
البنك المركزي لجمھورية أرمينيا

دليل البيان الرسمي رقم ٥ عن المعلومات   لمجلس البنك المركزي لجمھورية أرمينيا

البنكية السّرّية للكّتاب العدول و الورثاء

١٠ كانون األول، ٢٠١٣
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٢٠١٤

المقدمة

ھدف الدليل

تھدف ھذا الدليل الى تقديم اإلجراءات عن التي تعطيھا البنك  المعلومات البنكية السّرّية بالترتيب

للكّتاب العدول و للورثاء و التي موجودة في البيان الرسمي رقم ٥ لمجلس البنك المركزي 

 :لجمھورية أرمينيا بالتاريخ ١٠ كانون األول، ٢٠١٣.

األشخاص :المھتّمين

يعتبر شخصا مھتّما بأمور الميراث، :األشخاص التالية

أطفال الشخص المتوّفى، .١

زوج الشخص المتوّفى، .٢

الوالدين للشخص المتوّفى، .٣

أحفاد  الشخص .٤ المتوّفى،

أھالي الشخص  .٦ المتوّفى،

األشخاص الذين ليسوا .٧ أبناء او أقريباء الشخص المتوّفى ممكن ان يورثوا ملكّية الشخصو لكّنھم
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المتوّفى أو جزءً  .منھا

أالن سنسّمى شرطيا .سّيدة جاّنا و سّيد أرطاوازد  :األشخاص المھتّمين باألسماء التالية

ينطبق ھذا .لألشخاص الذين يعيشون و في أرمينيا و في خارج أرمينيا  الدليل

لحصول على المعلومات  ماذا يجب على األشخاص المھتّمين ان يفعلوا عن 

الشخص المتوّفى من البنك ؟

الخطوة ١.

أوال يجب على سيدة جاّنا أن تجد الكاتب العدل اإلقليمي لمحلّ  إقامة .الشخص المتوّفى

www.notariat.am يمكنك ان تجد قائمة الكّتاب العدول حسب المناطق في  الموقع  :التالي

من قسم) الكّتاب العدول  للموقع المذكور أعاله اُدخل قسم الكّتاب .(العدول لجمھورية أرمينيا

من الممكن أن يكون كيثر من الكّتاب في. العدول في نفس المنطقة ذلك الوقت يجب على سّيدة جاّنا 

أن كتاّب عدول  تسأل  كلّ  المنطقة كي تعرف أين تقع عمل الميراث الذي تھتمّ   .به

الخطوة ٢.

يجب على سّيدة جاّنا أن تطلب كاتب  من عدل المنطقة، كي يسأل الكاتب العدل للبنوك لحصول على 

المعلومة البنكية السّرّية عن الشخص .المتوّفى

١. يسأل الكاتب العدل من البنوك عن مبالغ الشخص المتوّفى في حسابات البنك و بالعملة األرمنية و
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بالعملة األجنبية،

٢. يسأل عن الودائع البنكية و بالعملة األرمنية و بالعملة االجنبية،

يسأل عن الذھب، وعن .٣ العملة درام( األرمنية )، و عن العملة االجنبية أو عن القيم األخرى، مثال 

األحجار الكريمة، أو األوراق المالّية التي وضعھا الشخص المتوّفى ...و إلى آخره في البنك تحت

.مسؤوليته

المركزي لجمھورية  البنك لمجلس ٥ رقم الكاتب العدل ال يعرف البيان الرسمي من الممكن أنّ 

 و في ذلك. القيام بتلك العملّيات يرفض و. ٢٠١٣ كانون األول، ١٠ : أرمينيا بالتاريخ

يمكنك ان تجده المذكور الذي ذلك البيان الرسميّ  الوقت تستطيع سّيدة جاّنا أن تراه                          

www.arlis.amفي ھذا   :الموقع

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=87805, بوساطة الرابط التالي:

و بجانب ذلك ھذا البيان الرسميّ  موجود في نشرة االدارات                لجمھورية أرمينيا

(٤٨٠) ١/٢٠١٤٫٠١٫٠٨

وفقا للقانون التشريعي، في اطار شؤون الميراث، يستطيع الكاتب العدل أن يطلب من جاّنا بعض 

الوثائق لتأكيد اھتمامھا بشؤون الوراثة كي يكتشف لھا في المستقبل السرّ  البنكي الذي سيأخذه من 

.البنوك

يستطيع الكاتب العدل أن يطلب من جاّنا :األشياء التالية
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بعض .١ الوثائق التي تثبت شھادة الوفاة: مثال ) حقيقة موت  الموّرث )،

الوثائق التي تؤكد.٢ وقت و مكان ) افتتاح الميراث شھاجة الوفاة التي مذكورة فيھا: مثال وقت و 

،(مكان افتتاح الميراث

الوثائق التي تثبت.٣ عالقات القرابة شھادة المالد، :مثال ) أو وجود الوصية الجواز، أو وثائق 

،(...تذكرة الھوّية و إلخ

٤. شھادة الميراث: مثال( الوثائق التي تؤكد تكوين ُكتلة الميراث  )،

٥. .الوثائق األخرى

الخطوة ٣.

