
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــالنموذجيغة ـــــالصي

لألفراد فتح حساب بنكي جار  تفاقية ال   

 

 

 

 

 

 

 



صفحة رقم )..( من )..(                        الرقم املرجعي: )..........(    بيانات البنك حسب تعليمات اإلفصاح عن التراخيص   

 

: أطراف االتفاقية
ً
 أوال

 . الطرف األول 1

وخاضع لرقابة  ،).........................(بموجب:  مرخصو سم البنك/املصرف(، سجل تجاري رقم: ).........................(، ا)

 . السعودي البنك املركزي وإشراف 

 

 الطرف الثاني .2

 1املعلومات الشخصية

     االسم الرباعي باللغة العربية:

     نجليزية:االسم الرباعي باللغة ال 

 أنثى  ذكر                            الجنس:

  الجنسية:

 ..../..../........ م ..../..../........ هـ   تاريخ امليالد:

  مكان امليالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي املستوى التعليمي:

 بيانات الهوية الشخصية

 سجل أسرة جواز سفر        هوية إقامة            ةهوية وطني نوع الهوية:
 :غير ذلك

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

           رقم الهوية:

  مكان الصدار:

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

 معلومات التواصلالعنوان الوطني و 

بيانات العنوان 

 :2الوطني 

 ضافيالرقم اإل  الرمز البريدي اسم املدينة اسم الحي اسم الشارع رقم املبنى

 

 
     

           :3رقم هاتف الجوال

           :4رقم هاتف املنزل 

  :5البريد اللكتروني

 )لغير السعوديين( بلد األمالفي علومات امل

 الرمز البريدي صندوق البريد رقم الوحدة الشارع املدينة الدولة

 

 
     

بلد الرقم تواصل في 

 األم

 

 

                                                                 
 وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية. 1
 وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. 2
 إن وجد. 3
 إن وجد. 4
 إن وجد. 5
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 إضافيةتواصل معلومات 

     الرباعي باللغة العربية:االسم 

  :نوع العالقة/صلة القرابة

           رقم هاتف الجوال:

           :6رقم هاتف املنزل 

 7معلومات الوظيفة

  اسم جهة العمل:

  املسمى الوظيفي:

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

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

 املعلومات املالية

 مكافأة إعانة عمل حر راتب :األساس ي نوع الدخل
 :غير ذلك

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

:
ً
 < مقداره شهريا

 غير ذلك: .................... استثمارات أسهم إيجارات :8نوع الدخل الضافي

:مقداره 
ً
  شهريا

  حجم الحركة املتوقعة على الحساب
ً
 :شهريا

 سحب إيداع

  

 أسئلة متفرقة

 هل أنت أحد املعر  
ً
 ال نعم ؟9فين سياسيا

؟مع أحد املعر   10من الدرجة األولى أو الثانيةقرابة  هل لديك
ً
 ال نعم فين سياسيا

 ال نعم هل أنت املستفيد الحقيقي من الحساب؟

األشخاص ذوي العاقة؟ إذا كانت الجابة بـ)نعم( ُيرجى ذكر نوع من هل أنت 

 العاقة )إعاقة سمعية/بصرية/حركية...(

نعم 

................................. 
ال 

هل ترغب في تلقي رسائل دعائية حول املنتجات والخدمات املقدمة من 

 ؟البنك

نعم 

 
ال 

 معلومات الحساب

  الحساب؟ما هو الغرض من فتح 

 11مشترك منفرد نوع الحساب:

  :12األساسية عملة الحساب

 

 

                                                                 
 وجد. إن 6
 إن وجدت. 7
 إن وجد. 8
 اصب أو الوظائف التالية:الشخص املكلف بمهمات عامة عليا في اململكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى املنظمات الدولية ويشمل ذلك املن 9

ن يأو العسكريين وكبار املسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، واملسؤولرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو املسؤولين الحكوميين أو القضائيين  .أ

 ن في األحزاب السياسية.يالبارز 

 املنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة. ي رؤساء ومدير  .ب
 األوالد وأوالدهم وإن نزلوا. ، الدرجة الثانية:وإن علواالدرجة األولى: األب واألم والجد والجدة  10
حفظ في ملف واحد تحت  11

ُ
رقم حساب واحد، كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة يتم تعبئة االتفاقية من كل شريك في الحساب بشكل  مستقل، وت

 كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.
 املتاح لدى البنك.يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب  12
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: األحكام والشروط العامة
ً
 ثانيا

 واليضاحات التعريفات.1

 :التعريفاتأ. 

