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Date التاريخ Branch Name/Code اسم و رمز الفرع

Account Opening Agreement اتفاقیة فتح الحساب

Customer Detailsالعمیلبیانات
First Name /االول اإلسم Second Name الثاني/ اإلسم
Third Name/ الثالث اإلسم Family Name/العائلة إسم
Nationality/ الجنسية Gender/الجنس
Nationality 2/2 الجنسیة Marital Status/ ةاالجتماعی الحالة
Nationality 3/3 الجنسية No. of Dependents/المعالين عدد
Date of Birth/ المیالد تاريخ Residence Status/حاله االقامه
Place of Birth/المیالد مكان Education Level/التعليم مستوى
Country Of Birth/بلد المیالد

Accountبیانات و خدمات الحساب  Information and services
CIF Number/العمیل رقم Require ATM/ ھل ترغب في الحصول على بطاقة

صراف ؟
Account Type/الحساب نوع Require Checkbook?/NO of checkbooks?

ھل ترغب في الحصول على دفتر شیكات ؟ كم عدد 
دفاتر الشیكات ؟

Purpose of Account/الحساب فتح الغرض من Statement Frequency/
الحساب كشف دورية ارسال

Do you want to receive transaction SMS alert/
ھل ترغب في استالم رسائل تنبیه بالعملیات على 
الحساب

Do you want to receive marketing SMS/
ھل ترغب باستالم رسائل تسويقیة

The National Address العنوان الوطنى 
Building Number / المبنى رقم City / المدينة
Unit No (if any) / الوحدة رقم Postal (Zip) Code / البريدي الرمز
District / الحي Additional Number / االضافي الرقم
Street Name / الشارع اسم

Mailing Address عنوان المراسالت Employment Details العمل بيانات

Apt. / Building Number/المبنى أو الشقة رقم Employment Status/الحالة الوظیفیة
Unit No/الوحدة رقم Employer Name/العمل جهة
Street/الشارع Employer Name Other/االخرى العمل جهة
P.O.Box/البريدي الصندوق رقم Position/المنصب
Postal Code/البريدي الرمز Department/اإلدارة
Additional Code/إضافي رمز Street/الشارع
Other/أخرى District/الحي
Major Intersection Landmark/رئيسي تقاطع P.O.Box/البريد صندوق رقم
District/الحي Postal Code/البريدي الرمز
City/المدينة City/المدينة
Mobile Number/الجوال رقم Country/الدولة
Home Phone/المنزل ھاتف Work Telephone/العمل هاتف رقم
Fax Number/الفاكس رقم Fax Number/الفاكس رقم
Email/البريد االلكتروني
ID Details تفاصیل الھوية 
ID Type/الهوية نوع Place of Issue/اإلصدار مكان
ID Number/الهوية رقم Passport No/السفر جواز رقم
Issue Date/اإلصدار تاريخ Date of Issue/اإلصدار تاريخ
Expiry Date/االنتھاء تاريخ Date of Expiry/الصالحية إنتهاء تاريخ
Expiry Date MQ/الصالحية إنتهاء تاريخ Prof. In Iqama/اإلقامة على المذكورة المهنة

األم البلد في Address in Home Countryالعنوان
Apt. / Building No/المبنى أو الشقة رقم District/المنطقة
Street/الشارع Country/الدولة
City/المدينة Postal Code/البريدي الرمز رقم

P.O. Box/البريد صندوق رقم Tel No/الهاتف رقم
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Income Detailsبیانات الدخل 
Monthly Income/الشهري الدخل Estimated Net-worth/صافي الثروة التقديرية
Source Of Income/الدخل مصدر Other Income and Source/ الدخل االضافي و

مصدره

Do you have a mailing address or PO Box in USA بريد في الواليات المتحدة االمريكیة ؟صندوقلديك عنوان بريدي او ھل
Are you a Resident of any country/countries for TAX purposes, outside of Saudi Arabia?/ ھل أنت مقیم خاضع للضرائب في أي بلد أو بلدان لألغراض
؟الضريبیة خارج المملكة العربیة السعودية

Non-Documented, Reportable/ العمیل لم يقدم المستندات الثیوتیة او رفض التوقیع على النموذج
US Tax Residence Status/ الألمريكیةالمتحدةالوالياتفياإلقامةحالة
Tax Identification Type/ األمريكيالضريبيالتعريفنوع
Social Security or Tax Identification Number/ الضرائبتعريفرقمأواإلجتماعيالضمانرقم
Self-Certification Form Status/ الشخصياإلعتمادإستمارةحالة
Do you have effective power of attorney or signature authority granted to a person with U.S. indicia/ حسابلتشغیلوكالةلديكھل
أمريكي
Do you have a standing instructions to transfer funds to an account maintained in the US ؟ أمريكيلحسابمستديمتحويلأمرلديكھل
FATCA Address Details (If any) في الواليات المتحدة األمريكیة (ان وجد)تفاصیل العنوان

Country/الدولة State District/ الوالية
City/المدينة Phone Number/ الھاتفرقم
Street or PO Box Address/ أوالشارععنوان

البريدصندوقرقم
Mobile Number/ الجوالرقم

Politically Exposed Person (PEP)سیاسیاً المعرفوناألشخاص
PEP Classification/ مصنف كشخص معرف
سیاسیاً 

Relationship Type/نوع العالقة

Relationship to PEP/ عالقة بشخص لللعمی
معرف سیاسیاً ؟

Related PEP Full Name/ االسم الكامل للشخص
المعرف سیاسیاً  الذي له ارتباط مع العمیل

Products , services and operations expectedالمنتجات و الخدمات و العملیات المتوقعة 
High Risk
Channels To Be Used القنوات البنكیة المتوقع استخدامھا

Branch/الفرع Online/الخدمات البنكیة من خالل االنترنت
IVR/ فيالھاتف المصر ATM/الصراف اآللي
Other/أخرى
Products the Customer Interested In منتجات و خدمات مھتم بھا
Wire Transfers Credit Instruments المنتجات اإلئتمانیة خدمة التحويل

Cash deposits through branches monthly شھرياً من خالل الفرع النقدي المتوقعاإليداع

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمة

Cash deposits through CDM monthly شھرياً الصراف اآلليخاللمنالنقدي المتوقعإليداعا

No of Expected Transaction قعةالمتوالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمة

Cheques deposited monthly شھرياً إيداعھا الشیكات المتوقع

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمة

Local incoming transfers monthly شھرياً الحواالت الداخلیة المستلمة 

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمة

International incoming transfers monthly شھرياً المستلمة الدولیةالحواالت

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمة(الحجم ) بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

Total cash withdrawal monthly شھرياً السحب النقدي المتوقع 

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

Local outgoing transfers monthly شھرياً الصادرة المتوقعة المحلیةالحواالت

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

International outgoing transfers monthly شھرياً الصادرة المتوقعة الدولیةالحواالت

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريال بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

Utility bills monthly شھرياً الخدمات دفع فواتیر

FATCA Complianceاإلقرار الذاتي للخاضعین للضرائب
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Main Bank
Payroll
Credit
Investment

General Terms and Conditions
Clause -1 :Recital-
1.1. The terms and provisions stated hereinafter to deal with the account(s ) in the contract ratified by the
Account Holder and BANK AL-JAZIRA, hereinafter referred to  as the Bank. And the signing of this contract
and the application for opening an account or any of the relevant documents by the Account Holder, confirms
his understanding, endorsement and acceptance of the terms and provisions of this contract.
1.2. The terms and conditions contained in this contract supersede any precedent provisions related to account
(s) opening by the Account Holder, the Bank reserves the right to add or cancel and / or change any of these
terms and conditions on his own free will and choice at any time, provided that this change takes effect after
Thirty (30) days commence from the date the bank sent a notice to the account holder by mail or by any other
means the Bank deems appropriate.
1-3. The Account Holder agrees that all accounts opened or to be opened in his name in the future are subject
to these terms and conditions herein contained, and which are subject at the same time to the laws and
regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia and the recital mentioned above in this contract is an
integral part of the clauses of this Agreement.
1-4. An account is to be opened in the name of the Account Holder or Account Holders if the account is a joint
account in accordance with the following conditions:
1.4.1 The applicant who applies for opening an account shall not be less than 18 Hijri years old or a holder of
a formal Identification card or a national identification card at the age 15 Hijri years.
1.4.2 If the applicant is less than the legal age, the account is opened in the name of the minor coupled with
the name of the father or legal guardian.  The operating custodian of the account is and will be the father or
legal guardian until the minor reaches the age of maturity which is 18 Hijri years or 15 Hijri years with a national
Identification card.
1.4.3 If the account holder is illiterate, he is to use the left thumb print and a personal stamp with his signature
or name on the account opening documents and any other relevant documents provided that a witness is
present at during the account opening process who is responsible to read to him/her these terms and conditions
to his/her understanding and signs on required and relevant documents confirming he/she has done so.  In the
case of withdrawals from the account by the illiterate customer or his/her illiterate authorized agent or attorney
in fact, the illiterate or his/her illiterate authorized agent must use his left thumb print and personal stamp with
his signature or name on any transaction form such as deposit, withdrawal form or check.
1.4.4 The Account Holder and / or his authorized agent vows and undertakes to notify the Bank if he/she
uses any stamp to operate the account, when the stamp is lost or changed and to bear all the consequences
of the misuse of the stamp or when the stamp is used by a third party whether such third party is authorized
or unauthorized to use the stamp.
Clause: 2 - Account Statements and Notices:
The Bank shall periodically provide an account Statements and notices showing the account/accounts activities
and details to the Account Holder on his/her address provided to the bank and the account holder will be
responsible for reviewing these statements and notices when received, and notifying the Bank in writing for
any differences reflected in these statements and / or notices within fifteen days from the date of sending the
statements and notices.  In case the address is incorrect, the Bank shall stop all correspondences that are sent
to the customer and the customer will bear full responsibility to review his account activities through alternative
channels such as the ATM, Online services or through one of the Bank’s branches.
Clause  3 - Accounts Settlement:
The Bank shall make account (S) settlement, to rectify any errors or omissions related to the account (S)
without obtaining a prior consent of the Account Holder.
Clause: 4 – Fees and Banking Service Charges:
Upon signing this Agreement the Account Holder, on his own absolute will/volition, has authorized the Bank
and without referring to the Account Holder to debit his account with and deduct any fees or commissions,
taxes or stamps or any other expenses of any kind that the Bank or its correspondents may incur or pay on
behalf of the Account Holder for services rendered or provided.
Clause: 5 – Power of Attorneys  and Authorized Agents:
If a customer appoints or authorizes any attorney by virtue of power of attorney, issued at a court of law or on
the bank’s forms or a letter of authorization to operate the customer’s account and carry out business and other
procedures, that the power of attorney-despite of any information to the contrary in any public declaration - will
be binding and in force until the customer officially notifies the Bank in writing to cancel this power of attorney
and the bank acknowledges receiving the cancellation notice, then, the Account Holder indemnifies the Bank
and ensures that it shall not bear any detriment /damage of any claim or liability paid or incurred as a result of
accepting this power of attorney and operating the Account by the attorney in fact who is authorized by such
power of attorney.
Clause: 6-1 Joint Accounts:
If the account is a joint account, the partners agree that the account is subject to the following conditions and
they accept them, and shall be collectively and severally responsible for implementing such conditions.

