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بيانات حساب العميل 

رقم  الحسابرقم العميل

بيانات العميل
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؟

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.
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إقرار العميل

أؤكد على دّقة المعلومات الواردة في النموذج وأوافق على اإللتزام بإبالغكم فورًا عند حدوث أي تغيير في المعلومات المذكورة أعاله.

توقيع العميل:

التاريخ:

اإلقرارات

بالتوقيع على نموذج الطلب هذا:
أقر أن جميع المعلومات التي قدمتها هي صحيحة، حقيقية، كاملة، وبأنني المستفيد الحقيقي من الحساب. 1
أصــرح لكــم بالتحقــق مــن أي معلومــات قدمتهــا لكــم أو بمراجعــة ســجالتي االئتمانيــة لــدى أي طــرف أو منظمــة كمــا ترونــه مناســبًا، . 2

بمــا فــي ذلــك الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة وغيرهــا مــن الســلطات.
أقــر بأنكــم قــد ترفضــون طلبــي دون اعطائــي أي ســبب لهــذا الرفــض، إذا حــدث ذلــك، أوافــق علــى أنــه  يمكنكــم االحتفــاظ بالوثائــق . 3

التــي قدمتهــا لكــم.
ــات . 4 ــر أي معلومــات واردة فــي هــذا الطلــب أو تتعلــق بــه ألي طــرف ثالــث ألغــراض معالجــة البيان ــه بإمكانكــم توفي أوافــق علــى أن

ــم أي خدمــة. وتقدي
أقر بأني غير ممنوع نظامًا من التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.. 5
ــد عــن خمــس )5( . 6 ــى أخــرى بمــا ال يزي ــرة إل ــرة تحددونهــا مــن فت ــك أو كل فت ــات عندمــا يطلــب منــي ذل ــام بتحديــث البيان أقــر بالقي

ســنوات وألتــزم بتقديــم تجديــد للهويــة قبــل نهايــة ســريان مفعولهــا، وفــي حالــة عــدم التزامــي بذلــك، يحــق لكــم تجميــد الحســاب 
الخــاص بــي وذلــك حســب مــا تنــص عليــه قواعــد فتــح الحســابات وتحديثاتــه الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

أقر بأن الحساب / الحسابات لن يتم استخدامه وال االحتفاظ به من قبل أو نيابة عن أي طرف ثالث.. 7
أقــر أن للبنــك الحــق فــي تجميــد أو إقفــال حســابي أو إحــدى المبالــغ المقّيــدة فيــه فــي حــال اشــتباه البنــك باســتخدام الحســاب أو . 8

أن المبالــغ ناتجــة عــن عمليــات احتيــال مالــي. كمــا يحــق للبنــك رفــض طلبــي القفــال الحســاب فــي حــال ارتباطــه بخدمــات ماليــة أو 
إقفــال حســابي فــي حــال اســتمر دون رصيــد أو تعامــل لمــدة أربــع ســنوات.

ــا فــي . 	 ــر بإيداعه ــي يقــوم الغي ــا شــخصيًا أو الت ــي أقــوم بإيداعه ــن األمــوال الت ــة ع ــام الســلطات المختّص ــي مســؤول أم ــّر بأن أق
حســابي بعلمــي أو بغيــر علمــي، وأقــر بأنــي مســؤول أيضــًا ســواء تصرفــت أو لــم أتصــرف بهــا وأيضــًا فــي حالــة عــدم قيامــي 
ــأن األمــوال المودعــة فــي حســابي ناتجــة عــن  باالبــالغ عنهــا رســميًا عنــد علمــي بوجودهــا فــي الحســاب الخــاص بــي، كمــا أقــر ب
نشــاطات مشــروعة وأنــي مســؤول عــن ســالمتها مــن التزييــف قبــل إيداعهــا. وفــي حــال اســتالمكم أيــة أمــوال مزيفــة منــي فأنــه 
ال يحــق لــي اســتردادها وال طلــب التعويــض عنهــا وســوف يقــوم البنــك بابــالغ الجهــات الرســمية التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة فــي 

مثــل هــذه الحالــة.
أقــر بأننــي قــرأت وفهمــت وأوافــق دون قيــد أو شــرط علــى األحــكام والشــروط الــواردة فــي األحــكام والشــروط العامــة، والمتضمنــة . 	1

فــي هــذا الطلــب والتــي تكــون ملزمــة علــي.
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ثالثًا: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

صورة الهوية

رقم الهوية

أوافق أنا )االسم رباعي(: .........................................................................
على تصوير مستند إثبات الهوية لالستخدام الرسمي وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

توقيع العميل

الرجاء التوقيع أعاله )لغرض مطابقة التوقيع( الرجاء التوقيع أعاله

ُيعبأ من قبل موظف البنك

اسم الممثل

التوقيع
 صورة طبق األصل للهوية

 التوقيع مطابق
التاريخ:
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ملحق

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

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

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 

الوطني	1

معلومات الوظيفة 14
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 11:
رقم هاتف المنزل 12:
البريد اإللكتروني 13:

9-   وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية.
10- وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

11- إن وجد.

12- إن وجد.

13- إن وجد.
14- إن وجدت.
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15- وفق نموذج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.

2. صورة الهوية الشخصية 15


