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 لسادسالفصل ا
                                      

 المبالغ غیر المطالب بھا  
 

   -بالتعلیمات التالیة بشأن معالجة المبالغ غیر المطالب بھا:محال الصرافة االلتزام على جمیع *

 تعلیمات عامة : أ

العام�ة لش�ؤون الھیئ�ة غیر المطالب بھ�ا ھ�ي  مبالغتكون الجھة المختصة بتلقي واستالم ال  -1

 بدالً من المحاكم الشرعیة. القاصرین

الھیئ��ة العام��ة لش��ؤون یرف��ق م��ع األرص��دة غی��ر المطال��ب بھ��ا والمحول��ة إل��ى حس��اب   -2

ق��وائم بأس��ماء أص��حابھا وجمی��ع مس��تندات إثب��ات الشخص��یة و أي معلوم��ات  القاص��رین

 أخرى متوفرة عنھم. 

أو  دی�ونج�راء المقاص�ة بینھ�ا وب�ین أی�ة إد بع مبالغتحول جمیع األرصدة الخاصة بتلك ال  -3

) ل�دى مص�رف قط�ر 207020التزامات قائمة على أصحابھا لدیكم إلى الحس�اب رق�م (

 . الھیئة العامة لشؤون القاصریناإلسالمي باسم 

ترسل قوائم بأسماء أصحاب األرصدة غیر المطالب بھا والمحولة إلى الحس�اب الم�ذكور   -4

ك��ل لرك��زي متض��منة أرص��دة ك��ل م��نھم وال��رقم الشخص��ي أع��اله إل��ى مص��رف قط��ر الم

 منھم. 

   -: كیفیة معالجة المبالغ غیر المطالب بھا:ب
  -الشیكات والحواالت المصرفیة الواقفة: -1

  -تعریفھا : – 1/1

"ھي الشیكات المصرفیة المسحوبة على بن�وك خ�ارج قط�ر ول�م تق�دم للص�رف خ�الل 

مح�ل الص�رافة  أوالصادرة والمعادة للبن�ك  سنة میالدیة أو مبالغ الحواالت المصرفیة

 لم تخصم علیھ خالل فترة سنة میالدیة".  أو

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: - 2/ 1

التالیة بشأن الشیكات والحواالت  اإلجراءاتجب على جمیع محال الصرافة اتخاذ ی  

 -المصرفیة الواقفة:

 
  4/7/2011تاریخ  22/2011تعمیم رقم * 
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م��ر بإص��دار الش��یك أو الحوال��ة آلمی��ل ارد قیم��ة الش��یك والحوال��ة الواقف��ة للع -1/2/1

وذل�ك بع�د اتخ�اذ اإلج�راءات  وإش�عارهسواء بالقید في حسابھ أو االتصال ب�ھ 

المصرفیة الالزمة إلثبات عدم صرف ھذه المبالغ وعدم إمكانیة خصمھا ف�ي 

 المستقبل على حسابات البنك أو محل الصرافة لدى المراسلین بالخارج. 

م�ر بإص�دار الش�یك أو الحوال�ة الواقف�ة حساب للعمیل اآل في حالة عدم وجود -1/2/2

وع���دم إمكانی���ة االتص����ال ب���ھ أو االس����تدالل علی���ھ تح����ول مب���الغ الش����یكات 

والحواالت الواقفة إلى حساب (أرص�دة غی�ر مطال�ب بھ�ا) بع�د م�رور خم�س 

حكام الرقابة علیھا ووض�عھا تح�ت إسنوات میالدیة من تاریخ إصدارھا، مع 

 المخولین.  ولینؤالمس ألحداألشراف المباشر 

 ةإذا انقض��ت خم��س س��نوات أخ��رى عل��ى مب��الغ الش��یكات والح��واالت الواقف�� -1/2/3

المس��جلة ف��ي حس��اب أرص��دة غی��ر مطال��ب بھ��ا المش��ار إلی��ھ ف��ي الفق��رة رق��م 

