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1St parties of the agreement  أوال: أطراف االتفاقية

1 First party 1الطرف األول. 

ه01\05\1377يتاريخ  91 الوزراءقرار مجلس   ومرخص بموجب 

1010001054 

 المصرف ( \)اسم البنك  بنك الرياض سجل تجاري رقم

the Council of Ministers Resolution (91) 

dated  1377\05\01  AH  

licensed by Commercial Register Riyad Bank Bank name 

Regulated by Saudi Central Bank. ديلسعوي المركزالبنك اف اشروإخاضع لرقابة و. 

 ملف العميل

CIS 

 رقم الفرع
Branch No  

 رقم الحساب
Account No. 

2.Second Party .الطرف الثاني  2

Information about organization 1 ةلمنشأت امعلوما
 1

 االسم باللغة العربية

Name in Arabic 

 االسم باللغة اإلنجليزية

Name in English

 غير ذلك
Other 

 جهة حكومية
Governmental entity 

 مؤسسة فردية 

Individual institution 

 شركة

Company 

ةلمنشأا عنو  

 Establishments type 

 غير ذلك

Other 

 خليجية

Gulf 

 سعودية

Saudi

 الجنسية

Nationality 

 نبذة عن نشاط المنشأة

Brief about institution activity 

 غير ذلك

Other 

 حكومي
Governmental  

مقاوالت

Contracting 

تجاري
Commercial  

قطاع المنشأة
Establishments sector   

250من أكثر 

More than  250

249 الى 50من 

50 to 249 

49 الى 6 من

6 to 49 

5الى  1من 

to 5 1 

عدد الموظفين

Number of employees 

عدد الفروع داخل المملكة

Number of branches 

within the Kingdom of 

Saudi Arabia 

3لضريبيالرقما

 Tax number3 

 تكيانالا فمعر

 2لقانونيةا

Legal Entities 

 2Identifier 

الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية

 The unified number of non-

governmental establishments

لتعريفي للجهات الحكوميةالرقم ا
Identification number for 

government entities  

Information Document Evidence مستند اإلثباتت معلوما 

 ترخيص )حدد(
License (select)

ئيسي/فرعي(سجل تجاري )ر  
Commercial license (primary\sub)

 نوع مستند االثبات 

ID Document Type 

تاريخ االنتهاء  م /       / هـ /       /

Expiry date 

اإلصدار تاريخ م /   /   هـ /       /
Date of issue 

مكان اإلصدار

Place of issue

رقم مستند االثبات 
ID Document number 

Information Communicate التواصل ت معلوما

4National address details  4بيانات العنوان الوطني

 اسم المدينة 
City name 

 اسم الحي
District name 

  اسم الشارع
Street name

رقم المبنى 

Building number

 رقم الهاتف

Phone Number

لرقم اإلضافيا  
Additional number 

 الرمز البريدي

Postal code

 المنصب
Position  

سمالا  

Name

5بريد االلكترونيال

5Email  

6الموقع اإللكتروني

6Website

 رقم الجوال
Mobile number  

رقم الهوية
ID Number  

Additional  communication Information إضافية تواصل ت معلوما 

General manager or  his representative مقامهم من يقوم أو لعاالمدير ا 

إللكترونيا لبريدا  

Email

 رقم الجوال

Mobile number  

 االسم

Name

Financial manager or his representative مقامهم من يقوأو  ماليلالمدير ا 

لبريد اإللكترونيا  

Email

 رقم الجوال

Mobile number  

 االسم

Name

 وفق المدّون في مستند اإلثبات. 1 

 إن وجد. 2

 إن وجد. 3

 وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. 4

 إن وجد. 5

 إن وجد. 6

 

 
(9(من)1صحفة رقم )  

1 According to the blogger in the document of proof. 
2 If any. 
3 If any. 
4 As registered with The Saudi Post Corporation. 
5 If any. 
6 If any. 
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Financial Information  المعلومات المالية

ميلون ريال سعودي 200أكثر من 

More than 200 million 

Saudi Riyal 

 200الى  40أكثر من 

ميلون ريال سعودي

More than 40 million to 

200 million Saudi Riyal

ميلون ريال سعودي 40الى  3أكثر من 
More than 3 Million to 40 million 

 Saudi Riyal

ميلون ريال سعودي 3الى  0أكثر من 
More than 5 to 3 million 

Saudi Riyal 

 اإليرادات سنويا
Annual incomes  

The volume of expected monthly movement on the account    حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهريا 

 إيداعات أخرى
Other deposits  

 إيداعات نقدية
Cash deposits

 حواالت خارجية
International transfers

حواالت داخلية

Local transfers

Account Information  معلومات الحساب

Purpose  of opening the  account   الغرض من فتح الحساب 

 غير ذلك
Other

 إيداعات
Deposits

 سداد التزامات و مصاريف
pay commitments and expenses

 تحصيل شيكات
Collection of checks  

 لغة الحساب

Account language  

 7عملة الحساب األساسية

7Main currency of account 

Ownership8 Information معلومات المالك
8

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

Information about board members معلومات أعضاء مجلس اإلدارة 

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات

ID Number 

 الجنسية

Nationality

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

االسم 

Name

Actual9 Beneficiary Information معلومات المستفيد الحقيقي
9

 رقم الهوية/االثبات

ID Number 

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

 رقم الهوية/االثبات 

ID Number

 الجنسية

Nationality

%نسبة الملكية 

Ownership percentage

االسم 

Name

Miscellaneous  Questions   أسئلة متفرقة

is any member of the Board of 

Directors/Partners/Owners/Authorized to sign or Any of his 

first- or second-degree relatives are  politically identified? 
ال 

No

نعم

Yes

 الشركاء/المالك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد/هل أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

 ؟11معرف سياسيا10من الدرجة األولى او الدرجة الثانية  أقاربهمن  

 

(9(من)2صحفة رقم )  

 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك 7
 ُتستوفى معلومات المالك وأعضاء مجلس اإلدارة والمستفيد الحقيقي وفقًا لنوع المنشأة.  8
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي  9

 ُتجرى المعاملة نيابة عنه.
 والجد والجدة وأن علو، الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا. الدرجة األولى: األب واألم 10
أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ،أو دولة أجنبية  ،الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة 11

 ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في  ،اسيينرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السي .أ

 الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في األحزاب السياسية.

 رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة  .ب

7 Standard options are selected by bank availability 
8 The information of the owners, members of the Board of Directors and the real beneficiary shall be met according 

to the type of establishment.  
9 A natural person who owns or exercises final or indirect effective control over the client or natural person on his 

behalf. 
10 First class: Father, mother, grandfather, grandmother, and Alou, second class: children and their children, even if 

they come down. 
11 Persons assigned to senior public functions in the Kingdom, foreign country, senior management positions or a 

position in an international organization, including  the following positions or positions: 

1. Heads of state or government, senior politicians, government officials, judicial officials, military officials, 

senior executives of state-owned companies, and senior officials of political parties. 

2. Heads and directors of international organizations, their deputies, board members, or any similar function
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2St parties of the agreement    األحكام و الشروط العامة: ثانيا  

1. Definitions and explanations  1تعريف واإليضاحات .ال  

A.Definitions 

The following terms and expressions - wherever mentioned in this agreement - shall have 

the meanings in front of each one of them, unless the context dictates otherwise: 

The first party: the bank / bank whose details are shown in Clause (First) of this agreement. 

The second party: the customer of the bank /legal client  whose details are clarified in 

Clause (First) of this agreement, or  who signed on his behalf or by decision from 

Partners / Board of Directors on this agreement. The definition includes an agent or 

authorized representative of the customer. 

Current account: an accounting record opened by the bank and established in accordance 

with this agreement upon the request of the customer. It entails the rights and obligations 

of both parties. Rights and obligations include accounting restrictions carried out by the 

Bank in accordance with banking regulations, rules and customs. 

B. Explanations: 

In this Agreement, unless the context otherwise requires: 

1.The reference to years, months and days is a reference to the Hijri calendar. 

2.A reference to the agreement is a reference to clause (first), clause (second) and clause 

(third) and annexes to the agreement, and this includes amendments or additions to it. 

 

 تلتعريفاا .أ

 كل مماأ لمبينةا لمعانيا -التفاقيةا ههذ في وردت ينماأ- آلتيةا راتلعباوا ظباأللفا يقصد

 :لكذ فخال قلسياا يقتض مالم منها

 .التفاقيةه امن هذ )الأو( لبندابياناته في  لموضحةف المصرا/لبنكا :ولألا فلطرا

 من )الأو( لبندا في بياناته لموضحةا ريالعتباا فلمصرا/لبنكا عميل :لثانيا فلطرا

 ههذ على دارةإلا مجلس/ءلشركاا اربقر أو بالوكالة عنه قعو يلذوا ،التفاقيةا ههذ

  .لعميلا عن ضلمفوا أو لوكيلا لتعريفا يشملو .التفاقيةا

 ءبنا التفاقيةا ههذ بموجب ينشأو لبنكا قبل من يفتح محاسبي سجل :ريلجاا بلحساا

 قلحقوا تشملو ،لطرفينا لكال تماالتزوا قحقو عليه يترتبو ،لعميلا طلب على

 .لبنكيةا افألعروا عدالقووا لألنظمة طبقا لبنكا بها ميقو محاسبية داقيو تماااللتزوا

 :تيضاحاإ .ب

 :لكذ فخال قلسياا يقتض لم ما ،التفاقيةا ههذ في

 .يلهجرا للتقويم فقاو ليهاإ رةشاإ هي مألياوا رلشهووا امألعوا لىإ رةإلشاا. 1

 ،التفاقيةا مالحقو )ثالثا( لبندوا )ثانيا( لبندوا )الأو( لبندا لىإ رةشاإ هي التفاقيةا لىإ رةإلشاا  .2

 .تضافاإ أو تتعديال من عليها ييجر ما لكذ يشملو

2.    introduction  2. التمهيد  

The second party wants to open a current account with the first party, and the first party 

agreed to the second party’s request .Therefore, the two parties agreed, with full legal 

capacity, to conclude this agreement, subject to the provisions of the relevant laws, 

regulations and instructions such as AML Law, CTF LAW and Its Financing and it’s 

implementing regulations, the instructions issued by Saudi Central Bank as Bank  accounting 

rules. In the event of contradiction between the provisions of the agreement and the 

provisions of the regulations and instructions; The provisions of the regulations and 

instructions prevail over others. The foreword above is an integral part of this Agreement. 

على طلب ول ألف الطرافق واحيث ول، وألف الطرى الدري جاب لثاني بفتح حساف الطراحيث يرغب 

ه هذام برإنظاما على وشرعا ة لمعتبراألهلية اهما بكامل ن ولطرفااتفق اعليه فقد ، لثانيف الطرا

ال ألموامكافحة غسل م لعالقة كنظات ذات التعليماوائح اللووامة ألنظم اتخضع ألحكاو .التفاقيةا

 يلمركزالبنك اعن درة لصات التعليما، والتنفيذيةائحهما الووتمويله ب وهارإلائم امكافحة جرم نظاو

ألنظمة م احكاوأالتفاقية م احكاأبين رض تعاد جول وفي حا، ولبنكيةت الحساباا عداكقودي لسعوا

ه من هذأ ال يتجزءا جزه عالألتمهيد اعد ُي. على غيرهاد تسوت لتعليماواألنظمة م احكان أفإت؛لتعليماوا

 .التفاقيةا

3. Rights and obligations  of  both parties 3.  حقوق والتزامات الطرفين  

1. The first party is committed to open a current account for the second party exerting the 

necessary care to implement his orders on the account within  limits of the banking rules, 

and regulations. First party assumes no liability on errors executed on his account unless 

errors are due to his negligence or Intentionally or failing to comply with the necessary   

diligence care intended for the purposes of implementing this agreement; must give full 

Attention, skill, prudence and diligence according to expected conditions - within 

reasonable limits - from any facility. 

2. The first party has the right to benefit from the money amounts deposited in the current 

account, giving his full commitment in enabling the second party to obtain immediate  

access to these amounts upon request. It’s unlawful for Second party  to request profits on 

those amounts. As it’s up to both parties to set up an agreement where the second party 

can gain profit on those amounts.  

3. The second party is prohibited from using the account for any purpose or unlawful 

activity, and he must inform the first party if there are any opposition or suspicion on the 

account. If no dispute to any a transaction executed on the account  within  (thirty) days 

from execution date is a consent and proof to its legitimacy.    

4. The first party has the right to collect a specific fee from the second party in exchange for 

the services provided , and may collect it directly without referring to the second party, 

provided that those fees are not inconsistent with what is issued by the first central bank. 

And are adequately  published in all first party branches  locations 30 days prior applying 

these fees. 