الشروط واألحكام العامة التفاقیة فتح حساب جاري
المقدمة :-1مادة 

ما بعد للتعامل مع الحساب / الحسابات ھي العقد المبرم بین صاحب الحساب وبنك الجزیرةإن الشروط واألحكام الموضحة فی1-1
، والمشار إلیھ فیما بعد بـ (البنك) ، كما أن توقیع صاحب الحساب على ھذه االتفاقیة وعلى طلب فتح الحساب ، أو أي من 

م ھذه االتفاقیة .المستندات ذات الصلة بھما ، یؤكد فھمھ ومصادقتھ وقبولھ لشروط وأحكا
إن الشروط واألحكام الواردة بھذه االتفاقیة تلغي أي شروط سابقة تتعلق بفتح حساب /حسابات صاحب الحساب لدى البنك ، 1-2

ویحتفظ البنك بحقھ في إضافة أو إلغاء و / أو تغییر أي بند من ھذه الشروط واألحكام بمحض إرادتھ واختیاره في أي وقت 
یوماً من إرسال البنك إشعاراً بذلك لصاحب الحساب بالبرید أو بأي 30التغییر ساري المفعول بعد شاء على أن یكون ھذا

وسیلة أخرى یراھا البنك مناسبة .
یوافق صاحب الحساب على أن تخضع كافة الحسابات المفتوحة أو التي سیتم فتحھا باسمھ مستقبًال للشروط الواردة بمواد ھذه 1-3

في الوقت نفسھ للقوانین واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة . وتعتبر المقدمة أعاله االتفاقیة والتي تخضع 
جزءاً ال یتجزأ من مواد ھذه االتفاقیة .

یتم فتح الحساب باسم صاحب الحساب أو أصحاب الحساب إذا كان الحساب مشتركاً وذلك وفقاً للشروط اآلتیة :1-4
سنة 15سنة أو أن یكون حامل لبطاقة األحوال الھویة الوطنیة لبلوغھ 18الطلب لفتح الحساب عن أن ال یقل عمر مقدم1-4-1

ھجریة .
إذا قل عمر مقدم الطلب لفتح الحساب عن السن القانوني فإن الحساب یتم فتحھ باسم القاصر مقروناً باسم األب أو الوصي . 1-4-2

ي لحین بلوغ القاصر سن الرشد .تنعقد والیة التصرف في الحساب لألب أو الوص
إذا كان صاحب الحساب أمي أو كفیف فإنھ یقوم بوضع بصمة إبھام یده الیسرى ووضع ختمھ الشخصي على مستندات فتح 1-4-3

الحساب وأي مستندات أخرى ذات صلة شریطة وجود معرف یقرأ علیھ الشروط و األحكام ویوقع على ھذه االتفاقیة أو أي مستندات 
ذات صلة بما یفید قراءة الشروط و األحكام على العمیل األمي و فھمھا وفي حال طلب العمیل (كفیف البصر أو األمي) أخرى 

االستغناء عن المعرف باإلجراءات المطلوب إحضاره من قبلھ فیتم تعریفھ باإلجراءات المصرفیة من قبل أحد موظفي خدمة العمالء 
مسؤولي الفرع وفي حالة السحب من الحساب بواسطة األمي أو الكفیف أو بواسطة وكیلھ ویصادق على ھذا التعریف من قبل أحد 

المفوض فإن األمي أو الكفیف أو وكیلھ المفوض یقوم بوضع بصمة إبھام یده الیسرى وختمھ الشخصي على مستندات السحب أو 
الشیك.

إستخدامھ ألي ختم عند السحب بإخطار البنك عند فقدان یتعھد صاحب الحساب األمي أو الكفیف أو وكیلھ المفوض في حالة1-4-4
الختم أو تغییره وأن یتحمل كل تبعات سوء استخدام الختم أو وجوده في ید الغیر سواء أكان ھذا الغیر مفوضاً باستخدام الختم أو غیر 

مفوض بذلك
كشوف الحساب واإلشعارات :-2مادة .

بالعملیات إلى صاحب الحساب على آخر عنوان تم استالمھ من قبلھ. موضحاً فیھ یرسل البنك دوریاً كشوف الحساب وإشعارات
العملیات التي تمت على الحساب / الحسابات وسیكون صاحب الحساب مسئوالً عن مراجعة كشوف الحسابات واإلشعارات حال 

ارات ویتم إخطار البنك خطیاً باالختالفات استالمھا ، وإخطار البنك فوراً بوجود أي اختالفات ترد في ھذه الكشوف و / أو اإلشع
خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إرسالھا بالبرید وفي حالة عدم صحة العناوین سیقوم البنك بإیقاف جمیع اإلرسالیات المرسلة 

مسئولیة كاملة للعمیل وعلى العمیل متابعة الحساب من خالل القنوات البدیلة أو عن طریق أحد فروع البنك ویكون العمیل مسئوالً 
عن متابعة حساباتھ وأرصدتھ وعملیاتھ في حالة عدم وجود عنوان بریدي صحیح ُیمكن البنك من إرسال حركات الحسابات لھ.

تسویة الحسابات :-3مادة 
مسبقة سیقوم البنك بعمل تسویات لحساب / حسابات صاحب الحساب لعالج أي أخطاء أو سھو یتعلق بھا بدون الحصول على موافقة 

من صاحب الحساب.
خصم الرسوم : –4مادة 

إن صاحب الحساب بتوقیعھ على ھذه االتفاقیة قد فوض البنك بالقیام وفق إرادتھ المطلقة وحسب ما تم تبلیغھ بھا عند طلب الخدمة 
البنك أو مراسلوه باحتساب وحسم أي رسوم أو عموالت أو ضرائب أو طوابع أو أي مصاریف أخرى من إي نوع یمكن أن یتحملھا 

ویدفعھا نیابة عن صاحب الحساب وفقاً للتعرفة البنكیة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .
الوكاالت والوكالء المفوضون :-5مادة 

إذا أعطى العمیل وكالة سواء أكانت شرعیة أو على أوراق البنك أو بموجب خطاب تفویض إلى أي وكیل لتشغیل حسابھ والقیام 
بأعمال وإجراءات أخرى فإن تلك الوكالة ملزمة وساریة المفعول إلى أن یبلغ العمیل البنك خطیاً بإلغائھا ویقر البنك باستالم طلب 

إلغاء تلك الوكالة ، وعلى صاحب الحساب تعویض البنك وضمان عدم تضرره عن أیة مطالبات أو التزامات یدفعھا أو یتكبدھا نتیجة 
ة وتشغیل الحساب من قبل الوكیل المفوض بموجبھا.  كما یتحمل صاحب الحساب تبعات تصرف وكیلھ المفوض إلعتماده تلك الوكال

على حساباتھ ویكون مسئوالً عنھا مسئولیة كاملة كما لو كان قد قام بھا شخصیاً.
الحسابات المشتركة :-6مادة 

ا ألصحاب الحساب مشتركین بصفتھم أصحاب حساب مشترك , إذا كان الحساب حسابا مشتركا ، تكون ملكیة االرصدة الدائنة ملك
ویعتبر جمیع اصحاب الحساب ملزمین منفردین ومجتمعین ومسؤولین بالتكافل والتضامن فیما بینھم عن كافة عملیات السحب التي 

