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اتفاقية فتح حساب بنكي جاٍر لألفراد
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2 من ١١

أواًل: أطراف االتفاقية
١. الطــرف األول 

البنــك االهلــي الســعودي شــركة مســاهمة ســعودية خاضعــة إلشــراف ورقابــة البنــك المركــزي السعوي/ســجل تجــاري رقــم: )4030001588( / رقــم الترخيــص: 
.)3737(

2. الطــرف الثاني

١ ــخصية ــات الش المعلوم

االســم الرباعــي باللغــة العربيــة

االسم الرباعي باللغة االنجليزية:

  أنثى  ذكرالجنس:

الجنسية:

..../..../........ م..../..../........ هـ  تاريخ الميالد:

مكان الميالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي متوسط ابتدائيالمستوى التعليمي:

بيانــات الهويــة الشــخصية

 غير ذلك: .................... سجل أسرة جواز سفر        هوية إقامة       هوية وطنية    نوع الهوية:

رقم الهوية:

مكان اإلصدار:

..../..../........ م..../..../........ هـ  تاريخ االنتهاء:

العنــوان الوطنــي ومعلومــات التواصــل

بيانات العنوان الوطني 2:

الرقم اإلضافيالرمز البريدياسم المدينةاسم الحياسم الشارعرقم المبنى

رقم هاتف الجوال3:

رقم هاتف المنزل4:

البريد اإللكتروني5:

المعلومــات فــي البلــد األم )لغيــر الســعوديين(

الرمز البريديصندوق البريدرقم الوحدةالشارعالمدينةالدولة

رقم تواصل في البلد األم

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

3  إن وجد.

4  إن وجد.

5  إن وجد.
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3 من ١١

معلومــات تواصــل إضافيــة

االسم الرباعي باللغة العربية:

صلة القرابة/نوع العالقة:

رقم هاتف الجوال:

رقم هاتف المنزل6:

7 معلومــات الوظيفــة

اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:

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

..../..../........ م..../..../........ هـ  تاريخ االلتحاق بالعمل:

ــة المعلومــات المالي

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

مقداره شهريًا:

 غير ذلك: .................... استثمارات أسهم إيجاراتنوع الدخل اإلضافي8:

مقداره شهريًا:

سحبإيداعحجم الحركة المتوقعة على الحساب شهريًا:

أســئلة متفرقــة

 ال نعمهل أنت أحد المعرفين سياسيًا 9؟

 هل لديك قرابة من الدرجة األولى أو الثانية10 
 ال نعممع أحد المعرفين سياسيًا؟

 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...(
 ال نعم .................................

هل ترغب في تلقي رسائل دعائية حول المنتجات 
 ال نعموالخدمات المقدمة من البنك؟

معلومــات الحســاب

ما هو الغرض من فتح الحساب؟

 مشترك١١ منفردنوع الحساب:

عملة الحساب األساسية:

6  إن وجد.
7  إن وجدت. 

8  إن وجد.
9  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:

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

10  الدرجة األولى: األب واألم والجد والجدة وأن علو، الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.
11  يتم تعبئة االتفاقية من كل شريك في الحساب بشكٍل مستقل، وُتحفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد، كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.
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4 من ١١

ثانيًا: األحكام والشروط العامة
1.التعريفات واإليضاحات

أ. التعريفات:

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه االتفاقية- المعاني المبينة أمام كٍل منها مالم يقتِض السياق خالف ذلك:

الطرف األول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أواًل( من هذه االتفاقية.

ــى  ــة عل ــه بالوكال ــع عن ــم التوقي ــًة أو ت ــع أصال ــذي وق ــة، وال ــذه االتفاقي ــن ه ــد )أواًل( م ــي البن ــه ف ــة بيانات ــرف الموضح ــل البنك/المص ــي: عمي الطــرف الثان
هــذه االتفاقيــة، أو أصحــاب الحســاب مــن األشــخاص الطبيعييــن )األفــراد( الذيــن وقعــوا أصالــة أو تــم التوقيــع عنهــم بالوكالــة علــى هــذه االتفاقيــة فــي حــال 

الحســاب المشــترك.

