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اتفاقية فتح حساب بنكي جاٍر لألفراد
إسالمي

ملف عميل شخصي
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الحمد لله وحده والصالة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
ـــة  ـــب الخدمـــات البنكي ـــل مـــن طل ـــة ليتمكـــن العمي ـــواردة فـــي هـــذه االتفاقي ـــق هـــذه الشـــروط واألحـــكام ال ـــك الســـعودي الفرنســـي، فســـوف تطب ـــة مـــع البن ـــح عالقـــة بنكي ـــل فـــي فت ـــث يرغـــب العمي حي
وفقـــًا للشـــروط المنظمـــة لتـــك الخدمـــات. وتســـري علـــى هـــذه االتفاقيـــة األنظمـــة واإلجـــراءات البنكيـــة المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمـــا ال يتعـــارض مـــع أحـــكام الشـــريعة ااإلســـالمية 

ويقـــر العميـــل بـــأن جميـــع البيانـــات التـــي قدمهـــا للبنـــك صحيحـــة وعلـــى ضوئهـــا يتـــم إبـــرام هـــذه االتفاقيـــة.

أواًل: أطراف االتفاقية

1. الطرف األول

)البنك السعودي الفرنسي(، سجل تجاري رقم: 1010073368 )الرقم الموحد 7000025333(، ومرخص بموجب: )المرسوم
الملكي م/ 23 بتاريخ 17 / 6 / 1397 هـ(، وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

2. الطرف الثاني

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

3    إن وجد.

4    إن وجد.

5    إن وجد.

المعلومات الشخصية 1

االسم الرباعي باللغة العربية

االسم الرباعي باللغة االنجليزية

   أنثى       ذكر       الجنس

الجنسية

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

مكان الميالد

 غير ذلك   جامعي   ثانوي   متوسط   ابتدائي  المستوى 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 الجوال3 :

رقم هاتف المنزل4 :

البريد اإللكتروني5:

المعلومات في البلد األم )لغير السعوديين(

الرمز البريديصندوق البريدرقم الوحدةاسم الشارعالمدينةالدولة

رقم تواصل في البلد األم
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معلومات تواصل إضافية

االسم الرباعي باللغة العربية:

صلة القرابة/نوع العالقة:

رقم هاتف الجوال:

رقم هاتف المنزل6 :

معلومات الوظيفة 7

اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:

   شبه حكومي   خاص   حكوميقطاع جهة العمل:
   غير ذلك:

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

..../..../........ م..../..../........ هـتاريخ االلتحاق بالعمل:

المعلومات المالية

   مكافأة   إعانة   عمل حر   راتبنوع الدخل األساسي:
   غير ذلك:

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

مقداره شهريًا:

   غير ذلك: ....................   استثمارات أسهم   إيجاراتنوع الدخل اإلضافي 8 :

مقداره شهريًا:

حجم الحركة المتوقعة على 
الحساب شهريًا:

سحبإيداع

أسئلة متفرقة

   ال   نعمهل أنت أحد المعرفين سياسيًا 9 ؟

هل لديك قرابة من الدرجة األولى أو الثانية 10 مع أحد المعرفين 
سياسيًا ؟

   ال   نعم

   ال   نعمهل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟

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

   نعم

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

   ال

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

   ال   نعم

معلومات الحساب

ما هو الغرض من فتح الحساب؟

   مشترك 11   منفردنوع الحساب:

عملة الحساب األساسية 12:

 1

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:

أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشر كات التي تملكها الدول، والمسؤول ون البارزون في األحزاب السياسية.  
ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة.  

10    الدرجة األولى: األب واألم والجد والجدة وأن علو، الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.
11    يتم تعبئة االتفاقية من كل شريك في الحساب بشكل مستقل وتحفظ 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.

12    يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.
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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.

ـــن )األفـــراد(  ـــة، أو أصحـــاب الحســـاب مـــن األشـــخاص الطبيعيي ـــى هـــذه االتفاقي ـــة عل ـــذي وقـــع أصال ـــة، وال ـــد )أواًل( مـــن هـــذه االتفاقي ـــه فـــي البن ـــل البنك/المصـــرف الموضحـــة بيانات ـــي: عمي الطـــرف الثان
ـــة فـــي حـــال الحســـاب المشـــترك. ـــة علـــى هـــذه االتفاقي ـــع عنهـــم بالوكال ـــم التوقي ـــة أو ت ـــن وقعـــوا أصال الذي

ـــن، وتشـــمل الحقـــوق وااللتزامـــات  ـــكال الطرفي ـــه حقـــوق والتزامـــات ل ـــب علي ـــل، ويترت ـــب العمي ـــى طل ـــاًء عل ـــة بن ـــل البنـــك وينشـــأ بموجـــب هـــذه االتفاقي ـــح مـــن قب الحســـاب الجـــاري: ســـجل محاســـبي يفت
ـــة. ـــوًدا محاســـبية يقـــوم بهـــا البنـــك طبقـــا والقواعـــد واألعـــراف المصرفي قي

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

1. اإلشارة إلى األعوام والشهور واأليام هي إشارة إليها وفقًا للتقويم الهجري.
2. اإلشارة إلى االتفاقية هي إشارة إلى البند )أواًل( والبند )ثانيًا( والبند )ثالثًا( ومالحق االتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديالت أو إضافات.

2. تمهيد

حيـــث يرغـــب الطـــرف الثانـــي بفتـــح حســـاب جـــاري لـــدى الطـــرف األول ، وحيـــث وافـــق الطـــرف األول علـــى طلـــب الطـــرف الثانـــي، عليـــه فقـــد اتفـــق الطرفـــان وهمـــا بكامـــل األهليـــة المعتبـــرة شـــرعا إبـــرام 
هـــذه االتفاقيـــة. وتخضـــع ألحـــكام األنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات ذات العالقـــة كنظـــام مكافحـــة غســـل األمـــوال ونظـــام مكافحـــة جرائـــم اإلرهـــاب وتمويلـــه ولوائحهمـــا التنفيذيـــة، والتعليمـــات الصـــادرة 

عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي كقواعـــد الحســـابات البنكيـــة، وفـــي حـــال وجـــود تعـــارض بيـــن أحـــكام االتفاقيـــة وأحـــكام األنظمـــة والتعليمـــات؛ فـــإن أحـــكام األنظمـــة والتعليمـــات تســـود علـــى غيرهـــا.
ُيعد التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

3. حقوق والتزامات الطرفين

1. يلتـــزم الطـــرف األول بفتـــح حســـاب جـــاري للطـــرف الثانـــي وبـــذل العنايـــة الالزمـــة لتنفيـــذ أوامـــره علـــى الحســـاب فـــي حـــدود األنظمـــة والقواعـــد واألعـــراف المصرفيـــة، وال يتحمـــل الطـــرف األول 
ـــة الالزمـــة والتـــي  ـــزام ببـــذل العناي ـــه لســـلوك ســـيء عمـــدًا أو تخلفـــه عـــن االلت ـــه الجســـيم أو ارتكاب المســـؤولية عـــن أي ضـــرر ناشـــئ عـــن تنفيـــذ هـــذه األوامـــر إال فـــي حـــال كان هـــذا الضـــرر ناتـــج عـــن إهمال

يقصـــد بهـــا ألغـــراض تطبيـــق االتفاقيـــة؛ االهتمـــام والمهـــارة والحصافـــة واالجتهـــاد وفـــق الظـــروف التـــي يتوقـــع أدائهـــا فـــي حـــدود المعقـــول مـــن أيـــة منشـــأة مماثلـــة.

2. يحـــق للطـــرف األول االســـتفادة مـــن المبالـــغ المودعـــة فـــي الحســـاب الجـــاري لمصلحتـــه، مـــع التزامـــه التـــام بتمكيـــن الطـــرف الثانـــي مـــن هـــذه المبالـــغ فـــور طلبـــه، وليـــس للطـــرف الثانـــي المطالبـــة بـــأي 
أربـــاح عـــن ذلـــك، علـــى أن للطرفيـــن إجـــراء اتفـــاق مســـتقل لترتيـــب العالقـــة التـــي يمكـــن للطـــرف الثانـــي فيهـــا الحصـــول علـــى أربـــاح عـــن تلـــك المبالـــغ.

3. ُيحظـــر علـــى الطـــرف الثانـــي اســـتخدام الحســـاب بـــأي غـــرض أو نشـــاط غيـــر مشـــروع، وينبغـــي عليـــه إبـــالغ الطـــرف األول حـــال وجـــود أي اعتـــراض أو اشـــتباه فيمـــا يجـــري علـــى حســـابه مـــن عمليـــات، وُيعـــد 
مـــرور )ثالثيـــن( يومـــًا مـــن تاريـــخ تنفيـــذ أي عمليـــة دون اعتـــراض الطـــرف الثانـــي؛ موافقـــة وتأكيـــد منـــه علـــى ســـالمتها.

4. للطـــرف األول اســـتيفاء رســـٍم محـــدٍد مـــن الطـــرف الثانـــي مقابـــل الخدمـــات التـــي يقدمهـــا إليـــه، ولـــه تحصيلهـــا مباشـــرة دون الرجـــوع إلـــى الطـــرف الثانـــي، علـــى أنـــه يتّوجـــب أن تكـــون تلـــك الرســـوم غيـــر 
متعارضـــة مـــع مـــا يصـــدر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، وأن يتـــم نشـــرها فـــي فـــروع الطـــرف األول وموقعـــه اللكترونـــي قبـــل ) 30 ( يـــوم مـــن تطبيـــق الرســـوم.

5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب ُتفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف األول
للطرف الثاني، سواًء كانت مفروضة حاليًا أو قد ُتفرض مستقباًل.

6. ُيحيط الطرف األول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المّدون في االتفاقية –أو أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها- باآلتي:
أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

ر حالة الحساب بمدة كافية. ب. قبل تغيُّ

7. يلتـــزم الطـــرف الثانـــي بتحديـــث الهويـــة الشـــخصية ومعلوماتـــه المـــدون بياناتهـــا فـــي االتفاقيـــة حـــال تحديثهـــا أو تغيرهـــا، ويجـــوز للطـــرف األول؛ عنـــد اإلخـــالل بذلـــك وألغـــراض االلتـــزام باألنظمـــة 
المعمـــول بهـــا، تجميـــد الحســـاب الجـــاري.

8. يوافـــق الطـــرف الثانـــي علـــى قيـــام الطـــرف األول ألغـــراض فتـــح وتشـــغيل الحســـاب الجـــاري وااللتـــزام باألنظمـــة المعمـــول بهـــا بالحصـــول علـــى بيانـــات الهويـــة الشـــخصية الخاصـــة بـــه ومعلوماتـــه 
المحدثـــة مـــن خـــالل الخدمـــات المقدمـــة مـــن مركـــز المعلومـــات الوطنـــي أو أي جهـــات أخـــرى موثوقـــة ومســـتقلة.

9. يجوز للطرف األول في حال إخالل الطرف الثاني بهذه االتفاقية اتخاذ الجراءات التي يراها مناسبة في حدود األنظمة والقواعد واألعراف المصرفية.
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10. للطـــرف الثانـــي إقفـــال الحســـاب الجـــاري والحصـــول علـــى كامـــل الرصيـــد الدائـــن فـــي أي وقـــت وذلـــك بعـــد تقديـــم طلـــب إلـــى الطـــرف األول مرافقـــًا بـــه بطاقـــات الصـــرف اآللـــي والشـــيكات وأي 
ـــة  ـــات ضمـــان وفتـــح اعتمـــادات مســـتندية وخصـــم أوراق تجاري ـــأي التزامـــات ماليـــة كإصـــدار خطاب متعلقـــات ناشـــئة عـــن الحســـاب، ويجـــوز للطـــرف األول رفـــض طلـــب إقفـــال الحســـاب فـــي حـــال ارتباطـــه ب

ـــب اســـتمرار الحســـاب. ـــي تتطل وغيرهـــا مـــن االلتزامـــات المشـــابهة الت

11. للطـــرف األول إقفـــال الحســـاب عنـــد فتـــح الحســـاب الجـــاري وعـــدم إيـــداع أيـــة مبالـــغ ماليـــة بـــه لمـــدة )تســـعون( يومـــًا مـــن تاريـــخ فتـــح الحســـاب، أو إيـــداع الطـــرف الثانـــي مبلـــغ معينـــًا ومـــن ثـــم الســـحب 
منـــه ليكـــون رصيـــد الحســـاب )صفـــر( لمـــدة )أربـــع( ســـنوات، مـــع مراعـــاة إشـــعار الطـــرف الثانـــي عبـــر الرســـائل النصيـــة لرقـــم هاتـــف الجـــوال المـــّدون فـــي االتفاقيـــة -أو أي وســـيلة أخـــرى ُيتفـــق عليهـــا- قبـــل 

إقفـــال الحســـاب بمـــدة كافيـــة.

12. يجـــوز للطـــرف األول إرســـال رســـائل نصيـــة أو التواصـــل هاتفيـــًا أو إرســـال منشـــورات تســـويقية إلـــى الطـــرف الثانـــي فـــي شـــأن الخدمـــات والمنتجـــات التـــي يقّدمهـــا الطـــرف األول؛ وذلـــك مـــا لـــم يبـــِدي 
الطـــرف الثانـــي عـــدم الرغبـــة فـــي تلقـــي تلـــك الرســـائل والمنشـــورات التســـويقية وفـــق )البنـــد( أوال مـــن االتفاقيـــة.

13. للطـــرف الثانـــي االطـــالع علـــى كشـــف حســـابه مـــن خـــالل الخدمـــات المصرفيـــة اإللكترونيـــة، كمـــا لـــه طلـــب إرســـال كشـــف حســـاب إلـــى بريـــده اإللكترونـــي أو عنوانـــه الوطنـــي الموضـــح فـــي االتفاقيـــة 
أو إلـــى أي عنـــوان آخـــر يحـــدده.

14. يقـــوم الطـــرف األول فـــي حـــال علمـــه بوفـــاة الطـــرف الثانـــي أو فقـــد أهليتـــه أو افتتـــاح أي مـــن إجـــراءات التصفيـــة أو التصفيـــة اإلداريـــة بوقـــف التعامـــل علـــى الحســـاب إلـــى أن يتـــم تحديـــد الورثـــة 
بصـــك شـــرعي أو تعييـــن الولي/الوصـــي الشـــرعي أو المصفـــي )أميـــن التصفيـــة أو لجنـــة اإلفـــالس( المخـــّول بـــإدارة الحســـاب بقـــرار مـــن المحكمـــة المختصـــة.

ـــي أن يجـــري مقاصـــة بينهـــا وأن يخصـــم منهـــا  ـــى الطـــرف الثان ـــة حســـاب واحـــد، ويجـــوز للطـــرف األول فـــي أي وقـــت ودون الرجـــوع إل ـــدى الطـــرف األول بمثاب ـــي ل ـــع حســـابات الطـــرف الثان 15. ُتعـــد جمي
ـــه. ـــة علي ـــة أي التزامـــات حاّل لمقابل

16. ال يجوز للطرف الذي قّصر أو أهمل في إخطار الطرف اآلخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خالل )سبعة( أيام؛ التعذر بعدم علمه باإلخطار أو عدم وصوله إليه.

17. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويالت إلى خارج المملكة العربية السعودية ألي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف األول رفض إجراء هذه التحويالت13.

18. ال يتحمـــل الطـــرف األول أي مســـؤولية تجـــاه الطـــرف الثانـــي عنـــد تأخيـــر أو عـــدم تســـليم الحوالـــة البنكيـــة للمســـتفيد بســـبب خطـــأ أو عطـــل يحصـــل فـــي النظـــم التقنيـــة خـــارج عـــن إرادة الطـــرف األول، 
أو فـــي حـــال عـــدم اكتمـــال معلومـــات المســـتفيد أو عـــدم وجـــوده أو ألي ســـبب آخـــر خـــارج عـــن إرادة الطـــرف األول ، مالـــم يكـــن التأخيـــر أو عـــدم تســـليم الحوالـــة البنكيـــة ناتـــج عـــن تخلـــف الطـــرف األول 

عـــن بـــذل العنايـــة الالزمـــة أو عـــن إهمالـــه الجســـيم.

19. ُيطبق على جميع اإليداعات والسحوبات بالعملة األجنبية السعر المعتمد لدى الطرف األول لصرف العمالت األجنبية.

20. فيمـــا يخـــص الحســـابات المشـــتركة، ُيعـــد الرصيـــد الدائـــن المتوافـــر فـــي الحســـاب ملـــكًا لطرفيـــه كشـــركاء وفقـــًا للنســـب المحـــددة لـــكل منهـــم فـــي االتفاقيـــة، كمـــا يتحّمـــل الشـــركاء الرصيـــد المديـــن 
الناشـــئ فـــي الحســـاب ألي ســـبٍب كان. ويحـــق للطـــرف األول إيقـــاف الحســـاب فـــي حـــال وفـــاة أو فقـــد أهليـــة أحـــد الشـــركاء أو افتتـــاح أي مـــن إجـــراءات التصفيـــة أو التصفيـــة اإلداريـــة بحـــق أي منهـــم، أو 

اســـتالمه بالغـــًا مـــن أحـــد الشـــركاء بوجـــود نـــزاع فيمـــا بينهمـــا.

21. ال يـــؤدي بطـــالن أي بنـــد مـــن بنـــود االتفاقيـــة أو عـــدم نظاميتـــه أو عـــدم قابليتـــه للتنفيـــذ إلـــى بطـــالن بقيـــة بنـــود االتفاقيـــة، علـــى أن يلتـــزم الطرفـــان بتعديـــل البنـــد بمـــا يتفـــق مـــع األنظمـــة والضوابـــط 
ذات العالقـــة.

22. يجـــوز للطـــرف األول تعديـــل االتفاقيـــة مـــن وقـــت إلـــى آخـــر-دون إخـــالل بتعليمـــات البنـــك المركـــزي الســـعودي-، علـــى أن يلتـــزم الطـــرف األول بإحاطـــة الطـــرف الثانـــي بالتعديـــالت قبـــل )ثالثـــون( 
يـــوم مـــن تاريـــخ ســـريانها، وُتطبـــق التعديـــالت بعـــد مـــرور المـــدة المشـــار إليهـــا فـــي هـــذه الفقـــرة اعتبـــارًا مـــن تـــا ريـــخ نشـــرها علـــى موقـــع الطـــرف األول اإللكترونـــي. وُيعـــد عـــدم االنســـحاب مـــن االتفاقيـــة 

موافقـــة وقبـــول مـــن الطـــرف الثانـــي للتعديـــالت.

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

24. يجـــب علـــى الطـــرف األول الحفـــاظ علـــى ســـرية جميـــع البيانـــات ومعلومـــات الحســـاب المقدمـــة مـــن الطـــرف الثانـــي، ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا ُيفصـــح عنـــه الطـــرف األول ألغـــراض مهنيـــة وتشـــغيلية 
محـــددة -بعـــد أخـــذ موافقـــة الطـــرف الثانـــي-، وللجهـــات الحكوميـــة المختصـــة وفقـــًا لألنظمـــة والضوابـــط ذات العالقـــة.

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

ـــا وبســـرية تامـــة مـــع شـــركة المدفوعـــات الســـعودية  ـــة، ســـتتم مشـــاركة معلومـــات الحســـاب تلقائي 26. لغـــرض التنشـــيط واالشـــتراك فـــي الخدمـــات اإلضافيـــة المقدمـــة فـــي نظـــام المدفوعـــات الفوري
)المشـــغل الوطنـــي للنظـــام( حســـب الحاجـــة، والمعلومـــات التـــي ســـيتم مشـــاركتها هـــي كمـــا يلـــي:

أ.    اسم العميل
ب. رقم الحساب

ج.  رقم الهاتف المحمول
د.  رقم الهوية

هـ. البريد اإللكتروني

 

13.    يقضي األمر الملكي الكريم رقم ) 55871 ( وتاريخ 09 / 05 / 1436 هـ بأن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال النسانية 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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الرقم المرجعي : 3

27. تخضـــع هـــذه االتفاقيـــة ألنظمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وتتـــم تســـوية أي نـــزاع ينشـــأ بيـــن األطـــراف بشـــكٍل ودي، وإذا تعـــذر حـــل النـــزاع وديـــًا ، يحـــق ألي طـــرف مـــن األطـــراف إحالتـــه إلـــى 
الجهـــة القضائيـــة المختصـــة.

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

4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

ُيقدم الطرف األول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. 
ويخضع تقديمها للشروط واألحكام الملحقة في هذه االتفاقية وتكون جزءًا ال يتجزأ منها.

   دفتر شيكات   المصرفية اإللكترونية   الهاتف المصرفي   بطاقة صرف آلي

5. تعهدات وإقرارات الطرف األول

يتعهد ويقر الطرف األول للطرف الثاني باآلتي:
1. المعاملة بعدٍل وإنصاف، وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية.

2. حمايـــة خصوصيـــة المعلومـــات وعـــدم اســـتخدامها إال ألغـــراض مهنيـــة وتشـــغيلية محددة–بعـــد أخـــذ موافقـــة الطـــرف الثانـــي-، ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا ُيفصـــح عنـــه الطـــرف األول للجهـــات الحكوميـــة 
المختصـــة وفقـــًا لألنظمـــة والضوابـــط ذات العالقـــة.

3. أن يتخـــذ كافـــة الجـــراءات التقنيـــة والتنظيميـــة الالزمـــة لحمايـــة نظـــم المعلومـــات التقنيـــة وبيانـــات العمـــالء لديـــه فـــي أعمالـــه وأعمـــال فروعـــه وشـــركاته التابعـــة وأنـــه اتخـــذ العنايـــة الالزمـــة وبـــذل 
الجهـــود المعقولـــة فـــي إنشـــاء وصيانـــة وتنفيـــذ واتبـــاع ضوابـــط وسياســـات وإجـــراءات تقنيـــات المعلومـــات وأمـــن المعلومـــات واألمـــن الســـيبراني وحمايـــة البيانـــات بمـــا فـــي ذلـــك مـــن عمليـــات إشـــراف 
وتحكـــم بالدخـــول إلـــى النظـــم التقنيـــة والتشـــفير وحمايـــة افتراضيـــة وفعليـــة ولديـــه خطـــط اســـتمرار األعمـــال الالزمـــة وخطـــط االســـتعادة وخطـــط أمنيـــة مصممـــة للحمايـــة مـــن أيـــة اختـــراق أو تدميـــر أو 

ـــل أو اســـتغالل . ـــاع أو تشـــويش أو تعدي ضي

6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل األهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا باآلتي:
1. أنه غير ممنوع نظامًا من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحّدثة.

ـــودع فـــي حســـابه بعلمـــه، وتلـــك التـــي تـــودع فـــي حســـابه دون علمـــه ســـواًء تصـــرف بهـــا هـــو شـــخصيًا أو لـــم يتصـــرف بهـــا وذلـــك فـــي حـــال  2. أنـــه مســـؤول أمـــام الجهـــات المختصـــة عـــن األمـــوال التـــي ُت
عـــدم إبالغـــه عنهـــا رســـميًا عنـــد علمـــه بوجودهـــا فـــي حســـابه. 

3. أن األمـــوال المودعـــة فـــي الحســـاب ناتجـــة عـــن نشـــاطات مشـــروعة وأنـــه مســـؤول عـــن ســـالمتها، وإذا اســـتلم الطـــرف األول منـــه أي أمـــوال غيـــر مشـــروعة أو مزيفـــة فإنـــه ال يحـــق لـــه اســـتردادها أو 
التعويـــض عنهـــا.

 4. أن للطـــرف األول الحـــق فـــي تجميـــد الحســـاب أو أي مـــن المبالـــغ المقيـــدة فيـــه وإشـــعار الجهـــات المختصـــة فـــي حـــال االشـــتباه بـــأن المبالـــغ ناتجـــة عـــن عمليـــات احتيـــال مالـــي أو عمليـــات غيـــر مشـــروعة 
وفقـــًا لألنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بهـــا.

5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.

6. أنـــه علـــى علـــم ومعرفـــة تامـــة بأنـــه يمنـــع التحويـــل ألشـــخاص أو جهـــات غيـــر معروفـــة لديـــه حســـب األنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بهـــا، وأن جميـــع التحويـــالت التـــي يقـــوم بهـــا هـــي ألشـــخاص وجهـــات 
معروفـــة لديـــه وألغـــراض شـــخصية ومعروفـــة ومشـــروعة.

7. أنـــه قـــرأ وفهـــم األحـــكام والشـــروط المبينـــة فـــي هـــذه االتفاقيـــة، كمـــا أنـــه ســـيقوم بقـــراءة األحـــكام والشـــروط الخاصـــة بالخدمـــات والمنتجـــات المرتبطـــة بالحســـاب الجـــاري ، والمنشـــورة عبـــر موقـــع 
الطـــرف األول اإللكترونـــي.
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الرقم المرجعي : 3

Section A – Customer/Account Holder Informationالقسم أ - معلومات العميل / صاحب الحساب

:Titleأخر   Otherاألنسة   .Missالسيدة   .Mrsالسيد   .Mrاللقب :

اسم العميل كاماًل باللغة 
العربية:
)األول / الثاني/ األخير(

 :Customer Full Name in Arabicاألخيرالثانياألول
)First / Middle / Last(

اسم العميل كاماًل باللغة 
اإلنجليزية: 
)األول / الثاني/ األخير(

LastMiddleFirstCustomer Full Name in English: 
)First / Middle / Last(

تاريخ الميالد:
)الميالدي(

YYYYMMDDDate of Birth:
)Gregorian/Western

:Gender  ذكر  Male  أنثى  Femaleالجنس:

:Town or City of Birthمدينة أو مكان الميالد:

:Country of Birthبلد الميالد:

عنوان اإلقامة الحالي في 
المملكة العربية السعودية 
)العنوان الوطني(:

Building # )#المبنى( ____________________ Street Name )اسم الشارع( __________
District )المنطقة( ___ _______ _______ Postal Code )الرمز البريدي( _____________
City )المدينة( ______________ Country )الدولة( _______ _________________ _____

Current Residence Address in 
Saudi Arabia

)National Address(:

إذا كان هناك عنوان إقامة 
خارج المملكة العربية 
السعودية، فيرجى توضيحه:

Building # )#المبنى( ____________________ Street Name )اسم الشارع( __________
District )المنطقة( ___ _______ _______ Postal Code )الرمز البريدي( _____________
City )المدينة( ______________ Country )الدولة( _______ _________________ _____

If there is residence address 
outside Saudi Arabia,

please indicate:

العنوان البريدي:
)في حال اختالفه عن عنوان 
العميل(

Building # )#المبنى( ____________________ Street Name )اسم الشارع( __________
District )المنطقة( ___ _______ _______ Postal Code )الرمز البريدي( _____________
City )المدينة( ______________ Country )الدولة( _______ _________________ _____

Mailing Address:
)if different from the Current 

Residence(’ to be included(

هل أنت شخص من الواليات 
?Are you a US person   ال    No      نعم    Yes   المتحدة االمريكية؟

If yes, please complete section Bإذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى إكمال القسم ب   

في حالة وجود أكثر من 
جنسية، يرجى اإلشارة إلى كل 
دولة لتلك الجنسيات

If more than one citizenship, 
please indicate each country of 

citizenship

هل لديك تأشيرة هجرة أو 
إقامة دائمة في بلد
آخر غير المملكة العربية 
السعودية

   Yes    نعم      No    ال   

Do you have an immigrant visa 
or permanent resident status 
in a country other than Saudi 

Arabia

إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى 
توضيح الحالة لكل اقامة 
دائمة

If yes, please indicate the state 
of each permanent residency

هل أنت مقيم ضريبي في أي 
دولة أو دول خارج المملكة 
العربية السعودية؟
باختيار »ال« ، أؤكد أن المملكة 
العربية السعودية هي إقامتي 
الوحيدة لألغراض
الضريبية

   Yes    نعم      No    ال   

Are you a Tax Resident of any 
country or countries outside of 

Saudi Arabia?
By selecting ‘No’, I confirm that Saudi 

Arabia is my sole residency for tax 
purposes

في حال اإلجابة ب )نعم( 
If Yes, please complete section Cالرجاء إكمال القسم ج

This form to be used to Individuals, “Natural persons” and Sole 
Proprietorships In the case of joint Account Holders, each Account 
Holder must complete a separate form all sections of this form are 
mandatory & Abbreviations are not allowed

الطبيعييــن«  »األشــخاص  األفــراد  العمــالء  قبــل  مــن  النمــوذج  تعبئــة  يتــم 
والمؤسســات الفرديــة فــي حالــة أصحــاب الحســابات المشــتركة، يجــب علــى كل 
صاحــب حســاب إكمــال نمــوذج منفصــل جميــع أقســام هــذا النمــوذج إلزاميــة وال 

يســمح باســتعمال االختصــارات

Self-Certification & Declaration Form (FATCA & CRS) – INDIVIDUAL
الشفافية الضريبية الدولية نموذج شهادة إقرار ذاتي (قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ومعيار اإلبالغ المشترك) – األفراد
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الرقم المرجعي : 3

Section B – USA Tax Residentsالقسم ب – اإلقامة الضريبية في الواليات المتحدة األمريكية

إذا كنت مقيًما ضريبًيا بالواليات المتحدة األمريكية، فيرجى تقديم أحد أرقام التعريف 
الضريبية

التالية. يمكن أن يكون رقم التعريف الضريبي للواليات المتحدة واحًدا مما يلي:
، )SSN( 1. رقم الضمان االجتماعي

، )ITIN( 2. رقم تعريف المكلف الفرد
ATIN ) 3. رقم تعريف ضريبي لحاالت التبني المعلقة في الواليات المتحدة

If you are a USA Tax Resident please provide one of the following TINs. A US TIN 
can be one of the following:
1. A Social Security Number )SSN(, or
2. An Individual Taxpayer Identification Number )ITIN(, or
3. A Taxpayer Identification Number for Pending US Adoptions )ATIN(.