ل واحد من أصحاب یقوم بھا واحد منھم أو جمیعھم. مشتركا ألصحاب الحساب بنسب متساویة مالم یشترط خالف ذلك، ویجوز لك
الحساب إیداع مبالغ، وإذا كان نموذج توقیعھ أو توقیعھا محفوظا بملفات البنك ، أن یسحب من الحساب ویحق للبنك أن یتصرف وفقا 

للتعلیمات الخطیة المتعلقة بالحساب والموقعة من قبل كافة أصحاب الحساب أو من أي منھم بمفرده مالم یشترط على خالف ذلك ، 
ل صاحب حساب صاحب الحساب االخر بأن یودع في الحساب أي شیكات أو غیر ذلك من االوراق التجاریة المستحقة ویفوض ك

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

Payroll شھرياً إيداعات رواتب 

No of Expected Transaction المتوقعةالعملیاتعدد

Total Expected Amount in SAR بالريالالتقديريةالقیمةالحجم

Names of Primary Depositors األساسیینالمودعینأسماء

Name1/ االسم-1 Name2/ االسم-2 Name3/ االسم-3
Names of Local Beneficiaries المحلیینالمستفیدينأسماء
Name1/ االسم-1 Name2/ االسم-2 Name3/ االسم-3
Names of International Beneficiaries الدولیینالمستفیدينماءأس
Name1/ االسم-1 Name2/ االسم-2 Name3/ االسم-3
Names of Primary Clients األساسیینالعمالءأسماء
Name1/ االسم-1 Name2/ االسم-2 Name3/ االسم-3



Customer Name:  :اسم العمیل Account Number:  :رقم الحساب
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Conditions of Joint Account :-
6.1.1 All the amounts deposited in this account regardless of  the depositor is owned by all the partners of the
account and the account balance shall be considered and distributed equally between the partners in case of
disagreement or dispute if the bank determines.
6.1.2 Joint Account can be frozen/blocked and the balance may be distributed among the partners with or
without any prior warning or notification in the following cases:-
1- Attachment or hold placed on one or all of the accounts of one of the partners at the Bank.
2- Death of one of the partners of the Joint Account.
3- Declaration of bankruptcy of any of the partners.
4- If one of the partners notifies the Bank of dispute between him/her and any other Partner.
6.1.3 The joint account holders shall be fully responsible collectively and severally for the payment of any
amounts due to the Bank due to the use and operation of this account.
6-2 Withdrawals from this account and operations are upon any of the partner / partners collectively or under
written instructions signed by all partners authorizing some of them to operate the account and the
implementation of the bank to the instructions issued in accordance with this clause absolves it of any liabilities
towards all partner(s) and their successors as well as creditors regardless of, whether one of the partners is
alive at the time of payment or not.
Clause 7 Overdraft / Bounced Checks:
Bank shall not accept to cash in checks that cause overdraft balance in the account drawn on, and will debit
any fees to the account according to the applicable banking tariff for each bounced / returned check(s) due to
insufficient funds.  In the case of payment of any check(s) or any other payment order, resulted in overdraft
balance of the account, the account holder(s) shall cover the overdraft balance immediately upon request and
pay a fine, if decided by the Bank for each day elapsed before the full payment was paid.  Each account/ joint
accounts partner is considered liable to the Bank collectively and severally for any amount due on the account.
It is the responsibility of the Account Holder, according to his/ her account statement to make a payment, either
in cash or by a direct deduction from his / her account at any branch of the bank, on the dates and times
mentioned and specified by the Bank.  The bank will also report all returned checks to SIMAH (Saudi Credit
Bureau) which may negatively impact the customer’s credit history.
Clause - 8 Recovering /Receiving the Bank’s Rights / Clearing Procedure between Customer Accounts:-
The Account Holder authorizes the Bank to place at its disposal all credit accounts of the Account Holder
without prior notice to the Account Holder whether such accounts are in Riyals or in any other currency or other
ways of payment, and authorizes the Bank to combine and consolidate such accounts with each other to
conduct clearing for any commitments or guarantees, warranties or any other amounts owed to the Bank by
the Account Holder.
Clause: 9 Deposits in Accounts
The Bank will credit the value of bank checks and other commercial paper to the account of the account holder
only after they have been realized /collected from the drawing bank which is maintaining such payment / credit.
When the value of bank checks are credited to the account for any reason, it is not considered available or
payable until the final collection of its actual value is realized.
Clause: 10 Checkbooks Keeping /Responsibility:
The bank shall not be responsible if the Account Holder loses his checkbook(s) or any other document
issued by the bank, as it shall not bear any responsibility if it has been used by others. The Account Holder
shall keep checkbooks and all valuable documents in a secured and safe place and must immediately notify
the Bank through the Authorized channels if he/she suspects loss or stolen checks or check books.  The
Account Holder shall ensure returning the unused check books / checks to the Bank in the event of closing
his/her account(s) with the Bank.
Clause:11 Printing on Checks / Using a Stamp for Signing:-
The Account Holder shall solely bear the responsibility for the occurrence of any changes on checks withdrawn
by him on his account or those that have been printed by any means of printing, also the Account Holder shall
solely bear all responsibilities arising from the misuse of the stamp or the printed signature and the
responsibility for keeping the stamp or stamps in a safe place and notifies the bank in through the Authorized
channels if they have been lost or stolen.
Clause:12- Stopping Payment of a Check (checks)
The Account Holder has no right to ask for stopping the payment of any check issued by him/her except in
compliance with the regulations of the commercial papers and other regulations in force.
In any case, payment /cashing of any check value issued by the Account Holder will not be stopped unless the
Account Holder submits a written request/notice of lost or stolen checks to the bank. This request will not be
effective before the Bank has acknowledged receiving such notification provided that the check has not been
cashed.  The bank shall provides confirmation of stopping the payment of the checks and reflect that on the
Bank books/systems. The Account Holder must illustrate in the request the account number, the number and
date of the check, the name of the payee, the value of the check and the reason for the request.  The Account
Holder must compensate the bank for any losses or claims arising out of executing the Account Holder’s
instructions to stop / cash / pay any check. The Bank is also entitled to ignore/ disregard /condone any request
to stop cashing/payment of a check issued by the Account Holder if the check reported lost or stolen is
presented by the first /original beneficiary.
Clause:-13 Accounts in Foreign Currency
If the account is maintained in a foreign currency other than Saudi Riyal any debit or credit made to that account
in the foreign currency is subject to the exchange rate set by the bank and the customer shall accept the risks
of operating accounts in foreign currency subject to currency value fluctuation or change and or rate determined
by the sending or receiving bank in case of transfer in or out of the country of such currency or its equivalent.
The customer shall accept taking the risk, currently and in the future, of legal and administrative changes and
charges that may occur as a consequence of currency exchange or transfer, as well as all taxes or fees
imposed by the country or banks used for such currency. And withdrawals from the account opened in that
currency take place as a transfer as adopted by the bank or wire transfer or by telex or withdrawals in cash
within the limits approved by the Bank and will bear charges and exchange rate prices.
Clause:- 14 Legal Proceedings:-
If the account becomes a subject of legal proceedings or a dispute, it is the right of the Bank to restrict or
suspend the use or access to the account and assert a lien over the credit balance until the issuance of
guidance in writing from the Saudi Arabian Monetary Agency or a court order or a binding award of
arbitration or the arrival of the concerned parties to a written agreement.  The Bank is entitled to ask the
Account Holder to pay any dues /outstanding which have not been repaid to the bank, even after closing the
account.
Clause  15 - Demise or loss or incompetence of eligibility or bankruptcy of the Account Holder:-
If the bank officially or by any other means believes or is aware of the demise of the Account Holder (one of
the holders of the account in joint accounts) - God forbids - or loss or incompetence of eligibility or bankruptcy,
the bank has the right to stop operations on the accounts and the money and deposits which are under its
possession/control. The deposits and stocks’ portfolios and investments remain as it was before the occurrence
of any of the incidents mentioned above, until the heirs are determined upon a legal instrument or appointment
of the legal guardian or the custodian or the trustee or the creditors agent or the debts liquidator who is
authorized to receive the customer’s funds upon a decision from a competent court.
Clause  16- Electronic Banking Services
1 - The holder  of Al Jazira ATM card (also referred to as / Account Holder / and hereinafter referred to as /
Card Holder) hereby agrees to the following terms and conditions governing the provision of the services of
using ATM card in the different cash and points of sales machines and Al Jazira Phone Services using their
secret / pin code. “Card Holder “means the customer or supplementary nominee who shares holding and using
the card.

