
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

: أطراف االتفاقية
ً
 أوال

 . الطرف األول 1

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

 . وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 الطرف الثاني .2

 1املعلومات الشخصية

     االسم الرباعي باللغة العربية:

     االسم الرباعي باللغة االنجليزية:

 أنثى  ذكر                            الجنس:

  الجنسية:

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

  مكان امليالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي املستوى التعليمي:

 بيانات الهوية الشخصية

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

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

           رقم الهوية:

  مكان اإلصدار:

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

 معلومات التواصلالعنوان الوطني و 

بيانات العنوان 

 :2الوطني 

 الرقم االضافي الرمز البريدي اسم املدينة اسم الحي اسم الشارع رقم املبنى

 

 
     

           الجوال:رقم هاتف 

           :3رقم هاتف املنزل 

  البريد اإللكتروني:

 العنوان في بلد األم

 الرمز البريدي صندوق البريد رقم الوحدة الشارع املدينة الدولة

 

 
     

 إضافيةتواصل معلومات 

     االسم الرباعي باللغة العربية:

  :نوع العالقة/صلة القرابة

           الجوال:رقم هاتف 

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



 

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

           :4رقم هاتف املنزل 

 5معلومات الوظيفة

  اسم جهة العمل:

  املسمى الوظيفي:

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

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

 املاليةاملعلومات 

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

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

:
ً
 < مقداره شهريا

 غير ذلك: .................... استثمارات أسهم إيجارات :6نوع الدخل اإلضافي

:
ً
  مقداره شهريا

 حجم الحركة املتوقعة على الحساب:
 سحب إيداع

  

 متفرقةأسئلة 

 
ً
 ال نعم ؟7هل أنت أحد املعرفين سياسيا

؟
ً
 ال نعم هل لديك قرابة مع أحد املعرفين سياسيا

 معلومات الحساب

  ما هو الغرض من فتح الحساب؟

 8مشترك منفرد نوع الحساب:

  :9عملة الحساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 إن وجد. 4
 إن وجدت. 5
 إن وجد. 6
 اململكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى املنظمات الدولية ويشمل ذلك املناصب أو الوظائف التالية: الشخص املكلف بمهمات عامة عليا في 7

الدول، واملسؤولون  ات التي تملكهارؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو املسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار املسؤولين التنفيذيين في الشرك .أ

 البارزون في األحزاب السياسية.

 رؤساء ومديرو املنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة. .ب
حفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد، كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج  في الحساب كل شريكيتم تعبئة االتفاقية من  8

ُ
ضمن بحد أدنى على يتبشكٍل مستقل، وت

 منه. لية الصرفة كل شريك من الحساب وآسبن
 .البنكيتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب املتاح لدى  9
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: األحكام والشروط العامة
ً
 ثانيا

 . تمهيد1

 على  .أ
ً
 ونظاما

ً
، وُيعدُّ أحكام وشروطورد في هذه االتفاقية من  مااتفق الطرفان وهما بكامل األهلية املعتبرة شرعا

 
ً
 التوقيع على هذه االتفاقية من الطرف الثاني قبوال

ً
 . لهاتاما

ذات العالقة كنظام مكافحة  واللوائح لألنظمة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه االتفاقية، تخضع هذه االتفاقية .ب

والتعليمات الصادرة عن املؤسسة كقواعد  ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، غسل األموال

 .الحسابات البنكية

 ُيعد التمهيد أعاله جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية. .ج

 . التعريفات واإليضاحات2

 عريفاتتال .أ

 منها مالم ي -أينما وردت في هذه االتفاقية-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
ً
السياق خالف  قتض  املعاني املبينة أمام كال

 ذلك:

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

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

ً
أو تم التوقيع  والذي وقع أصالة

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

 .بالوكالة على هذه االتفاقية في حال الحساب املشترك

 مؤسسة النقد العربي السعودي. املؤسسة:

حقوق والتزامات لكال الطرفين، وتشمل ويترتب عليه سجل محاسبي ينشأ بموجب هذه االتفاقية،  الجاري:الحساب 

 لألنظمة واألعراف امل البنك االحقوق وااللتزامات قيوًدا محاسبية يقوم به
ً
 .صرفيةطبقا

 اإليضاحات .ب

 في هذه االتفاقية، مالم يتقض  السياق خالف ذلك:

(اإلشارة إلى االتفاقية هي  .1
ً
( والبند )ثانيا

ً
( إشارة إلى البند )أوال

ً
قية، ويشمل ذلك ما يجري ومالحق االتفا والبند )ثالثا

 خر.تعديالت أو إضافات قد تتم من وقت إلى آعليها من 

 للتقويم الهجري. .2
ً
 اإلشارة إلى األعوام والشهور هي إشارة إليها وفقا

 حقوق والتزامات الطرفين. 3

أوامره  االتفاقية يلتزم الطرف األول بفتح حساب جاري للطرف الثاني، وبذل العناية الالزمة لتنفيذد إبرام هذه ر  بمج .1

 ينشأضرر على الحساب في حدود األنظمة والقواعد واألعراف املصرفية، وال يتحمل الطرف األول املسؤولية عن أي 

 عن تنفيذ هذه األوامر.
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املودعة في الحساب الجاري ملصلحته، مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني يحق للطرف األول االستفادة من املبالغ  .2

 على خالف 
ً
من هذه املبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني املطالبة بأي أرباح عن ذلك مالم يتفق الطرفان صراحة

 .ذلك

حال  بالغ الطرف األول حظر على الطرف الثاني استخدم الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إيُ  .3

 دون اعتراضه على أي 
ً
وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، وُيعد مرور )ثالثين( يوما

 .عملية بمثابة موافقة وتأكيد على سالمتها

  استيفاء األول  للطرف يحق .4
ً
 بالتعرفة يخلُّ  ال  وبما- إليه يقدمها التي الخدمات مقابل الثاني الطرف من محدًدا رسما

 إلى الرجوع دون  مباشرة قيدها وله ،-عنها صادرة عالقة ذات أخرى  تعليمات أي أو  املؤسسة عن الصادرة البنكية

ن، الثاني الطرف  .اإللكتروني وموقعه فروعه عبر  الرسوم بكافة محدثة قائمة نشر  األول  الطرف على ويتعي 

فرض ضرائب أو  مصروفات أية الثاني الطرف يتحمل .5
ُ
  مفروضة كانت سواء الحكومة قبل من ت

ً
 تفرض قد أو  حاليا

 
ً
 .مستقبال

ون  الجوال هاتف لرقم النصية الرسائل عبر  الثاني الطرف األول  الطرف ُيحيط .6  :باآلتي االتفاقية هذه في املد 

 .حدوثها فور  الجاري  الحساب على املنفذة العمليات كافة .أ

ر  عند أو /و قبل .ب   -وجدت إن- الثاني الطرف من قيامها الالزم اإلجراءات إيضاح مع الحساب حالة تغي 
ً
 تفاديا

 .حالته لتغير 

يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته املدونة في هذه االتفاقية حال تحديثها أو  .7

رها، وي  من انتهاء الهوية الشخصية دون  جوز تغيُّ
ً
، تحديثها من قبل الطرف الثانيللطرف األول بعد مرور )تسعين( يوما

على الطرف الثاني تحديث معلوماته املدونة في هذه االتفاقية كل )خمس(  نبغيتجميد الحساب الجاري. كما ي

 لتجميد ؛سنوات كحد أقص ى، أو عند طلب الطرف األول 
ً
 .حسابه تفاديا

 ومعلوماته املحدثة الخاصة بهة لى بيانات الهوية الشخصيالحصول عب ول للطرف األ  موافقتهثاني طرف الال نحمي   .8

 املوافقة، كما يمنحه خرى موثوقة ومستقلةمن خالل الخدمات املقدمة من مركز املعلومات الوطني أو أي جهات أ

، وإدراج بياناته االئتمانية لدى 10هائتماني عن وطلب تأسيس سجلاملعلومات االئتمانية الخاصة به بالحصول وجمع 

 ي  من الجهات املرخصة بتقديم خدمات املعلومات االئتمانية.أ

 في حدود  .9
ً
يجوز للطرف األول في حال إخالل الطرف الثاني بهذه االتفاقية اتخاذ إجراء معين حسبما يراه مناسبا

 األنظمة والقواعد واألعراف املصرفية.

إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن، ويجوز للطرف األول رفض طلب إقفال للطرف الثاني  .10

وخصم أوراق تجارية  ةالحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندي

حساب الجاري وعدم إيداع أي تطلب استمرار الحساب، كما للطرف األول إقفال الحساب عند فتح الوغيرها مما ي

 من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيًنا ومن ثم السحب منه 
ً
مبالغ مالية به ملدة )تسعين( يوما

 وأصبح رصيد الحساب صفًرا ملدة )أربع( سنوات.