Please provide your TIN in one of the lines provided below:
يرجى كتابة رقم التعريف الضريبي الخاص بك في أحد األسطر الواردة أدناه:

 

Section C – Tax Residency Informationالقسم ج - معلومات اإلقامة الضريبية

الرجاء تحديد دولة (دول/الوالية القضائية (الواليات القضائية) اإلقامة ألغراض ضريبية 
بما فيه رقم التعريف الضريبي.

Please specify your Country )ies(/Jurisdiction)s( of Residence for Tax Purposes 
including Taxpayer Identification number.

البلد/ الوالية القضائية
رقم التعريف الضريبي أو 

ما يعادله وظيفيًا

في حالة عدم وجود 
رقم التعريف الضريبي، 

الرجاء اخيار أحد األسباب 
أ، ب أو ج

If no TIN available en-
ter Reason A, B or C

Taxpayer Identification 
Number )TIN(or Functional 
Equivalent Identification 
Number )TIN(or Functional 
Equivalent

Country/jurisdiction

11

22

33

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي، الرجاء اختيار احد االسباب التالية:
أ. ال تصدر البلد/الوالية القضائية المقيم فيها صاحب الحساب ارقام تعريف ضريبية 

للمقيمين فيها
ب. أو خالف ذلك، يتعذر على صاحب الحساب الحصول على رقم تعريف ضريبي أو رقم 

معادل له )يرجى توضيح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم تعريف ضريبي إذا 
اخترت هذا السبب(:

البلد 1 .............................................. :
البلد 2 ............................................ :

البلد 3 ................................................ :
ج. ليس مطلوب الحصول على رقم تعريف ضريبي. )مالحظة. حدد هذا السبب فقط إذا 

كان القانون المحلي للوالية القضائية ذات الصلة ال يتطلب الحصول على رقم تعريف 
ضريبي صادر عن تلك الوالية القضائية(

If TIN is not available please choose one of the following reasons:
A . The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue 
TINs to its residents
B. The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number 
)Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this 
reason(:
Country1:……………………………………… 
Country2:……………………………………… 
Country3:………………………………………
C . No TIN is required. )Note. Only select this reason if the domestic law of the 
relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such 
jurisdiction(

)SSN( 1. رقم الضمان االجتماعي
) ITIN ( 2. رقم تعريف المكلف الفرد

) ATIN ( 3. رقم تعريف ضريبي لحاالت التبني المعلقة

N N N - N N - N N N N
N N N - N N - N N N N
N N N - N N - N N N N
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الرقم المرجعي : 3

Section D –Declaration and Signatureالقسم د – اإلقرار والتوقيع

أقــر / نقــر بــأن جميــع التفاصيــل والمعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلقــرار حقيقيــة وصحيحــة وكاملــة وحديثــة 
مــن جميــع النواحــي وأنــا / نحــن لــم نحجــب أي معلومــات وأقــر / نقــر بــأن البنــك الســعودي الفرنســي 
ســيعتمد علــى المعلومــات المقدمــة فــي هــذا النمــوذج حتــى إشــعار خطــي مقبــول للبنــك الســعودي 
الفرنســي بإلغائهــا وبتقديــم نمــوذج شــهادة إقــرار ذاتــي محــدث يتــم اســتالمه بواســطة البنــك الســعودي 

الفرنســي، فــي غضــون 30 يوًمــا عنــد حــدوث أي تغييــر فــي الظــروف.

أتعهــد / نتعهــد بإبــالغ البنــك الســعودي الفرنســي بــأي تغييــر فــي المعلومــات / الظــروف المقدمــة، 
بــأي تغييــرات / تعديــالت تحــدث فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق  الفرنســي  الســعودي  البنــك  وتزويــد 

بالوثائــق المقدمــة منــي/ منــا عنــد حــدوث مثــل هــذه التغييرات/التعديــالت.

أتعهــد / نتعهــد بإبــالغ البنــك الســعودي الفرنســي إذا لــم أتواجد/نتواجــد فــي بلــد إقامتــي / إقامتنــا 
ألي فتــرة قــد تؤثــر علــى اختبــار التواجــد الجوهــري فــي الواليــات المتحــدة كمــا هــو محــدد هنــا، أو اختبــار 

التواجــد المتعلــق بــأي دول أخــرى لي/لنــا فيهــا إقامــة ضريبــة.

أنــا / نحــن نؤكــد وأوافــق علــى أنــه فــي حالــة أي اســتقطاع أو ضريبــة أو فــرض آخــر أو مســتحقات حكوميــة 
أخــرى متعلقــة بــي / بنــا تصبــح مســتحقة الدفــع لهيئــات تنظيميــة أو ضريبيــة محليــة أو خارجيــة، فــإن 
جميــع المدفوعــات لــي / لنــا ســتكون صافيــة مــن أي ضرائــب مــن هــذا القبيــل ومــا إلــى ذلــك، وال يتحمــل 

البنــك الســعودي الفرنســي أي مســؤولية فــي هــذا الصــدد.

أنــا / نحــن نعفــي البنــك الســعودي الفرنســي مــن واجبــه فــي الحفاظ على الســرية وأمنح البنك الســعودي 
الفرنســي الحريــة فــي إتاحــة، عنــد االقتضــاء بموجــب القانــون / طلــب الســلطات، أي معلومــات تتعلــق 
بحســابي / حســابنا وبــدون أي موافقــة مســبقة منــي / منــا، للمحاكــم أو الســلطات التنظيميــة / أو 

األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو فــي
بلــد إقامتــي/ إقامتنــا أو فــي الدولــة التــي ســيتم االحتفــاظ بهــذا الحســاب بعملتهــا أو يمــرر مــن خاللهــا، 

أو إلــى أي جهــة تنظيميــة / ضريبيــة أخــرى أو ســلطات أخــرى فــي الواليــة القضائيــة المحليــة وغيرهــا.

I/We declare that all the particulars and information provided herein, are true, correct, 
complete and up-to-date in all respects and I/We have not withheld any information and 
I/We acknowledge that Banque Saudi Fransi will rely on the information provided in this 
form until notice in writing satisfactory to Banque Saudi Fransi of its revocation and by 
submission of an updated Self-Certification & Declaration Form is received by the Banque 
Saudi Fransi, within 30 days where any change in circumstances occurs.

I/We hereby undertake to inform Banque Saudi Fransi of any change in information / 
circumstances provided, and to furnish to Banque Saudi Fransi any changes/amendments 
taking place in future with reference to the documents submitted by me/us as and when 
such changes/amendments occur.

I/We undertake to inform Banque Saudi Fransi if I/We are away from my/our own country 
of residence for any period that may impact the United States Substantial Presence Test as 
herein defined, or the presence test related to any other countries I/We are tax residents in.

I/We confirm and accept that should any withholding, tax, other impositions or other 
governmental dues related to me/us become payable to domestic or overseas regulators or 
tax authorities, all payments made to me/us shall be net of any such taxes etc. and Banque 
Saudi Fransi assumes no liability in this regard.

I/We waive Banque Saudi Fransi of its duty of confidentiality and grant Banque Saudi Fransi 
the liberty to make available, as and when required by law/authorities, to the Courts, 
regulatory/or other authorities of Saudi Arabia or my/our country of residence or the country 
in whose currency this account will be maintained or routed, or to any other regulator/tax 
authority or other authorities in domestic and other jurisdictions, any information relating to 
my/our account, without any prior consent from me/us.

Name of Signatory in Arabicاسم الموقع باللغة العربية

Name of Signatory in Englishاسم الموقع باللغة اإلنجليزية

صفة الموقع: )الرجاء وضع إشارة في مربع واحد فقط(
Capacity of Signatory:  )Please tick 1 box only(

Signature                                                                              التوقيع   

   Account Holder  صاحب الحساب      

  Power of Attorney          الوكيل      

  Guardian                          الوصي      

Other )Please specify below(    )أخرى )يرجى التحديد أدناه      

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

التاريخ 
Dateيوميومشهرشهرسنةسنةسنةسنةالميالدي

)Gregorian(

To be Completed Relationship Manager /Customer Service Representativeيتم تعبئته من قبل مدير العالقة أو ممثل خدمة العمالء

االسم الكامل لصاحب الحساب
)األول، الثاني ، األخير(

Account Holder Name
)First / Middle / Last(

توقيع مدير العالقة/ممثل خدمة العمالء  
الرقم الوظيفي

Signature of Relationship Manager 
/Customer Service Representative

Employee ID

# Customer Information Fileرقم ملف بيانات العميل
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التعريفات 
التعريفــات الــواردة فــي هــذا القســم هــي التعريفــات ذات الصلــة بنمــوذج الشــفافية الضريبيــة الدوليــة 
وليســت قائمــة شــاملة. لالطــالع علــى مجموعــة كاملــة مــن التعريفــات، يرجــى الرجــوع إلــى كل مــن 
قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة )فاتــكا( / المعيــار المشــترك عــن اإلبــالغ الموجــودة التــي 

علــى شــبكة اإلنترنــت .

Definitions 
The definitions in this section are the relevant ones related to this International Tax 
Transparency Form and are not an exhaustive list. For the complete set of definitions, please 
refer to the FATCA / CRS regulations which are readily available on the internet.

FATCA( Definitions( Foreign Account Tax Compliance Actتعريفات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(

شخص من الواليات المتحدة االمريكية 
تعنــي مواطًنــا أمريكًيــا أو فــرًدا مقيًمــا، أو شــراكة أو شــركة منظمــة فــي الواليــات المتحــدة أو بموجــب 

قوانيــن الواليــات المتحــدة أو أي واليــة منهــا.

U.S. Person 
Means a U.S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in the 
United States or under the laws of the United States or any State thereof.

المقيم في أمريكا 
هــو مواطــن أمريكــي أو أي شــخص آخــر لديــه إقامــة )بطاقــة خضــراء أو وجــود جوهــري( بغــض النظــر عــن 

مــكان إقامتــه جغرافيــا.

US Resident
US resident is a US citizen or a resident alien, which is an individual that is not a citizen or 
national of the United States and who meets either the green card test or the substantial 
presence test for the calendar year.

البطاقة الخضراء 
حامــل البطاقــة الخضــراء هــو اجنبــي تــم منحــة “امتيــاز اإلقامــة القانونيــة بشــكل دائــم فــي الواليــات 

المتحــدة كمهاجــر وفقــا لقوانيــن الهجــرة، مالــم يتغيــر وضعــة القانونــي”

Green Card
”green card“ recipient as an alien who has been granted ”the status of having been lawfully 
accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in 
accordance with the immigration laws, such status not having changed.“

المولود في الواليات المتحدة األمريكية 
يعتبــر الشــخص المولــود فــي الواليــات المتحــدة “شــخًصا أمريكًيــا” بموجــب قانــون االمتثــال الضريبــي 

للحســابات الخارجيــة إال إذا تخلــى الشــخص رســمًيا عــن حقــه فــي الجنســية األمريكــي

Born in the USA 
A person born in the USA is considered as a ‘US person’ under FATCA unless the person has 
formally renounced his or her right to US citizenship.

عنوان في الواليات المتحدة 
عنــوان فــي الواليــات المتحــدة. ُيرجــى مالحظــه أنــه: لــن يتــم اعتبــار العناويــن الخاصــة بالتســوق والشــحن 

أو الخدمــات المماثلــة األخــرى التــي يحتفــظ بهــا العمــالء كعنــوان لهــذا الغــرض.

US Address 
An address in the US. Please Note: ”Shop and Ship“ addresses or other similar services 
maintained by customers will not be considered as a relevant address for this purpose.

رقم هاتف 
رقم/أرقام الهاتف المقدم هو رقم هاتف أمريكي.

تعليمات دائمة 
تعليمات دائمة لتحويل األموال بشكل دوري إلى حساب عنوانه في الواليات المتحدة.

Telephone number 
Telephone number)s( provided is a US telephone number.

Standing Instructions 
Standing instruction to periodically transfer funds to an account with US address.

عنوان بريد حافظ 
عنوان االتصال وجميع رسائل البريد ُيحتفظ بها في البنك ليحصل عليها شخصيا ممثل العميل.

اختبار التواجد الجوهري 
ســيتم اعتبــارك مقيمــا فــي الواليــات المتحــدة لألغــراض الضريبيــة إذا كنــت تســتوفي اختبــار الحضــور 
الجوهــري للســنة التقويميــة. للوفــاء بهــذا االختبــار، يجــب أن تكــون متواجــدا فعليــا فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة علــى األقــل وفقــا للتالــي:
31 يوما خالل السنة الحالية، و	 
183 يوما خالل فترة الثالث سنوات التي تشمل السنة الحالية والسنتين	 
السابقتين مباشرة قبلها، مع احتساب:	 
جميع األيام التي كنت فيها متواجدًا في السنة الحالية، و	 
1 / 3 األيام كنت فيها متواجدًا في السنة األولى قبل العام الحالي، و	 
1 / 6 األيام التي كنت فيها متواجدًا في السنة الثانية قبل العام الحالي.	 

Hold mail address 
Address for communication AND all mails are retained at the Bank for physical collection by 
a representative of the customer.

Substantial Presence Test
You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial 
presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the 
United States )U.S.( on at least:
	 31 days during the current year, and
	 183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years 

immediately before that, counting:
	 All the days you were present in the current year, and
	 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and
	 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.
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Common Reporting Standards )CRS( Definitionsتعريفات المعيار المشترك عن اإلبالغ

اإلقامة الضريبية
اإلقامــة الضريبيــة هــي البلــد الــذي تقيــم فيــه / مســجل لألغــراض الضريبيــة. ولــكل بلــد قواعــده الخاصــة 
ــد مــن المعلومــات عــن اإلقامــة الضريبيــة، يرجــى استشــارة مستشــارك  ــد اإلقامــة الضريبيــة. لمزي لتحدي
الضريبــي أو االطــالع علــى المعلومــات المتاحــة فــي بوابــة التبــادل التلقائــي لمنظمة التعــاون االقتصادي 

والتنميــة عبــر الشــبكة.

رقم التعريف الضريبي
األرقــام  أو   / األحــرف و  الضرائــب هــو مزيــج فريــد مــن  تعريــف دافــع  رقــم   / تعريــف شــخصي  رقــم 
ــى  ــدان ال تصــدر رقــم تعريــف ضريبــي، ولكنهــا قــد تعتمــد عل ــان. بعــض البل المخصصــة للشــخص او الكي
أرقــام أخــرى صــادرة مثــل أرقــام الضمــان االجتماعــي أو التأميــن. قــد تحتــاج إلــى تقديمهــا إذا طلــب منــك 
ذلــك. وقــد نشــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مجموعــة نمــاذج تســاعد فــي تحديــد هويــة 

دافــع الضرائــب المقبولــة وبدائلهــا.