ــاًء علــى طلــب العميــل، ويترتــب عليــه حقــوق والتزامــات لــكال  الحســاب الجــاري: ســجل محاســبي يفتــح مــن قبــل البنــك وينشــأ بموجــب هــذه االتفاقيــة بن
ــة. ــوًدا محاســبية يقــوم بهــا البنــك طبقــًا لألنظمــة والقواعــد واألعــراف المصرفي الطرفيــن، وتشــمل الحقــوق وااللتزامــات قي

ب. إيضاحات:

في هذه االتفاقية، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

اإلشارة إلى األعوام والشهور واأليام هي إشارة إليها وفقًا للتقويم الهجري. 1
ــالت أو . 2 ــك مــا يجــري عليهــا مــن تعدي ــة، ويشــمل ذل ــًا( ومالحــق االتفاقي ــد )ثالث ــًا( والبن ــد )ثاني ــد )أواًل( والبن ــى البن ــة هــي إشــارة إل ــى االتفاقي اإلشــارة إل

ــات. إضاف

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 
ــرام هــذه االتفاقيــة. وتخضــع ألحــكام األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة كنظــام مكافحــة غســل  بكامــل األهليــة المعتبــرة شــرعًا ونظامــًا علــى إب
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 جزًءا 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 والقواعــد واألعــراف . 1
المصرفيــة، وال يتحمــل الطــرف األول المســؤولية عــن أي ضــرر ناشــئ عــن تنفيــذ هــذه األوامــر إال فــي حــال كان هــذا الضــرر ناتــج عــن إهمالــه الجســيم أو 
ارتكابــه لســلوك ســيء عمــدًا أو تخلفــه عــن االلتــزام ببــذل العنايــة الالزمــة والتــي يقصــد بهــا ألغــراض تطبيــق االتفاقيــة؛ االهتمــام والمهــارة والحصافــة 

واالجتهــاد وفــق الظــروف التــي يتوقــع أدائهــا فــي حــدود المعقــول مــن أيــة منشــأة مماثلــة.

يحــق للطــرف األول االســتفادة مــن المبالــغ المودعــة فــي الحســاب الجــاري لمصلحتــه، مــع التزامــه التــام بتمكيــن الطــرف الثانــي مــن هــذه المبالــغ فــور . 2
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 أي اعتــراض أو اشــتباه . 3
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 رســٍم محــدٍد مــن الطــرف الثانــي مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا إليــه، ولــه تحصيلهــا مباشــرة دون الرجــوع إلــى الطــرف الثانــي، . 4
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( يــوم مــن تطبيــق الرســوم.

ــال أي مــن الخدمــات أو المنتجــات التــي يقدمهــا الطــرف األول للطــرف . 5 ــة حي ــل الدول ــب ُتفــرض مــن قب ــة مصروفــات أو ضرائ ــي أي يتحمــل الطــرف الثان
ــًا أو قــد تفــرض مســتقباًل. الثانــي، ســواًء كانــت مفروضــة حالي

ُيحيط الطرف األول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المّدون في االتفاقية –أو أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها- باآلتي:. 6

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

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

يوافــق الطــرف الثانــي علــى قيــام الطــرف األول ألغــراض فتــح وتشــغيل الحســاب الجــاري وااللتــزام باألنظمــة المعمــول بهــا بالحصول علــى بيانــات الهوية . 8
الشــخصية الخاصــة بــه ومعلوماتــه المحدثــة مــن خــالل الخدمــات المقدمــة مــن مركــز المعلومــات الوطنــي أو أي جهــات أخــرى موثوقة ومســتقلة.
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5 من ١١

يجــوز للطــرف األول فــي حــال إخــالل الطــرف الثانــي بهــذه االتفاقيــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة فــي حــدود األنظمــة والقواعــد واألعــراف . 9
المصرفيــة.

ــًا . 10 ــرف األول مرافق ــى الط ــب إل ــم طل ــد تقدي ــك بع ــت وذل ــي أي وق ــن ف ــد الدائ ــل الرصي ــى كام ــول عل ــاري والحص ــاب الج ــال الحس ــي إقف ــرف الثان للط
ــه  ــال ارتباط ــي ح ــاب ف ــال الحس ــب إقف ــض طل ــرف األول رف ــوز للط ــاب، ويج ــن الحس ــئة ع ــات ناش ــيكات وأي متعلق ــي والش ــرف اآلل ــات الص ــه بطاق ب
بــأي التزامــات ماليــة كإصــدار خطابــات ضمــان وفتــح اعتمــادات مســتنديه وخصــم أوراق تجاريــة وغيرهــا مــن االلتزامــات المشــابهة التــي تتطلــب اســتمرار 

الحســاب.