5. The second party shall be responsible for any expenses or taxes imposed by the state in 

connection with any of the services or products provided by the first party to the second 

part, whether it is imposed now or may be imposed in the future. 

6. The first party informs the second party, via text messages, on the mobile phone number 

mentioned in the agreement - or any other means agreed upon - with the following: 

a. All transactions executed on the current account as soon as they occur. 

B. Before changing the status of the account, or suspending the powers of the delegate for a 

sufficient period 

7. The second party should update his registered ID documents  and information in this 

agreement, in case  of any update or change on it, the first party may lawfully freeze the 

second party ‘s account if the second party failed to update his information.  

8. The first party may suspend the powers of those authorized to sign upon the expiry of 

their ID, unless the second party provides an update thereof, subject to the provisions of 

Paragraph No ( .6)  Referred to above 

9. The second party agrees that the first party will undertake for the purposes of opening 

and running the current account and abiding by the applicable regulations by obtaining ID 

document data and its updated information through the services provided by the National 

Information Center or any other reliable and independent bodies. 

10. The first party may, in the event of a breach by the second party of this agreement, take 

the measures it deems appropriate within the limits of the procedures stipulated by the 

regulations. Banking and common rules.  

 

 

ب لحسااعلى ه مرأوامة لتنفيذ زلالالعناية ل ابذولثاني ف اللطرري جاب بفتح حساول ألف الطرم ايلتز

ر ضرأي لية عن ولمسؤول األف الطراال يتحمل ، ولمصرفيةاف األعرواعد القوواألنظمة ود افي حد

ك تكابه لسلوأو ارلجسيم اهماله إناتج عن ر لضرا اهذن كال ال في حاإمر واأله اناشئ عن تنفيذ هذ

؛ التفاقيةه اهذ تطبيقاض لتي يقصد بها ألغروامة زلالالعناية ل اببذام اللتزاتخلفه عن ا أو عمدء سي

 يأمن -للمعقوود افي حد -ئهاأدالتي يتوقع وف الظرافق و دالجتهاوالحصافة رة والمهام واالهتماا

 .ةمنشأ

م لتاامه التزامع ، لمصلحتهري لجاب الحسااعة في دلموالمبالغ امن دة الستفاول األف ايحق للطر 2.

، لكذعن ح باي أرلمطالبة بأاثاني لف اليس للطر، وطلبهر لمبالغ فوه الثاني من هذف الطرابتمكين 

ح باأر علىل لحصوالثاني فيها ف التي يمكن للطرالعالقة امستقل لترتيب ق تفااء اجرإللطرفين أن على 

 .لمبالغاعن تلك 

غ بالإينبغي عليه وع، وغير مشرط نشاض أو غري بأب لحسام استخدالثاني ف الطراحظر على ُي 3.

 )ثالثين(ور يعد مرت، وعلى حسابه من عملياي يجر فيماه شتباا اض أوعترد أي اجول وحاول ألف الطرا

 .تأكيد منه على سالمتهاوفقة امو؛ لثانيف الطراض اعتردون اعملية أي يخ تنفيذ ريوما من تا

له تحصيلها ، وليهإلتي يقدمها ت الخدماالثاني مقابل ف الطرامن د سم محدء رستيفاول األف اللطر 4.

ر ضة مع ما يصدرغير متعام لرسواتلك ن تكوأن نه يتوجب أعلى ، لثانيف اطرلالى ع إلرجوة دون امباشر

 (30)قبل  نيوإللكتراموقعه ول وألف الطروع ايتم نشرها في فردي وأن لسعوي المركزالبنك اعن 

 .ملرسوامن تطبيق م يو

و ت ألخدماامن ل أي لة حياولدامن قبل ض فرُئب تاضرت أو فاوية مصرألثاني ف الطرايتحمل  5.

 .مستقبالض قد تفرأو ضة حاليا وكانت مفراء سو ،لثانيف اللطرول ألف الطرالتي يقدمها ت المنتجاا

أو -التفاقية افي ون لمدال الجوالنصية لرقم هاتف الرسائل الثاني عبر ف الطرول األف الطراحيط ُي 6.

 :باآلتي -تفق عليهاُيى خرأسيلة أي و

 .ثهاوحدر فوري لجاب الحسااعلى ة لمنفذت العمليااكافة  .أ

 كافيةة بمدض لمفوت اصالحياف يقاب، أو إلحسااقبل تغير حالة  .ب

تحديثها ل التفاقية حاابياناتها في ون لمدامعلوماته ت وإلثباالثاني بتحديث مستند ف الطرم ايلتز 7.

تجميد ، بهال لمعمواباألنظمة ام اللتزااض ألغرو بذلكل إلخالاعند ول؛ ألف اللطرز يجو، وتغيرهاأو 

 ريلجاب الحساا

ف لطرم اهوياتهم مالم يقدء نتهاالمفوضين بالتوقيع عند ت اصالحياف يقاول إألف اللطرز يجو .8

 .هعالأليها ر إلمشاا (6)قم ة رلفقرم احكاة أعاامع مر، لثاني تحديثا لهاا

ام اللتزري والجاب الحسااتشغيل وفتح اض ألغرول ألف الطرم الثاني على قياف الطرافق ايو9. 

ت لخدمال المحدثة من خالامعلوماته ت وإلثباا مستندت على بيانال بها بالحصول لمعمواباألنظمة 

 مستقلةوموثوقة ى خرت أجهاأو أي لوطني ت المعلوماالمقدمة من مركز ا

ها مناسبة التي يراءات اإلجرذ اتخااالتفاقية ه الثاني بهذف الطرل اخالل إفي حاول ألف اللطرز يجو 10

 .لمصرفيةاف األعرواعد القووا ألنظمةالتي تنص عليها اءات اإلجرود افي حد

 

 

 

(9(من)3صحفة رقم )  
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3. Rights and obligations  of  both parties   حقوق والتزامات الطرفين  .3 

11. The second party has the right to close the current account and obtain the full balance at 

any time, after applying to the first party accompanied by the ATM cards, checks and any 

related belongings arising  from the account. 

Guarantee letters, opening of letters of credit, deduction of commercial papers and other 

similar obligations that require the continuation of the account. 

12. The first party has the right to close the account when the current account is opened and 

did  not deposited any money for a period of ninety days (from the date of opening the 

account, or the second party deposits a certain amount, and then withdraws from it to reach 

Zero balance). Considering notifying the second party via text messages on the phone 

number or  mobile phone registered in the agreement - or any other method agreed upon - 

long enough before closing the account. 