 أو إرسال منشورات تسويقية للخ يجوز للطرف األول  .11
ً
دمات واملنتجات التي إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفيا

 .التسويقيةعدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل  هذا األخير  يما لم يبد  إلى الطرف الثاني يقدمها 

                                                                 
 إذا لم يوجد لديه سجل ائتماني. 10
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طلب إرسال كشف  لهاالطالع على كشف حسابه من خالل الخدمات املصرفية اإللكترونية، كما  طرف الثانيلل .12

 .فاقية أو إلى أي عنوان آخر يحددههذه االتعنوانه الوطني املوضح في بريده اإللكتروني أو  لىإحساب 

أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية  طرف الثانيفي حال علمه بوفاة ال طرف األول يقوم ال .13

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

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

14.  
ُ
في أي وقت دون  ويجوز للطرف األول  ،بمثابة حساب واحد طرف األول لدى ال طرف الثانيعد جميع حسابات الت

  بينهاأن يجري مقاصة طرف الثاني الرجوع إلى ال
 
 يه.ة علوخصم املبالغ املالية ملقابلة أي التزامات حال

ر أو أهمل في إخطار الطرف اآلخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما التعذر بعدم علمه ال يجوز للطرف الذي قص   .15

 باإلخطار أو عدم وصوله إليه.

 عن بصمة اإلبهام وا كفيف البصر إذا استخدم الطرف الثاني  .16
ً
لختم الشخص ي فإن ذلك التوقيع الشخص ي عوضا

 دون أدنى مسؤولية على الطرف األول.صية وبناًء على رغبته واختياره و يكون على مسؤوليته الشخ

 .11ال يتم قبول أي تحويالت صادرة إلى خارج اململكة العربية السعودية ألي منظمات غير هادفة للربح .17

تأخير أو عدم تسليم الحوالة للمستفيد بسبب خطأ ال يتحمل الطرف األول أي مسؤولية اتجاه الطرف الثاني عند  .18

أو عطل يحصل في األنظمة التقنية خارج عن إرادته، أو عدم اكتمال معلومات املستفيد، أو عدم وجوده، أو ألي 

سبب آخر خارج عن إرادة الطرف األول. كما يجوز للطرف األول إجراء قيود عكسية على الحساب في حال تم إيداع 

الغ بالخطأ أو مبالغ زائدة في حساب الطرف الثاني نتيجة خطأ تشغيلي من الطرف األول أو خطأ في أو تحويل مب

 .، وذلك دون الرجوع على الطرف الثاني والحصول على موافقتهالتقنية األنظمة

  بالعملة األجنبية السعر املعتمد لدى الطرف األول لتبادل العمالت األجنبية. جميع اإليداعات والسحوبات ُيطبق على .19

 الرصيد الدائن املتوافر في الحساب فيما ُيخص الحسابات املشتركة، ُيعد  .20
ً
 للنسب املحددة لطرفيه كشركاء ملكا

ً
وفقا

ويحق للطرف  الحساب ألي سبٍب كان.الناش ئ في الرصيد املدين  ل الشركاءلكل منهم في هذه االتفاقية، كما يتحم  

أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية األول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء 

 من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما. اإلدارية،
ً
 أو استالمه بالغا

 دم قابليته للتنفيذ إلى بطالن بقية بنود هذه االتفاقية.ال يؤدي بطالن أي بند من بنود االتفاقية أو عدم نظاميته أو ع .21

طبق األحكام والشروط املنقحة من  .22
ُ
يجوز للطرف األول إعادة النظر بهذه االتفاقية وتنقيحها من وقت إلى آخر، وت

ي تاريخ نشرها على موقع الطرف األول اإللكتروني. وينبغي على الطرف األول إحاطة الطرف الثاني بأي تغيرات ف

من الطرف  األحكام والشروط قبل )ثالثين( يوم عمل على األقل، وُيعد عدم االنسحاب من هذه االتفاقية موافقة

رات  .الثاني على التغيُّ

 هذه االتفاقية.أشير إليه في تظل هذه االتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين وفق ما  .23

كحد أدنى من تاريخ ( سنوات ملدة )عشر طرف الثانياملستندات املرتبطة بحساب الاالحتفاظ بكافة طرف األول لل .24

 االتفاقية.انتهاء 

                                                                 
الجهة الوحيدة املخولة باستالم أي تبرعات إغاثية أو خيرية هـ بأن مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 09/05/1436( وتاريخ 55871يقض ي األمر امللكي الكريم رقم ) 11

 إليصالها إلى محتاجيها في خارج اململكة العربية السعودية.
ً
 أو أهليا

ً
 أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا
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ودي، وإذا ة أي نزاع ينشأ بين األطراف بشكٍل تم تسويظمة اململكة العربية السعودية. وتتخضع هذه االتفاقية ألن .25

، يحق ألي طرف من األطراف إحالته إلى الجهة
ً
 القضائية املختصة. تعذر حل النزاع وديا

 . الخدمات واملنتجات املقدمة املرتبطة بالحساب الجاري 4

 