ــداع . 11 ــح الحســاب، أو إي ــخ فت ــه لمــدة )تســعون( يومــًا مــن تاري ــة ب ــغ مالي ــة مبال ــداع أي ــح الحســاب الجــاري وعــدم إي ــد فت للطــرف األول إقفــال الحســاب عن
الطــرف الثانــي مبلــغ معينــًا ومــن ثــم الســحب منــه ليكــون رصيــد الحســاب )صفــر( لمــدة )أربــع( ســنوات، مــع مراعــاة إشــعار الطــرف الثانــي عبــر الرســائل 

النصيــة لرقــم هاتــف الجــوال المــّدون فــي االتفاقيــة -أو أي وســيلة أخــرى ُيتفــق عليهــا-  قبــل إقفــال الحســاب بمــدة كافيــة.

ــًا أو إرســال منشــورات تســويقية إلــى الطــرف الثانــي فــي شــأن الخدمــات والمنتجــات التــي . 12 يجــوز للطــرف األول إرســال رســائل نصيــة أو التواصــل هاتفي
يقّدمهــا الطــرف األول؛ وذلــك مــا لــم يبــِدي 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 بريــده اإللكترونــي . 13
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 بوقــف التعامــل . 14
علــى الحســاب إلــى أن يتــم تحديــد الورثــة بصــك شــرعي أو تعييــن الولي/الوصــي الشــرعي أو المصفــى )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 الطــرف الثانــي أن . 15
يجــري مقاصــة بينهــا وأن يخصــم منهــا لمقابلــة أي التزامــات حاّلــة عليــه.

ال يجــوز للطــرف الــذي قّصــر أو أهمــل فــي إخطــار الطــرف اآلخــر بتغيــر عناويــن تواصلــه أو أحدهمــا خــالل )ســبعة( أيــام؛ التعــذر بعــدم علمــه باإلخطــار أو . 16
عــدم وصولــه إليــه.

يمتنــع الطــرف الثانــي عــن إجــراء أي تحويــالت إلــى خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ألي منظمــات غيــر هادفــة للربــح، ويكــون للطــرف األول رفــض . 17
إجــراء هــذه التحويــالت12.

ال يتحمــل الطــرف األول أي مســؤولية تجــاه الطــرف الثانــي عنــد تأخيــر أو عــدم تســليم الحوالــة البنكيــة للمســتفيد بســبب خطــأ أو عطــل يحصــل فــي النظــم . 18
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 ناتــج 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

فيمــا يخــص الحســابات المشــتركة، ُيعــد الرصيــد الدائــن المتوافــر فــي الحســاب ملــكًا لطرفيــه كشــركاء وفقــًا للنســب المحــددة لــكل منهــم فــي االتفاقيــة، . 20
كمــا يتحّمــل الشــركاء الرصيــد المديــن الناشــئ فــي الحســاب ألي ســبٍب كان. ويحــق للطــرف األول إيقــاف الحســاب فــي حــال وفــاة أو فقــد أهليــة أحــد 

الشــركاء أو افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة أو التصفيــة اإلداريــة بحــق أي منهــم، أو اســتالمه بالغــًا مــن أحــد الشــركاء بوجــود نــزاع فيمــا بينهمــا.

ال يــؤدي بطــالن أي بنــد مــن بنــود االتفاقيــة أو عــدم نظاميتــه أو عــدم قابليتــه للتنفيــذ إلــى بطــالن بقيــة بنــود االتفاقيــة، علــى أن يلتــزم الطرفــان بتعديــل . 21
البنــد بمــا يتفــق مــع األنظمــة والضوابــط ذات العالقــة.