   -فاقيةأينما وردت في هذه االت-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 السياق خالف ذلك: قتض  ي لم منها ما املعاني املبينة أمام كل 

( الطرف األول:
ً
 .من هذه االتفاقية البنك/املصرف املوضحة بياناته في البند )أوال

( البنك/املصرف عميل الطرف الثاني:
ً
 ، من هذه االتفاقية املوضحة بياناته في البند )أوال

ً
أو تم التوقيع عنه  والذي وقع أصالة

الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم  )األفراد(بالوكالة على هذه االتفاقية، أو أصحاب الحساب من األشخاص الطبيعيين 

 .بالوكالة على هذه االتفاقية في حال الحساب املشترك

، ويترتب عليه بناًء على طلب العميل ينشأ بموجب هذه االتفاقيةو يفتح من قبل البنك  سجل محاسبي الحساب الجاري:

 لألنظمة احقوق والتزامات لكال الطرفين، وتشمل الحقوق وااللتزامات قيوًدا محاسبية يقوم به
ً
واألعراف  والقواعد البنك طبقا

 .صرفيةامل

 إيضاحات: .ب

 في هذه االتفاقية، ما لم يقتض  السياق خالف ذلك:

 للتقويم الهجري هي إشارة إليها واأليام اإلشارة إلى األعوام والشهور  .1
ً
 .وفقا

( ومالحق االتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري  .2
ً
( والبند )ثالثا

ً
( والبند )ثانيا

ً
اإلشارة إلى االتفاقية هي إشارة إلى البند )أوال

 عليها من تعديالت أو إضافات.

  تمهيد . 2

 عليهوحيث وافق الطرف األول على طلب الطرف الثاني،  ،الطرف األول لدى  حساب جار  بفتح  طرف الثانييرغب ال حيث

 علىاتفق الطرفان وهما بكامل األهلية املعتبرة  فقد
ً
 ونظاما

ً
 ألنظمة واللوائحألحكام اتخضع هذه االتفاقية. و  إبرام شرعا

التنفيذية، اإلرهاب وتمويله ولوائحهما  غسل األموال ونظام مكافحة جرائم ذات العالقة كنظام مكافحة والتعليمات

تعارض بين أحكام االتفاقية ، وفي حال وجود كقواعد الحسابات البنكية لبنك املركزي السعوديوالتعليمات الصادرة عن ا

 وأحكام األنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام األنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
 

 ُيعد التمهيد أعاله جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

 زامات الطرفينحقوق والت. 3

بفتح حساب جار  للطرف الثاني وبذل العناية الالزمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود األنظمة يلتزم الطرف األول  -1

والقواعد واألعراف املصرفية، وال يتحمل الطرف األول املسؤولية عن أي ضرر ناش ئ عن تنفيذ هذه األوامر إال في حال 

 عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيئ 
ً
 أو تخلفه عن االلتزام ببذل العناية الالزمة والتي كان هذا الضرر ناتجا

ً
عمدا

في حدود  -يقصد بها ألغراض تطبيق االتفاقية؛ االهتمام واملهارة والحصافة واالجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أداؤها 

 من أي منشأة مماثلة. - املعقول 
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صلحته، مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني يحق للطرف األول االستفادة من املبالغ املودعة في الحساب الجاري مل -2

للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب  ، على أنمن هذه املبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني املطالبة بأي أرباح عن ذلك