نماذج الشهادة الذاتية
ُيســتخدم نمــوذج الشــهادة الذاتيــة المكتمــل لتأكيــد حالــة إقامتــك الضريبيــة بموجــب معيــار اإلبــالغ 

المشــترك

Tax Residency
Tax residency is the country where you are resident/registered for tax purposes. Each 
country has its own rules for defining tax residence. For more information on tax residence, 
please consult your tax advisor or check the OECD information readily available on the 
internet.

Tax Information Number
A Taxpayer Identification / Information Number )TIN( is a unique combination of letters and/
or numbers assigned to the person or you/your entity. Some countries do not issue a TIN, but 
may rely on other issued numbers such as social security/insurance numbers or company 
registration numbers for entities. You may need to provide these if requested. The OECD has 
published a list of the acceptable Taxpayer Identification Number )TIN( formats and their 
alternatives.

Self-Certification Forms
A completed self-certification form is used to confirm your tax residency status under the 
CRS.

ثالثًا: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

صورة الهوية

رقم الهوية

11



   www.alfransi.com.sa 2722-12624 البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 12,053,571.670 ريال سعودي ، سجل تجاري رقم 1010073368  الرقم الموحد: 7000025333، ص.ب. 56006 الرياض11554 ، هاتف+966112899999 ، الرياض
مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/06/1397هـ، و خاضعه لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي 

الرقم المرجعي : 3

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 الفصــاح عنهــا، أو عــدم صحتهــا، ولقــد قــرأت 

وفهمــت وقبلــت شــروط هــذه االتفاقيــة وأحكامهــا المكونــة مــن “ 26 “، 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

      صورة طبق األصل للهوية

      التوقيع مطابق

التوقيع

التاريخ
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الرقم المرجعي : 3

مالحق االتفاقية 14

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

نوع العالقة مع الطرف الثاني

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

المعلومات الشخصية 15

االسم الرباعي باللغة العربية:

االسم الرباعي باللغة االنجليزية:

  أنثى  ذكرالجنس:

الجنسية:

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

مكان الميالد:

  غير ذلك  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائيالمستوى التعليمي:

بيانات الهوية الشخصية

  هوية إقامة  هوية وطنيةنوع الهوية:

رقم الهوية:

مكان اإلصدار:

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

معلومات التواصل

بيانات العنوان الوطني16 :

الرقم اإلضافيالرمز البريدياسم المدينةاسم الحياسم الشارعرقم المبنى

رقم هاتف الجوال17 :

رقم هاتف المنزل18:

البريد اإللكتروني19 :

معلومات الوظيفة 20

اسم جهة العمل:

المسمى الوظيفي:

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

أسئلة متفرقة

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

اإلعاقة  )إعاقة سمعية/بصرية/حركية...(

  نعم
.....................................

  ال

 

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

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

20. إن وجدت.
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الرقم المرجعي : 3

2. صورة الهوية الشخصية

ُيعبأ في حال “وكيل” أو “ولي”

 

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 الفصــاح عنهــا، أو عــدم صحتهــا، ولقــد قــرأت 

وفهمــت وقبلــت شــروط هــذه االتفاقيــة وأحكامهــا المكونــة مــن “ 26 “، 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

      صورة طبق األصل للهوية

      التوقيع مطابق

التوقيع

التاريخ
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الرقم المرجعي : 3

المالحق
ملحق رقم – 1

الشيكات

دفاتر الشيكات:

يوافق العميل على االلتزام بالشروط واألحكام التالية فيما يتعلق بإصدار واستعمال الشيكات التي تقدم للطرف الثاني )العميل( وذلك لحماية العميل والطرف األول ) البنك ( معًا:
1 .يتم اصدار دفاتر الشيكات لصاحب الحساب فقط.

2 .يلتزم العميل بحفظ دفاتر الشيكات في حرز أمين، وإشعار البنك في حال فقدها، وإعادتها للبنك في حال إقفال حسابه، بناء على طلبه أو طلب وكيله المعتمد لدى البنك، أو بواسطة البنك.
3 .تستعمل الشيكات فقط على الحساب الذي تم إصدار الشيكات بشأنه، وال يجوز بأي حال من األحوال استعمالها على أي حساب آخر.

4 .يجـــب أن تكـــون الكتابـــة بالحبـــر واضحـــة علـــى الشـــيكات وعلـــى النمـــاذج المقدمـــة مـــن قبـــل البنـــك، وأي تغييـــر فـــي الشـــيك يجـــب أن يتـــم بوضـــوح، مـــع اعتمـــاده بالتوقيـــع الكامـــل للعميـــل، وال يكفـــي 
التوقيـــع باألحـــرف األولـــى )التوقيـــع المختصـــر(

5 .يتعين على العميل:
أ. عدم إصدار شيكات على بياض

ب. أن يبدأ كتابة الشيك من أول المكان الخالي المخصص لذلك الغرض، وأال يترك فراغات بين الكلمات أو األرقام.
ج. أال يستعمل األقالم التي يمكن مسح كتابتها

ـــر الشـــيكات فـــي مـــكان آمـــن، وإذا تعـــرض أي شـــيك للضيـــاع  ـــر علـــى العميـــل أن يحتفـــظ بدفات 6 .يقـــر العميـــل بمســـؤوليته عـــن أي دفتر/دفاتـــر شـــيكات يتـــم تســـليمها لـــه، وتجنـــب أعمـــال الغـــش والتزوي
يجـــب علـــى صاحـــب الحســـاب أن يقـــوم فـــورا بإشـــعار البنـــك بذلـــك موضحـــا رقـــم الشـــيك وقيمتـــه وتاريخـــه، والبنـــك غيـــر مســـؤول عـــن صـــرف أي شـــيك مفقـــود.

7 .يتـــم دفـــع قيمـــة أي شـــيك يصـــدره العميـــل بمجـــرد تقديـــم الشـــيك للبنـــك، حتـــى لـــو كان الشـــيك بتاريـــخ مؤجـــل، مـــن غيـــر أدنـــى مســـؤولية علـــى البنـــك، وذلـــك وفـــق األنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

إيقاف الشيكات:

يوافق العميل على اآلتي:
أ. إن األسباب الوحيدة المقبولة إليقاف صرف الشيك هي أن يكون الشيك فقد، أو سرق، أو أفلس، أو أعسر حامله بحكم قضائي، أو حدث ما يخل بأهليته .

ب. تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر قد يقع عليه نتيجة لعدم دفع الشيك .
ج. ال يعد البنك مسؤول بأي حال إذا دفع قيمة الشيك نتيجة خطأ في البيانات المضمنة في الشيك، وذلك شرط أن يكون البنك قد اتبع اإلجراءات المعتادة بشأن أوامر إيقاف الشيك .

د. أن يسارع الى إخطار البنك خطيا في حالة استالم الشيك أو إتالفه.
هـ. إخطار البنك خطيا قبل إصدار الشيك البديل، ويدون على صدر الشيك البديل كلمة )بديل( وتاريخ يختلف عن تاريخ الشيك األصلي

ـــة مرخـــص لهـــا توافقـــا مـــع األنظمـــة  ـــة )ســـمة( أو أي شـــركة معلومـــات ائتماني ـــة للصـــرف فـــي نظـــام الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتماني ـــر القابل ـــع الشـــيكات غي و. أن يقـــوم البنـــك بتســـجيل جمي
المعمـــول بهـــا .

ز. يجـــوز للعميـــل أن يطلـــب إلغـــاء الشـــيك المصرفـــي فـــي حالـــة تســـليمه أصـــل الشـــيك المصرفـــي للبنـــك، كمـــا يجـــوز للعميـــل طلـــب إيقـــاف الشـــيك المصرفـــي فـــي حالـــة فقدانـــه / أو ســـرقته، أمـــا فـــي حالـــة 
فقـــدان أو ســـرقة أو تلـــف الشـــيك المصرفـــي فـــال يجـــوز للعميـــل طلـــب إلغـــاء الشـــيك المصرفـــي إال بموافقـــة المســـتفيد الخطيـــة، مـــع إقـــرار المســـتفيد بأنـــه لـــم يســـبق أن قـــام بتظهيـــر الشـــيك المصرفـــي 

لطـــرف ثالـــث، وفـــي حـــال طلـــب إلغـــاء الشـــيك يتعهـــد مقـــدم الطلـــب بتقديـــم ســـند تعويـــض مقبـــول لـــدى البنـــك ضـــد أي التزامـــات قـــد تنشـــأ مـــن ذلـــك الشـــيك المفقـــود، أو المســـروق، أو التالـــف.

إيداع الشيكات:

ـــة وغيرهـــا(. للبنـــك أن يقـــدم  ـــاالت واألوراق التجاري ـــل الشـــيكات والكمبي ـــل إيداعهـــا أو تحصيلهـــا )مث ـــل األوراق التـــي يطلـــب العمي ـــم يقب ـــل فقـــط، ومـــن ث ـــل تحصي ـــى التصـــرف كوكي 1. يوافـــق البنـــك عل
هـــذه المســـتندات للتحصيـــل، حســـب تقديـــره المطلـــق، ووفقـــا لإلجـــراءات المعتـــادة لديـــه فـــي هـــذا الخصـــوص وال يتحمـــل البنـــك أي مســـئولية فـــي حالـــة التأخـــر فـــي عمليـــة التحصيـــل أو عنـــد حـــدوث أي 
مشـــاكل أخـــرى، ويقـــوم البنـــك بقيـــد قيمـــة الشـــيكات فـــي الحســـاب، بعـــد أن يســـتلم القيمـــة الفعليـــة والكاملـــة. ويجـــوز للبنـــك أن يســـترد أي ورقـــة ماليـــة وتصحيـــح الرصيـــد فـــي أي وقـــت مـــن األوقـــات 
حتـــى لـــو كان ذلـــك بعـــد ســـداد المبلـــغ، بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال دون الحصـــر األوراق المســـحوبة علـــى البنـــك، متـــى تبيـــن أن رصيـــد الســـاحب غيـــر كاف حتـــى لـــو أدى ذلـــك اإلجـــراء إلـــى كشـــف 

الحســـاب.
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الرقم المرجعي : 3

ملحق رقم – 2

الحساب االدخاري

ـــل البنـــك ألي  ـــى صاحـــب الحســـاب اســـتخدام النمـــاذج المعـــدة مـــن قب ـــر شـــيكات، ويجـــب عل ـــه دفات ـــاح وال يصـــدر ل ـــه أرب ـــه طبيعـــة خاصـــة وال يســـتحق علي ـــارة عـــن حســـاب جـــاري ل الحســـاب االدخـــاري عب
ســـحوبات أو ايداعـــات وال يجـــوز الســـحب منـــه بموجـــب شـــيكات أو أي وســـائل اخـــرى باســـتثناء بطاقـــة الصـــرف اآللـــي.

ملحق رقم – 3

بطاقة الصراف االلي - مدى

ـــدر البنـــك بطاقـــة صـــراف للعميـــل بنـــاء علـــى طلبـــه متـــى كان نـــوع الحســــــاب يسمـــــح بذلـــك. تتيـــح بطاقـــة الصـــراف للعميـــل إجـــراء مختلـــف العمليـــات المصرفيـــة بصـــورة إلكترونيـــة ويكـــون  1. ســــــوف يصـ
البنـــك مفوضـــا بتنفيـــذ العمليـــات متـــى تـــم اســــتخدام بطاقـــة صـــراف فـــي إجـــراء أي عمليـــة مـــن حســـاب العميـــل. وبمـــا أن بطاقـــة الصـــراف توفـــر للعميـــل إمكانيـــة إضافيـــة الســـتخدام حســـابه فـــإن 
العمليـــات التـــي تتـــم بموجـــب بطاقـــة صـــراف تخضـــع لكافـــة الشـــروط واألحـــكام والقواعـــد واللوائـــح التـــي تنظـــم اســـتخدام الحســـاب وكذلـــك الشـــروط واألحـــكام التـــي يصدرهـــا البنـــك مـــن وقـــت آلخـــر.

2. إذا طلب العميل إصدار بطاقة إضافية، سيقوم البنك بإصدار تلك البطاقة على أن يتحمل العميل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.

3. تبقى بطاقة الصراف ملكًا للبنك في كافة األوقات و يتعين على العميل إعادتها فورًا عند طلب البنك لذلك أو عند طلب العميل إقفال الحساب.

4. يحتفظ البنك بحق سحب و/أو إلغاء البطاقة و/أو أية خدمات مقدمة بموجب البطاقة في أي وقت ألي سبب كان.

5. يعطـــى العميـــل رقـــم ســــري مـــن أجـــل اســـتخدامه مـــع بطاقـــة الصـــراف الخاصــــة بـــه، لـــدى أجهـــزة الصـــرف اآللـــي ونقـــاط البيـــع وذلـــك لقيـــد المبلـــغ علـــى حســـابه، تصـــدر بطاقـــة صــــراف والرقـــم الســـري 
إلـــى العميـــل علـــى مســـئوليته الكاملـــة ويوافـــق العميـــل علـــى عـــدم إعطـــاء بطاقـــة الصــــراف التـــي تخصـــه أو إفشـــاء رقمـــه الســـري إلـــى أي شــــخص آخـــر.

كما يؤكد العميل تفهمه ألهمية حفظ وحماية البطاقة والرقم السري

6. يتعهـــد العميـــل بإشـــعار البنـــك فـــورا بفقـــدان البطاقـــة أو فـــي حالـــة إفشـــاء الرقـــم الســــري إلـــى شــــخص آخـــر، كيفمـــا كانـــت طريقـــة الفقـــدان، ويظـــل العميـــل )صــــــــاحب البطاقـــة( مســــؤواًل عـــن أي عمليـــة 
تنفـــذ مـــن خـــالل بطاقتـــه المفقـــودة مـــا لـــم يتســـلم البنـــك إخطـــارًا بذلـــك مـــن خـــالل قنـــوات البنـــك الرســــمية المتاحـــة قبـــل إتمـــام تلـــك العمليـــة.

ـــل  ـــن يتحمـــل البنـــك مســـؤولية أي خطـــأ أو ســـهو مـــن قب ـــل الجهـــاز ول ـــه مـــن قب ـــغ الفعلـــي وقبول ـــل حســـب عـــد المبل ـــداع النقـــدي لحســـاب العمي ـــة فـــي جهـــاز اإلي ـــد اإليداعـــات النقدي ـــم قي 7. ســـوف يت
ـــل. ـــا للعمي ـــذ العملية،كمـــا أن قـــرار البنـــك ســـوف يكـــون ملزمـــا ونهائي ـــاء تنفي ـــل اثن العمي

8. ســــوف يخصـــم البنـــك مـــن حســـاب العميل)صاحـــب البطاقـــة( أي ســـحوبات أو تحويـــالت تجـــرى عـــن طريـــق اســـتخدام البطاقة،يتعيـــن علـــى العميـــل )صاحـــب البطاقـــة( فـــي كافـــة األحـــوال أن يقبـــل كامـــل 
المســـؤولية عـــن كافـــة العمليـــات المنفـــذة عـــن طريـــق اســـتخدام البطاقـــة، ســـواء نفـــذت بعلـــم أو بـــدون علـــم صاحـــب البطاقـــة، بتفويـــض منـــه أو بـــدون تفويـــض.