ــزم الطــرف األول بإحاطــة . 22 ــى أن يلت ــك المركــزي الســعودي-، عل ــى آخــر-دون إخــالل بتعليمــات البن ــة مــن وقــت إل ــل االتفاقي يجــوز للطــرف األول تعدي
الطــرف الثانــي بالتعديــالت قبــل )ثالثــون( يــوم مــن تاريــخ ســريانها، وُتطبــق 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.. 23

يجــب علــى الطــرف األول الحفــاظ علــى ســرية جميــع البيانــات ومعلومــات الحســاب المقدمــة مــن الطــرف الثانــي، ويســتثنى مــن ذلــك مــا ُيفصــح عنــه . 24
الطــرف األول ألغــراض مهنيــة وتشــغيلية محــددة -بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثانــي-، وللجهــات الحكوميــة المختصــة وفقــًا لألنظمــة والضوابــط ذات 

العالقــة.

للطرف األول االحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة )عشر( سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء االتفاقية.. 25

لغــرض التنشــيط واالشــتراك فــي الخدمــات اإلضافيــة المقدمــة فــي نظــام المدفوعــات الفوريــة، ســتتم مشــاركة معلومــات الحســاب تلقائيــا وبســرية تامــة . 26
مــع شــركة المدفوعــات الســعودية )المشــغل الوطنــي للنظــام( حســب الحاجــة، المعلومــات التــي ســيتم مشــاركتها هــي كمــا يلــي 

اسم العميلأ. 
رقم الحساب ب. 
رقم الهاتف المحمول ج. 
رقم الهوية د. 
البريد االلكتروني ه. 

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية. وتتــم تســوية أي نــزاع ينشــأ بيــن األطــراف بشــكٍل ودي، وإذا تعــذر حــل النــزاع وديــًا، يحــق . 27
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 األصل.. 28

يقضــي األمــر الملكــي الكريــم رقــم )55871( وتاريــخ 1436/05/09هـــ بــأن مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الجهــة الوحيــدة المخولــة باســتالم أي تبرعــات إغاثيــة أو خيريــة أو إنســانية ســواء كان مصدرهــا حكوميــًا أو أهليــًا إليصالهــا إلــى   12
محتاجيهــا فــي خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.
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4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

ــا  ــع تقديمه ــاه. ويخض ــح أدن ــو موض ــا ه ــا م ــاري منه ــاب الج ــة بالحس ــات المرتبط ــات والمنتج ــن الخدم ــدد م ــي ع ــرف الثان ــرف األول للط ــدم الط ُيق
ــا. ــزأ منه ــزءًا ال يتج ــون ج ــة ، وتك ــذه االتفاقي ــي ه ــة ف ــكام الملحق ــروط واألح للش

 دفتر شيكات المصرفية اإللكترونية الهاتف المصرفي بطاقة صرف آلي

5. تعهدات وإقرارات الطرف األول

يتعهد ويقر الطرف األول للطرف الثاني باآلتي:

المعاملة بعدٍل وإنصاف، وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية.. 1

حمايــة خصوصيــة المعلومــات وعــدم اســتخدامها إال ألغــراض مهنيــة وتشــغيلية محددة–بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثانــي-، ويســتثنى مــن ذلــك مــا ُيفصــح . 2
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 فروعــه وشــركاته . 3
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 تصــرف بهــا هــو . 2
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 أمــوال غيــر مشــروعة . 3
أو مزيفــة فإنــه ال يحــق لــه اســتردادها أو التعويــض عنهــا.

ــغ ناتجــة عــن . 4 ــأن المبال ــه وإشــعار الجهــات المختصــة فــي حــال االشــتباه ب ــد الحســاب أو أي مــن المبالــغ المقيــدة في أن للطــرف األول الحــق فــي تجمي
ــر مشــروعة وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا. ــات غي ــال مالــي أو عملي ــات احتي عملي

أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.. 5

ــع . 6 ــا، وأن جمي ــول به ــات المعم ــة والتعليم ــب األنظم ــه حس ــة لدي ــر معروف ــات غي ــخاص أو جه ــل ألش ــع التحوي ــه يمن ــة بأن ــة تام ــم ومعرف ــى عل ــه عل أن
ــروعة. ــة ومش ــخصية ومعروف ــراض ش ــه وألغ ــة لدي ــات معروف ــخاص وجه ــي ألش ــا ه ــوم به ــي يق ــالت الت التحوي