الدفع لكافة أو ألي من أصحاب الحساب ، وفي حالة إستالم البنك ألي ورقة تجاریة دون تظھیر ، یعتبر البنك مفوضا بموجب ھذه 
ساب وإضافة ذلك الشیك أو الورقة التجاریة للحساب.االتفاقیة بإجراء التظھیر نیابة عن أصحاب الح

ویجوز سحب األرصدة الدائنة التي في الحساب في أي وقت من األوقات أو التصرف فیھا كلیاً أو جزئیاً بواسطة شیك أو تعلیمات 
و األوامر المستحقة الدفع خطیة موقعة  من أصحاب الحساب أو من یمثلھم جمیعاً ولن یكون البنك مسؤوالً عن التحقق من الشیكات أ

لصاحب الحساب متى كانت تلك الشیكات أو األوامر موقع علیھا من قبل صاحب الحساب، ویجوز إسترداد أو سحب مبالغ من 
الحساب بناء على أوامر أو تعلیمات أي من أصحاب الحساب المخولین بذلك وذلك بغض النظر عما إذا كان صاحب الحساب اآلخر 

ب اآلخرین على قید الحیاة في وقت الدفع، غیر أنھ إذا أعطي البنك إخطاراً خطیا عن وفاة أحد أصحاب الحساب ، أو أصحاب الحسا
فإنھ یحق للبنك أن یوقف تشغیل الحساب وأن یجمد أیة أرصدة دائنة إلى أن یتلقى البنك تعلیمات خطیة تصدر بناء على أمر المحكمة 

ب الحساب الباقین على قید الحیاة والممثلین القانونیین أو ورثة صاحب الحساب المتوفى أو موقعة من قبل صاحب الحساب أو أصحا
، وبموجب ھذا یعفي أصحاب الحساب بالتضامن واالنفراد البنك من أیة مسؤولیة  إذا قام بدفع او حجز مبالغ وفقا لھذه الفقرة.

ئنة التي یظھرھا الحساب في إستیفاء أي دین، مستحق أو یحن یجوز للبنك حق المقاصة وأن یستعمل كافة أو أي من األرصدة الدا
موعد استحقاقھ ، یكون مطلوبا من صاحب الحساب للبنك وذلك دون إخطار او  موافقة الحقة من أي من أصحاب الحساب .

ؤولیة تضامنیة أي رصید مدین ینشأ على الحساب المشترك ألي سبب من أالسباب (وأي مسؤولیة أخرى یمكن أن تنشأ) ستكون مس
وإنفرادیة لكافة أصحاب الحساب ، ولن یتم اإلعفاء من مثل ھذه المسؤولیة أو تتأثر نتیجة لوفاة أو عجز   واحد أو أكثر من أصحاب 

الحساب.
السحب على المكشوف / الشیكات المرتجعة:-7مادة 

حوبة علیھ ، وفي حالة دفع أي شیك أو أمر دفع آخر لن یقوم البنك بقبول الشیكات التي یتسبب صرفھا في كشف رصید الحساب المس
ینتج عن كشف رصید الحساب فإن على صاحب الحساب تغطیة الرصید المكشوف فوراً عند الطلب. ویعتبر كل شریك في الحساب 

یحق للبنك حسب / الحسابات المشتركة مسئوالً باإلنفراد وبالتضامن والتكافل تجاه البنك عن أي مبلغ یستحق على الحساب.  كما 
اللوائح و القوانین المعمول بھا في المملكة تسجیل جمیع الشیكات المرتجعة في نظام الشركة السعودیة للمعلومات اإلئتمانیة "سمة". 

إنھ من مسئولیات صاحب الحساب ، عندما یتم كشف حسابھ / حسابھا ، أن یقوم / تقوم بالدفع، إما نقداً أو خصماً مباشراً من أي 
اب لھ / لھا لدى أي فرع من فروع البنك، في التواریخ واألوقات المذكورة والمحددة من قبل البنك.  كما یحق للبنك وفقاً لما حس

یقرره إیقاف التعامل مع العمیل في حالة عدم إستجابتھ لتغطیة الحساب / الحسابات المكشوفة وعدم فتح حسابات جدیدة لھ / لھا إال 
مطالب بھا  بعد تغطیة المبالغ ال

استیفاء حقوق البنك / إجراء المقاصة بین حسابات العمیل : -8مادة 
یفوض صاحب الحساب البنك صالحیة القیام وبدون إخطار مسبق بوضع كافة حسابات صاحب الحساب الدائنة باللایر أو بأي عملة 

ل أي التزامات أو كفاالت أو ضمانات أو أي أو وسائل دفع أخرى وتحت تصرف البنك ودمجھا مع بعضھا إلجراء المقاصة مقاب
مبالغ أخرى تكون مستحقة للبنك على صاحب الحساب.

اإلیداعات في الحساب: -9مادة 
لن یقوم البنك بتقیید قیمة الشیكات المصرفیة واألوراق التجاریة األخرى بحساب صاحب الحساب إال بعد تأكید تحصیلھا من الجھة 

یتم ألي سبب من األسباب تقیید قیمة ھذه الشیكات بالحساب ، فإن ھذا التقیید ال یعد محققاً للدفع ما لم یتم المسحوبة علیھا . وعندما
التحصیل الفعلي لقیمتھا.

عھدة دفاتر الشیكات :-10مادة 
ر من البنك، كما أن ال یتحمل البنك أي مسئولیة عند فقدان صاحب الحساب لدفتر / دفاتر الشیكات الخاصة بھ أو أي مستند آخر صاد

البنك ال یتحمل أي مسئولیة إذا جرى استعمالھا من قبل الغیر. ویلتزم صاحب الحساب باالحتفاظ بدفاتر الشیكات وجمیع المستندات 
في مكان آمن ویتوجب علیھ فور فقدانھا إخطار البنك عبر القنوات المعتمدة. كما أن على صاحب الحساب إعادة الشیكات غیر 

ة إلى البنك في حال إقفال حسابھ مع البنك.المستعمل
الطباعة على الشیكات / استخدام الختم في التوقیع : -11مادة 

یتحمل صاحب الحساب بمفرده مسئولیة حدوث أي تغیرات على الشیكات المسحوبة من قبلھ على حسابھ والتي تمت طباعتھا بأي 
كافة المسئولیات المترتبة على سوء استخدام الختم أو التوقیع المطبوع وتقع وسیلة آلیة للطباعة كما یتحمل صاحب الحساب بمفرده

فور فقدانھا .عبر القنوات المعتمدةعلیھ مسئولیة االحتفاظ بالختم أو األختام في مكان آمن وإخطار البنك
إیقاف دفع قیمة شیك ( شیكات ) :-12مادة 

ال یحق لصاحب الحساب أن یطلب إیقاف قیمة أي شیك جرى إصداره إال وفقاً لنظام األوراق التجاریة واألنظمة األخرى الساریة 
المفعول .

وفي كل األحوال فلن یتم إیقاف صرف قیمة أي شیك جرى إصداره من صاحب الحساب ما لم یقدم صاحب الحساب إخطاراً مكتوباً 
اف صرف الشیك بسبب الضیاع أو السرقة أو إفالس المستفید أو طروء ما یخل بأھلیتھ ولن یكون طلب إلى البنك یطلب فیھ إیق

اإلیقاف نافذاً قبل علم البنك بھ والتأشیر في دفاتر حساباتھ ، كما لن یعتد بطلب اإلیقاف إال بعد توقیع صاحب الحساب على 
طلب اإلیقاف رقم الحساب ورقم وتاریخ الشیك واسم المدفوع لھ والقیمة اإلقرارات الالزمة التي یحددھا البنك، ویجب أن یوضح في

وسبب اإلیقاف، ویجب على صاحب الحساب تعویض البنك عن أي خسائر مباشرة أو غیر مباشرة أو مطالبة تنشأ عن تعلیمات 
من صاحب الحساب  طالما صاحب الحساب الخاصة بإیقاف الصرف . كما یحق للبنك  عدم قبول أي طلب بإیقاف الصرف الصادر

أن المستفید األول من قیمة الشیك قد تقدم لصرفھ فعالً 
الحسابات بالعملة األجنبیة :-13مادة 

یمكن للعمالء فتح حسابات بالعمالت المتاحة غیر الریـال السعودي وللعمیل اإلیداع والسحب بالعملة األجنبیة، وفي حالة عدم توفر 
للایر السعودي ویتحمل العمیل الرسوم والمصاریف االعتیادیة المترتبة على مثل تلك المعامالت ، إذا تلك العملة فیتم الصرف با

كانت عملة الحساب غیر اللایر السعودي فیجوز إیداع أرصدة الحساب الدائنة باسم العمیل  على أن یتحمل العمیل المخاطر لدى 
ل العمیل تحمل مخاطر التغیر القانونیة واإلداریة الحالیة والمستقبلیة التي تفرض البنوك المراسلة في بلد تلك العملة أو خارجھا، ویقب

فیما یتعلق بتبدیل العملة أو تحویلھا وكذلك جمیع الضرائب أو الرسوم التي یفرضھا بلد تلك العملة.  ویجوز السحب من الحساب 
لتحویل البرقي أو بواسطة التلكس أو بالسحب نقداً في حدود ما المفتوح بتلك العملة بواسطة حوالة بالشكل الذي یعتمده البنك أو با

یوافق علیھ البنك وبسعر الصرف والتحویل المعتمد من البنك وقت تنفیذ العملیة.
اإلجراءات القانونیة :-14مادة 

حساب وأن یوقع الحجز إذا أصبح الحساب موضوع إجراءات قانونیة أو موضع نزاع ، فإنھ یحق للبنك تقیید أو تعلیق استخدام ال
على الرصید الدائن إلى حین صدور توجیھ خطي من مؤسسة النقد العربي السعودي أو أمر محكمة مختصة أو حكم ملزم من ھیئة 

تحكیم أو وصول األطراف المعنیة إلى اتفاق خطي . یحق للبنك أن یطلب من صاحب الحساب دفع أي مستحقات لم یتم سدادھا للبنك 
ل الحساب .حتى بعد إقفا

وفاة صاحب الحساب أو فقدان أھلیتھ أو نقصانھا أو إفالسھ :-15مادة 
في حال علم البنك رسمیاً بأي وسیلة   تحملھ على االعتقاد بوفاة صاحب الحساب (أحد أصحاب الحساب في حالة الحسابات 

ق للبنك وقف التعامل على الحسابات واألموال واإلیداعات أو فقدان أھلیتھ أو نقصانھا أو إفالسھ ، فإنھ یح–ال قدر هللا –المشتركة) 
التي تكون لدیھ ، كما تبقى الودائع واالستثمارات قائمة كما كانت علیھ قبل حدوث أي من العوارض المذكورة أعاله، إلى أن یتم 

حق استالم أموال العمیل بقرار من تحدید الورثة بصك شرعي أو تعیین الولي الشرعي أو القیم أو وكیل الدائنین أو المصفي المخول
المحكمة المختصة.