 13. In the event that the second party desire to cancel or add one of the delegates to the 

account, or to amend the signature of any of the delegates on the account maintained with 

the first party; This is done through the forms prepared by the first party. In this case, the 

first party will approve any process that the second party performed on the account before 

receiving the amendment or cancellation instructions sent by the second party or it was 

issued on a date prior to the date of these instructions, and the approval of the amendments 

will be on the second business day to receiving these amendments. 

14. The first party may contact second party for marketing messages via text messages or 

phone calls about the services and products that provided by first party; unless the second 

party asking to stop receiving  these marketing messages and publications. 

 15.The second party has the right to view his account statement through electronic 

banking channels. He also can request to send an account statement to his e-mail or 

his national address indicated in the agreement or to any other address he specifies 

16. The first party once notified  - by written notification from the competent court or on its 

behalf, or by an announcement in official newspapers -  on the death of the owner of the 

establishment in whose name was used to open the  account listed, or one of the partners in 

the listed company. Or a decision was made to liquidate it  ،Or the opening of any of the 

procedures of liquidation or administrative liquidation of the second party; can then stop   

the account (except if the company's articles of incorporation or articles of association 

permit its continuation in the event of death), and this shall be until the incorporation 

contract is amended.The articles of association, or the identification of the liquidator 

authorized to manage the account, in accordance with the statutory provisions and 

procedures. 

 17.. All the accounts of the second party with the first party are considered as one account, 

and it is permissible for the first party at any time without referring to the second party to 

conduct a set-off between them, and make deductions in order to meet any due and current 

obligations. 

18 .It is not permissible for a party who has defaulted or neglected to notify the other party 

on  changes to  its contacting  addresses  ;  to declare  to be unaware of the notice or not 

having received it. 

19. The second party shall refrain from making any transfers outside the Kingdom of Saudi 

Arabia to any non-profit organizations, except for the permitted parties. 

According to the provisions of the bank accounts rules, the first party may refuse to make 

these transfers. 

20. The first party does not bear any responsibility towards the second party when delaying 

or not delivering the bank transfer to the beneficiary due to an error or malfunction 

occurring in the technical systems outside the control of the first party, or in the case of 

incomplete   information of the beneficiary or the recipient’s lack of information, unless  the 

delay or non-delivery of the bank transfer was a result from the failure of the first party to 

perform the necessary care or its gross negligence. 

21. The first party approved rate with foreign exchange shall be applied to all deposits and 

withdrawals in foreign currency. 

22 .With regard to joint accounts, the credit balance available in the account is the property 

of its parties as partners in accordance with the ratios specified for each of them in this 

agreement, and the partners bear the debit balance arising in the account for any reason. 

The first party has the right to suspend the account in the event of death or incapacity to 

one of the partners or the opening of any of the liquidation or administrative liquidation 

procedures against any of them, or receiving a notification from one of the partners that 

there is a dispute between them. 

23 .The invalidity of any of the provisions of the agreement, its irregularity, or lack of 

implementation, shall not lead to the invalidity of the rest of the provisions of the 

agreement. The two parties should commit to an amendment to clause is in accordance 

with the relevant laws and regulations. 

 24. The first party may amend the agreement from time to time - without prejudice to the 

instructions of the Central Bank of Saudi Arabia - provided that the first party commits to 

informing the second party of the amendments (thirty days before the date of its entry into 

force), and the amendment shall be applied, from the date it was  published on 

First-party website. Failure to withdraw from the agreement is the approval and acceptance 

to the second party amendments. 

26. The first party must maintain the confidentiality of all data and account information 

provided by the second party, with the exception of what the party discloses. 

The first is for specific professional and operational purposes - after obtaining the approval 

of the second party - and for the competent government agencies in accordance with the 

relevant regulations and controls. 

27. The first party may keep all documents related to the second party’s account for a 

period of (ten) years as a minimum from the date of the agreement’s expiry. 

 28.  For the purpose of activation and participation in the additional services provided in the 

immediate payments system, the account information will be shared automatically and with 

complete confidentiality. 

 

With the Saudi Payments Company (the national system operator) as needed, the 

information to be shared is as follows: 

 

 

 

 

 

لك بعد وذقت أي وئن في الدالرصيد اعلى كامل ل لحصوري والجاب الحسال اقفاإلثاني ف اللطر 11.

ناشئة عن ت متعلقات وأي لشيكاواآللي ف الصرت افقا به بطاقاامرول ألف الطرالى إتقديم طلب 

 ارمالية كإصدت ماالتزي اتباطه بأل ارفي حاب لحسال اقفاإفض طلب ول رألف اللطرز يجوب، ولحساا

لتي المشابهة ت اماااللتزاغيرها من وية رتجاأوراق خصم ومستندية دات عتماافتح ن وضمات اباخط

 .بلحساار استمراتتطلب 

ة ية مبالغ مالية به لمداع أيدم إعدري ولجاب الحسااعند فتح ب لحسال اقفاول إألف اللطر 12.

ن لسحب منه ليكوامن ثم وا لثاني مبلغ معينف الطراع ايدب، أو إلحساايخ فتح ريوما من تا )نتسعو(

لنصية لرقم الرسائل الثاني عبر ف الطرر اشعاة إعاامع مرات، سنو )بعأر(ة لمد )صفر(ب لحسااصيد ر

 .كافيةة بمدب لحسال اقفاإقبل  -تفق عليهاُي ىخرأسيلة أو أي و-التفاقية افي ون لمدال الجوا هاتف

توقيع ذج تعديل نموب، أو لحساالمفوضين على احد أضافة ء أو إلغاإلثاني ف الطراغبة رفي حالة  13. 

من ة لمعدذج النماالك يتم عبر ن ذفإول؛ ألف الطرى المحفوظة لدب الحساالمفوضين على امن أي 

ئها على الثاني بإجرف الطرم اعملية قاول أي ألف الطراسيعتمد ، لحالةه افي هذو .ولألف الطراقبل 

ه يخ هذريخ سابق لتاربتارت حرأو لثاني ف الطرامن ء اإللغأو التعديل ت اقبل تسلمه تعليماب لحساا

ه هذم ستالايخ رلتالي لتام اليوافي ول ألف الطراقبل  منت لتعديالد اعتمان اسيكوت، ولتعليماا

 تلتعديالا

ف لطرالى إتسويقية رات منشول ساأو إرصل هاتفيا التوأو اسائل نصية ل رساول إرألف اللطرز يجو 14.