أنــه قــرأ وفهــم األحــكام والشــروط المبينــة فــي هــذه االتفاقيــة، كمــا أنــه ســيقوم بقــراءة األحــكام والشــروط الخاصــة بالخدمــات والمنتجــات المرتبطــة . 7
بالحســاب الجــاري، والمنشــورة عبــر موقــع الطــرف األول اإللكترونــي.
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7 من ١١

اإلقرار الضريبي:. 8

Capacity of Signature (Please tick 1 box only)

Section A: (Mandatory)

    

Section B: (Mandatory)

I hereby certify that the information I have provided in this form (in my personal capacity and 
as an attorney-in-fact [whenever applicable]) is true, correct and complete and I, furthermore, 
in my personal capacity and as an attorney-in-fact [whenever applicable] also approve the 

National Commercial Bank.”

Customer Name 

For Internal Use only 

Account Holder’s First Name

Account Holder’s Father’s Name

Account Holder’s Surname

Signature of RM or CSR
or Sales Manager: 

Customer CIF Number

Note By the Bank RM or SCR or Sales Manager 

1 .

2 .

3 .

1.  Are you a Tax Resident of any country or countries for tax 
purpose outside of Saudi Arabia?

2.  If “Yes”, please specify which
country or countries:

3.  Please state your country of birth

Account Holder

D D M M Y Y Y Y DateSignature

Power of AttorneyGuardianOther (Please specify)

1Country 12Country 23Country 3

FO
R

M
17

-C
B

00
7

Individual Tax Residency Self-Certification 

 1

 2

 3

   Additional information for tax residents outside Saudi Arabia   

YesNoI refuse to disclose

The date of renouncing USA nationality                                /            /

                               /            /  

Number in the table below:
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8 من ١١

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 “ 11 صفحــة“، 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

التوقيع اسم الممثل

صورة طبق األصل للهوية   

التوقيع مطابق    

التاريخ
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9 من ١١

13 مالحــق االتفاقيــة 

1. معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن -بحسب األحوال- 

نــوع العالقــة مــع الطــرف الثاني

 غير ذلك: .................... وكيل أم أب

 14 ــخصية ــات الش المعلوم

االسم الرباعي باللغة العربية:

االسم الرباعي باللغة االنجليزية:

 أنثى ذكر                          الجنس:

الجنسية:

..../..../........ م..../..../........ هـ  تاريخ الميالد:

مكان الميالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي متوسط ابتدائيالمستوى التعليمي:

بيانــات الهويــة الشــخصية

 هوية إقامة هوية وطنيةنوع الهوية:

رقم الهوية:

مكان اإلصدار:

..../..../........ م..../..../........ هـ  تاريخ االنتهاء:

معلومــات التواصــل

بيانات العنوان الوطني15:
الرقم اإلضافيالرمز البريدياسم المدينةاسم الحياسم الشارعرقم المبنى

رقم هاتف الجوال16:

رقم هاتف المنزل17:

البريد اإللكتروني18:

 19 معلومــات الوظيفــة

اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:

 غيرذلك .......... شبه حكومي خاص حكوميقطاع جهة العمل:

أســئلة متفرقــة

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

 نعم

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

 ال

13  عند إبرام االتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي / الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخول 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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3. صــورة الهويــة الشــخصية20

20  وفق نموذج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.
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شروط وأحكام إضافية خدمات 
بإمكان العميل تفعيل خدمة الهاتف المصرفي من خالل قنوات األهلي اإللكترونية المعتمدة من البنك. 1

طلــب واســتالم بطاقــة األهلــي المصرفيــة والتوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمها أمــام موظــف البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــًا لمــا هــو موجــود . 2
ــة  ــل أجهــزة الخدمــة الذاتي ــة المفقــودة أو المجــددة عــن طريــق اســتخدام العمي بســجالت البنــك، كمــا يمكــن للعميــل طباعــة بطاقــة األهلــي المصرفي

المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك – إن وجــدت-

تفعيــل البطاقــة واختيــار الرقــم الســري عــن طريــق موظــف خدمــة العمــالء أو أجهــزة صــراف األهلــي، والــذي يتــم اســتخدامه عنــد تنفيــذ العمليــات مــن . 3
خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع. كمــا يمكــن للعميــل اســتخدام البطاقــة عبــر قنــوات األهلــي اإللكترونيــة وفــق الشــروط واألحــكام التــي 

يحددهــا البنــك الخاصــة بهــذه الخدمــة.