الخدمات المصرفیة اإللكترونیة :-16مادة 
إن صاحب بطاقة الجزیرة الخاصة بجھاز الصرف اإللكتروني (یشار إلیھ أیضاً / بصاحب الحساب / ویشار إلیھ فیما بعد بـ)1

یة التي تحكم تقدیم خدمات إستخدام بطاقة الصراف في / صاحب البطاقة) بموجب ھذا یوافق على الشروط واألحكام التال
أجھزة الصراف المختلفة وأجھزة نقاط البیع وخدمات ھاتف الجزیرة باستعمال الرمز السري  لھا. إن عبارة صاحب البطاقة 

سوف تعني أیضاً صاحب البطاقة اإلضافیة ومن یشاركھما في حمل واستعمال البطاقة .
قم السري للبطاقة وإذا رغب صاحب الحساب أن یستخدم خدمة الھاتف المصرفي لبنك الجزیرةیقوم العمیل بإصدار الر)2

فعلیھ أن یختار ( رقم  سري) إضافي بشرط أن یكون (الرقم السري) لبطاقة الصراف اآللي مختلفاً عن (الرقم السري) 
لخدمات الھاتف المصرفي لبنك الجزیرة .

من الظروف أن یقوم بإفشاء الرمز السري للبطاقة أو للھاتف المصرفي أليال یجوز لصاحب البطاقة تحت أي ظرف )3
شخص آخر ویكون صاحب البطاقة وحده مسئوالً عن استخدامھا أو ضیاعھا ویتحمل أیة تكالیف أو مصاریف سواًء مباشرة 

طاقة بأن الرمز أو غیر مباشرة  قد تترتب بسبب وصول الرمز السري إلى علم أي شخص آخر . و إذا أحس صاحب الب
السري انكشف لشخص آخر فإنھ یجب علیھ أن یقوم فوراً بإخطار البنك وأن یقوم بتغییر الرمز السري.
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2 - The customer shall issue a PIN number for the card, and if he desires to use Al Jazira phone banking
services, he must choose an additional PIN number and the (PIN) of the ATM card must be different from the
(PIN) of Al Jazira phone banking services.
3 – The Card Holder, under any circumstances, may not disclose the PIN number or the secret code of the
ATM card or the phone services to any other person and shall be solely responsible for any use, loss, costs or
expenses, whether directly or indirectly, incurred due to the reveling of the pin number or secret code to anyone
else, If the Card Holder suspected that the PIN number or secret code is disclosed to someone else he must
immediately notifies the Bank and change the PIN number.
4 - The Account Holder must sign on the back of Al Jazira ATM card immediately upon receipt from the Bank.
5 – The ATM Card remains the sole property of Al Jazira bank and the Account Holder shall surrender and
deliver it to the Bank immediately upon demand or upon closure of account(s).
6 - The Bank may at its absolute discretion cancel the ATM card or Al Jazira Phone Services or stop using it
at any time and without prior notice to the Account Holder when bank interest so requires. The Bank reserves
the absolute right at all times and without notice to the Card Holder to refuse to act /adhere to any or all of the
instructions issued to it through the different channels. The Bank may also request from the Card Holder to
provide the telephonic instructions in writing (in the events such instructions had been identified by the PIN
number or secret code).
7- Al Jazira Bank ATM card is non-transferable and must be used by the Account Holder only. The Bank may
voluntarily, but without being obliged, record the instructions of the Card Holder via phone on recording
tapes. Accordingly the Card Holder agrees on the Bank recording his phonic instructions and the Bank may
use such recordings for any purpose it deems necessary, including using them as evidence in any legal or
judicial proceedings be instituted by or against the Card Holder or any other person, inside and outside the
Kingdom of Saudi Arabia.
8. The Bank shall not be liable for any loss or damage, or expenses may be incurred by the Card Holder as a
result of the bank's work based on any telephonic instructions recognized by the PIN number or secret code
of the phone which is owned by the Card Holder, including but not limited to the cases where the card holder
is complying with the provisions of clause (3) above. The Card Holder agrees to guarantee the bank full
protection against any loss or damage or expenses incurred by it as a result of not complying with such
instructions.
9. Subject to that, the Card Holder agrees that the Bank will not be liable for any consequential loss directly or
indirectly caused by the inability of the Card Holder to obtain the services of Bank Al Jazira for any reason,
whether it is inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. The Bank shall debit the account of the Card
Holder with the expense of any amount withdrawn or the value of any transfer or purchases or any operations
carried out through the use of the ATM card of Al Jazira Bank or through telephone banking services including
any currency exchange rate and expense and the Card Holder in all cases is fully responsible for such
operations.
10. The instructions given for obtaining Al Jazira Phone Services may be included in a separate operating
handbook subject to change by the Bank as well as the modification and deletion without a prior written or
verbal notice to the Card Holder and the Bank may also add other products and services in the future.  The
changes and amendments to the terms and conditions if found will be communicated to the Card Holder and
will be sent by the bank to the last address of  the Card Holder known to the bank as soon as it suits the means
appropriate and available to the bank information, and such  changes and amendments to the terms and
conditions will be binding to the Card Holder even if he did not receive the updated information due to change
in his address or telephone number and the bank was not informed of such changes.
11. All transactions made by the use of Al Jazira bank ATM card are subject to the permitted limits determined
by the Bank & SAMA from time to time. The Bank shall not be liable to the Card Holder for any circumstances
or any reasons of refusal or non – acceptance of Al Jazira bank ATM cards.
12. At the time the Card Holder chooses his phone PIN code, he shall not for his own protection choose
numbers that are usually associated with each other’s or successive numbers, whether descending or
ascending or common numbers such as date of birth …etc. where such figures are often simple and easy to
guess by someone else so that they can be used for dishonest purposes. To achieve more protection for the
Card Holder's own interest, he/she must choose a secret code for the phone which is quite different from code
chosen by the ATM. The bank reserves the right to stop secret code of the phone services or ATM card after
four failed attempts to obtain Al Jazira phone banking services or the ATM.
13. Accordingly, the Card Holder agrees that the Bank, from time to time, shall carry out operations based on
the phonic instructions using the Bank internal manual identification procedures without using the secret
code of the phone services. The Card Holder agrees that the Bank should not be liable or responsible for
doing or not doing such a procedure.
14. All telephonic instructions are subject to the restrictions set by the bank from time to time, whether due to
internal policy requirements or by order of the formal legislative or legal authorities.
15. The bank shall have the option at any time to charge any fee it deems  appropriate for Al Jazira phone
banking services as mentioned above and in any case, the requests for swift or Sarie transfers, and banking
checks, express or international mailing charges  etc. will be subject to normal charges which are appropriate
for the purposes of the requested service(s), accordingly the Card Holder irrevocably and unconditionally
authorizes the bank to deduct its cost/value from any of his bank accounts in the bank at the time of the
implementation of the telephonic instructions or at a later time, as it is decided by the Bank.
16. Al Jazira bank shall be entitled under its absolute authority to approve the re-issue or replacement of a
card due to loss or theft on the same terms and conditions of the first card, which can be changed from time
to time without reference to the Card Holder. The Bank reserves the right to charge a replacement and delivery
fees deducted directly from the account of the Card Holder / requester at a price determined by the Bank who
will notify the Card Holder of such deduction by SMS or detailed statement according to the applicable banking
tariff.
17. The Card Holder agrees to pay at the bank’s discretion any non-refundable amount for the ATM card
replacement due to loss or damage or for provided services such as transfer, and / or any additional card at a
price determined by Al Jazira bank and the ATM Card Holder will be notified from time to time.
18. It is possible to deposit cash or checks at Al Jazira bank ATM and the value will be added to the account
of the Account Holder, after the collection of its value, noting that the receipt issued by the ATM machine to
the Account Holder is merely a notice of depositing the checks or cash and the bank does not consider its
value unless it is actually received, collected and verified in cash or its equivalent, where the deposited checks
are accepted against collection rules only. In the case of cash, the value will be added to the account of the
Account Holder after being verified. In case of a difference between the amount deposited (as claimed by the
Account Holder) and what is verified by the bank and stated in its records, the bank records shall be reliable
and binding to the Account Holder.
19. Bank shall be entitled to cancel the ATM card or Al Jazira phone banking services or to suspend the right
to use the card at any time upon its sole discretion and without prior notice to the Account Holder when the
interest of the bank so requires.
Clause  17. Changing of Address
The address given in the application to open the account is deemed to be the address of the Account Holder,
on which he/she will be contacted and correspondences and notifications which are sent to this address shall
be deemed to have been received and bound to the owner of this account unless he / she sends a prior
written notice to the Bank informing it of any change in the address or contacts before such correspondences
or notifications are dispatched.
Clause  18. Freezing the Accounts at the Expiry Date of Identification Document(s) or Account Inactivity
Taking into account the regulations, to freeze accounts, the following procedures are applied at the expiration
of the validity of an identity document
18 - 1. Saudis Individuals

یجب على صاحب الحساب التوقیع على ظھر بطاقة الصراف اآللي لبنك الجزیرة فور استالمھا من البنك.)4

ساب بإعادتھا للبنك فوراً في أي وقت عند طلب البنك ذلك، تبقى بطاقة الصراف اآللي ملكاً لبنك الجزیرة ویتعھد صاحب الح)5
كما یتعھد بإعادتھا في حالة إغالق الحساب الجاري المرتبط بالبطاقة.