م لثاني عدف الطرالك ما لم يبد ول؛ وذألف الطرايقدمها  لتيت المنتجاوات لخدمان الثاني في شأا

 .لتسويقيةرات المنشووالرسائل الرغبة في تلقي تلك ا

كما له طلب ، نيةوإللكترالمصرفية ت الخدمال اعلى كشف حسابه من خالع الطالالثاني ف اللطر 15. 

ان عنوأي لى أو إالتفاقية اضح في لموالوطني انه اعنو أوني وإللكتره الى بريدب إكشف حسال ساإر

 دهخر يحدآ

بالنيابة عنها أو لمختصة المحكمة اخطي من ر شعاإبموجب -علمه ل في حاول ألف الطرم ايقو 16.

ب، أو لحسااباسمها ح لمفتواية دلفرالمؤسسة امالك ة بوفا -لرسميةالصحف افي ن عالإبموجب أو 

، )لماليةق السواجة في رلمدالمساهمة اغير شركة (ب لحسااباسمها ح لمفتوالشركة افي ء لشركااحد أ

لتصفية أو التصفية اءات اجرإمن اء جرح أي إفتتاب، أو الحساالشركة صاحبة ابتصفية ار قرور صدأو 

نظامها أو لشركة اعقد تأسيس ن كاء إذا باستثنا(ب لحساالتعامل على ابوقف ؛ لثانيف اية للطردارإلا

م لنظاوا لتأسيسايتم تعديل عقد أن لى إلك ن ذيكو، و)ةلوفااها في حالة ارستمرايجيز س ألساا

 .لنظاميةاءات اإلجرم وافقا لألحكاب ولحسادارة ابإل لمخوالمصفي اتحديد س، أو ألساا

ول ألف اللطرز يجو، وحدب وابمثابة حساول ألف الطرى الثاني لدف الطرت اعد جميع حساباُت 17. 

أي يخصم منها لمقابلة ، وأن مقاصة بينهاي يجر أنلثاني ف الطرالى ع إلرجوودون اقت أي وفي 

 .حالة عليهت ماالتزا

ر لتعذ؛ احدهماأو أصله اين تووآلخر بتغيير عناف الطرر اخطاإهمل في أو أقصر ي لذف اللطرز ال يجو.18

 .ليهإصوله م وعدر أو علمه باإلخطام بعد

غير ت منظماي ية ألدلسعوالعربية المملكة رج الى خات إتحويالاء أي جرإلثاني عن ف الطرايمتنع  19. 

ف للطرن يكو، ولبنكيةت الحسابااعد اقوم حكاأفق و بهاح لمسموت الجهاء اباستثنا، فة للربحدها

  .تلتحوياله اهذاء جرإفض ول رألا

لبنكية الة الحواتسليم م عدأو لثاني عند تأخير ف الطره الية تجاومسؤول أي ألف الطراال يتحمل  20.

م عدل في حاول، أو ألف الطرإرادة اعن رج خاالتقنية لنظم اعطل يحصل في أو للمستفيد بسبب خطأ 

يكن  مالمول، ألف الطرإرادة اعن رج خر خاآسبب ي ألده أو جوم وعدأو لمستفيد ت امعلومال كتماا

هماله إعن أو مة زلالالعناية ل اعن بذول ألف الطرالبنكية ناتج عن تخلف الة الحواتسليم م عدأو لتأخير ا

 .ملجسيا

ول ألف الطرى المعتمد لدالسعر األجنبية ابالعملة ت لسحوبات واعااإليداطبق على جميع ُي. 21

 .ألجنبيةت العمالف الصر

ء ملكا لطرفيه كشركاب لحساافر في المتوائن الدالرصيد ايعد ، ُ لمشتركةت الحساباافيما ُيخص  22.

لناشئ في المدين الرصيد ء اكالشراكما يتحمل ، التفاقيةه الكل منهم في هذدة لمحدافقا للنسب و

ء لشركااحد أ هليةأفقد ة أو فال وفي حاب لحساف ايقاول إألف ايحق للطرو .نسبب كاي ألب لحساا

ء لشركااحد أستالمه بالغا من ، أو امنهمأي ية بحق دارإلالتصفية أو التصفية اءات اجرإمن ح أي فتتاأو ا

 .فيما بينهمااع نزد بوجو

ن لى بطالإقابليته للتنفيذ م عدأو نظاميته م عدأو التفاقية د ابند من بنون أي بطالدي ال يؤ 23.

ذات بط الضوواألنظمة البند بما يتفق مع ا بتعديلن لطرفام ايلتزأن على  .التفاقيةد ابقية بنو

 .لعالقةا

ي لمركزالبنك ت ابتعليمال خالدون إ-خرآلى إقت والتفاقية من اتعديل ول ألف اللطرز يجو 24. 

من م يو )نثالثو(قبل ت لثاني بالتعديالف الطرابإحاطة ول ألف الطرم ايلتزأن على ، -ديلسعوا

يخ رمن تارا عتباة الفقره اليها في هذر إلمشاة المدور ابعد مرت لتعديالاتطبق ، ويخ سريانهارتا

ل وقبوفقة امو التفاقيةامن ب النسحام ايعد عدو .نيوإللكترول األف الطراموقع  نشرها على

 .تلثاني للتعديالف الطرامن 

 .لطرفيناحد أمن قبل ب لحسال اقفاإيخ رية حتى تارالتفاقية ساه اتظل هذ 25.

ف لطرالمقدمة من ب الحساات معلومات ولبيانااعلى سرية جميع ظ لحفاول األف الطرايجب على  26

 فلطرافصح عنه ُلك ما يذيستثنى من ، ولثانيا

لمختصة الحكومية ت اللجها، و-لثانيف الطرافقة اخذ موأبعد -دة تشغيلية محدومهنية اض ألغرول ألا

 .لعالقةذات ابط الضووافقا لألنظمة و

كحد ات سنو )عشر(ة دلثاني لمف الطرب المرتبطة بحساات المستندابكافة ظ الحتفاول األف اللطر .27

 .التفاقيةء انتهاايخ رنى من تاأد

ستتم ، ية رلفوت المدفوعام المقدمة في نظااإلضافية ت الخدماافي اك الشتروالتنشيط ض الغر 28. 

 بسرية تامةوتلقائيا ب لحسات اكة معلومارمشا

هـ بأن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الجهة الوحيدة 09/05/1436( وتاريخ 55871يقضي األمر الملكي الكريم رقم ) 12

أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا إليصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية المخولة باستالم أي تبرعات إغاثية 

 السعودية.

