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أواًل: أطراف االتفاقية

1. الطرف األول

مصرفية ميم الرقمية من بنك الخليج الدولي- السعودية، سجل تجاري رقم )2052001920(، الرقم موحد )7001399042( مرخص لها 
برقم ترخيص: 2007، و خاضعة لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي.

2. الطرف الثاني
المعلومات الشخصية 1

االسم الرباعي باللغة العربية:

االسم الرباعي باللغة اإلنجليزية:

 أنثى ذكرالجنس:

الجنسية:

..../..../........ م ..../..../........ هتاريخ الميالد:

مكان الميالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي متوسط ابتدائيالمستوى التعليمي:

بيانات الهوية الشخصية

 سجل أسرة جواز سفر هوية إقامة هوية وطنيةنوع الهوية:
 غير ذلك:

....................

رقم الهوية:

مكان اإلصدار:

..../..../........ م ..../..../........ هتاريخ االنتهاء:

العنوان الوطني ومعلومات التواصل

بيانات العنوان الوطني2: 
الرقم اإلضافيالرمز البريدياسم المدينةاسم الحياسم الشارعرقم المبنى

رقم هاتف الجوال :

رقم هاتف المنزل3:

البريد اإللكتروني:

المعلومات في البلد األم )لغير السعوديين(

الرمز البريديصندوق البريدرقم الوحدةالشارعالمدينةالدولة

رقم تواصل في 
البلد األم

1- وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية.
2- وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

3- إن وجد.
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معلومات تواصل إضافية
االسم الرباعي باللغة العربية:

صلة القرابة/نوع العالقة:
رقم هاتف الجوال:

رقم هاتف المنزل4:

معلومات الوظيفة5
اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:
 غير ذلك:.............. شبه حكومي  خاص حكوميقطاع جهة العمل:

......./......../........ م......./........./........ هتاريخ االلتحاق بالعمل:

المعلومات المالية
 غير ذلك:....... مكافأة إعانة عمل حر راتبنوع الدخل األساسي:

مقداره شهريًا:
 غير ذلك:....................... استثمارات أسهم إيجاراتالدخل اإلضافي6:

مقداره شهريًا:

حجم الحركة المتوقعة على 
الحساب شهريًا: 

 سحب إيداع

أسئلة متفرقة
 ال نعمهل أنت أحد المعرفين سياسيًا 7؟

 ال نعمهل لديك قرابة من الدرجة األولى أو الثانية مع أحد المعرفين سياسيًا8؟

 ال نعمهل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟

هل أنت من األشخاص ذوي اإلعاقة؟
إذا كانت اإلجابة بـ )نعم( ُيرجى ذكر نوع اإلعاقة )إعاقة سمعية/بصرية/حركية ...(

 نعم
 ال

...........................

 ال نعمهل ترغب في تلقي رسائل دعائية حول المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؟

معلومات الحساب
ما هو الغرض من فتح الحساب؟

عملة الحساب األساسية9:

4- إن وجد.
5- إن وجدت.

6- إن وجد.
7- الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك 

المناصب أو الوظائف التالية:
أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات 

التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في األحزاب السياسية.
ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

8- الدرجة األولى: األب واألم والجد والجدة وأن علو، الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.
9- يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.
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ثانيًا: األحكام والشروط العامة

1. التعريفات واإليضاحات
أ . التعريفات:

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة -أينمــا وردت فــي هــذه االتفاقيــة- المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتضــي الســياق خــالف 
ذلــك: 

)الطرف األول(: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أواًل( من هذه االتفاقية.
)الطــرف الثانــي(: عميــل البنك/المصــرف الموضحــة بياناتــه فــي البنــد )أواًل( مــن هــذه االتفاقيــة، والــذي وقــع أصالــًة أو تــم التوقيــع عنــه 

بالوكالــة علــى هــذه االتفاقيــة.
الحســاب الجــاري: ســجل محاســبي يفتــح مــن قبــل البنــك وينشــأ بموجــب هــذه االتفاقيــة بنــاًء علــى طلــب العميــل، ويترتــب عليــه حقــوق 
والتزامــات لــكال الطرفيــن، وتشــمل الحقــوق وااللتزامــات قيــودًا محاســبية يقــوم بها البنك طبقــًا لألنظمة والقواعد واألعــراف المصرفية.

