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 .……… / ISL رقم الترخيص السابق حساب مصرفي قائم   حساب مصرفي جديد 
انات مقدم الطلب :أواًل :   بي

  االسم

  الرقم الشخصي

  الصفة

  جهة العمل  المسمى الوظيفي

  أرقام االتصال

  اإللكترونيالبريد 

  العنوان

ًا: البنك المراد فتح الحساب الخاص بجمع المال اني ي القائم ث  : به أو رقم الحساب البنك
 

  اسم البنك 

ي  رقم الحساب البنكي   IBAN الدول

اً  الث التوقيع على الحساب البنكي  ث  : : المخولون ب

التوقيع ي نموذج التوقيع المخولون ب  الرقم الشخص

            أساسي -األول سم اإل

اني              مشترك -اإلسم الث

الث              مشترك -اإلسم الث

 

 . التوقيع أعاله  إرفاق نسخ من البطاقات الذكية لجميع المخولين ب
 

 تعهد
 

أحكام المرسوم بقانون رقم )  اإللتزام ب اه ب ا الموقع أدن أن تنظيم جمع المال لألغراض العامة والئحته التنفيذية، وأتحمل كافة المسئوليات  2013( لسنة  21أتعهد أن بشـ

الوزارة برقم الحساب المصرفي المخصص إل ى مخالفتهما. كما أتعهد بتزويد الجهة المختصة ب الغ المحصلة فور فتحه ، وحضور الدورة والتبعات المترتبة عل يداع المب

ي موعد أقصاه  ص لهم . وأتعهد كذلك بموافاة الوزارة بتفاصيل ومستندات عمليات الجمع أو الصرف ف ص.  اً يوم 15التدريبية اإللزامية للمرخ اريخ انتهاء الترخي من ت

ال ي تثبت أن المب ائق والمستندات الت الوث ي الغرض وأتعهد بموافاة الوزارة ب غ المحولة أو المستلمة قد سلمت للجهة المعنية وأن التبرع المصرح به قد استخدم ف

ال ، وأتعهد  الذي صدقت عليه الوزارة ي حال استقب العلم المسبق للتبرع أن أتقدم لملئ النماذج المخصصة لذلك من الخارج األموالأو إرسال  ف وأن ال يتم استالمها  ب

ي أي وقت والسماح لمأموري طريق التحويالت البنكية فقط تكون عن أو إرسالها نقدًا أو عبر الصرافة وأن  ي حال طلب الوزارة لها ف ، وأتعهد بتقديم الملفات المالية ف

ي أي وقت. ى أوجه الصرف ف ابعين للوزارة لمعاينتها أو اإلطالع عل ي الت  الضبط القضائ

 

  االسم
 التوقيع

 

  الرقم الشخصي

  التاريخ  الصفة

 