(9(من)4صحفة رقم )   

 

12 Royal Order No. (55871) and the date of 09/05/1436, the King Salman Center for Relief and Humanitarian 

Action is the only authority authorized to receive any relief, charitable or humanitarian donations, whether from 

government or civil origin, to be delivered to those in need outside Saudi Arabia. 
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Name of the customer 

A- The account number 

B- The mobile phone number 

C- ID number 

D- Email 

29.  This agreement is subject to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. Any dispute 

between the parties shall be settled amicably, and if the dispute cannot be resolved 

amicably, any One of the parties referred it to the competent judicial authority. 

30. This agreement has been written in the Arabic and English languages, and in the 

event that there is  a difference  between them, the Arabic language text shall prevail, 

which is the original.  

تي سيتم لت المعلوما، الحاجة احسب  )م لوطني للنظاالمشغل ا (ية دلسعوت المدفوعاامع شركة 

 :كتها هي كما يلي رمشا

 اسم العميل  -أ

 رقم الحساب  -ب

 رقم الهاتف المحمول  -ت

 رقم الهوية  -ث

 البريد االلكتروني -ج

اف ألطراينشأ بين اع نزأي تتم تسوية و .يةدلسعوالعربية المملكة االتفاقية ألنظمة ه اتخضع هذ 29

لقضائية الجهة الى إحالته اف إألطرامن ف طر ييحق أل، يااع ودلنزاحل ر تعذودي، وإذا بشكل 

 .لمختصةا

، لنص بينهماافي ف ختالد اجول وفي حاوالنجليزية والعربية االتفاقية باللغتين ه اهذت عدأ 30.

 .ألصلاهي ولعربية النص باللغة افيعتمد 

4 . The provided services and products related to the current account 4 الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري.  
The first party provides the second party with a number of services and products related to 

the current account, including the one described below. Its submission is subject to terms 

and conditions attached to this convention13,  and be an integral part of it. 

منها ما هو ري لجاب المرتبطة بالحسات المنتجات والخدماامن د لثاني عدف اللطرول ألف الطرم اقدُي

أ ال يتجزءا جزن تكوو 13التفاقيةه الملحقة في هذا مألحكاوط وايخضع تقديمها للشرو .هناأدموضح 

 .منها

Checkbook E-banking Bank phone ATM card  بطاقة صراف آلي الهاتف المصرفي    المصرفية اإللكترونية    دفتر شيكات 

5. Pledges And declarations. The first Party 5  تعهدات وإقرارات الطرف األول.  

The first party of the second party undertakes and and approves the following: 

1. Treatment fairly and fairly, and adherence to the principle of disclosure and transparency. 

 2. Protect the privacy of information and use it only for specific professional and operational 

purposes- after the consent of the second party - and exclude what the first party discloses 

to the competent government agencies in accordance with the relevant regulations and 

controls. 

3. To take all necessary technical and regulatory measures to protect technical information 

systems and customer data in its business, branches and subsidiaries, and that he has taken 

the necessary care and reasonable efforts in establishing, maintaining, implementing and 

following the controls, policies and procedures of information technology, information 

security, cybersecurity and data protection, including control and control of access to 

systems, encryption, and virtual protection, and has necessary business continuing plans, 

restoration plans designed For protection against penetration, or destruction, modification, 

Exploitation, or lost. 

 :لثاني باآلتيف اللطرول ألف الطرايقر ويتعهد 

 .لشفافيةح واإلفصاأ ابمبدام اللتزف، وانصال وإلمعاملة بعدا .1

خذ أ بعد–دةتشغيلية محدومهنية اض ال ألغرإمها استخدم اعدت ولمعلومااحماية خصوصية  2. 

لمختصة الحكومية ا تللجهاول ألف الطراعنه  فصحُي لك ماذيستثنى من ، و-لثانيف الطرافقة امو

 .لعالقةذات ابط الضووافقا لألنظمة و

ء لعمالت ابياناولتقنية ت المعلوماامة لحماية نظم زلالالتنظيمية والتقنية اءات اإلجرايتخذ كافة أن  3.

لمعقولة في د الجهول ابذومة زلالالعناية اتخذ انه وألتابعة اشركاته وعه وفرل عماوأعماله ألديه في 

ألمن ت والمعلوماامن ت وألمعلومات اتقنيااءات جرت وإسياساوبط اضوع تباواتنفيذ وصيانة ء ونشاإ

لتشفير والنظم الى ل إتحكم بالدخواف وشرت إلك من عملياذبما في ت لبيانااحماية وني السيبرا

منية أطط خدة والستعااخطط ومة زلالل األعماا ارستمرالديه خطط وفعلية وضية افتراحماية و

 .لستغالأو ا تعديلأو تشويش ع أو ضياأو تدمير اق أو ختراية أمصممة للحماية من 

6. Pledges And declarations. The second Party 6  تعهدات وإقرارات الطرف الثاني.  

The second party undertakes and acknowledges the following in full legal and statutory 

capacity: 

1. He is not prohibited by law from dealing with him, and that all the data he provided are 

correct, reliable and up-to-date. 

 2. He is responsible before the competent authorities for the funds deposited in his account 

with his knowledge, and those deposited in his account without his knowledge, whether he 

disposed of them personally or He did not dispose of it if he did not inform him of it officially 

upon learning that it was in his account. 

 3. that the funds deposited in the account are the result of his project activities and that he 

is responsible for their safety, and if the first party from him receives any illegal or It is not 

entitled to recover it or to seek compensation for it. 

4 .The right of the first party to freeze the account or any of the amounts recorded in it in 

case of suspicion that the sums resulted from financial fraud operations, according to the 

applicable regulations. 

5.He is the true beneficiary of the account 

6. He is fully aware that it is forbidden to transfer to persons or entities unknown to him 

according to the applicable regulations and instructions, and that all transfers are 

prohibited.It is carried out by people and destinations known to him and for personal, known 

and legitimate purposes. 

7. He has read and understood the terms and conditions stated in this agreement, and he 

will read the terms and conditions for the services and the related products. 

Current account, posted on the first-party website. 

8 .Tax declaration 
14

: 

9. The bank has the right to verify the data and information that the customer has declared 

through this request in the ways it deems appropriate. The customer also authorizes the 

bank to inquire about his bank dealings, as well as about the establishment or legal entity and 

its persons. This is with local banks and the Sima Company for credit information, either 

directly through those banks or through the competent authorities. 