ب . إيضاحات:
في هذه االتفاقية، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

1. اإلشارة إلى األعوام والشهور واأليام هي إشارة إليها وفقًا للتقويم الهجري.
2. اإلشــارة إلــى االتفاقيــة هــي إشــارة إلــى البنــد )أواًل( والبنــد )ثانيــًا( والبنــد )ثالثــًا( ومالحــق االتفاقيــة، ويشــمل ذلــك مــا يجــري عليهــا 

مــن تعديــالت أو إضافــات.

2. تمهيد
حيــث يرغــب الطــرف الثانــي بفتــح حســاب جــاري لــدى الطــرف األول، وحيــث وافــق الطــرف األول علــى طلــب الطــرف الثانــي، عليــه فقــد 
اتفــق الطرفــان وهمــا بكامــل األهليــة المعتبــرة شــرعًا ونظامــًا علــى إبــرام هــذه االتفاقيــة وتخضــع ألحــكام األنظمــة واللوائــح والتعليمــات 
ذات العالقــة كنظــام مكافحــة غســل األمــوال ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه ولوائحهمــا التنفيذيــة، والتعليمــات الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي الســعودي كقواعــد الحســابات البنكيــة، وفــي حــال وجــود تعــارض بيــن أحــكام االتفاقيــة وأحــكام األنظمــة والتعليمــات؛ فــإن 

أحــكام األنظمــة والتعليمــات تســود علــى غيرهــا.
ُيعد التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

3. حقوق والتزامات الطرفين
يلتــزم الطــرف األول بفتــح حســاب جــاري للطــرف الثانــي وبــذل العنايــة الالزمــة لتنفيــذ أوامــره علــى الحســاب فــي حــدود األنظمــة . 1

والقواعــد واألعــراف المصرفيــة، وال يتحمــل الطــرف األول المســؤولية عــن أي ضــرر ناشــئ عــن تنفيــذ هــذه األوامــر إال فــي حــال كان 
هــذا الضــرر ناتجــًا عــن إهمالــه الجســيم أو ارتكابــه لســلوك ســيئ عمــدًا أو تخلفــه عــن االلتــزام ببــذل العنايــة الالزمــة والتــي يقصــد 
بهــا ألغــراض تطبيــق االتفاقيــة؛ االهتمــام والمهــارة والحصافــة واالجتهــاد وفــق الظــروف التــي يتوقــع أداؤهــا فــي حــدود المعقــول 

مــن أيــة منشــأة مماثلــة.
ــام بتمكيــن الطــرف الثانــي . 2 ــه، مــع التزامــه الت ــغ المودعــة فــي الحســاب الجــاري لمصلحت يحــق للطــرف األول االســتفادة مــن المبال

مــن هــذه المبالــغ فــور طلبــه، وليــس للطــرف الثانــي المطالبــة بــأي أربــاح عــن ذلــك، علــى أن للطرفيــن إجــراء اتفــاق مســتقل لترتيــب 
العالقــة التــي يمكــن للطــرف الثانــي فيهــا الحصــول علــى أربــاح عــن تلــك المبالــغ.

ُيحظــر علــى الطــرف الثانــي اســتخدام الحســاب بــأي غــرض أو نشــاط غيــر مشــروع، وينبغــي عليــه إبــالغ الطــرف األول حــال وجــود . 3
أي اعتــراض أو اشــتباه فيمــا يجــري علــى حســابه مــن عمليــات، وُيعــد مــرور )ثالثيــن( يومــًا مــن تاريــخ تنفيــذ أي عمليــة دون اعتــراض 

الطــرف الثانــي؛ موافقــة وتأكيــد منــه علــى ســالمتها.
للطــرف األول اســتيفاء رســم محــدد مــن الطــرف الثانــي مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا إليــه، ولــه تحصيلهــا مباشــرة دون الرجــوع . 4

إلــى الطــرف الثانــي، علــى أنــه يتّوجــب أن تكــون تلــك الرســوم غيــر متعارضــة مــع مــا يصــدر عــن البنــك المركــزي الســعودي، وأن يتــم 
نشــرها فــي فــروع الطــرف األول وموقعــه اإللكترونــي قبــل )30( يومــًا مــن تطبيــق الرســوم.

يتحمــل الطــرف الثانــي أيــة مصروفــات أو ضرائــب تفــرض مــن قبــل الدولــة حيــال أي مــن الخدمــات أو المنتجــات التــي يقدمهــا الطــرف . 5
األول للطــرف الثانــي، ســواًء كانــت مفروضــة حاليــًا أو قــد تفرض مســتقباًل.