 .تلك املبالغ الثاني فيها الحصول على أرباح عن العالقة التي يمكن للطرف

حال  الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبالغ الطرف األول م احظر على الطرف الثاني استخديُ  -3

 وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، وُيعد مرور )ثالثين( 
ً
من تاريخ تنفيذ أي عملية يوما

 .على سالمتها منه اموافقة وتأكيًد  ؛الطرف الثاني دون اعتراض

 دون  مباشرة تحصيلها وله إليه، يقدمها التي الخدمات مقابل الثاني الطرف من محدد   رسم   استيفاء األول  للطرف -4

جب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن ، الثاني الطرف إلى الرجوع البنك املركزي على أنه يتو 

 ( يوم30وأن يتم نشرها في فروع الطرف األول وموقعه اإللكتروني قبل ) ،السعودي
ً
 .الرسومتطبيق  من ا

فرض ضرائب أو مصروفات أي الثاني الطرف يتحمل -5
ُ
من الخدمات أو املنتجات التي يقدمها حيال أي  الدولة قبل من ت

  مفروضة كانت سواءً الطرف األول للطرف الثاني، 
ً
  تفرض قد أو حاليا

ً
 .مستقبال

ون  الجوال هاتف لرقم النصية الرسائل عبر الثاني الطرف األول  الطرف ُيحيط -6 أو أي وسيلة أخرى – االتفاقية في املد 

 :باآلتي -ُيتفق عليها

 .حدوثها فور  الجاري  الحساب على املنفذة العمليات كافة .أ

 بمدة كافية. الحساب حالة رتغي   قبل .ب

رها، وي بياناتها يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته املدون  -7  جوز في االتفاقية حال تحديثها أو تغي 

 .الجاري تجميد الحساب ؛ عند اإلخالل بذلك وألغراض االلتزام باألنظمة املعمول بها، للطرف األول 

 الحساب الجاري وااللتزام باألنظمة املعمول بهافتح وتشغيل ألغراض  ول لطرف األ ا على قيامثاني طرف الال يوافق -8

من خالل الخدمات املقدمة من مركز املعلومات  ومعلوماته املحدثة الخاصة بهة لى بيانات الهوية الشخصيالحصول عب

 .خرى موثوقة ومستقلةالوطني أو أي جهات أ

في حدود األنظمة  ةمناسب ايراه اإلجراءات التييجوز للطرف األول في حال إخالل الطرف الثاني بهذه االتفاقية اتخاذ  -9

 والقواعد واألعراف املصرفية.

وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف  الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقتللطرف الثاني إقفال  -10

 به بطاقات الصرف اآللي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب
ً
، ويجوز للطرف األول رفض طلب األول مرافقا

عتمادات مستندية وخصم أوراق الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اإقفال 

 .تطلب استمرار الحسابت التياملشابهة  االلتزاماتتجارية وغيرها من 

 من تاريخ فتح يمبالغ مالية به ملدة )تسع اع أيللطرف األول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيد -11
ً
ن( يوما

 ومن ثم السحب منه 
ً
 صفر )رصيد الحساب ليكون الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معينا

ً
 ،ملدة )أربع( سنوات (ا

ون  الجوال هاتف لرقم النصية الرسائل عبرإشعار الطرف الثاني مع مراعاة  أو أي وسيلة أخرى ُيتفق - االتفاقية في املد 

 ب بمدة كافية.الحساإقفال قبل  -عليها

 أو إرسال منشورات تسويقية يجوز للطرف األول  -12
ً
في شأن  إلى الطرف الثاني إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفيا

مها الطرف األول؛واملنتجات  الخدمات  في تلقي تلك الرسائلعدم الرغبة  الطرف الثاني ما لم يبد   وذلك التي يقد 

( التسويقية واملنشورات
ً
 .االتفاقية من وفق البند )أوال
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طلب إرسال كشف حساب  لهاالطالع على كشف حسابه من خالل الخدمات املصرفية اإللكترونية، كما  طرف الثانيلل -13

 .فاقية أو إلى أي عنوان آخر يحددهعنوانه الوطني املوضح في االتبريده اإللكتروني أو  لىإ

أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية  طرف الثانيفي حال علمه بوفاة ال طرف األول يقوم ال -14

اإلدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوص ي الشرعي أو املصفي 

ل بإدارة الحساب بقرار من املحكمة املختصة. (أمين التصفية أو لجنة اإلفالس)  املخو 

15-  
ُ
دون الرجوع و في أي وقت  ويجوز للطرف األول  ،بمثابة حساب واحد طرف األول لدى ال طرف الثانيجميع حسابات العد ت

 منها خصم أن يو  بينهاأن يجري مقاصة طرف الثاني إلى ال
 
 يه.ة علملقابلة أي التزامات حال

 ؛خالل )سبعة( أيامو أحدهما ر أو أهمل في إخطار الطرف اآلخر بتغير عناوين تواصله أال يجوز للطرف الذي قص   -16

 التعذر بعدم علمه باإلخطار أو عدم وصوله إليه.

، ويكون أي تحويالت إلى خارج اململكة العربية السعودية ألي منظمات غير هادفة للربح يمتنع الطرف الثاني عن إجراء -17

 .13للطرف األول رفض إجراء هذه التحويالت

للمستفيد بسبب  البنكية الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالةال يتحمل الطرف األول أي مسؤولية تجاه  -18

عدم اكتمال معلومات املستفيد أو عدم في حال ، أو ة الطرف األول ية خارج عن إرادقنخطأ أو عطل يحصل في النظم الت

ناتج عن تخلف  البنكية التأخير أو عدم تسليم الحوالةمالم يكن  ،وجوده أو ألي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف األول 

 .ية الالزمة أو عن إهماله الجسيمالطرف األول عن بذل العنا

  العمالت األجنبية. لصرفبالعملة األجنبية السعر املعتمد لدى الطرف األول  جميع اإليداعات والسحوبات ُيطبق على -19

 الرصيد الدائن املتوافر في الحساب خص الحسابات املشتركة، ُيعد فيما ي -20
ً
 للنسب املحددة لطرفيه كشركاء ملكا

ً
وفقا

ويحق للطرف األول إيقاف  الناش ئ في الحساب ألي سبب  كان.الرصيد املدين  ل الشركاءلكل منهم في االتفاقية، كما يتحم  

 ،بحق أي منهم اإلداريةأو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء 

 من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.أو 
ً
 استالمه بالغا

على ، االتفاقيةال يؤدي بطالن أي بند من بنود االتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطالن بقية بنود  -21

 .تعديل البند بما يتفق مع األنظمة والضوابط ذات العالقةبالطرفان أن يلتزم 

على أن يلتزم ، -البنك املركزي السعوديبتعليمات دون إخالل -االتفاقية من وقت إلى آخر تعديليجوز للطرف األول  -22

 ن( يوميالطرف األول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديالت قبل )ثالث
ً
طبق من تاريخ سريانها،  ا

ُ
مرور املدة  التعديالت بعدوت

  املشار إليها
ً
وُيعد عدم االنسحاب من  .تاريخ نشرها على موقع الطرف األول اإللكترونيمن في هذه الفقرة اعتبارا

 االتفاقية موافقة 
ً

 .للتعديالت من الطرف الثاني وقبوال

 .تظل االتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين -23

ويستثنى من  ،من الطرف الثانيالحساب املقدمة يجب على الطرف األول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات  -24

لجهات الحكومية ، ول-بعد أخذ موافقة الطرف الثاني- محددةوتشغيلية ألغراض مهنية  فصح عنه الطرف األول ذلك ما يُ 

 لألنظمة والضوابط ذات العالقة.
ً
 املختصة وفقا

                                                                 
هـ بأن مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الجهة الوحيدة املخولة باستالم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو 09/05/1436( وتاريخ 55871يقض ي األمر امللكي الكريم رقم ) 13

 إليصالها إلى محتاجيها في خارج 
ً
 أو أهليا

ً
 اململكة العربية السعودية.إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا
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كحد أدنى من تاريخ انتهاء ( سنوات ملدة )عشر طرف الثانياالحتفاظ بكافة املستندات املرتبطة بحساب الطرف األول لل -25

 االتفاقية.