 

 :تينظاما باآلوشرعا ة لمعتبراألهلية اهو بكامل ولثاني ف الطرايقر ويتعهد 

 محدثةوموثوقة ولتي قدمها صحيحة ت البيانااجميع ، وأن لتعامل معهانظاما من ع نه غير ممنوأ. 1

في دع لتي تواتلك ، وفي حسابه بعلمهدع ُولتي تال األموالمختصة عن ت الجهام اماول أنه مسؤأ 2.  

سميا ربالغه عنها إم عدل لك في حاوذبها ف لم يتصر أوبها هو شخصيا ف تصراء علمه سودون حسابه 

 .ها في حسابهدعند علمه بوجو

ستلم ، وإذا اسالمتها عنول نه مسؤوأعه ومشرت ناتجة عن نشاطاب لحسااعة في دلموال األموأن ا 3. 

 .لتعويض عنهااطلب أو ها دادسترامزيفة فإنه ال يحق له  أوعة وغير مشرال موأي أمنه ول ألف الطرا

لمبالغ ن ابأه الشتبال افيه في حاة لمقيدالمبالغ ى احدإ ب أولحساافي تجميد ول ألف الطراحق  4.

 .بهال لمعموافقا لألنظمة ومالي ل حتيات اناتجة عن عمليا

 بلحساالحقيقي من المستفيد انه أ .5

ألنظمة افة لديه حسب وغير معرت جهاص أو لتحويل ألشخاامنع ُمعرفة تامة بأنه يونه على علم أ 6.

فة لديه ومعرت جهاص وبها هي ألشخام لتي يقوا تلتحويالاميع ج، وأن بهال لمعموت التعليماوا

 .عةومشروفة ومعروشخصية اض ألغرو

وط لشرم واألحكاا اءةبقرم نه سيقوأكما ، التفاقيةه المبينة في هذوط الشرم واألحكاافهم أ ونه قرأ 7.

 ولألف الطراعبر موقع رة لمنشوري، والجاب ابالحسا لمرتبطةت المنتجات والخاصة بالخدماا

 .نيوإللكترا

   :14يبيلضريار اإلقرا .8

لطلب ا اهذل لعميل من خالابها ح لتي صرت المعلومات والبياناابالتحقق من م يقوأن يحق للبنك .9

كذلك عن ولبنكية اعن تعامالته م لبنك باالستعالالعميل ض اكما يفو .ها مناسبةالتي يرق ابالطر

 الئتمانيةت اشركة سمة للمعلوماولمحلية ك البنوى الك لدوذ .شخاصهاوأية رالعتباالجهة ة أو المنشأا

 .لمختصةت الجهال امن خالك أو لبنواتلك ل من خالة ما مباشرإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9(من)5صحفة رقم )  

 

13 
The Bank complies with the terms and conditions of each product or service within the Agreement. 

14
TheBank will add the tax return form approved by the Foreign Account Tax Obligation System (FTCA) and the CRS. 

 

 

13

 ُيلحق البنك الشروط واألحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن االتفاقية.

14

الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون المقيمون  االلتزام الضريبي علىيقوم البنك بإضافة نموذج اإلقرار الضريبي الُمعتمد من قبل نظام 

 ".CRSفي الخارج "الفاتكا"، واتفاقية المعيار المشترك "
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 ملف العميل

CIS 

 رقم الفرع
Branch No  

 رقم الحساب
Account No. 

Third:  The information of the primary commissioner of 

signature and his personal ID photo 
ثالثا: معلومات المفوض األساسي بالتوقيع وصورة هويته الشخصية 

.1 Information  .المعلومات1

Job title at the organization المسمى الوظيفي لدى المنشأة 

Personal information  المعلومات الشخصية

 باللغة العربية الرباعي االسم

Full name in Arabic 

 باللغة اإلنجليزيةالرباعي االسم 

Full name in English

 مكان الميالد

Place of birth 

هـ /       / م /       /   تاريخ الميالد 
Date of Birth

 الجنسية

Nationality 

انثى

Female 

 ذكر

Male 

 الجنس

Gender  

Details of Personal ID بيانات الهوية الشخصية
15

 نوع الهوية

ID Type 

 هوية أخرى

Other 

هوية مقيم 

Iqama 

 هوية وطنية

National ID 

 نوع الهوية
ID Type  

هـ  /        /      االنتهاءتاريخ  م /        /       

Expiration 

date 

 مكان اإلصدار

Place of issue 

رقم الهوية 

ID Number 

Contact Information التواصل ت معلوما

National address details 16  16بيانات العنوان الوطني

 اسم المدينة

City name 

 اسم الحي

District name

 اسم الشارع

Street name

رقم المبنى 

Building number

 رقم الهاتف 

phone number

لرقم اإلضافيا  

Additional 

number

 الرمز البريدي

Postal 

code
البريد اإللكتروني19

E-mail
19

رقم هاتف المنزل18
18Home phone number 

 17رقم الهاتف الجوال

17Mobile number  

 Miscellaneous Questions   أسئلة متفرقة

Are you a person with disabilities? If the answer is B)Yes( 

Please Said Type of disability (hearing/Visually/ physical 

disability...) 

Yes نعم   أنت من األشخاص ذوي اإلعاقة؟ إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( ُيرجىهل 

 ذكر نوع اإلعاقة )إعاقة سمعية/بصرية/حركية....( 
No  ال 

 

 

 وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية.15
 السعودي.بريد وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة ال 61
 إن وجد. 71
 إن وجد. 81
 إن وجد. 91

(9(من)6صحفة رقم )  

15According to the personal identity. 
1 6 According to what is registered with The Saudi Post Corporation. 
17 If any. 
18 If any. 
19 If any. 
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2.Photocopy of ID  2 صورة الهوية الشخصية. 

 صورة الهوية
Photocopy of ID 

          
 رقم الهوية

ID Number   

I agree I'm the Commissioner(Full  Name  (...............................................................   