ُيحيــط الطــرف األول الطــرف الثانــي عبــر الرســائل النصيــة لرقــم هاتــف الجــوال المــّدون فــي االتفاقيــة – أو أي وســيلة أخــرى ُيتفــق عليهــا - . 6
باآلتــي:

أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.
ب. قبل تغير حالة الحساب بمدة كافية.

يلتــزم الطــرف الثانــي بتحديــث الهويــة الشــخصية ومعلوماتــه المــدون بياناتهــا فــي االتفاقيــة حــال تحديثهــا أو تغيرهــا، ويجــوز للطــرف األول؛ . 7
عنــد اإلخــالل بذلــك وألغــراض االلتــزام باألنظمــة المعمــول بهــا، تجميــد الحســاب الجــاري.

يوافــق الطــرف الثانــي علــى قيــام الطــرف األول ألغــراض فتــح وتشــغيل الحســاب الجــاري وااللتــزام باألنظمة المعمول بهــا بالحصول . 8
علــى بيانــات الهويــة الشــخصية الخاصــة بــه ومعلوماتــه المحدثــة مــن خــالل الخدمــات المقدمــة مــن مركــز المعلومــات الوطنــي أو أي 

جهــات أخــرى موثوقة ومســتقلة.
ــي يراهــا مناســبة فــي حــدود األنظمــة . 9 ــاذ اإلجــراءات الت ــة اتخ ــي بهــذه االتفاقي يجــوز للطــرف األول فــي حــال إخــالل الطــرف الثان

والقواعــد واألعــراف المصرفيــة.
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للطــرف الثانــي إقفــال الحســاب الجــاري والحصــول علــى كامــل الرصيــد الدائــن فــي أي وقــت وذلــك بعــد تقديــم طلــب إلــى الطــرف . 10
األول مرافقــًا بــه بطاقــات الصــرف اآللــي والشــيكات وأي متعلقــات ناشــئة عــن الحســاب، ويجــوز للطــرف األول رفــض طلــب إقفــال 
الحســاب فــي حــال ارتباطــه بــأي التزامــات ماليــة كإصــدار خطابــات ضمــان وفتــح اعتمــادات مســتندية وخصــم أوراق تجاريــة وغيرهــا مــن 

االلتزامــات المشــابهة التــي تتطلــب اســتمرار الحســاب. 
ــح . 11 ــه لمــدة )تســعون( يومــًا مــن تاريــخ فت ــة ب ــغ مالي للطــرف األول إقفــال الحســاب عنــد فتــح الحســاب الجــاري وعــدم إيــداع أيــة مبال

ــع( ســنوات، مــع مراعــاة إشــعار الطــرف  ــد الحســاب )صفــر( لمــدة )أرب ــًا ليكــون رصي ــداع الطــرف الثانــي مبلغــًا معين الحســاب، أو إي
الثانــي عبــر الرســائل النصيــة لرقــم هاتــف الجــوال المــّدون فــي االتفاقيــة - أو أي وســيلة أخــرى ُيتفــق عليهــا - قبــل إقفــال الحســاب 

بمــدة كافيــة.
يجــوز للطــرف األول إرســال رســائل نصيــة أو التواصــل هاتفيــًا أو إرســال منشــورات تســويقية إلــى الطــرف الثانــي فــي شــأن . 12

الخدمــات والمنتجــات التــي يقّدمهــا الطــرف األول؛ وذلــك مــا لــم يبــدي الطــرف الثانــي عــدم الرغبــة فــي تلقــي تلــك الرســائل 
والمنشــورات التســويقية وفــق البنــد )أواًل( مــن االتفاقيــة.

للطــرف الثانــي االطــالع علــى كشــف حســابه مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، كمــا لــه طلــب إرســال كشــف حســاب إلــى . 13
بريــده اإللكترونــي أو عنوانــه الوطنــي الموضــح فــي االتفاقيــة أو إلــى أي عنــوان آخــر يحــدده.