بعد طلب سّيدة جاّنا من الكاتب العدل، يكتب الكاتب العدل رسالة للبنوك كي يعرف ھل تجد في 

البنوك للشخص المتوّفى مبلغ، ودائع بنكية أو ذھب، و مبلغ وضعھا تحت مسؤولية البنك، أو غيرھا 

.من األشياء الثمينة

و لھذه الخدمة من الممكن أن يأخذ الكاتب العدل يمكنك أن تقرأ عن المدفوعات .( مبلغ تقديم الخدمة

الممكنة ٣٧  البند من القرار رقم ٧٣٣ .٢٦٫٠٥٫٢٠١١  :لحكومة جمھورية أرمينيا  باتأريخ

الخطوة ٤.

بعد الرسالة للبنك من قبل الكاتب العدل، يكون البنك متأكد بأّن الشخص الذي كتب له ھو الكاتب 

العدل لمحلّ  إقامة الشخص المتوّفى، و يعطي البنك له المعلومة البنكية السّرّية عن الشخص المتوّفى
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 .التي موجودة في البنك

:المعلومة البنكية السّرّية ھي

معلومة عن المبالغ التي موجودة  في حسابات البنك و بالعملة األرمنية و بالعماة األجنبية، .١

معلومة  عن الودائع.٢ البنكية و بالعملة األرمنية و بالعملة االجنبية،

٣. درام( معلومة عن الذھب، و العملة األرمنية )، و العملة االجنبية أو القيم األخرى التي وضع 

الشخص المتوّفى تحت مسؤولية .البنك

الخطوة ٥.  

وفقا لمعلومة البنك، يضّمن األشياء التالية التي موجودة في بنك   الكاتب العدل قائمة الملكّية الوراثّية

أو بنوك .الشخص المتوّفى

المبالغ التي موجودة  في حسابات البنك و بالعملة األرمنية و بالعماة األجنبية،.١

الودائع.٢ البنكية و بالعملة األرمنية و بالعملة االجنبية،

٣.  درام( الذھب، و العملة األرمنية )، و العملة االجنبية أو القيم األخرى التي وضع الشخص 

المتوّفى تحت مسؤولية .البنك
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ماذا يجب ان يفعل على الورثاء لحصول على المعلومة عن الحسابات 

البنكية، و الودائع أو المعلومة األخرى للموّرث التي موجودة في البنك أو 

.في البنوك

الخطوة ١.

إذا كان عند الشخص المتوّفى بعض الممتلكات و ورثھا أشخاص مختلفة، مثال سّيدة جاّنا و سّيد 

أرطاوازد فيجب على كّل واحد منھم أن يكون عندھم شھادات حق الميراث لتلك الملكّية، أو حكم

القرار(المحكمة  .بشأن حقيقة الميراث (

و في ھذه الحالة يستطيع سّيدة جاّنا و سّيد أرطاوازد ان يذھبا الي البنك أو البنوك لحصول على 

.المعلومة البنكية السّرّية عن الشخص المتوّفى

و سيعطي البنك لسّيدة جاّنا و سّيد أرطاوازد تلك المعلوملت اذا ھم يقدمون للبنك شھادة الميراث أو 

حكم ) المحكمة بشأن حقيقة الميراث،) القرار .فوثائق تذكرة الھوّية

:وثائق تذكرة الھوّية في جمھورية أرمينيا ھي

و لمواطني جمھورية أرمينيا، )الجوازات.١ ولألجانب و كما لألشخاص بدون ،(الجنسية

الجواز الخاصّ .٢ لجمھورية أرمينيا أو بطاقة لألجانب و كما لألشخاص بدون( اإلقامة ،(الجنسية
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٣. لألجانب و كما لألشخاصّ ( وثائق تذكرة الھوّية معترف بھا دوليا ،(بدون الجنسية

) لمواطني جمھورية أرمينيا، ID بطاقة.٤ الھوية البطاقة)

الكّراسة.٥ عسكرية لمواطني جمھورية أرمينيا،

وثيقة تذكرة الھوّية.٦ لمواطني   كالعادة تعطى ھذه الوثيقة )التي تعطي شرطة جمھورية أرمينيا،

،(جمھورية أرمينيا في حالة فقد الجواز

٧. لألطفال حتى ست عشرة سنًة الذين مواطنين لجمھورية أرمينيا( شھادة المالد )،

٨. ،شھادة تذكرة الھوّية للالجئين

وثيقة .٩ للالجئين(االتفاقّية للسفر  ).

الخطوة ٢.

يلتزم البنك بتقديم لسّيدة جاّنا و لسّيد أرطاوازد على شكل فردي كّل المعلومات المتاحة 

عن الشخص المتوّفى، :بشرط أّنھم قّدموا للبنك األشياء التالية

١. شھادة الميراث أو حكم بشأن حقيقة الميراث) القرار(المحكمة  الذي فيه مكتوب اسمه كوريث،

٢. .فوثائق تذكرة الھوّية

جمھورية أرمينيا في التي موجودة في البنوك عند الصرورة يمكنك أن تجد معلومات عن
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www.cba.amالموقع: 
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