According to proxy number/ establishment contract/ company decision or 

board of directors. To take photo ID and I also certify that the information and 

data that I have provided is correct, and I bear any responsibility that may result 

from my failure to disclose any data that the agreement requires disclosure, or 

its legitimacy, and I have read, understood and accepted the terms and 

conditions of this agreement and its provisions (7 pages). ; I also concede my 

knowledge of the data and powers of the delegates included in the annexes of 

the agreement - in the event there are other authorized persons to operate the 

account - and that the below is signed 

 ،...............................................................)......باعير السما)  نظاميا ةلمنشأا ممثل ناأ فقأوا

 على ،............................دارة(إلا مجلس أو ءشركا ارقر/لتأسيسا عقد/لوكالةا قم)ر بموجب

 تلبياناوا تلمعلوماا بصحة قرأ كما ،لبنكا في لرسميا املالستخد لهويةا تثباإ مستند تصوير

 التفاقيةا تتطلب تبيانا أي عن فصاحيإ معد عن تنتج قد ليةومسؤ أي تحمل، وأقدمتها لتيا

 حكامهاوأ التفاقيةا ههذ وطشر قبلتو فهمتو أتقر لقدو ،صحتها معد أو ،عنها حإلفصاا

تضمنته  بما بمعرفتي قرأ كما. ; فيها ءجا بما لتقيدا على فقوأوا(   صفحات 7)  من المكونة

 خرينآ مفوضين دجوو لحا في لكوذ- صالحياتهمو نلمفوضوبيانات ا من التفاقيةا تملحقا

 .هناأد لتوقيعا ىجر اهذ علىو -بلحساا بتشغيل

العميلملف    

CIS 
 رقم الفرع 

Branch No  
 رقم الحساب 

Account No. 

The second  party's signature  توقيع الطرف الثاني 

Signature (The purpose is to 

 match the signature) 
 التوقيع Signature التوقيع )الغرض مطابقة التوقيع(

 

 

Filled  by  "Customer  Service  "يعبأ من قبل "مسئول خدمة العمالء/مدير العالقة 

Signature  التوقيع Representative name   اسم الممثل 

 

 

                      /                  / 
 التاريخ

Date 
 

 التوقيع مطابق
Signature (Matched)  

 
 صورة طبق األصل للهوية
Copy of ID "Matched "  

 

 

 

 

 

 

 

(9(من)7صحفة رقم )  
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Agreement Appendix’s   مالحق االتفاقية 

1.Information of the additional delegates and their powers 1 معلومات المفوضون اإلضافيون وصالحياتهم . 

Job title at the organization المسمى الوظيفي لدى المنشأة 

  

Personal Information 20
المعلومات الشخصية 

20
 

 باللغة العربية الرباعي االسم 

Full name in Arabic 

 باللغة اإلنجليزيةالرباعي االسم  

Full name in English 

 مكان الميالد 
Place of birth 

هـ   /       / م   /       /   تاريخ الميالد 

Date of 

Birth 

 الجنسية 

Nationality 

 انثى

Female 

 ذكر

Male 

 الجنس

Gender  

 المستوى التعليمي  

Educational level 

Data of personal ID بيانات الهوية الشخصية 

 نوع الهوية 

ID Type 

 هوية أخرى

Other 

 هوية مقيم 

Iqamah 

 هوية وطنية

National ID 

 نوع الهوية

ID Type 

هـ      /        /      االنتهاءتاريخ   م   /        /        

 

Expiration 

date 

 مكان اإلصدار 

Place of issue 

 رقم الهوية          

ID Number 

Contact information التواصل ت معلوما 

National address details 21  21بيانات العنوان الوطني 

 اسم المدينة 

City name  
 اسم الحي 

District name 
 اسم الشارع 

Street name 
 رقم المبنى  

Building number 

 رقم الهاتف   

phone number 
لرقم اإلضافيا   

Additional 

number    

  البريديالرمز  
Postal 

code 

 البريد اإللكتروني24 

E-mail
24

 

 رقم هاتف المنزل23 

Home phone number23 

 22رقم الهاتف الجوال 

22Mobile number 

 مستند التفويض 

 النوع توكيل               تفويض معد داخل البنك                 غير ذلك            
 

 تاريخ االصدار /    /       م      /    /       هـ          تاريخ االنتهاء /    /       م      /    /       هـ        

Signature requirements  متطلبات التوقيع 

 مشترك مع المفوض األساسي  
Partner with main delegate  

 فرد

Individual  

 نوع التوقيع
Signature type  

 بحد أقصى...............ريال 
Maximum……. Riyal   

 بدون حد 

Unlimited 

 حدود السحب 
Cash withdraw limits  

Miscellaneous Questions    أسئلة متفرقة 

Are you a person with disabilities? If the answer is 

(B)Yes( Please mention Disability Type   

(hearing/Visually/ Physical disability....) 

Yes   أنت من األشخاص ذوي اإلعاقة؟ إذا كانت اإلجابة بـ)نعم( ُيرجىهل  نعم 

 ذكر نوع اإلعاقة )إعاقة سمعية/بصرية/حركية....( 
No  ال 

 

 

 

 

 

 
 وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية. 02
 وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. 21
 .وجدإن  22
 إن وجد. 23

 .إن وجد 42

2020 According to the personal identity. 
2121 As registered with The Saudi Post Corporation. 
2222 If any. 
2323 If any. 
2424 If any. 

(9(من)8صحفة رقم )  
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2.  ID Photocopy  2 صورة الهوية الشخصية. 

 صورة الهوية
Photocopy of ID 

          
 رقم الهوية

ID Number   

I agree I'm the Commissioner)The name quadrant 
(.. ............................ ............................ I acknowledge the validity of the 
information and data provided by the bank and assume any 
liability that may result from the failure to disclose any 

statements that the Agreement requires to disclose or not 

 ...................................................................أوافق انا المفوض ) االسم الرباعي ( ..............

رسمي في البنك كما أقر بصحة المعلومات على تصوير مستند اثبات الهوية لألستخدام ال

والبيانات التي قدمتها واتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم افصاحي عن أي بيانات تتطلب 

االتفاقية اإلفصاح عنها او عدم صحتها ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه االتفاقية 

وعلى هذا جرى التوقيع  صفحات ( واوافق على التقيد بما جاء فيها 9واحكامها المكونة من )

 ادناه 

 ملف العميل 

CIS 
 رقم الفرع 

Branch No  
 رقم الحساب 

Account No. 

The second  party's signature  توقيع الطرف الثاني 

Signature (The purpose is to 

 match the signature) 
 التوقيع Signature التوقيع )الغرض مطابقة التوقيع(

 

 

Filled  by  "Customer  Service  "يعبأ من قبل "مسئول خدمة العمالء/مدير العالقة 

Signature  التوقيع Representative name   اسم الممثل 

 

 

                      /                  / 
 التاريخ

Date 
 

 التوقيع مطابق
Signature (Matched)  

 
 صورة طبق األصل للهوية
Copy of ID "Matched "  

 

(9(من)9صحفة رقم )  
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