ن  ترتبط بالحساب الجاري منهاُيقدم الطرف األول للطرف الثاني عدد من الخدمات واملنتجات  ما هو موضح أدناه. لالستفادة منها يتعي 

ن ع الخاصة بكل خدمة/منتج التي ستظهر له  األحكام والشروطليه قراءة على الطرف الثاني التأشير عليها من القائمة أدناه، كما يتعي 

 مستمر عبر موقع الطرف األول اإللكتروني: ، واالطالع عليها بشكٍل 12عند استخدام املنتج/الخدمة ألول مرة

بطاقة صرف آلي الهاتف املصرفي املصرفية اإللكترونية  شيكاتدفتر 
 

 . تعهدات وإقرارات الطرف األول 5

 م الطرف األول للطرف الثاني التعهدات واإلقرارات اآلتية:قد  يُ 

 اإلفصاح والشفافية.بمبدأ  ، وااللتزاموإنصاف في جميع مراحل العالقة بينهما بعدٍل  املعاملة .1

فصح عنه حماية خصوصية املعلومات وعدم استخدامها إال ألغراض محددة ومهنية، ويستثنى من ذلك ما يُ  .2

 لألنظمة والضوابط ذات العالقة.الطرف األول 
ً
 للجهات الحكومية املختصة وفقا

 . تعهدات وإقرارات الطرف الثاني6

 م الطرف الثاني للطرف األول التعهدات واإلقرارات اآلتية:قد  يُ 

 من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة. .1
ً
 أنه غير ممنوع نظاما

ودع في حسابه بعلمه أو دون علمه سواًء تصرف بها هو أنه مسؤول أمام الجهات  .2
ُ
املختصة عن األموال التي ت

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

ً
 شخصيا

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

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

حق الطرف األول في تجميد الحساب أو إحدى املبالغ املقيدة فيه في حال االشتباه بأن املبالغ ناتجة عن عمليات  .4

 احتيال مالي.

 أنه املستفيد الحقيقي من الحساب. .5

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

في اململكة العربية السعودية وأن جميع التحويالت التي يقوم بها هي ألشخاص وجهات معروفة لديه وألغراض 

 شخصية ومعروفة ومشروعه.

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

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

 :13اإلقرار الضريبي .8

                                                                 
حقق إطالع  للبنكيجوز  12

ُ
 .اإللكتروني املوقعمية نشر الشروط واألحكام املحدثة عبر على الشروط واألحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة، مع أه العميلاتباع وسيلة أخرى ت

عتمد من قبل نظام االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون املقيمون في ا البنكيقوم  13
ُ
 .لخارج "الفاتكا"بإضافة نموذج اإلقرار الضريبي امل



 

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

: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع
ً
 ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثل الطرف األول عبأ من قبل ي  

  اسم املمثل

 صورة طبق األصل للهوية   

 التوقيع مطابق   

 التوقيع

 

  التاريخ

 

 

          
رقم 

 الهوية

 طرف الثانيتوقيع ال

 

 

 

 الرجاء التوقيع أعاله )لغرض مطابقة التوقيع(

 

 

 

 الرجاء التوقيع أعاله

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

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

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

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

 

الهويةصورة   



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 14االتفاقية الحقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ل له ذلك. عن الطرف الثاني إبرام االتفاقيةعند  14  من قبل الوكيل أو الولي/الوص ي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخو 



 

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

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

 مع الطرف الثاني نوع العالقة

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

 15املعلومات الشخصية

     االسم الرباعي باللغة العربية:

     االنجليزية: االسم الرباعي باللغة

 أنثى  ذكر                            الجنس:

  الجنسية:

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

  مكان امليالد:

 غير ذلك جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي املستوى التعليمي:

 بيانات الهوية الشخصية

 هوية إقامة ةهوية وطني نوع الهوية:

           رقم الهوية:

  مكان اإلصدار:

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

 معلومات التواصل

بيانات 

العنوان 

 :16الوطني 

 الرقم االضافي الرمز البريدي اسم املدينة اسم الحي اسم الشارع رقم املبنى

      

           رقم هاتف الجوال:

           :17رقم هاتف املنزل 

 البريد اإللكتروني:

 
 

 18معلومات الوظيفة

  اسم جهة العمل:

  املسمى الوظيفي:

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

 

 

 

 

                                                                 
 وفق ما هو ُمدون في الهوية الشخصية. 15
 وفق ما هو ُمسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. 16
 إن وجد. 17
 إن وجدت. 18



 

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

 19. صورة الهوية الشخصية2

 

                                                                 
 .بالعميل وفق نموذج صورة الهوية الشخصية الخاص 19