ة؛ ستتم مشاركة معلومات  -26 لغرض التنشيط واالشتراك في الخدمات اإلضافية املقدمة في نظام املدفوعات الفوري 

ل الوطني للنظام( حسب الحاجة، املعلومات التي 
 
ة تامة مع شركة املدفوعات السعودية )املشغ الحساب تلقائًيا وبسري 

 شاركتها هي كما يلي:سيتم م

 .اسم العميل .أ

 .رقم الحساب .ب

 .رقم الهاتف املحمول  .ت

 .رقم الهوية .ث

 .لكترونيالبريد اإل .ج

ودي، وإذا تعذر ة أي نزاع ينشأ بين األطراف بشكل  تم تسويظمة اململكة العربية السعودية. وتألنتخضع هذه االتفاقية  -27

، يحق ألي طرف من األطراف إحالته إلى 
ً
 .الجهة القضائية املختصةحل النزاع وديا

عدت هذه االتفاقية باللغتين العربية واإل  -28
ُ
وجود اختالف في النص بينهما، فُيعتمد النص باللغة العربية نجليزية وفي حال أ

 وهي األصل.

 . الخدمات واملنتجات املقدمة املرتبطة بالحساب الجاري 4
 

ويخضع تقديمها ما هو موضح أدناه.  بالحساب الجاري منهااملرتبطة من الخدمات واملنتجات  اعددً ُيقدم الطرف األول للطرف الثاني 

 ال يتجزأ منها. ،14للشروط واألحكام امللحقة في هذه االتفاقية 
ً
 وتكون جزءا

بطاقة صرف آلي الهاتف املصرفي املصرفية اإللكترونية  شيكاتدفتر 
 

 . تعهدات وإقرارات الطرف األول 5

 اآلتي:بالطرف األول للطرف الثاني  يتعهد ويقر

 اإلفصاح والشفافية.بمبدأ  وااللتزام ،وإنصاف بعدل   املعاملة .1

بعد أخذ موافقة الطرف –محددة مهنية وتشغيلية حماية خصوصية املعلومات وعدم استخدامها إال ألغراض .2

 لألنظمة والضوابط ذات  الحكومية املختصةفصح عنه الطرف األول للجهات ، ويستثنى من ذلك ما يُ -الثاني
ً
وفقا

 العالقة.

في  ،املعلومات التقنية وبيانات العمالء لديه نظملحماية  ؛أن يتخذ كافة اإلجراءات التقنية والتنظيمية الالزمة .3

في إنشاء وصيانة  ،وبذل الجهود املعقولة ،اتخذ العناية الالزمة وأنه ،وشركاته التابعة ،وأعمال فروعه ،أعماله

 ،وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات املعلومات وأمن املعلومات واألمن السيبراني وحماية البيانات

والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط التقنية  نظمبما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى ال

اختراق أو تدمير أو ضياع أو  وخطط أمنية مصممة للحماية من أي ادةاستمرار األعمال الالزمة وخطط االستع

 .تشويش أو تعديل أو استغالل

                                                                 
 ُيلحق البنك الشروط واألحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن االتفاقية. 14
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 . تعهدات وإقرارات الطرف الثاني6

  ةبكامل األهلية املعتبر  وهوالطرف الثاني  يتعهد ويقر
ً
 ونظاما

ً
 اآلتي:بشرعا

 من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي  .1
ً
ثة قدمها صحيحة وموثوقةأنه غير ممنوع نظاما  .ومحد 

ودع في حسابه بعلمه .2
ُ
دون علمه وتلك التي تودع في حسابه  ،أنه مسؤول أمام الجهات املختصة عن األموال التي ت

 عند علمه بوجودها في حسابه.
ً
 أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبالغه عنها رسميا

ً
 سواًء تصرف بها هو شخصيا

لحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سالمتها، وإذا استلم الطرف األول األموال املودعة في اأن  .3

 منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه ال يحق له استردادها أو التعويض عنها.