يقــوم الطــرف األول فــي حــال علمــه بوفــاة الطــرف الثانــي أو فقــد أهليتــه أو افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة أو التصفيــة اإلداريــة . 14
بوقــف التعامــل علــى الحســاب إلــى أن يتــم تحديــد الورثــة بصــك شــرعي أو تعييــن الولي/الوصــي الشــرعي أو المصفــي )أميــن 

التصفيــة أو لجنــة اإلفــالس( المخــّول بــإدارة الحســاب بقــرار مــن المحكمــة المختصــة.
تعــد جميــع حســابات الطــرف الثانــي لــدى الطــرف األول بمثابــة حســاب واحــد، ويجــوز للطــرف األول فــي أي وقــت ودون الرجــوع إلــى . 15

الطــرف الثانــي أن يجــري مقاصــة بينهــا وأن يخصــم منهــا لمقابلــة أي التزامــات حالــة عليــه.
ال يجــوز للطــرف الــذي قّصــر أو أهمــل فــي إخطــار الطــرف اآلخــر بتغيــر عناويــن تواصلــه أو أحدهمــا خــالل )ســبعة( أيــام؛ التعــذر بعــدم . 16

علمــه باإلخطــار أو عــدم وصولــه إليــه.
يمتنــع الطــرف الثانــي عــن إجــراء أي تحويــالت إلــى خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ألي منظمــات غيــر هادفــة للربــح، ويكــون للطــرف . 17

األول رفــض إجــراء هــذه التحويالت10.
ال يتحمــل الطــرف األول أي مســؤولية تجــاه الطــرف الثانــي عنــد تأخيــر أو عــدم تســليم الحوالــة البنكيــة للمســتفيد بســبب خطــأ أو . 18

عطــل يحصــل فــي النظــم التقنيــة خــارج عــن إرادة الطــرف األول، أو فــي حــال عــدم اكتمــال معلومــات المســتفيد أو عــدم وجــوده أو 
ألي ســبب آخــر خــارج عــن إرادة الطــرف األول، مالــم يكــن التأخيــر أو عــدم تســليم الحوالــة البنكيــة ناتجــًا عــن تخلــف الطــرف األول عــن 

بــذل العنايــة الالزمــة أو عــن إهمالــه الجســيم.
ُيطبق على جميع اإليداعات والسحوبات بالعملة األجنبية السعر المعتمد لدى الطرف األول لصرف العمالت األجنبية.. 19
ال يــؤدي بطــالن أي بنــد مــن بنــود االتفاقيــة أو عــدم نظاميتــه أو عــدم قابليتــه للتنفيــذ إلــى بطــالن بقيــة بنــود االتفاقيــة، علــى أن . 20

يلتــزم الطرفــان بتعديــل البنــد بمــا يتفــق مــع األنظمــة والضوابــط ذات العالقــة.
يجــوز للطــرف األول تعديــل االتفاقيــة مــن وقــت إلــى آخــر- دون إخــالل بتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي -، علــى أن يلتــزم الطــرف . 21

األول بإحاطــة الطــرف الثانــي بالتعديــالت قبــل )ثالثــون( يــوم مــن تاريــخ ســريانها، وتطبــق التعديــالت بعــد مــرور المــدة المشــار إليهــا 
فــي هــذه الفقــرة اعتبــارًا مــن تاريــخ نشــرها علــى موقــع الطــرف األول اإللكترونــي. وُيعــد عــدم االنســحاب مــن االتفاقيــة موافقــة 

وقبــول مــن الطــرف الثانــي للتعديــالت.
تظل االتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.. 22
يجــب علــى الطــرف األول الحفــاظ علــى ســرية جميــع البيانــات ومعلومــات الحســاب المقدمــة مــن الطــرف الثانــي، ويســتثنى مــن . 23

ذلــك مــا ُيفصــح عنــه الطــرف األول ألغــراض مهنيــة وتشــغيلية محــددة - بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثانــي -، وللجهــات الحكوميــة 
المختصــة وفقــًا لألنظمــة والضوابــط ذات العالقــة.

للطــرف األول االحتفــاظ بكافــة المســتندات المرتبطــة بحســاب الطــرف الثانــي لمــدة )عشــر( ســنوات كحــد أدنــى مــن تاريــخ انتهــاء . 24
االتفاقيــة.

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية. وتتــم تســوية أي نــزاع ينشــأ بيــن األطــراف بشــكل ودي، وإذا تعــذر حــل . 25
النــزاع وديــًا، يحــق ألي طــرف مــن األطــراف إحالتــه إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة.