ال يجوز للعميل إعطاء البطاقة أو الرقم السري ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.. 4

فــي حالــة ضيــاع أو فقــدان بطاقــة األهلــي المصرفيــة يجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغــالق البطاقــة مــن خــالل قنــوات البنــك اإللكترونية . 5
وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة إذا لــم يتــم إشــعار البنــك بهــذا الخصوص.

يحــق للبنــك أن يقيــد علــى حســاب حامــل البطاقــة أيــة مبالــغ يتــم ســحبها أو قيمــة أي تحويــل أو مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتخدام البطاقــة، ويكــون . 6
حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة ســواء جــرت هــذه العمليــات بعلمــه 

وتفويضــه أم ال، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات علــى أنهــا نهائيــة وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض.

فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة “ أوف اليــن” يحــق للبنــك تحصيــل ايــة مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع “أوف اليــن” والتــي تمــت عــن طريــق اســتخدام البطاقــة . 7
خــالل 180 يومــا مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك ، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات علــى أنهــا نهائيــة وملزمــة لــه فــي كافــة 

األغــراض.

حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم.. 8

حد الشراء عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يوميُا ويمكن رفعه حتى 60,000 ريال خالل القنوات اإللكترونية.. 9

فــي حالــة توفــر خدمــة “أثيــر” فــي البطاقــة، يمكــن إجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن للعمليــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع . 10
العمليــات. ســيتم إعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العمليــات عنــد إجــراء عمليــة شــرائية أو ســحب نقــدي باســتخدام الرقــم الســري.

فــي حــال اســتخدام خدمــة “نقــد” يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد إجــراء عمليــة شــراء عبــر نقــاط البيــع . 11
بحيــث يتــم خصــم المبلــغ النقــدي مــع قيمــة الشــراء مباشــرة مــن حســاب العميــل.

12 .www.alahli.com   يمكن اإلطالع على حدود العمليات للخدمات )أثير، نقد، أوف الين( من خالل موقع البنك اإللكتروني

فــي حالــة وجــود خــالف حــول أيــة عمليــة متعلقــة ببطاقــة األهلــي المصرفيــة يجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خــالل 30 يومــًا مــن تاريــخ . 13
ــة. العملي

يحق للبنك أن يقيد على حساب العميل رسومًا عند طلبه إصدار بطاقة إضافية أو بطاقة بديلة للبطاقة المسروقة أو المفقودة أو التالفة.. 14

يحــق للبنــك أن يقيــد علــى حســاب العميــل رســومُا علــى عمليــات نقــاط البيــع، والســحب النقــدي الدوليــة بحســب التعرفــة البنكيــة المتوفــرة بموقــع البنــك   . 15
www.alahli.com

يحق للبنك أن يلغي أو يعدل خدمات األهلي الرقمية بعد إخطاره العميل بوسيلة االتصال المتاحة.. 16

يمكــن للعميــل إصــدار وطباعــة كشــف الحســاب / شــيك مصرفــي مصــدق / دفاتــر الشــيكات الشــخصية مقابــل رســوم إصــدار عــن طريــق اســتخدام العميــل . 17
أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك – إن وجــدت- 

البنك غير مسئول عن أي شكوى تنشأ عن أي مطالبة متعلقة بأية تعليمات يصدرها العميل بعد مضي سنة من تاريخ تلك التعليمات.. 18

19 .www.alahli.com يمكن للعميل تقديم الشكاوى عن طريق صفحة حماية العميل بموقع البنك

يحــق للبنــك أن يعــدل علــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عمليــات خدمــات األهلــي بعــد إخطــار العميــل مــن خــالل العنــوان . 20
 الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة او اإلشــعارات اإللكترونيــة عــن طريــق األهلــي أون اليــن أو األهلــي موبايــل، 

www.alahli.com  أو موقع البنك