9. تكون قيود البنك الخاصة بالعمليات التي تتم على بطاقة صراف، نهائية وملزمة لكافة األغراض.

10. يقـــوم البنـــك بخصـــم قيمـــة كل عمليـــة ســـحب نقـــدي تتـــم بواســـطة بطاقـــة صـــراف مـــن حســـاب العميـــل، علمـــا بـــأن اقصـــى حـــد مســـموح بـــه للســـحب النقـــدي مـــن الحســــاب بواســـطة بطاقـــة الصـــراف 
االلـــي خـــالل اليـــوم الواحـــد هـــو مبلـــغ 5,000 ريـــال وأعلـــى حـــد مســـموح بـــه إلجـــراء عمليـــات مـــن نقـــاط البيـــع خالـــل اليـــوم الواحـــد هـــو مبلـــغ 20,000 ريـــال ويحـــق للعميـــل طلـــب رفـــع حـــد عمليـــات نقـــاط 
ـــاء علـــى تقديـــم طلـــب خطـــي مـــن العميـــل برفـــع الحـــد اليومـــي حســـب التعليمـــات المنظمـــة  ـــال خـــالل اليـــوم الواحـــد وذلـــك بن البيـــع لمبلـــغ علـــى بشـــرط أن ال يتجـــاوز إجمالـــي مبلـــغ وقـــدره 200,000 ري

فـــي هـــذا الشـــأن ووفقـــًا لتقديـــر البنـــك وذلـــك عـــن طريـــق أحـــد فـــروع البنـــك واالتصـــال بمركـــز خدمـــة العمـــالء – البنـــك الســـعودي الفرنســـي.

11. ســـوف يقيـــد البنـــك علـــى حســــاب العميـــل قيمـــة المصاريـــف الخاصـــة بإصـــدار بطاقـــة بـــدل فاقـــد أو تالـــف فـــي حالـــة طلـــب العميـــل مـــن البنـــك إصـــــــدار بطاقـــة عوضـــًا عـــن البطاقـــة المفقـــودة أو 
التالفـــة وكذلـــك فـــي حالـــة طلـــب العميـــل إصـــدار بطاقـــة إضافيـــة.

12. ال يعتبر اختيار رقم سري جديد أو إصدار بطاقة بدل فاقد وبدل تالف بداية عقد جديد.

13. ال يتحمل البنك أي مسئولية، مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة لسوء استخدام بطاقة صراف أو جهاز الصراف اآللي أو جهاز نقاط البيع.

ـــول الشـــيكات المودعـــة هـــو مـــن أجـــل التحصيـــل فقـــط،  ـــي قب ـــداع الشـــيكات مـــن خـــالل أجهـــزة الصـــرف اآلل ـــة إي ـــح للعمـــالء إمكاني ـــدة تتي ـــة ذات العالقـــة لقواعـــد جدي ـــد اعتمـــاد الجهـــات النظامي 14. عن
ـــه. ـــل البنـــك المســـحوب علي ـــن تكـــون مبالغهـــا متاحـــة للمســـتفيد إال بعـــد تحصيلهـــا واســـتالم البنـــك قيمتهـــا مـــن قب ول

15. إذا كانـــت بطاقـــة صـــراف الصــــادرة تخـــص حســــاب مشـــتركًا، يتحمـــل كافـــة األشـــخاص المشـــاركين فـــي الحســــاب،منفردين ومجتمعين،مســــؤولية العمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا أي واحـــد منهـــم باســـتخدام 
بطاقـــة الصــــراف و يكونـــون، منفرديـــن ومجتمعيـــن، ملزميـــن بالتقيـــد بالشـــروط و األحـــكام وكذلـــك القواعـــد واللوائـــح التـــي تنظـــم عمـــل الحســـاب المذكـــور.
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16. ال يتحمـــل البنـــك أيـــة مســـئولية بســـبب رفـــض أي  جهـــة قبـــول بطاقـــة صـــراف علـــى أي جهـــاز مـــن أجهـــزة نقـــاط البيع.كمـــا أن البنـــك ال يتحمـــل أي مســـئولية بخصـــوص الســـلع أو الخدمـــات المقدمـــة 
إلـــى العميـــل والتـــي يتـــم دفـــع قيمتهـــا بواســـــــــطة البطاقـــة، يتعيـــن علـــى العميـــل حـــل خالفـــه مـــع الجهـــة المعنيـــة بشـــكل مســـتقل، كمـــا أن قيـــام العميـــل بتقديـــم مطالبـــة ضــــــد أي جهـــة كانـــت، ال يعفـــي 
العميـــل مـــن مســـئولياته تجـــاه البنـــك وعلـــى العميـــل أن يتقـــدم بمطالبتـــه التـــي تخـــص مشـــترياته إلـــى الجهـــة المعنيـــة مباشــــــرة وليـــس إلـــى البنـــك. هـــذا وســـيقوم البنـــك بخصـــم قيمـــة مشـــتريات العميـــل 
مـــن الســـلع أو الخدمـــات التـــي تتـــم باســـتخدام بطاقـــة صـــراف لـــدى أحـــد نقـــاط البيـــع التـــي تعـــود إلـــى أي جهـــة كانـــت مـــن حســـابه إذا رفـــض العميـــل توقيـــع أي إيصـــال ال يعفيـــه مـــن مســـؤولياته تجـــاه 

البنـــك بخصـــوص تلـــك المشـــتريات.

17. ال يتحمـــل البنـــك أي مســـؤولية بســــبب اإلخفـــاق فـــي تقديـــم أي مـــن الخدمـــات أو الوفـــاء بـــأي مـــن االلتزامـــات الـــواردة فـــي هـــذه الشـــروط، إذا كان اإلخفـــاق يعـــود، بصــــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشــــرة، 
ـــر لـــه عالقـــة باســـتخدام بطاقـــة الصـــراف علـــى أي مـــن أجهـــزة الصـــرف  ـــر أو غيـــر مباشـــ إلـــى أي نـــزاع أو ظـــرف يقـــع خـــارج نطـــاق ســـيطرته.كما ال يتحمـــل البنـــك أي مســـئولية بســـبب أي ضـــرر الحـــق مباشـ

أو نقـــاط البيـــع أو أي جهـــاز آخـــر، أو بســـبب نفـــاذ النقـــد مـــن أي جهـــاز صـــرف أو تعطلـــه.

18. تكـــون عملـــة مبلـــغ كشـــف الحســـاب بالريـــال الســـعودي، علمـــا بـــأن جميـــع العمليـــات التـــي تتـــم بعملـــة أجنبيـــة يتـــم خصمهـــا مـــن الحســـاب بالريـــال الســـعودي ويتـــم احتســـاب ســـعر تبديـــل العملـــة 
حســـب ســـعر الصـــرف الســـائد فـــي يـــوم تنفيـــذ العمليـــة التـــي تمـــت بواســـطة العميـــل )صاحـــب البطاقـــة(.

19. سـوف يقوم البنك بخصم رسوم مقابل استخدام العميل للبطاقة خارج المملكة وذلك لعمليات السحب النقدي واالستعالم عن الرصـيد التي تتم عبر أجهزة الصراف اآللي.

20. يكون العميل )صاحب البطاقة( مسؤول عن أي فرق ينجم عن عملية تحويل العمالت عندما يتم قيد العملية بواسطة البنك على حساب صاحب البطاقة.

21. إن استخدام بطاقة الصراف الخاصة بالبنك السعودي الفرنسي خارج المملكة من قبل حامل البطاقة/ العميل، سـيكون خاضعًا لنفس الشروط المحلية المطبقة في مكان استخدام البطاقة.

22. سيتمكن حامل البطاقة من إجراء عمليات الشراء عبر اإلنترنت التي تمكنه من إدخال بيانات البطاقة عند إجراء العملية من التاجر، ليتم تشـفير بيانات البطاقة واستخدامها مستقباًل.

23. ســـيتمكن حامـــل البطاقـــة مـــن إجـــراء عمليـــات التفويـــض المســـبق والتـــي تمكـــن التاجـــر مـــن االحتفـــاظ / حجـــز مبلـــغ علـــى بطاقـــة مـــدى مقابـــل عمليـــة دفـــع مســـتقبلية، ولـــن تكـــون األمـــوال المحجـــوزة 
متاحـــة للعميـــل خالـــل فتـــرة الحجـــز، حيـــث يتـــم خصمهـــا مـــن حســـابه ولكـــن يتـــم حجزهـــا فقـــط حتـــى يحيـــن وقـــت عمليـــة الدفـــع لتخصـــــــــم مـــن حســـاب العميـــل.

24. يقـــدم البنـــك خدمـــة اثيـــر لعمالئـــه حاملـــي بطاقـــة مـــدى والتـــي مـــن خاللهـــا يمكـــن إجـــراء عمليـــات الشـــراء عـــن طريـــق تقنيـــة االتصـــال قريـــب المـــدى لـــدى التاجـــر التـــي تدعـــم خدمـــة أثيـــر دون الحاجـــة 
ـــة  ـــد إجـــراء عملي ـــات عن ـــن الحـــد األعلـــى لمجمـــوع العملي ـــات. ســـيتم إعـــادة تعيي ـــة الواحـــدة مـــع االحتفـــاظ بالحـــد األعلـــى لمجمـــوع العملي ـــن للعملي ـــع، وبحـــد معيي إلدخـــال البطاقـــة فـــي جهـــاز نقـــاط البي

شـــرائية أو ســـحب نقـــدي باســـتخدام الرقـــم الســـري.

25. فـــي حالـــة قيـــام حامـــل البطاقـــة بممارســـة حقـــه فـــي عمليـــة اســـترداد أموالـــه، يوافـــق حامـــل البطاقـــة علـــى قبـــول األرصـــدة فـــي حســـاب البطاقـــة المرتبـــط بهـــذه المبالـــغ المســـتردة ويوافـــق علـــى 
سياســـة االســـترداد الخاصـــة بهـــذا التاجـــر.

ـــغ النقـــدي مـــع  ـــم خصـــم المبل ـــع، بحيـــث يت ـــر نقـــاط البي ـــة شـــراء عب ـــد إجـــراء عملي ـــك عن ـــل التاجـــر بحـــد يومـــي محدد،وذل ـــغ نقـــدي مـــن قب ـــى مبل 26. فـــي حـــال اســـتخدام خدمـــة” نقـــد “يمكـــن الحصـــول عل
ـــل. قيمـــة الشـــراء مباشـــرة مـــن حســـاب العمي

27. شــــرط التعامـــالت غيـــر القانونيـــة: يتعهـــد حامـــل البطاقة/العميـــل بعـــدم اســـتخدام البطاقـــة األساســـية واإلضافيـــة الصـــادرة لـــه/ لهـــا، بشــــكل مباشــــر أو غيـــر مباشــــر فـــي أيـــة معامـــالت أو أغـــراض غيـــر 
ـــول علـــى ســـلع او خدمـــات محرمـــة والتـــي يمنـــع تداولهـــا بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية والمـــكان الـــذي اســـتخدم فيـــه بطاقتـــه بموجـــب القواعـــد والقوانيـــن الســـارية المفعـــول تخالـــف  قانونيـــة أو الحصـ

كذلـــك االتفاقيـــة الموقعـــة معـــه.
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رسوم بطاقات مدى من البنك السعودي الفرنسي

مجانًاإصدار بطاقة مدى جديدة

مجانًاالسحب / إيداع نقدي على جهاز الصراف اآللي )داخل المملكة العربية السعودية(

مجانًااستخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع )داخل المملكة العربية السعودية(

مجانًاتجديد بطاقة مدى

مجانًاخدمة نقد

30 ر.سإعادة إصدار بطاقة مدى )مفقودة/تالفة/إدخال رقم السري خاطئ أكثر من 3 مرات(

30 ر.سإصدار بطاقة مدى إضافية

10 ر.سالسحب النقدي على جهاز الصراف اآللي )داخل دول الخليج(

3 ر.ساستفسار عن الرصيد على جهاز الصراف اآللي )داخل دول الخليج(

25 ر.سالسحب النقدي على جهاز الصراف اآللي )دولي(

3.5 ر.ساستفسار عن الرصيد على جهاز الصراف اآللي )دولي(

%3العمليات الدولية )خارج المملكة العربية السعودية(

ملحق رقم – 4

الخدمة الهاتفية المصرفية

تعريف

تعليمات العميل:
ـــر مركـــز االتصـــال )الخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة(، وتشـــمل أيضـــًا أي تعليمـــات شـــفهية يصدرهـــا أو التـــي تفهـــم  تعنـــي التعليمـــات التـــي يقدمهـــا أو التـــي تفهـــم علـــى أنهـــا مقدمـــة مـــن العميـــل للبنـــك عب

ـــر قابلـــة لإللغـــاء وملزمـــة للعميـــل عندمـــا يتســـلمها البنـــك. ـــر غي علـــى أنهـــا صـــادرة مـــن العميـــل إلـــى البنك،وتعتب

االستجابة الصوتية التفاعلية:
هو جهاز )الرد اآللي( الذي يتخاطب مع العميل عند استخدام الخدمة المصرفية الهاتفية والذي سوف يستجيب ويقبل األوامر عن طريق الهاتف.

الخدمة المصرفية الهاتفية:
تعني أي أو جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك والتي يمكن أن يستفيد منها العميل من خالل الهاتف وجهاز االستجابة الصوتية التفاعلية )الرد اآللي(.

رقم التعريف الشخصي الهاتفي:
يعني رقم التعريف الشخصي الهاتفي الذي تم اختياره من قبل العميل للتحقق من هوية العميل واستخدامه بواسـطة العميل العتماد العمليات عبر مركز االتصال أو خدمة المصرفية الهاتفية.

1. يجب أن يحتفظ العميل بحساب لدى أي فرع من فروع البنك . وفي حالة إغالق الحساب ألي سبب كان، سوف يتم إلغاء الخدمة مباشرة.

ـــك بإشـــعار  ـــى الخدمـــة . وســـوف يقـــوم البن ـــي تعـــود إل ـــازات الت ـــع الحقـــوق واالمتي ـــق جمي ـــره المطل ـــه أن يســـحب فـــي أي وقـــت يشـــاء وحســـب تقدي ـــك بحـــق رفـــض الطلـــب كمـــا يجـــوز ل 2. يحتفـــظ البن
ـــي يراهـــا مالئمـــة. ـــك بالطـــرق والوســـائل الت ـــخ النفـــاذ وذل ـــل 30 يومـــًا مـــن تاري ـــالت قب ـــرات أو التعدي ـــك التغيي صاحـــب الحســـاب بتل

3. يتم تزويد الخدمة على المسؤولية الكاملة للعميل الذي ينبغي أن يقوم بتعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر ناشئ عن استخدام الخدمة.