أعدت هذه االتفاقية باللغتين العربية واالنجليزية وفي حال وجود اختالف في النص بينهما، فُيعتمد النص باللغة العربية وهي . 26
األصل.

10- يقضي األمر الملكي الكريم رقم )55871( وتاريخ 09 / 05 / 1436 ه بأن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الجهة الوحيدة المخولة 
باستالم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا

إليصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.  
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بنك الخليج الدولي - السعودية
شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال (7,500,000,000) ريال سعودي، الرقم الموحد (7001399042)؛ سجل تجاري رقم (2052001920), صندوق بريد: 93 الخبر 31952، المملكة العربية السعودية، 

هاتف: 8001166336 الموقع اإللكتروني: meem.com العنوان الوطني: 5515 طريق مجلس التعاون - حي الخزامى، وحدة رقم 54، الخبر  34721-8208 مرخص لها برقم ترخيص: 2007،
وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

لغرض التنشيط واالشتراك في الخدمات اإلضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية، ستتم مشاركة بياناتكم تلقائًيا . 27
وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية "المشغل الوطني للنظام" حسب الحاجة والمناسبة. كما نفيدكم بأن البيانات التي 

سيتم مشاركتها هي كما يلي:

اسم العميل.	 
رقم الحساب.	 
رقم الهاتف.	 
رقم الهوية الوطنية  	 
البريد اإللكتروني.	 

4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري
ُيقــدم الطــرف األول للطــرف الثانــي عــددًا مــن الخدمــات والمنتجــات المرتبطــة بالحســاب الجــاري منهــا مــا هــو موضــح أدنــاه. ويخضــع 

تقديمهــا للشــروط واألحــكام الملحقــة فــي هــذه االتفاقيــة11 ، وتكــون جــزءًا ال يتجــزأ منهــا. 
 دفتر شيكات المصرفية اإللكترونية الهاتف المصرفي بطاقة صرف آلي

5. تعهدات وإقرارات الطرف األول
يتعهد ويقر الطرف األول للطرف الثاني باآلتي:

 المعاملة بعدل وإنصاف، وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية.. 1
 حمايــة خصوصيــة المعلومــات وعــدم اســتخدامها إال ألغــراض مهنيــة وتشــغيلية محــددة – بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثانــي - . 2

ويســتثنى مــن ذلــك مــا ُيفصــح عنــه الطــرف األول للجهــات الحكوميــة المختصــة وفقــًا لألنظمــة والضوابــط ذات العالقــة.
 أن يتخــذ كافــة اإلجــراءات التقنيــة والتنظيميــة الالزمــة لحمايــة نظــم المعلومــات التقنيــة وبيانــات العمــالء لديــه فــي أعمالــه وأعمــال . 3

فروعــه وشــركاته التابعــة وأنــه اتخــذ العنايــة الالزمــة وبــذل الجهــود المعقولــة فــي إنشــاء وصيانــة وتنفيــذ واتبــاع ضوابــط وسياســات 
وإجــراءات تقنيــات المعلومــات وأمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني وحمايــة البيانــات بمــا فــي ذلــك مــن عمليــات إشــراف وتحكــم 
بالدخــول إلــى النظــم التقنيــة والتشــفير وحمايــة افتراضيــة وفعليــة ولديــه خطــط اســتمرار األعمــال الالزمــة وخطــط االســتعادة 

وخطــط أمنيــة مصممــة للحمايــة مــن أيــة اختــراق أو تدميــر أو ضيــاع أو تشــويش أو تعديــل أو اســتغالل.

6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني
يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل األهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا باآلتي:

 أنه غير ممنوع نظامًا من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحّدثة.. 1
 أنــه مســؤول أمــام الجهــات المختصــة عــن األمــوال التــي تــودع فــي حســابه بعلمــه، وتلــك التــي تــودع فــي حســابه دون علمــه ســواًء . 2

تصــرف بهــا هــو شــخصيًا أو لــم يتصــرف بهــا وذلــك فــي حــال عــدم إبالغــه عنهــا رســميًا عنــد علمــه بوجودهــا فــي حســابه. 
 أن األمــوال المودعــة فــي الحســاب ناتجــة عــن نشــاطات مشــروعه وأنــه مســؤول عــن ســالمتها، وإذا اســتلم الطــرف األول منــه أي . 3