في حال االشتباه  الجهات املختصةوإشعار  املبالغ املقيدة فيه أي منفي تجميد الحساب أو الحق لطرف األول أن ل .4

 لألنظمة  أو عمليات غير مشروعة الغ ناتجة عن عمليات احتيال ماليبأن املب
ً
 املعمول بها.والتعليمات وفقا

 أنه املستفيد الحقيقي من الحساب. .5

والتعليمات أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل ألشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب األنظمة  .6

وأن جميع التحويالت التي يقوم بها هي ألشخاص وجهات معروفة لديه وألغراض شخصية ومعروفة  ،املعمول بها

 .ةومشروع

األحكام والشروط الخاصة والشروط املبينة في هذه االتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة قرأ وفهم األحكام أنه  .7

 األول اإللكتروني.عبر موقع الطرف املنشورة ، لجاري املرتبطة بالحساب ا خدمات واملنتجاتبال

 :15القرار الضريبي .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
عتمد من قبل نظام االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون املقيمون في ا البنكيقوم  15

ُ
واتفاقية املعيار ، لخارج "الفاتكا"بإضافة نموذج اإلقرار الضريبي امل

 .(CRSاملشترك عن اإلبالغ )
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: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع
ً
 ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثل الطرف األول عبأ من قبل يُ 

  اسم املمثل

 صورة طبق األصل للهوية   

 التوقيع مطابق   

 التوقيع

 

  التاريخ

 

 

          
رقم 

 الهوية

 طرف الثانيتوقيع ال

 

 

 

 )لغرض مطابقة التوقيع(الرجاء التوقيع أعاله 

 

 

 

 الرجاء التوقيع أعاله

لدى لالستخدام الرسمي  على تصوير مستند إثبات الهوية)االسم رباعي(: ...............................................................،  الطرف الثانيأوافق أنا 

عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب ، كما أقر بصحة املعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن الطرف األول 

وأوافق  "، " عدد الصفحاتاالتفاقية اإلفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه االتفاقية وأحكامها املكونة من 

 على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

 

 صورة الهوية
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 16االتفاقية الحقم

  -بحسب األحوال-الولي/الوص ي/الوكيل/الحاضن معلومات . 1

 مع الطرف الثاني نوع العالقة

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

 17املعلومات الشخصية

     االسم الرباعي باللغة العربية:

     :نجليزيةال االسم الرباعي باللغة 

 أنثى  ذكر                            الجنس:

  الجنسية:

 ..../..../........ م ..../..../........ هـ   تاريخ امليالد:

  مكان امليالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي املستوى التعليمي:

 بيانات الهوية الشخصية

 هوية إقامة ةهوية وطني نوع الهوية:

           رقم الهوية:

  مكان الصدار:

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

 معلومات التواصل

بيانات 

العنوان 

 :18الوطني 

 ضافيالرقم اإل  الرمز البريدي اسم املدينة اسم الحي اسم الشارع رقم املبنى

      

           :19رقم هاتف الجوال

           :20رقم هاتف املنزل 

 :21البريد اللكتروني

 
 

 22معلومات الوظيفة

  اسم جهة العمل:

  املسمى الوظيفي:

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

 متفرقة أسئلة

هل أنت من األشخاص ذوي العاقة؟ إذا 

كانت الجابة بـ)نعم( ُيرجى ذكر نوع العاقة 

 )إعاقة سمعية/بصرية/حركية...(

نعم 

................................. 
ال 

 

                                                                 
ل له ذلك. عن الطرف الثاني إبرام االتفاقيةعند  16  من قبل الوكيل أو الولي/الوص ي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخو 
 وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية. 17
 وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. 18
 إن وجد. 19
 إن وجد. 20
 إن وجد. 21
 إن وجدت. 22
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 23الشخصية. صورة الهوية 2
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