4. يجـــب أال يفصـــح العميـــل عـــن رقـــم تعريفـــه الشـــخصي ألي شـــخص آخـــر . وفـــي حالـــة أصبـــح رقـــم التعريـــف الشـــخصي معروفـــًا لشـــخص آخـــر، يتعهـــد العميـــل بإشـــعار البنـــك فـــورًا فـــي حالـــة إفشـــاء 
الرقـــم الســـري الـــى شـــخص آخـــر، كيفمـــا كانـــت الطريقـــة، ويظـــل العميـــل مســـؤواًل عـــن أي عمليـــة تنفـــذ مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة مـــا لـــم يتســـلم البنـــك إخطـــارًا بذلـــك مـــن خـــالل قنـــوات البنـــك الرســـمية 

ـــة . ـــل إتمـــام تلـــك العملي المتاحـــة قب

5. يوافق العميل بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض على كافة الخصومات التي تتم على حسابه والناتجة من استخدام الخدمة وله حق االعتراض في حالة وجود أية أخطاء.

ـــح الحســـاب مكشـــوفًا ألي ســـبب نتيجـــة اســـتخدام الخدمـــة، ســـوف  ـــة أصب ـــه . وفـــي حال ـــل إجـــراء أي تحويـــالت من ـــد كافـــي فـــي الحســـاب الخـــاص بالخدمـــة قب ـــل ضمـــان وجـــود رصي ـــى العمي 6. يجـــب عل
يكـــون العميـــل مســـؤواًل عـــن تغطيـــة الرصيـــد وعليـــه القيـــام فـــورًا مـــن خـــالل التســـديد المباشـــر أو تحويـــل مبالـــغ مـــن أي حســـاب آخـــر يحتفـــظ بـــه لـــدى البنـــك وفـــي حالـــة الخفـــاق بااللتـــزام بهـــذا الشـــرط 

ـــه الحســـاب مـــن أي حســـاب أخـــر يتبـــع لنفـــس العميـــل داخـــل البنـــك ودون أخـــذ موافقتـــه. ـــه يحـــق للبنـــك إلغـــاء الخدمـــة وتحصيـــل المبلـــغ المكشـــوف ب فإن
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7. إن الحد األقوى لتحويل األموال محدد بالريال السعودي حسب ما يقرره البنك وكذلك بالنسبة للعمليات بالعملة األجنبية المقابلة.

8. فـــي حـــال اكتشـــف البنـــك خطـــأ، أو فـــي حـــال إبالغـــه بحـــدوق أي خطـــأ نتيجـــة تقديـــم عميـــل شـــكوى أو مطالبـــة، ســـوف يقـــوم البنـــك عندئـــٍذ بتعويـــض العميـــل والعمـــالء اآلخريـــن جميعهـــم الذيـــن 
تعرضـــوا لنفـــس الخطـــأ. وســـيتم إكمـــال هـــذا اإلجـــراء فـــي غضـــون 60 مـــن تاريـــخ تحديـــد الخطـــأ األصلـــي. وســـوف يقـــوم البنـــك باالتصـــال بجميـــع العمـــالء المتأثريـــن وإحاطتهـــم بالخطـــأ وبالجـــراءات 

التصحيحيـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة المبالـــغ إلـــى حســـاباتهم.

9. لـــن يكـــون البنـــك مســـؤواًل عـــن أي دفعـــات تتـــم بالخطـــأ لشـــركات الخدمـــات العامـــة أو أي جهـــة أخـــرى والتـــي قـــد تحصـــل نتيجـــة اإلدخـــال الخاطـــئ لرقـــم اشـــتراك العميـــل مـــن قبـــل العميـــل . ولـــن 
ـــه  ـــج عن ـــى شـــركات الخدمـــات العامـــة أو أي جهـــة أخـــرى ممـــا قـــد ينت ـــل األمـــوال إل ـــر خـــارج عـــن إرادة البنـــك بخصـــوص تحوي يكـــون البنـــك مســـؤواًل عـــن أي خطـــأ أو حـــذف بســـبب الخدمـــة و / أو أي تأخي

تعطـــل الخدمـــة.

10. فـــي حالـــة أن الخدمـــة التـــي يتـــم تقديمهـــا مرتبطـــة بحســـاب مـــع البنـــك مفتوحـــًا باســـم شـــخصين أو أكثـــر فإنـــه مـــن المفهـــوم، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت طريقـــة تشـــغيل الحســـاب مشـــتركة أو مـــن 
قبـــل أي منهـــم أو مـــن خلفائهـــم فإنـــه يجـــوز اعتبـــار اســـتخدام الخدمـــة مـــن قبـــل عميـــل واحـــد بصفتـــه الشـــخصية.

11. عنـــد التســـجيل مـــع الخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة وقبـــول رقـــم التعريـــف الشـــخصي الخـــاص بالخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة واختيـــار رقـــم التعريـــف الشـــخصي لالســـتخدام مـــع جهـــاز الصـــراف اآللـــي أو 
رقـــم التعريـــف الشـــخصي الهاتفـــي الخـــاص بخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة، يفـــوض العميـــل البنـــك لتنفيـــذ تعليماتـــه الشـــفهية والهاتفيـــة دون أي مســـؤولية تجـــاه البنـــك، حســـب التعليمـــات الصـــادرة مـــن 

العميـــل ويقبـــل بأنهـــا صحيحـــة ودقيقـــة وأن العميـــل قـــد فـــوض البنـــك بذلـــك.

12. يمثـــل اســـتخدام رقـــم التعريـــف الشـــخصي الصحيـــح الخـــاص بجهـــاز الصـــراف اآللـــي أو رقـــم التعريـــف الشـــخصي للخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة تأكيـــدًا علـــى هويـــة العميـــل، ويجـــوز للبنـــك، دون أي 
ـــة بمركـــز االتصـــال أو التـــي تـــم وضعهـــا مـــن خـــالل  ـــة الهاتفي ـــة فـــي الخدمـــة المصرفي ـــة . ويوافـــق العميـــل أيضـــًا ويفـــوض البنـــك بتســـجيل مضمـــون المكالمـــة الهاتفي ـــزام، أن يقـــوم بالتأكـــد مـــن الهوي الت
جهـــاز االســـتجابة الصوتيـــة التفاعليـــة )الـــرد اآللـــي( بالطريقـــة التـــي يراهـــا البنـــك مناســـبة ويمكـــن تقديـــم هـــذه التســـجيالت كدليـــل، إذا طلـــب منـــه ذلـــك. ويمكـــن للبنـــك اســـتخدام طـــرق أخـــرى للتأكـــد مـــن 
التعليمـــات . ويحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي رفـــض تنفيـــذ أي أو جميـــع التعليمـــات إذا لـــم يتـــم تأكيـــد التعليمـــات / المعلومـــات مـــن جانـــب العميـــل، وذلـــك فـــي حالـــة شـــك البنـــك فـــي هويـــة المتصـــل أو فـــي 

مصداقيـــة أيـــة تعليمـــات / معلومـــات.

13. فـــي حالـــة الكشـــف غيـــر المصـــرح بـــه عـــن رقـــم التعريـــف الشـــخصي الخـــاص لجهـــاز الصـــراف اآللـــي أو رقـــم التعريـــف الشـــخصي للخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة، يجـــب علـــى العميـــل إخطـــار البنـــك مباشـــرة. 
وســـوف يتـــم تحديـــد واعتمـــاد الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه اســـتالم المعلومـــات أوالتعليمـــات المذكـــورة أنفـــًا مـــن قبـــل البنـــك منفـــردًا ويصبـــح هـــذا التحديـــد ملزمـــًا ونهائيـــًا علـــى العميـــل.

14. يكـــون العميـــل مســـؤواًل بصفـــة منفـــردة عـــن ضمـــان أن رقـــم التعريـــف الشـــخصي الخـــاص لجهـــاز الصـــراف اآللـــي أو رقـــم التعريـــف الشـــخصي الهاتفـــي للخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة أو أيـــة معلومـــات 
أخـــرى يتـــم نقلهـــا للعميـــل مـــن قبـــل البنـــك فـــي هـــذا الخصـــوص آمنـــة ولـــم يتـــم الكشـــف عنهـــا ألي أشـــخاص غيـــر مصـــرح لهـــم أو ألي طـــرف آخـــر . وال يعتبـــر مندوبـــو خدمـــة عمـــالء البنـــك مخوليـــن باســـتالم 
تفاصيـــل أي رقـــم تعريـــف شـــخصي هاتفـــي أو رقـــم التعريـــف الشـــخصي لجهـــاز الصـــراف اآللـــي الخـــاص بالعميـــل . ويتـــم فقـــط الفصـــاح عـــن رقـــم التعريـــف الشـــخصي الخـــاص لجهـــاز الصـــراف اآللـــي أو رقـــم 

التعريـــف الشـــخصي للخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة مـــن خـــالل أزرار الهاتـــف فقـــط عنـــد اســـتخدام خدمـــة االســـتجابة الصوتيـــة التفاعليـــة )الـــرد اآللـــي(.

ـــة ســـرقة أو فقـــدان بطاقـــة الصـــراف اآللـــي، يجـــب علـــى العميـــل إخطـــار البنـــك مباشـــرة مـــن أجـــل إيقـــاف البطاقـــة وعـــدم الســـماح بالوصـــول إلـــى الصـــراف اآللـــي ومنـــع اســـتخدام الخدمـــة  15. فـــي حال
ـــر العميـــل فـــي إخطـــار البنـــك. ـــة عـــن ســـوء اســـتخدام البطاقـــة مـــن قبـــل أي شـــخص آخـــر وعـــن تقصي ـــن يكـــون مســـؤواًل فـــي هـــذه الحال المصرفيـــة الهاتفيـــة ويفهـــم العميـــل ويوافـــق علـــى أن البنـــك ل

16. يقـــر العميـــل بـــان الخدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة التـــي قـــد يقدمهـــا البنـــك وفقـــًا لتقديـــره ســـوف تتضمـــن مخاطـــر ضمنيـــة والتـــي تشـــمل - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - المخاطـــر المتعلقـــة باالحتيـــال 
والتعليمـــات غيـــر المقصـــودة / الخاطئـــة، والتـــي ال يســـتطيع البنـــك اســـتبعادها . كمـــا يتعهـــد العميـــل بموجبـــه بتعويـــض البنـــك عـــن جميـــع االلتزامـــات والمســـؤوليات ويوافـــق علـــى أيـــة مخاطـــر وجميـــع 

المخاطـــر المرتبطـــة باســـتخدام الخدمـــات المصرفيـــة الهاتفيـــة.

17. سوف تطبق التسعيرة المصرفية االعتيادية المحددة من قبل البنك على جميع العمليات.

18. يحتفظ البنك بحقه في تغيير وتعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت بعد إشعار العميل مسبًقا ب 30 يوم عمل قبل تاريخ التطبيق.

19. ســـيقوم البنـــك بإرســـال كشـــوفات البنـــك التـــي تظهـــر رســـوم وعمـــوالت الخدمـــات المتعلقـــة بتعليمـــات الهاتـــف الـــى صاحـــب البطاقـــة بصـــورة منتظمـــة . ويتعيـــن علـــى صاحـــب البطاقـــة أن يقـــوم 
بمطابقـــة كشـــوفاته الخاصـــة بكافـــة تعليمـــات الهاتـــف وأن يبلـــغ البنـــك خـــالل )60( ســـتين يومـــا مـــن تاريـــخ الكشـــوفات بـــأي خـــالف فـــي المعامـــالت. وإال فـــإن الكشـــف يعتبـــر صحيحـــًا وملزمـــًا للعميـــل.
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مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/06/1397هـ، و خاضعه لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي 

الرقم المرجعي : 3

ملحق رقم – 5

خدمة االنترنت المصرفية

1. ان استخدام العميل خدمة االنترنت المصرفية )الخدمة( تعني أن العميل يقبل بكافة البنود المذكورة في هذه االتفاقية.

2. يقـــدم البنـــك هـــذه الخدمـــة مـــن خـــالل االنترنـــت ويســـتخدم أفضـــل وســـائل الحمايـــة األمنيـــة، غيـــر أن البنـــك ال يعتبـــر مســـؤواًل عـــن أي ضـــرر قـــد يحـــدق . لذلـــك ســـوف يكـــون العميـــل مســـؤواًل لوحـــده 
عـــن جميـــع المخاطـــر الناتجـــة عـــن اســـتخدام هـــذه الخدمـــة.

3. يوافـــق البنـــك علـــى تقديـــم الخدمـــة للعميـــل وال يتحمـــل البنـــك أي مســـؤولية ناتجـــة عـــن عيـــب فـــي البرامـــج المســـتخدمة مـــن قبـــل العميـــل أو إذا اســـتخدم العميـــل أي جهـــاز أو برامـــج أخـــرى قـــد 
ـــة  ـــج المترتب ـــات العميـــل الهامـــة، ويتحمـــل العميـــل كافـــة النتائ ـــر الشـــخصي للعميـــل والتـــي مـــن شـــأنها كشـــف بيان تعـــرض أمـــن وفعاليـــة الخدمـــة للخطـــر، أو أي فيروســـات تتواجـــد علـــى جهـــاز الكومبيوت

علـــى ذلـــك.

4. يحق للبنك إيقاف أو إلغاء الخدمة عن العميل في أي وقت مع بيان األسباب وذلك بعد إشعار العميل مسبقًا ب 30 يومًا قبل تاريخ التنفيذ.

ـــأن البنـــك  ـــل، كمـــا يوافـــق العميـــل ب ـــه التحوي ـــد الكافـــي فـــي حســـاب العميـــل فـــي الوقـــت الـــذي ينبغـــي أن يتـــم في ـــم يتوفـــر الرصي ـــام البنـــك بتنفيـــذ أي أمـــر دفـــع، إذا ل 5. يوافـــق العميـــل علـــى عـــدم قي
ـــًا. ـــل يومي ـــه للتحوي ـــل الحـــد األقـــو ى المســـموح ب ـــغ التحوي ـــغ إذا تجـــاوز مبل ـــة مبال ـــل أي ـــن يقـــوم بتنفيـــذ تحوي ســـوف ل

6. يوافق العميل على أن يدفع الرسوم / المصاريف التي يقررها البنك لكل عملية تحويل لبنوك محلية أو خارجية.

7. يتحمل العميل منفردًا أية مسؤولية قد تترتب نتيجة القيد على حسابه أو تحويل أية مبالغ إلى حساب آخر للعميل بالخطأ.