أمــوال غيــر مشــروعة أو مزيفــة فإنــه ال يحــق لــه اســتردادها أو التعويــض عنهــا.
 أن للطــرف األول الحــق فــي تجميــد الحســاب أو أي مــن المبالــغ المقيــدة فيــه وإشــعار الجهــات المختصــة فــي حــال االشــتباه بــأن . 4

المبالــغ ناتجــة عــن عمليــات احتيــال مالــي أو عمليــات غيــر مشــروعة وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.
 أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.. 5
 أنــه علــى علــم ومعرفــة تامــة بأنــه يمنــع التحويــل ألشــخاص أو جهــات غيــر معروفــة لديــه حســب األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا، . 6

وأن جميــع التحويــالت التــي يقــوم بهــا هــي ألشــخاص وجهــات معروفــة لديــه وألغــراض شــخصية ومعروفــة ومشــروعة.
ــة، كمــا أنــه ســيقوم بقــراءة األحــكام والشــروط الخاصــة بالخدمــات . 7 ــه قــرأ وفهــم األحــكام والشــروط المبينــة فــي هــذه االتفاقي  أن

ــي. ــر موقــع الطــرف األول اإللكترون ــاري، والمنشــورة عب ــات المرتبطــة بالحســاب الج والمنتج
 اإلقرار الضريبي12:. 8

11- ُيلحق البنك الشروط واألحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن االتفاقية.
12- يقوم البنك بإضافة نموذج اإلقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون 

.CRS المقيمون في الخارج »الفاتكا«، واتفاقية المعيار المشترك عن اإلبالغ
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ثالثًا: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

صورة الهوية

رقم الهوية

أوافــق أنــا الطــرف الثانــي )االســم رباعــي(: ......................................................................... علــى تصويــر مســتند 
إثبــات الهويــة لالســتخدام الرســمي لــدى الطــرف األول، كمــا أقــر بصحــة المعلومــات والبيانــات التــي قدمتهــا، وأتحمــل أي مســؤولية 
قــد تنتــج عــن عــدم إفصاحــي عــن أي بيانــات تتطلــب االتفاقيــة اإلفصــاح عنهــا، أو عــدم صحتهــا، ولقــد قــرأت وفهمــت وقبلــت شــروط 

هــذه االتفاقيــة وأحكامهــا المكونــة مــن »4 الصفحــات«، وأوافــق علــى التقيــد بمــا جــاء فيهــا. وعلــى هــذا جــرى التوقيــع أدنــاه.

توقيع الطرف الثاني

الرجاء التوقيع أعاله )لغرض مطابقة التوقيع( الرجاء التوقيع أعاله

ُيعبأ من قبل ممثل الطرف األول

اسم الممثل

التوقيع
 صورة طبق األصل للهوية

 التوقيع مطابق
التاريخ:
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مالحق االتفاقية13

1 . معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن -بحسب األحوال
نوع العالقة مع الطرف الثاني

 غير ذلك:........................  وكيل  أم  أب
المعلومات الشخصية14

االسم الرباعي باللغة العربية:
االسم الرباعي باللغة اإلنجليزية:

 أنثى  ذكر الجنس:
الجنسية:

......../........./........ م ......../........./........ ه تاريخ الميالد:
مكان الميالد:

 غير ذلك  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي المستوى التعليمي:
بيانات الهوية الشخصية

 هوية إقامة  هوية وطنية نوع الهوية:
رقم الهوية:

مكان اإلصدار:
......../........./........ م ......../........./........ ه تاريخ االنتهاء:

معلومات التواصل
الرقم اإلضافي الرمز البريدي اسم المدينة اسم الحي اسم الشارع رقم المبنى بيانات العنوان 

الوطني15

معلومات الوظيفة 19
اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:
 غير ذلك:..........  شبه حكومي  خاص  حكومي قطاع جهة العمل:

أسئلة متفرقة

 ال

 نعم هل أنت من األشخاص ذوي اإلعاقة؟ إذا 
كانت اإلجابة بـ )نعم( ُيرجى ذكر نوع اإلعاقة 

.........................................)إعاقة سمعية/بصرية/حركية...(

رقم هاتف الجوال 16:
رقم هاتف المنزل 17:
البريد اإللكتروني 18:

13- عند إبرام االتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخّول له ذلك.
14- وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية.

15- وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.
16- إن وجد.
17- إن وجد.
18- إن وجد.

19- إن وجدت.
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20- وفق نموذج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.

2. صورة الهوية الشخصية 20


