح البنفت  كاا نما  رثتك هاير أ  محج ر عميةكت يمتةز.  -ج

 -:البنف بعد. الخي. ما حساب المت في ما لحظة العم. بال فاة  يتعيا عميك مراعاة مايمي

الشةةةركة  إا كةةةاا الةةةديا منمنةةةاً لةةةد، شةةةركة تةةة ميات فعمةةةى البنةةةف سةةةرعة إخطةةةار** -0

الفةةة را عمةةةى تح يةةةل    مةةةع العمةةةل عمةةةى العميةةةل المترتةةةببال فةةةاة  سةةةداد الةةةديا 

انتظةةةةةار إجةةةةةرا اه شةةةةةركة     مةةةةةاد ن ىالمبةةةةةالت المتريةةةةةدة فةةةةةي حسةةةةةاباه المتةةةةة ف

   حسب تعميماه الهيئة في الكتب ال اردة إليه. الت ميا ت 

 2102 – 08681حسب كتاب الهيئة العامة لشؤون القاصرين رقم  )إلى جميع البنوك( 8/7/2102تاريخ  85/2102تعميم * 

 26/6/2102تاريخ 
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عمةةةى البنةةةف عةةةه عةةةا السةةةدادت فنإا لةةة. يكةةةا الةةةديا منمنةةةاًت أ  أا شةةةركة التةةة ميا امت -3

إشةةةةعار الهيئةةةةة العامةةةةة لشةةةةن ا الصايةةةةريا بةةةةذلفت حتةةةةى يمكةةةةا اتخةةةةاذ اإلجةةةةرا اه 

 الالزمة لحماية حص   الصايريا  ما في حكمه. 

ةةةر أ  * -د بالنسةةةبة لصسةةةمة أ  تح يةةةل أ  الخيةةة. مةةةا أمةةة ال متةةة فيا مةةةا نةةةما  رثةةةته. هي 

 محج ر عميه. 

يةةةةت.  يجةةةةب أا اإذا  جةةةةد مةةةةا نةةةةما  رثةةةةة المتةةةة فيا هيةةةةر أ  محجةةةة ر عمةةةةيه.ت  

التيةةةري فةةةي األمةةة ال التةةةي فةةةي حسةةةاباته. بالتح يةةةل أ  الخيةةة. أ  الفةةةرز  التصسةةةي. 

 إا بناً  عمى أمر ما المحكمة المختية أ  الهيئة 

*التةةةزا. البنةةة ف بةةةالرد فةةةي مةةةدة أهيةةةا ا أسةةةب ئ مةةةا تةةةاري   ر د تعمةةةي. ميةةةري * - ةةة 

ف  الميةةةةةاري هطةةةةةر المركةةةةةزا بشةةةةةاا طمةةةةةب اإلفةةةةةادة أ  التح يةةةةةل الم جةةةةةك لمبنةةةةة 

  العاممة بالد لة 

 -***بالنسبة لفتح حساب لصاير ت بنا  عمى طمب الهيئة : - 

إذا طمبةةةه الهيئةةةة العامةةةة لشةةةن ا الصايةةةريا مةةةا أا بنةةةف مةةةا البنةةة ف العاممةةةة بالد لةةةة 

 فتح حساب لصاير ت فإا البنف يمتز. بتنفيذ الطمب  

 -تح يل مبالت إلى حساباه الهيئة:**** -ز

الهيئةةةة إا بعةةةد التاكةةةد مةةةا  ر د    تح يةةةل أا مبةةةالت إلةةةى حسةةةاباهعةةةد. إنةةةافة أ -0

  األسةةةةة. كةةةةةامالً مبينةةةةةاً بةةةةةك الةةةةةره. الشخيةةةةةي إا  جةةةةةد فةةةةةي بيانةةةةةاه اإلنةةةةةافة أ  

التح يةةةةل ت مةةةةع إشةةةةعار الهيئةةةةة مةةةةا يفيةةةةد التح يةةةةل أ  اإلنةةةةافة فةةةةي مةةةةدة أهيةةةةا ا 

 أسب ئ ما تاري  التح يل  

حكمةةةةة إلةةةةى ملتةةةةاب مةةةةا ا  كإنةةةةك لةةةةد، تح يةةةةل أ  إنةةةةافة أا مبةةةةالت عةةةةا طريةةةة -3

  حساباه الهيئة آمميا إشعارنا بنسخة ما  ذا الكتاب لممتابعة   

 )إلى جميع البنوك(    5/1/2101تاريخ  33/2101تعميم * 

 01/00/2100تاريخ  57/2100** تعميم رقم 

 (8/7/2102تاريخ  85/2102تعميم ) 26/6/2102تاريخ  2102 – 08681*** كتاب الهيئة العامة لشؤون القاصرين رقم 

 (27/01/2103تاريخ 10/2103تعميم) 27/01/2103تاريخ  2103 – 20521امة لشؤون القاصرين رقم هـ.ق**** كتاب الهيئة الع

 )إلى جميع البنوك( 