8. إذا شـــك العميـــل فـــي أي عمليـــة مســـجلة فـــي ســـجل العمليـــات الخـــاص بالعميـــل لهـــذه الخدمـــة، فإنـــه يتوجـــب علـــى العميـــل إبـــالغ البنـــك بذلـــك خـــالل فتـــرة ال تقـــل عـــن 30 يومـــا مـــن تاريـــخ إرســـال 
كشـــوف الحســـاب إلـــى العميـــل بالبريـــد أو تســـليمها إليـــه باليـــد أو بالبريـــد اللكترونـــي وإال ســـوف تعتبـــر العمليـــة صحيحـــة وقـــد تـــم تنفيذهـــا نيابـــة عنـــه.

9. فـــي حالـــة حصـــول شـــكوى مـــن العميـــل بأنـــه لـــم يقـــم بعمليـــة موجـــودة فـــي ســـجل العمليـــات، يجـــب علـــى العميـــل تزويـــد البنـــك باســـمه، ورقـــم الحســـاب ورقـــم المرجـــع للعمليـــة وســـيتم إبـــالغ 
ـــل بإرســـال  ـــذا ينبغـــي أن يقـــوم العمي ـــل . ل ـــن البنـــك والعمي ـــه بي ـــي المقـــدم مـــن خـــالل الخدمـــة كوســـيلة مراســـلة آمن ـــد اللكترون ـــج البحـــث فـــي أســـرع وقـــٍت ممكـــٍن. يتـــم اســـتخدام البري العميـــل عـــن نتائ
رســـائله اإللكترونيـــة إلـــى البنـــك مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة فقـــط . ويوافـــق العميـــل علـــى اســـتالم الرســـائل اإللكترونيـــة مـــن البنـــك مـــن خـــالل الخدمـــة، ويعتبـــر العميـــل مســـتلمًا لـــكل رســـالة يقـــوم البنـــك 

ـــه. بإرســـالها إلي

10. يتحمـــل العميـــل المســـؤولية الكاملـــًة لحمايـــة رمـــز المســـتخدم وكلمـــات الســـر كمـــا يتعهـــد باالحتفـــاظ بهـــا بشـــكل ســـري وخـــاص فـــي مـــكان امـــن وبشـــكل منفصـــل، واتخـــاذ الحيطـــة فـــي حالـــة 
اســـتخدامه الخدمـــة مـــن خـــالل جهـــاز كومبيوتـــر فـــي مـــكاٍن عـــاٍم . كمـــا يخلـــي العميـــل طـــرف البنـــك مـــن أيـــة مســـؤولية أو أضـــرار قـــد تلحـــق بـــه نتيجـــة عـــدم التـــزام العميـــل بذلـــك، أو نتيجـــة ســـوء اســـتخدامه 

للخدمـــة أو نتيجـــة عـــدم تقيـــده بهـــذا االلتـــزام.

11. يفهـــم العميـــل تمامـــًا بـــأن رمـــز المســـتخدم وكلمـــات الســـر تعتبـــران وســـيلة التعريـــف التـــي تحـــدد هويـــة العميـــل . لـــذا فـــإن أي عمليـــات منفـــذة باســـتخدام هـــذه الوســـيلة تعتبـــر صـــادرة مـــن العميـــل، 
ويعتبـــر البنـــك أي شـــخص يســـتخدمهما هـــو العميـــل . ويعتبـــر العميـــل عـــن مســـؤواًل جميـــع العمليـــات المنفـــذة باســـتخدام وســـائل التعريـــف الخاصـــة بـــه.

12. إذا شـــك العميـــل أن أحـــدًا يتالعـــب بحســـاباته عـــن طريـــق الخدمـــة، أو بـــأن رمـــز المســـتخدم وكلمـــات الســـر قـــد تعرضـــا للكشـــف مـــن قبـــل طـــرف آخـــر، يلتـــزم العميـــل بإبـــالغ البنـــك فـــورًا، ويظـــل العميـــل 
مســـؤواًل عـــن جميـــع العمليـــات التـــي نفـــذت مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة مـــا لـــم يتســـلم البنـــك إخطـــارًا بذلـــك مـــن خـــالل قنـــوات البنـــك الرســـمية المتاحـــة قبـــل إتمـــام تلـــك العمليـــة.

13. توقـــف الخدمـــة مؤقتـــًا فـــي حالـــة إدخـــال كلمـــة الســـر للدخـــول إلـــى الخدمـــة خطـــأ ثالثـــة مـــرات متتاليـــة وعلـــى العميـــل مراجعـــة مركـــز االتصـــال )خدمـــة المصرفيـــة الهاتفيـــة( فـــي هـــذه الحالـــة إلعـــادة 
تنشـــيط الخدمـــة.
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ملحق رقم – 6

فتح حساب جاري عن طريق موقع شبكة االنترنت – البنك السعودي الفرنسي

الشروط واألحكام:

1. يجب أن تكون هوية العميل سارية المفعول.

2. يجب أن يكون عمر العميل 18 سنة هجرية وأكثر.

3. يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

4. يمكن للعميل خالل عملية فتح الحساب ادخال بياناته الرئيسية ثم استكمال ادخال بياناته األخرى الحقًا حيث تبقى بياناته الرئيسية محفوظة.

5. يجب أن يكون العنوان البريدي اإللكتروني صحيح.

6. يجب أن يكون عنوان البريد الوطني صحيح وأن يكون مسجاًل في البريد السعودي.

7. يجب أن يكون العميل مسجاًل في خدمة أبشر وأن يكون متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية لتمام عملية توثيق معلومات الحساب المصرفي الجديد من خالل أبشر.

8. يؤكد العميل بأنه ال يشغل أو أحد أقاربه من الدرجة األولى ولم يشغل سابقًا أي منصب سياسي أو منصب رفيع في الدولة أو منصب عسكري.

ـــه ليـــس مـــن أصحـــاب الحـــاالت الخاصـــة  ـــة أو الجســـدية أو المحجـــور عليهـــم( كمـــا يقـــر بأن ـــة لفتـــح حســـاب شـــخصي لـــدى البنـــك بمفـــرده )الحـــاالت الخاصـــة الذهني ـــه ليـــس فاقـــد األهلي 9. يقـــر العميـــل بأن
ـــة )الكفيـــف أو األمـــي(. التـــي تتطلـــب وجـــود معـــرف بالجـــراءات البنكي

10. يقر العميل بصحة بياناته المدخلة.

11. يقر العميل بأنه اطلع ووافق على الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحسابات.

ملحق رقم – 7

شروط أخرى

أ).  المفوضون بالتوقيع:
تقـــع مســـؤولية تشـــغيل الحســـاب فـــي األســـاس علـــى صاحـــب الحســـاب أو علـــى األشـــخاص اآلخريـــن الذيـــن يفوضهـــم صاحـــب الحســـاب ويوافـــق عليهـــم البنـــك، ويظـــل التفويـــض حتـــى صالحـــًا يبلـــغ صاحـــب 

الحســـاب البنـــك بإلغائـــه أو انتهـــاء المـــدة النظاميـــة للتفويـــض )خمـــس ســـنوات( أو عنـــد انتهـــاء ســـريان مفعـــول هويـــة المفـــوض ولـــم يقـــدم تجديـــدًا لهـــا.
بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل ُمعد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات اإللكترونية للتحقق من صحة الوكالة.

إذا مـــا اعطـــى العميـــل وكالـــة الـــى شـــخص معيـــن بتشـــغيل حســـابه نيابـــة عنـــه فإنـــه يمكـــن للمفـــوض تشـــغيل الحســـاب بنـــاء علـــى مـــا ينـــص عليـــه التفويـــض أو الوكالـــة مـــن صالحيـــات ســـواء كانـــت الوكالـــة 
ـــر ملزمـــة  صـــادرة مـــن كاتـــب عـــدل أو علـــى نمـــاذج البنـــك الرســـمية أو بموجـــب خطـــاب تفويـــض لوكيـــل أو ممثـــل للعميـــل لتشـــغيل حســـابه، والقيـــام بأعمـــال واجـــراءات أخـــرى فـــإن تصرفـــات الوكيـــل تعتب
لموكلـــه )العميـــل( وهـــو بهـــذا يطلـــب مـــن البنـــك اعتمادهـــا. وســـوف تبقـــى هـــذه الوكالـــة نافـــذة وســـارية المفعـــول الـــى أن يبلـــغ العميـــل البنـــك خطيـــًا بإلغائهـــا. وعلـــى العميـــل تعويـــض البنـــك وضمـــان 
عـــدم تضـــرره مـــن أي مطالبـــات أو التزامـــات يدفعهـــا أو يتكبدهـــا البنـــك نتيجـــة اعتمـــاده لتلـــك الوكالـــة وتشـــغيل الحســـاب مـــن قبـــل الوكيـــل المفـــوض بالتوقيـــع. هـــذا ويحـــق للبنـــك قبـــول أو رفـــض 

الوكالة/التفويـــض وفقـــًا لقواعـــد فتـــح الحســـابات البنكيـــة والقواعـــد العامـــة لتشـــغيلها الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي.

1. يتمتـــع المفوضـــون بالتوقيـــع بكامـــل الصالحيـــة للتصـــرف نيابـــة عـــن العميـــل فـــي فتـــح وتشـــغيل الحســـابات لـــدى البنـــك ســـواء بالريـــال الســـعودي أو بالعمـــالت األخـــرى وطلـــب دفاتـــر الشـــيكات و/أو 
بطاقـــات الصـــرف اآللـــي وأي خدمـــة أخـــرى وذلـــك فـــي حـــدود مـــا ينـــص عليـــه التفويض/الوكالـــة الشـــرعية.

2. يتمتـــع المفوضـــون بالتوقيـــع فـــي كافـــة األحـــوال، بكامـــل الصالحيـــات المخولـــة لهـــم فـــي حـــدود مـــا ينـــص عليـــة التفويض/الوكالـــة الشـــرعية لجـــراء التصرفـــات التاليـــة، حســـب تقديرهـــم المطلـــق وفـــي 
حـــدود األرصـــدة الدائنـــة و/أو التســـهيالت المصرفيـــة واالئتمانيـــة المتاحـــة للعميـــل، مـــا لـــم يخطـــر العميـــل البنـــك خطيـــًا بغيـــر ذلـــك.

أ( تشغيل وإدارة وإقفال أي حساب أو كافة الحسابات المفتوحة للعميل لدى البنك .
ب( اإليداع في الحسابات والسحب منها.

ج( إصـــدار وتوقيـــع الشـــيكات وجميـــع الســـندات واإليصـــاالت وأوامـــر الدفـــع وطلبـــات التحويـــل وطلبـــات الشـــيكات المصرفيـــة وإجـــراء االعتمـــادات والضمانـــات الالزمـــة وإخـــالء الطـــرف حتـــى إذا أدى 
مثـــل هـــذا التصـــرف الـــى كشـــف الحســـاب.

د( إصدار بطاقات الصرف اآللي والبطاقات االئتمانية.
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3. ال تتأثـــر صالحيـــات “المفوضـــون بالتوقيـــع” بـــأي تغييـــر فـــي ملكيـــة العميـــل أو وضعـــه القانونـــي أو هيكلـــه، ويعتبـــر المفوضـــون بالتوقيـــع مخوليـــن بالتصـــرف بالنيابـــة عـــن العميـــل إال إذا أشـــعر العميـــل 
البنـــك بغيـــر ذلـــك خطيـــًا. ســـوف يســـمح البنـــك، دون الحصـــول علـــى إذن بذلـــك ألي مفـــوض بالتوقيـــع أن يـــودع أو يقـــدم أو يحـــول إلـــى أو يســـحب مـــن حســـابات العميـــل كافـــة المبالـــغ الماليـــة أو 
المســـتندات أو الموجـــودات األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك ودون حصـــر أي تصـــرف لصالـــح الحســـابات الشـــخصية الخاصـــة بالمفوضيـــن بالتوقيـــع أو تســـديد التزامـــات فرديـــة خاصـــة بالمفـــوض، ســـواء الـــى البنـــك 

ـــره. أو لغي

ـــر المفوضـــون بالتوقيـــع مخوليـــن بالتصـــرف منفرديـــن نيابـــة عـــن العميـــل مـــا لـــم يشـــعر البنـــك صراحـــة فـــي تعليمـــات التوقيـــع أو فـــي خطـــاب منفصـــل أن أي مفـــوض يجـــب أن يتصـــرف بالتضامـــن  4. يعتب
مـــع مفـــوض آخـــر.

5. يعتبر أي تصرف أو إخفاق في اتخاذ التصرف من قبل أي مفوض بالتوقيع في كافة األحوال تصرفًا أو إخفاقًا من قبل العميل نفسه.

6. في حال تفويض العميل لوكيل )مفوض بالتوقيع( آخر فسيتم إخطار البنك خطيًا والموافقة على ذلك.

ب).  الحسابات غير المتحركة:

أ. الحسابات الراكدة
يعتبر الحساب راكدًا إذا أكمل مدة أربعة وعشرون شهرًا ميالديًا من تاريخ آخر عملية مالية مدينة أجراها العميل أو وكيله المفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

إذا أصبـــح وضـــع الحســـاب راكـــدًا، ال يســـمح قبـــول أي حركـــة ســـحب أو تحويـــل علـــى الحســـاب الراكـــد إال بحضـــور العميـــل الفـــرد شـــخصيًا أو الوكيـــل الشـــرعي المنصـــوص فـــي وكالتـــه علـــى 	 
التعامـــل علـــى الحســـابات البنكيـــة للعميـــل أو وكيـــل ورثتـــه أو المفـــوض علـــى الحســـاب إذا كان حســـاب منشـــأة )شـــخص اعتبـــاري(. واســـتثناًء يســـمح بقبـــول الفاكـــس أو البريـــد اإللكترونـــي الموثقيـــن 
والمعتمديـــن فـــي ســـجالت البنـــك أو تنفيـــذ عمليـــات ماليـــة مدينـــة علـــى الحســـاب باســـتخدام إحـــدى القنـــوات اإللكترونيـــة مثـــل االنترنـــت والهاتـــف المصرفـــي لتكـــون بديـــاًل عـــن حضـــور العميـــل، وتؤكـــد 

ـــة المنفـــذة. ـــة الحســـاب وطبيعـــة العملي ـــل بحال ـــم العمي فـــي الوقـــت نفســـه عل

ب. الحسابات غير المطالب بها
يعتبـــر الحســـاب غيـــر مطالـــب بـــه إذا أكمـــل مـــدة خمـــس ســـنوات ميالديـــة )٦٠ شـــهرًا( شـــاملة مرحلـــة الحســـابات الراكـــدة دون تنفيـــذ أي عمليـــة ماليـــة مدينـــة أجراهـــا العميـــل أو وكيلـــه المفـــوض مســـجلة 

أو مراســـلة موثوقـــة وموثقـــة، ولـــم يتمكـــن البنـــك مـــن االســـتدالل علـــى العميـــل واســـتنفد جميـــع وســـائل االتصـــال بـــه.