یحق للبنك إلغاء بطاقة الصراف أو خدمة الھاتف لبنك الجزیرة أو إیقاف استخدامھا في أي وقت وفقاً إلرادتھ المنفردة وبدون)6
احب الحس بق لص عار مس تخدام ھذه الخدمات   و یكون للبنك الحق المطلق في القیام دون الحاجة إش اءتھ اس اب في حال إس

ادرة إلیھ عبر القنوات المختلفة.  احب البطاقة  بتعلیق أو رفض العمل بموجب أي من أو جمیع التعلیمات الص إلخطار ص
اً أن یطلب من حامل البطاقة القیام بإعتماد أي تعلیما ت ھاتفیة خطیاً ( حتى في الحاالت التي یكون فیھا قد ویحق للبنك أیض

تم التعرف على تلك التعلیمات بواسطة الرمز السري).
اب فقط . یجوز للبنك أن یقوم)7 احب الحس تخدامھا من قبل ص راف ببنك الجزیرة غیر قابلة للتحویل ویجب اس بطاقة الص

جیل تعلیم رطة بمحض اختیاره ولكن دون أن یكون ملزماً بذلك بتس ل عبر الھاتف على أش احب البطاقة التي تص ات ص
جیالت ألي  تخدام تلك التس جیل كما ویحق للبنك اس احب البطاقة على قیام البنك بذلك التس جیل و بموجب ھذا یوافق ص تس
د  طة أو ض ائیة تكون مقامة بواس تعمالھا كدلیل خالل أي إجراءات قانونیة أو قض امالً اس روریاً ش غرض یراه البنك ض

صاحب البطاقة أو أي شخص آخر داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة.
احب البطاقة نتیجة قیام البنك بالعمل)8 اریف قد یتكبدھا ص ارة أو مص یاع أو خس ئوالً عن أي ض لن یكون البنك ملزماً أو مس

ا ري للھاتف والخاص بص امالً دون بناًء على أي تعلیمات ھاتفیة یتم التعرف علیھا عن طریق الرمز الس حب البطاقة ، ش
احب البطاقة قد تقید بأحكام المادة ( ر الحاالت التي ال یكون فیھا ص احب البطاقة على منح 3حص ) أعاله، كما ویوافق ص

البنك الحمایة الكاملة ضد أي ضیاع أو خسارة أو أضرار أو مصاریف قد یتكبدھا البنك نتیجة تقید البنك بتلك التعلیمات .
رة تنتج عن بموجب ھذا یو)9 رة أو غیر مباش ارة تبعیة مباش ئوالً عن أي خس احب البطاقة على أن البنك لن یكون مس افق ص

واًء أحدث ذلك داخل أو خارج المملكة  بب كان س ول على خدمات بنك الجزیرة ألي س احب البطاقة من الحص عدم تمكن ص
سحبھ أو قیمة أي تحویل أو مشتریات أو أي عملیات العربیة السعودیة. یقید البنك على حساب صاحب الحساب أي مبلغ یتم

راف لبنك الجزیرة أو عن طریق خدمات الھاتف المصرفي، ویكون صاحب الحساب في  تتم عن طریق استخدام بطاقة الص
كل األحوال مسئوالً مسئولیة كاملة عن ھذه العملیات.

ول على خدمات ھاتف الجزیرة قد ی10 طة البنك ) إن التعلیمات المعطاة للحص عة للتغییر بواس تقلة خاض مینھا في اتفاقیة مس تم تض
یتم إبالغ العمیل بذلك قبل  افة والتعدیل والحذف وس یف منتجات وخدمات أخرى 30باإلض اً أن یض یوم ، ویحق للبنك أیض

اح وف یتم تبلیغھا لص روط واألحكام إن وجدت س تقبل، إن التغیرات والتعدیالت التي تدخل على الش بطاقة ب الفي المس
ل مع  ب توفر معلومات التواص یلة التي یعتبرھا البنك مالئمة حس طة البنك على آخر عنوان لھ أو بالوس الھا بواس وإرس
بب تغییر في عنوانھ أو أرقام ھاتفھ  دون تبلیغ  تلم التبلیغ بالتغییرات بس تكون ملزمة لھ حتى لو لم یس احب البطاقة وس ص

بمعلوماتھ ووسائل التواصل معھ.البنك خطیا و تحدیث سجالت البنك
موح بھا والتي یقررھا البنك من حین آلخر )11 راف لبنك الجزیرة للحدود المس تخدام بطاقة الص ع العملیات التي تتم باس تخض

اب في حال عدم قبول  احب الحس ئولیة تجاه ص عودي . وال یتحمل البنك أي مس ة النقد العربي الس س والمقررة من قبل مؤس
لبنك الجزیرة ألي سبب من األسباب.بطاقة الصراف

في وقت قیامھ باختیار الرمز السري للھاتف الخاص بھ ، یتم تنبیھ صاحب البطاقة لحمایتھ إلى ضرورة عدم اختیار األرقام )12
ا باً مالتي عادة ما تكون مصاحبة لبعضھا أو األرقام المتتالیة سواًء صعوداً أو ھبوطاً .. إلخ ، حیث إن مثل ھذه األرقام غال

احب الخدمة /  تعمالھا بدون معرفة أو موافقة ص خص آخر بحیث یمكن اس طة ش یطة وقد یمكن تخمینھا بواس تكون بس
ري للھاتف یكون مختلفاً عن  اً باختیار رمز س احب البطاقة أن یقوم أیض لحة ص اب، لتحقیق حمایة أكثر فإن من مص الحس

اإلضافة لما ورد یحتفظ البنك في الحق بأن یوقف الرمز السري للھاتف الرمز الذي اختاره لجھاز الصراف اإللكتروني.  وب
بعد أربع محاوالت فاشلة تتم الحصول على خدمات ھاتف الجزیرة وبطاقة الصراف اآللي.

تعمال الرمز)13 بموجب ھذا یوافق حامل البطاقة على أن  للبنك من وقت آلخر القیام بتنفیذ التعلیمات الھاتفیة وذلك دون اس
یة العمیل اإلحترازیة و المعتمدة داخلیاً بالبنك، كما یوافق الس ري للھاتف ویقوم البنك إجراءات التعرف والتحقق من شخص

صاحب البطاقة على أن البنك لن یكون مسئوالً عن قیامھ أو عدم قیامھ بمثل ھذا اإلجراء.
سإن جمیع التعلیمات الھاتفیة سوف تكون خاضعة للقیود التي یضعھا البنك)14 سیا سبب مستلزمات ال سواًء ب ة من وقت آلخر 

الداخلیة أو بأمر من سلطة رسمیة.
یوم على األقل بإبالغ العمیل في حال فرض أي رسوم یراھا مناسبة بالنسبة لخدمات ھاتف الجزیرة30سیقوم البنك قبل )15

لشیكات البنكیة .. إلخ . سوف تكون المنوه عنھا أعاله.  وعلى كل حال فإن طلبات الحواالت التلیجرافیة وسند الطلب وا
خاضعة للرسوم المعتمدة والمقررة ألغراض تحصیل مثل ھذه المبالغ ، فإن صاحب البطاقة بموجب ھذا یفوض البنك 

تفویضاً غیر قابل للنقض بخصم قیمتھا من أي من حساباتھ البنكیة الموجودة لدى البنك وذلك في وقت قیام البنك بتنفیذ ما 
لیمات الھاتفیة أو في وقت الحق حسب ما یقرر البنك. جاء في التع

یحق لبنك الجزیرة تحت سلطتھ المطلقة الموافقة على إعادة إصدار بطاقة بدیلة بسبب الفقدان أو السرقة بنفس الشروط)16
سب نك حواألحكام الخاصة بالبطاقة األولى والتي یمكن أن تتغیر من وقت إلى آخر بعد الرجوع للعمیل. كما یحتفظ الب

التعرفة البنكیة بحق فرض رسوم استبدال أو إصدار بدل فاقد أو تالف تخصم من حساب حامل بطاقة الصراف اآللي حسب 
نظام التعرفة الصادر مؤخراً بتعمیم مؤسسة النقد والذي سیخطر بھ حامل البطاقة قبل اإلصدار.