) أع��اله، یق��وم مح��ل الص��رافة بنش��ر إع��الن ف��ي ص��حیفتین محلیت��ین 1/2/2(

ب تل�ك المب�الغ م�ع م�نحھم مھل��ة أح�دھما باللغ�ة اإلنجلیزی�ة ع�ن أس�ماء أص��حا

الھیئ�ة شھر للمراجعة،  بعدھا یق�وم مح�ل الص�رافة بتحوی�ل تل�ك المب�الغ إل�ى 

مرفقاً بھا ق�وائم بأس�ماء أص�حابھا وجمی�ع مس�تندات  العامة لشؤون القاصرین

 متوفرة عنھم لدى محل الصرافة. أخرىإثبات الشخصیة وأي معلومات 

   -أرباح المساھمین غیر المدفوعة: -2

   تعریفھا: -2/1 

مح��ال الص��رافة  ف��ي"ھ��ي أرب��اح األس��ھم الت��ي تق��رر توزیعھ��ا عل��ى المس��اھمین    

 في ھذه التعلیمات وتم اإلعالن عنھا ولم یتقدم أصحابھا الستالمھا". المحددة

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: -2/2

رباح المس�اھمین اتخاذ اإلجراءات التالیة بشأن أالمعنیة  محال الصرافةیجب على        

   -غیر المدفوعة:

 مع�رفتھممحاولة االتصال بالمساھمین أصحاب أرباح األسھم ف�ي حال�ة   -2/2/1

 لحثھم على استالم أرباحھم. 
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بعد مرور خمس سنوات من اإلع�الن ع�ن أرب�اح المس�اھمین وع�دم تس�لم  -2/2/2

بنش��ر إع��الن ف��ي ص��حیفتین محلیت��ین  مح��ل الص��رافةأص��حابھا لھ��ا یق��وم 

ھما باللغة اإلنجلیزیة عن أسماء أصحاب أرباح األسھم غیر المدفوعة أحد

 دون ذكر المبالغ. 

فق��رة البع��د م��رور خم��س س��نوات أخ��رى باإلض��افة لتل��ك الم��ذكورة ف��ي  -2/2/3

ب��اإلعالن ف��ي الص��حف م��رة أخ��رى  مح��ل الص��رافة )أع��اله یق��وم2/2/2(

ین غی��ر عل��ى نف��س النح��و الم��ذكور أع��اله ث��م ی��تم تحوی��ل أرب��اح المس��اھم

الھیئ��ة العام��ة المدفوع��ة بع��د م��رور ش��ھر واح��د م��ن ت��اریخ اإلع��الن إل��ى 

 إثب��اتم��ع ق��وائم بأس��ماء أص��حابھا وجمی��ع مس��تندات  لش��ؤون القاص��رین

 متوفرة عنھم.  أخرىمعلومات  وأيالشخصیة 

   -مبالغ أخرى غیر مستدل على أصحابھا: -3

 تعریفھا: 3/1

 اتـذه التعلیم��ـھ��ي ـف�� رافة المح��ددةمح��ال الص��ـأي مب��الغ أو مس��تحقات أخ��رى عل��ى   

لع��دم  ألص��حابھا عـدف�ـم تـ) ول��2) إل��ى (1نود م�ن (ـي الب��ـره ف��ـق ذك�ـا سب��ـالف م��ـبخ�

 سنوات میالدیة.  االستدالل علیھم لمدة عشر

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: 3/2      

ن أح�دھما یتم اإلعالن عن تلك المبالغ أو المس�تحقات بالنش�ر ف�ي ص�حیفتین محلیت�ی    

الھیئ��ة العام��ة لش��ؤون باللغ��ة اإلنجلیزی��ة ث��م تح��ول بع��د ش��ھر م��ن ت��اریخ اإلع��الن إل��ى 

مرفق��ا بھ��ا ق��وائم بأس��ماء أص��حابھا وجمی��ع مس��تندات إثب��ات شخص��یة وأي  القاص��رین

 . لدى محال الصرافة متوفرة عنھم أخرىمعلومات 
 

 قواعد عامة : -ج
المس��تندات والس��جالت الخاص��ة بجمی��ع  عل��ى مح��ال الص��رافة المعنی��ة االحتف��اظ بنس��خ م��ن -

المبالغ والمستحقات المحولة إلى الھیئة العامة لش�ؤون القاص�رین وفق�اً لم�ا ج�اء ف�ي البن�ود 

 ) حسب المدة القانونیة الالزمة لالحتفاظ بالسجالت .3-1من (
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م�ع  یجب على محال الصرافة المعنیة أن تراعي إضافة نصوص في العقود واالتفاقیات الموقعة -

العم��الء ت��ذكر فیھ��ا فت��رات وإج��راءات تجمی��د المب��الغ األخ��رى الم��ذكورة ف��ي ھ��ذه التعلیم��ات 

 وتحویلھا إلى الھیئة العامة لشؤون القاصرین .
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