فـــي حـــال مراجعـــة العميـــل البنـــك لكـــي يعيـــد تنشـــيط حســـابه أو ســـحب الرصيـــد وكان الحســـاب ضمـــن مرحلـــة الحســـابات غيـــر المطالـــب بهـــا فيخّيـــر بيـــن فتـــح حســـاب جديـــد وتحويـــل الرصيـــد القائـــم 	 
فـــي ســـجالت البنـــك إليـــه أو أن يصـــرف لـــه الرصيـــد بشـــيك مصرفـــي أو حوالـــة مصرفيـــة بعـــد التأكـــد مـــن شـــخصية العميـــل أو الوكيـــل الشـــرعي لـــه أو وكيـــل ورثتـــه أو المفـــوض بـــإدارة وتشـــغيل الحســـاب 

)حســـب األحـــوال(.

ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك
يعتبر الحساب متروكًا وصاحبه منقطعًا عن البنك إذا أكمل مدة عشر سنوات ميالدية غير مطالب بها )أي مجموع خمس عشرة سنة ميالدية من تاريخ آخر عملية مدينة(.

ب).  حساب القاصر:

1. تفتـــح الحســـابات البنكيـــة للقاصريـــن ســـنًا أو عقـــاًل ممـــن هـــم دون ســـن )15( ســـنة هجريـــة بمعرفـــة وتوقيـــع األب أو الولـــي أو الوصـــي، وعلـــى األب أو الولـــي أو الوصـــي أن يقـــدم وثيقـــة هويتـــه األصليـــة 
وصـــورة مـــن شـــهادة الميـــالد للقاصـــر أو مـــن ســـجل األســـرة للعائلـــة، وصـــورة طبـــق األصـــل مـــن صـــك الوالية/الوصايـــة الصادريـــن مـــن المحكمـــة بالنســـبة للولـــي والوصـــي، وأن يكـــون الحســـاب باســـم 

القاصـــر بينمـــا يتـــم تشـــغيله مـــن قبـــل األب أو الولـــي أو الوصـــي -بحســـب األحـــوال-، وال يصـــرف للحســـاب دفتـــر شـــيكات إال بعـــد بلـــوغ القاصـــر ســـنًا  )18( ســـنة هجريـــة.

2. فـــي حـــال بلـــوغ القاصـــر ســـنًا لســـن )15( ســـنة هجريـــة ورغـــب األب أو الولـــي أو الوصـــي -بحســـب األحـــوال- فتـــح حســـاب لـــه بعـــد بلوغـــه هـــذا الســـن؛ فـــال يســـمح بذلـــك إال بموجـــب وثيقـــة الهويـــة 
الوطنيـــة. أمـــا فـــي حـــال مـــا إذا رغـــب القاصـــر ســـنًا فتـــح حســـاب لـــه مـــن قبلـــه مباشـــرة بعـــد بلوغـــه ســـن )15( ســـنة فيســـمح لـــه بذلـــك. ويجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة الولـــي أو الوصـــي علـــى فتـــح الحســـاب 

وال يمنـــح دفتـــر شـــيكات إال بعـــد بلـــوغ )18( ســـنة هجريـــة.

ـــدار مـــن قبـــل األب أو األم أو الولـــي أو الوصـــي علـــى أن  3. فـــي حـــال بلـــوغ القاصـــر عقـــاًل لســـن )15( ســـنة هجريـــة؛ فتفتـــح الحســـابات البنكيـــة لـــه بمعرفـــة وتوقيـــع األب أو األم أو الولـــي أو الوصـــي، وُي
يقـــدم األب أو األم أو الولـــي أو الوصـــي وثيقـــة هويتـــه األصليـــة، ووثيقـــة هويـــة القاصـــر عقـــاًل، وصـــورة طبـــق األصـــل مـــن الصـــك الشـــرعي الـــذي يثبـــت حالـــة القاصـــر عقـــاًل، وصـــورة طبـــق األصـــل مـــن صـــك 

اســـتمرار الواليـــة لـــألب علـــى ابنـــه القاصـــر عقـــاًل، أو صـــورة طبـــق األصـــل مـــن صـــك الواليـــة أو الوصايـــة للولـــي أو الوصـــي علـــى القاصـــر عقـــاًل بحســـب األحـــوال.

4. يجمـــد الحســـاب المفتـــوح للقصـــر بموجـــب ســـجل األســـرة عنـــد انقضـــاء ثـــالث ســـنوات مـــن تاريـــخ بدايـــة فتـــح الحســـاب أو انقضـــاء ثـــالث ســـنوات مـــن تاريـــخ تحديـــث الحســـاب، وال يشـــترط حضـــور القاصـــر 
ويكتفـــى بحضـــور وليـــه أو وصيـــه، وســـوف يقـــوم البنـــك قبـــل بلـــوغ القاصـــر )15( ســـنة هجريـــة بمـــدة )90 يومـــًا( تقويميـــًا بإبـــالغ الولـــي أو الوصـــي بضـــرورة تحديـــث بيانـــات حســـاب العميـــل والحصـــول 

علـــى بيانـــات وثيقـــة الهويـــة الوطنيـــة الخاصـــة بالقاصـــر.

5. يوافـــق الولـــي أو الوصـــي الشـــرعي الـــذي قـــام بفتـــح حســـاب القاصـــر بالتنـــازل عـــن الرصيـــد الدائـــن فـــي الحســـاب إلـــى القاصـــر نفســـه وكذلـــك إدارة الحســـاب مـــن قبلـــه مباشـــرة عنـــد بلوغـــه ســـن الرشـــد 
)18 ســـنة هجريـــة(، وبهـــذا يقـــر الولـــي أو الوصـــي الشـــرعي الـــذي قـــام بفتـــح حســـاب القاصـــر بإبـــراء ذمـــة البنـــك.
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مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/06/1397هـ، و خاضعه لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي 

الرقم المرجعي : 3

إقرارات أخرى

1. إذا كان العميـــل أو وكيلـــه يســـتعمالن ختـــم خـــاص مـــن أجـــل الســـحب، فإنـــه يتعيـــن عليهمـــا المســـارعة فـــي إخطـــار البنـــك فـــي حالـــة ســـرقة الختـــم أو فقـــده، ويتحمـــل العميـــل المســـؤولية الكاملـــة 
الناشـــئة عـــن أي ســـوء اســـتخدام لذلـــك الختـــم.

2. ال يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد إال بحضور العميل شخصيًا أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل مع الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته.

3. يقـــر العميـــل بموافقتـــه علـــى تزويـــد البنـــك الســـعودي الفرنســـي بـــأي معلومـــات أو بيانـــات يطلبهـــا منـــه لتأســـيس و/أو تدقيـــق و/أو إلدارة حســـابه لديهـــم كمـــا يفوضهـــم بالحصـــول علـــى مـــا يلـــزم أو 
ـــة أخـــرى مرخـــص لهـــا، كمـــا يوافـــق  ـــة )ســـمة( أو أي جهـــة ائتماني ـــه مـــن معلومـــات تخصـــه أو تخـــص حســـابه أو أي حســـاب آخـــر يخصـــه لديهـــم مـــن الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتماني يحتاجـــون إلي
ـــة المبرمـــة وقواعـــد العمـــل  ـــة العضوي ـــك حســـب اتفاقي ـــأي حســـاب آخـــر يخصـــه يكـــون لديهـــم وذل ـــه أو ب ـــة )ســـمة( عـــن المعلومـــات الخاصـــة ب ـــى أن تفصـــح الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتماني عل

ـــادل المعلومـــات مـــع أي جهـــة أخـــرى توافـــق عليهـــا الجهـــات الشـــرافية والتنظيميـــة ذات العالقـــة. المقـــررة والخاصـــة بتب

4. يفـــوض العميـــل البنـــك بتزويـــد نظـــام المدفوعـــات الســـعودية الفـــوري بمعلومـــات حســـابه والتـــي تتضمـــن )أ( اســـم العميـــل)ب( رقـــم الحســـاب )ج( رقـــم الجـــوال )د( رقـــم الهويـــة )هــــ( البريـــد اللكترونـــي. 
وســـيتيح النظـــام للعميـــل إمكانيـــة تنفيـــذ الحـــواالت الفوريـــة والُمجدَولـــة بيـــن مختلـــف البنـــوك فـــي المملكـــة علـــى مـــدار الســـاعة وخـــارج أوقـــات عمـــل البنـــوك. هـــذا ويحـــق للعميـــل اختيـــار عـــدم المشـــاركة 

فـــي إعطـــاء معلومـــات حســـاباته فـــي أي وقـــت مـــن خـــالل تقديـــم طلـــب االنســـحاب عـــن طريـــق مختلـــف قنـــوات البنـــك.

 5. وفقـــًا إلرادة البنـــك المنفـــردة بإغـــالق حســـاب العميـــل، علـــى أن يقـــوم البنـــك بإبـــالغ العميـــل قبـــل إغـــالق الحســـاب بســـتين )60( يومـــًا مـــن اتخـــاذ قـــرار إغـــالق الحســـاب، موضحـــًا فيـــه أســـباب اإلغـــالق. 
ويحـــق للبنـــك إغـــالق أو تجميـــد الحســـاب فـــورًا ودون إبـــالغ العميـــل فـــي حـــال تـــم اكتشـــاف عمليـــات احتيـــال مرتبطـــة بالحســـاب.

6. يوافـــق الطـــرف الثانـــي )العميـــل( علـــى قيـــام الطـــرف األول ألغـــراض فتـــح وتشـــغيل الحســـاب الجـــاري وتحديـــث بيانـــات العميـــل وااللتـــزام باألنظمـــة المعمـــول بهـــا بالحصـــول علـــى بيانـــات الهويـــة 
الشـــخصية وأخـــذ صـــورة عنهـــا تحفـــظ فـــي ملـــف العميـــل لـــدى البنـــك.

7. يوافق العميل بموجب هذا على تسجيل رقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابه/حساباته على النحو المعتمد لدى (خدمة تحقق). يحق للبنك التحقق من صحة رقم الهاتف المحمول
المرتبط بحساب/حسابات العميل من خال مطابقة رقم هويته مع رقم هوية صاحب الهاتف المحمول.

8. اســـتنادا إلـــى نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة المعلـــن مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل والـــذي بموجبـــه ســـيتم تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، لـــذا ســـيقوم البنـــك بإضافـــة قيمـــة هـــذه 
الضريبـــة علـــى رســـوم الخدمـــات والمنتجـــات الخاضعـــة للضريبـــة باســـتثناء تلـــك الخدمـــات والمنتجـــات المعفـــاة مـــن الضريبـــة وفقـــا للنظـــام . علمـــا بـــأن نســـبة الضريبـــة يمكـــن تعديلهـــا مـــن وقـــت آلخـــر 

حســـب األنظمـــة والتشـــريعات الخاصـــة بهـــذه الضريبـــة.
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الرقم المرجعي : 3

بطاقة نموذج التوقيع

 

CUSTOMER                                                                                                        اسم العميل

 SIGNATURE SPECIMEN                                                                                نموذج التوقيع CUSTOMER OR REPRESENTATIVE )PROXY(                        العميل / المفوض

الستخدام البنك فقط

رمز المستخدماسم/توقيع المسؤول في الفرع
رمز المستخدماسم/توقيع موظف خدمات العمالءالمسؤول في الفرع

خدمات العمالء

نسخة ملف العميل

التاريخ
سنةشهريوم

Date

سنةشهريوم

Name:

ID Type:

ID Number:

ID Expiry Date:

االسم

نوع الهوية

رقم الهوية

تاريخ انتهاء الهوية

الفرع المنطقةرقم الحساب
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الرقم المرجعي : 3

بطاقة نموذج التوقيع

 

CUSTOMER                                                                                                        اسم العميل

 SIGNATURE SPECIMEN                                                                                نموذج التوقيع CUSTOMER OR REPRESENTATIVE )PROXY(                        العميل / المفوض

الستخدام البنك فقط

تاريخ
النسخ

تمت مراجعة
تحديث التوقيع من

تم ادخال وتحديث
رمز المستخدم واسم النظامنموذج التوقيع من قبل

المسؤول في الفرع
رمز المستخدم واسم 
موظف خدمات العمالء

نسخة وحدة التواقيع

التاريخ
سنةشهريوم

Date

سنةشهريوم

Name:

ID Type:

ID Number:

ID Expiry Date:

االسم

نوع الهوية

رقم الهوية

تاريخ انتهاء الهوية

الفرع المنطقةرقم الحساب

25



   www.alfransi.com.sa 2722-12624 البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 12,053,571.670 ريال سعودي ، سجل تجاري رقم 1010073368  الرقم الموحد: 7000025333، ص.ب. 56006 الرياض11554 ، هاتف+966112899999 ، الرياض
مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/06/1397هـ، و خاضعه لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي 

الرقم المرجعي : 3

خاص للحسابات المشتركة فقط

إقرار بإدارة وتشغيل حساب جاري مشترك - بموجب إتفاقية فتح حساب جاري لألفراد

يقـــر أصحـــاب الحســـاب المشـــترك أو األشـــخاص الذيـــن يتصرفـــون بالنيابـــة عـــن أحـــد أصحـــاب الحســـاب المشـــترك المذكـــورة أســـماؤهم تاليـــًا أدنـــاه ويفوضـــون البنـــك الســـعودي الفرنســـي وهـــم بكامـــل 
األهليـــة المعتبـــرة شـــرعًا ونظامـــًا بتشـــغيل الحســـاب المشـــترك وفقـــًا للتعليمـــات التاليـــة:

نسبة الحصة في اسم الشريكرقم الحسابالرقم
التوقيعاسم المفوضالرصيد الدائن ٪

منفرد/ مشترك
حدود الصرف المالية 

إن وجدت
آلية الصرف من 

الحساب

   جميع أنواع

       السحوبات
   التحاويل

   شيكات

   تسديد الفواتير
   تسديد الخدمات

   بطاقة صراف

نسبة الحصة في اسم الشريكرقم الحسابالرقم
التوقيعاسم المفوضالرصيد الدائن ٪

منفرد/ مشترك
حدود الصرف المالية 

إن وجدت
آلية الصرف من 

الحساب

   جميع أنواع
       السحوبات

   التحاويل

   شيكات

   تسديد الفواتير

   تسديد الخدمات
   بطاقة صراف

نسبة الحصة في اسم الشريكرقم الحسابالرقم
التوقيعاسم المفوضالرصيد الدائن ٪

منفرد/ مشترك
حدود الصرف المالية 

إن وجدت
آلية الصرف من 

الحساب

   جميع أنواع

       السحوبات
   التحاويل

   شيكات
   تسديد الفواتير

   تسديد الخدمات

   بطاقة صراف

تقر بموجبه بأن المعلومات التي قدمناها في هذا اإلقرار )إقرار بإدارة وتشغيل حساب جاري مشترك( هي سليمة وصحيحة وتامة.

توقيع الشريك الثالث / المفوضتوقيع الشريك الثاني / المفوضتوقيع الشريك األول / المفوض

اسم الشريك الثالثاسم الشريك الثانياسم الشريك األول
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