لي الخاص بالبنك وسیتم إضافة القیمة إلى حساب صاحبمن الممكن أن یتم إیداع النقد أو الشیكات في جھاز الصراف اآل)17
الحساب وذلك بعد تحصیل قیمتھا ، علماً بأن اإلیصال الذي یصدره جھاز الصراف اآللي إلى صاحب الحساب ما ھو إال 

لمودعة برسم اإشعار لھ بإیداع النقد أو الشیكات والبنك ال یكون ملزماً بقیمتھا إال بعد تحصیلھا حیث انھ یتم قبول الشیكات
التحصیل فقط . وفي حالة النقد فإن القیمة ستضاف إلى حساب صاحب الحساب بعد التحقق منھا . وفي حال وجود اختالف 

بین المبلغ المودع (حسب إقرار صاحب الحساب) وبین ما تبینھ سجالت البنك تعتمد سجالت البنك وتكون حجة قاطعة 
وملزمة لصاحب الحساب.

اء بطاقة الصراف اآللي أو الجزیرة خدمات الھاتف المصرفي أو تعلیق الحق في استخدام البطاقة في أيیحق البنك إللغ)18
وقت بناء على تقدیره ودون إخطار مسبق لصاحب الحساب عندما مصلحة البنك یتطلب ذلك

تغییر العنوان:-17مادة 
ذي سیتم عن طریقھ مراسلتھ علیھ ، وتعتبر المراسالت یعتبر العنوان الوارد في طلب فتح الحساب ھو عنوان صاحب الحساب ال

والتبلیغات التي تتم عن طریق ھذا العنوان ملزمة لصاحب ھذا الحساب ما لم یبلغ البنك خطیاً بأي تغییر طرأ على عنوانھ أو أرقام 
اإلتصاالت و الھواتف قبل إرسال تلك المراسالت أو التبلیغات.

نقضاء صالحیة مستند الھویة :تجمید الحسابات عند ا-18مادة 
مع مراعاة األنظمة لتجمید الحسابات سوف یتم إتباع اإلجراءات التالیة عند انقضاء صالحیة مستند الھویة .

األفراد السعودیون :18-1
بي السعودي) علىیوماً (أو حسب ما تقرره مؤسسة النقد العر90سیقوم البنك بتجمید كافة الحسابات لألفراد السعودیین عند انقضاء 

نھایة صالحیة الھویة الوطنیة أو الھویة الشخصیة واألوراق الثبوتیة الخاصة بصاحب الحساب ما لم یقدم صاحب الحساب أوراقاً 
ثبوتیة مجددة للبنك.

األفراد غیر السعودیون :2-
الحیة اإلقامة للوافد العادي، البطاقة سیقوم البنك بتجمید كافة الحسابات والتعامالت لألفراد غیر السعودیین عند انقضاء ص

الدبلوماسیة للدبلوماسیین، وجواز السفر أو الھویة الوطنیة لمواطني مجلس التعاون الخلیجي ما لم یقدم أیاً منھم تجدیداً لھویتھ كل 
جب إقفال الحساب یوماً (أو حسب ما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي) من انقضاء صالحیة الھویة ی180بحسب وضعھ وبعد 

ونقلھ إلى األرصدة غیر المطالب بھا ومراعاة استیفاء أي التزامات قائمة على صاحب الحساب أثناء وبعد ھذه المدة.
الحسابات المشتركة :18-3

حیةفي حال الحسابات المشتركة سواًء كان تشغیلھا یتم بتوقیع منفرد أو مشترك ، فإن للبنك الحق في تجمیدھا متى انتھت صال
البطاقة الشخصیة ألي من مالكي الحساب .

الحسابات الشخصیات اإلعتباریة / لغیر األفراد:18-4
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The Bank will freeze all the accounts of Saudi individuals and entities or their authorized
signer(s) after 90 days (or as approved by the Saudi Arabian Monetary Agency) from the
expiration of the validity of the Account Holder identification papers unless he/she submits
renewed identification papers to the bank.
18 - 2. Non-Saudis Individuals
The Bank will freeze all accounts and transactions of non-Saudis individuals at the expiration
day of the normal expatriate residence permit, the diplomatic card for diplomats and passport
for citizens of the Gulf Cooperation Council.  Unless any of them submits a renewal of his/her
identity after 180 days (or as approved by SAMA), from the expiration date.  The account(s)
should be closed and transferred to the unclaimed assets and taking into account that any
commitments of the Account Holder are recovered, during and after this period.  The
customer must be present in person with all identity proofs to collect the unclaimed funds.
18-3. Joint Accounts
In the case of joint accounts, if it is operated with joint signature or single signature, the Bank
has the right to freeze these accounts when any of the Account Owners’ ID card validity is
expired.
18-4. (PEP) / Non -Individual Accounts
The Bank will freeze all accounts and transactions of PEP persons / entities/corporates and
legal authorities/bodies at the expiration of 90 days (or as instructed by the Saudi Arabian
Monetary Agency) from the expiration of the validity of the document necessary for running
business activity (license and commercial register  ...etc.), unless the Account Holder submits
a renewal of that document or any official documents proving that it is in the process of
renewal.
Authorities of managers and authorized signatories on the accounts of companies will be
suspended, in addition to the owners of individual establishments /enterprises   and freeze
their authority at the expiration of the validity of their identification papers. In the case of joint
accounts, whether their operation is upon several or joint signature, the bank has the right to
freeze them when the ID card of any of the owners of the account or the document necessary
for conducting the activity is expired.
18-5.  Account Non-Activity
The account(s) will be Dormant if the customer didn’t perform any transaction on the
account(s) for a period of 24 months. After the elapse of five years, and will be moved to
abandoned accounts after 15 years with no activity
Clause 19-1. Account Closure
19 - 2. The Bank may, without prior notice and to the extent permitted by SAMA instructions
close the account / accounts at any time, and send, by mail, a notice to the Account Holder
accompanied by a bank check in the amount of the account remaining balance(if any).
19.2. The Bank upon its sole discretion will close and return the balance to the Account Holder
when addressing suspended problems of auditing and verification of accounts holder identity
or beneficiary(s) and not be able to solve these problems.
19-3. The Bank will close the account in the absence of an initial deposit after 90 days as
instructed by the Saudi Arabian Monetary Agency) or if no transaction or balance for four years
from the date of opening the account. The bank will notify the account holder one month
before the closure on the last address provided to the bank.
19-4. In case Account holder want to close the account and end the deal with the bank, He
must write a letter of requesting to close the account and return all non-use checks and ATM
cards and card account number and the bank will be destroyed in front of the Account holder
and return the account balance amount to the Account holder.
Clause 20. Language
The Arabic language is the primary/ authorized language in the interpretation of these Terms
and Conditions as well as any other agreement has been entered into between the bank and
the Account Holder.
Clause 21. Authorizations and Confidentiality of Information
21 - 1. The Account Holder gives any person / company an irrevocable authorization to provide
the Bank, as it requires, any information / credit data related to the Account Holder.
21 - 2. The Account Holder gives the bank an irrevocable authorization to exchange the
recorded information in this agreement with any third party in addition to any future transaction
based on this agreement.
Clause 22. General Instructions
22-1. The Bank operates in accordance with written instructions issued by the Account Holder
and subject to the terms and conditions of this agreement and must be written in Arabic or
English and legible, clear and unambiguous and signed by the Account Holder.
22 - 2. Upon receipt of instructions that are unclear or conflicting with the terms and conditions
of this agreement, the Bank should not implement, unless the Bank is convinced of its clarity
and consistency.
22-3. The Bank, its agents, correspondents, officials and staff shall not bear any liability to the
Account Holder / Holders for any reason beyond the reasonable control of the Bank.
22 - 4-1. The Account holders must pay any amount due on the date notified by the bank.
Method of payment will be cash or direct constraint on your account at any branch of the bank.
22 - 4 - 2. Also, I the undersigned agree to provide Bank AL-Jazira with any information or
data requested me to establish my account / for review / to manage and authorized the bank
to get whatever needs of information
about me and my account mentioned or any other my account part of Saudi Information credit
(SMH) and / or to disclose my information and said my account or any other account my part
has to Saudi credit Information (SMH) and / or any other party approved by the Saudi Arabian
Monetary Agency
Clause 23 - Law & Specialization
It is understood and agreed that in the event of a dispute or disagreement on these Terms and
Conditions, This conflict / dispute be competent judicial point of the Kingdom of Saudi Arabia.
Clause 24 - Adoption
I, hereby, the Account Holder and beneficiary acknowledge and declare the following:-
A- I have read, understood & will abide by the terms and conditions and other provisions of this
account opening agreement.

یوماً 90سیقوم البنك بتجمید كافة الحسابات والتعامالت للشخصیات والھیئات االعتباریة عند انقضاء 
الالزمة لمزاولة نشاط (أو حسب تعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي) على نھایة صالحیة الوثیقة 

العمل ( الرخصة والسجل التجاري وما إلى ذلك) ما لم یقدم صاحب الحساب تجدیداً بتلك الوثیقة 
لمزاولة النشاط أو أي مستند رسمي یثبت أنھا في طور التجدید .

سیتم تعلیق سلطات المدیرین والمفوضین بالتوقیع لحسابات الشركات باإلضافة إلى مالكي المؤسسات 
الفردیة وتجمید صالحیتھم عند إنتھاء صالحیة الھویات الشخصیة واألوراق الثبوتیة الخاصة بھم.  في 

حالة الحسابات المشتركة، سواًء كان تشغیلھا یتم بتوقیع منفرد أو مشترك ، فإن للبنك الحق في تجمیدھا 
زم لمزاولة النشاط.متى انتھت صالحیة البطاقة الشخصیة ألي من مالكي الحساب أو المستند الال

الحساب الغیر نشط :5-18مادة 
سنوات 5شھراً بدون أي عملیة مدینة على الحساب و بعد مرور 24یكون الحساب راكداً اذا مضى 

عاماً 15سیتم تصنیف الحساب غیر مطالب بھ و یتم نقل الحساب الى األرصدة المتروكة اذا مضى 
بدون أي حركة على الحساب 

فال الحساب :إق-19مادة 
یحق للبنك وبدون إشعار مسبق وفي حدود ما تسمح بھ تعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي19-1

إقفال الحساب / الحسابات في أي وقت ، وعند إقفال الحساب / الحسابات یقوم البنك بإرسال إشعار إلى 
الحساب (إن وجد).صاحب الحساب بواسطة البرید مصحوباً بشیك مصرفي بالرصید الباقي في 

سیقوم البنك وبناًء على تقدیره المطلق، بإقفال الحساب وإعادة الرصید إلى صاحب الحساب عند19-2
مواجھة مشاكل معلقة خاصة بالتدقیق والتحقق من الحسابات أو أصحابھا أو المستفیدین منھا وال یتمكن

البنك من حل ھذه المشاكل.
یوماً حسب تعلیمات مؤسسة90في حال عدم وجود إیداع أولي بعد سیقوم البنك بإقفال الحساب19-3

النقد العربي السعودي) من تاریخ فتح الحساب.
في حال رغبة العمیل بإقفال الحساب وإنھاء التعامل مع البنك فإنھ یتعین التقدم بخطاب خطي19-4

اآللي وبطاقة رقم الحساب بطلب قفل الحساب وإعادة كافة الشیكات الغیر مستخدمة وبطائق الصراف 
وسیقوم البنك بإتالفھا أمام العمیل ویتم تسلیم كامل المبلغ الموجود في الحساب.

یحق للبنك رفض طلب إقفال الحساب في حالة إرتباط الحساب المطلوب  قفلھ بخدمات مالیة19-5
وخصم أوراقنشأت على قوة ھذا الحساب ووجوده كإصدار خطابات ضمان وفتح إعتمادات مستندیة

تجاریة تتطلب إستمرار الحساب.
بعد فتح الحساب واإلیداع فیھ والسحب منھ واصبح رصید الحساب صفرا واستمر لمدة اربع19-6

سنوات دون رصید فإن البنك سیقوم بإقفال الحساب مالم یكن علیھ أي إرتباطات مالیة تتطلب  
إستمراره. 

اللغة :-20مادة 
اللغة األساسیة والمرجحة في تفسیر ھذه الشروط واألحكام وكذلك أي اتفاقیة أخرى إن اللغة العربیة ھي

میلسیقوم البنك بتوفیر نسخة باللغة اإلنجلیزیة عند طلب الع–تم إبرامھا بین البنك وبین صاحب الحساب 

التفویضات وسریة المعلومات :-21مادة 
لحصول على بیانات سجلھ االئتماني من الشركةیفوض صاحب الحساب البنك تفویضاً نھائیاً با21-1

السعودیة للمعلومات االئتمانیة ( سمة ) او أي جھة مرخصة أخرى  داخل وخارج المملكة عند قیامھ 
بالتقدم بطلب منتج او خدمة تستدعي الحصول على ھذه البیانات.

سجلة في ھذا االتفاقصاحب الحساب یعطي البنك تفویض ال رجعة فیھ لتبادل المعلومات الم21-2
مع أي طرف ثالث باإلضافة إلى أي عملیة في المستقبل بناء على ھذا االتفاق.

تعلیمات عامة :-22مادة 
یعمل البنك بمقتضى التعلیمات الكتابیة الصادرة من صاحب الحساب والخاضعة ألحكام22-1

العربیة أو اإلنجلیزیة ومقروءة وشروط ھذه االتفاقیة ویجب ان تكون ھذه التعلیمات مكتوبة باللغة
وواضحة وغیر مبھمة وموقعة من صاحب الحساب.

فإنھ لن یتمعند استالم البنك تعلیمات غیر واضحة أو متضاربة مع أحكام وشروط ھذه االتفاقیة 22-2
تنفیذھا ما لم یصل البنك إلى قناعة توضح ھذا الغموض والتضارب.

سلوه ومسئولوه وموظفوه أي مسئولیة تجاه صاحب / أصحابال یتحمل البنك ووكالؤه ومرا22-3
الحساب أو الغیرألي سبب خارج عن سیطرة وإرادة البنك المعقولة. 

یتوجب على صاحب / أصحاب الحساب القیام بدفع أي مبلغ مستحق في التاریخ الذي 22-4-1
على حسابكم لدى أي فرع من یخطرون بھ بواسطة البنك. طریقة الدفع ستتم نقداً أو بالقید المباشر 

فروع البنك.
كما أنني الموقع أدناه اوافق على تزوید بنك الجزیرة بأي معلومات أو بیانات یطلبھا مني 22-4-2

لتأسیس حسابي لدیھ / أو لمراجعتھ / أو إلدارتھ وأفوضھ بأن یحصل على ما یلزمھ أو یحتاج إلیھ من 
أي حساب آخر یخصني لدیھ من الشركة السعودیة معلومات تخصني أو تخص حسابي المذكور أو 

للمعلومات االئتمانیة (سمھ) و / أو أن یفصح عن المعلومات الخاصة بي وبحسابي المذكور أو أي 
حساب آخر یخصني لدیھ للشركة السعودیة للمعلومات اإلئتمانیة (سمھ) و / أو ألي جھة أخرى توافق 

علیھا مؤسسة النقد العربي السعودي.
القانون واالختصاص:-23مادة

من المفھوم والمتفق علیھ بأنھ في حال وقوع نزاع أو خالف بشأن ھذه الشروط واألحكام، فإن الفصل 
في ذلك النزاع/ الخالف یكون للجھة القضائیة المختصة بالمملكة العربیة السعودیة.

إقرار :-24مادة 
لقد قرأت وفھمت وسوف التزم بالشروط بھذا  اقر انا صاحب الحساب والمستفید منھ بما یلي :)أ

االتفاقیة والخاصة بفتح الحساب واألحكام في ھذه
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B- I am not legally prohibited from dealing with and that all the information and data I provided
herein are true and reliable.
C- I declare, admit/acknowledge that I am the only legitimate and legal beneficiary of the current
account.
D- I declare that I am and will be liable before the competent authorities for the funds deposited
to my account(s) whether they were deposited by me personally or by others with or without
my knowledge.  I am and will be liable whether or not I subsequently dispose personally of
these funds but failed to formally report to the bank the existence of such funds in my
Account(s).
E- I confirm that the funds deposited in my account(s) are from a legal and legitimate source
and that they are free from counterfeiting.  I also agree that if the bank receives from me any
counterfeited notes (amount), I will not be compensated or refunded for the counterfeited
amount detected and received by the bank.
F- I declare that I understand and commit to update my personal information/data when
requested by the bank or every three years and not to exceed five years.  I also undertake to
provide a renewed Identification before its expiry date and acknowledge that if I failed to update
my data and or Identification, the bank will block/freeze and suspend my account until I comply
with this article.

لمقدمة ھنا ھي اقانونیا من التعامل مع البنوك وأن جمیع المعلومات والبیانات أنا غیر محظور)ب
حقیقیة وموثوق بھا

سلطات لأمام اىتبمسئولیأعترف أنني المستفید المشروع والقانوني الوحید من الحساب الجاري)ت
أو بدونىبعلمىیا أو التي یودعھا الغیر في حسابودعھا شخصاالمختصة عن األموال التي 

إذا ما تصرف بھا ھو شخصیا فیما بعد أو لم یتصرف بھا ولكنھ لم یبلغ عنھا رسمیا عند ىعلم
أنھ علمھ بوجودھا في حسابھ. كما یقر بأن األموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة و

مسئول عن سالمتھا من التزییف والتزویر, وأنھ إذا استلم البنك منھ (العمیل) أیة أموال مزیفة 
أو مزورة فإنھ ال یحق لھ استردادھا أو التعویض عنھا. 

بالتزامھ بالقیام بتحدیث بیاناتھ عندما یطلب منھ البنك ذلك  وخالل أي فترة (یحددھا البنك) )ث
سنوات ، كما یلتزم صاحب الحساب بتقدیم  مستند إثبات ھویتھ على  أال  تزید عن خمس 

انتھاء صالحیتھ ،  بعلمھ بأن البنك سیجمد الحساب إذا لم یلتزم بذلك. الرسمي المجدد قبل    

إقرار: 
Declaration:

I, the undersigned hereby declare that :
 information given above is true and correct
 I have read, understood & will abide by the

terms and conditions and other provisions of
this account opening agreement.

أنا الموقع أدناه أقر :
 صحیحة و دقیقةبأن المعلومات أعاله
 باطالعي على الشروط و األحكام المرفقة

موافقتي علیھا و 

Customer Name : __________________________ اسم 
ل:___________________________________العمی

Specimen Signature Card : التوقیع : بطاقة نموذج 

Date: ____________________________ التاريخ:________________________________

For Bank Only : الستخدام البنك فقط :

Staff Name: ___________________________ اسم الموظف: ____________________________

Signature: …………………………………………………………………………………. التوقیع : 

Branch Manager Name: ________________ اسم مدير الفرع: 
______________________________:

Signature: …………………………………………………………………………………. وقیع : الت
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