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طلب تحويل مالي
Funds Transfer Application
Branch:

: فرع

Settlement :Debit Account

 خصماً من حسابنا لديكم: التسديد

Currency العملة

Account

0

0

0

رقم الحساب لديكم

0

Transfer Details:
Currency

تفاصيل التحويل
العملة

Amount

المبلغ

Amount in Words

المبلغ باألحرف

Beneficiary information

معلومات المستفيد

Clients Name

: اسم العميل

Clients Address
& phone number:

عنوان ورقم هاتف
:العميل

Clients
Account Number:

:رقم حساب العميل

Clients Bank Details

Signature:

معلومات بنك العميل

:التوقيع

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

I/We agree to the terms and conditions on the reverse and for Alistithmar Capital Company to collect related fees

نواف��ق عل��ى الش��روط واألح�كام ال��واردة بالخل��ف وكذلك عل��ى أن تحصل ش��ركة االس��تثمار اكبيت��ال عل��ى المصاري��ف المتعلقة

لالستعمال الداخلي
عالقات العمالء
: ختم مطابقة التوقيع
المجموع
Total
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رسوم التحويل

Transfer Fees

................................................ : التوقيع
المعادل

Equivalent

................................................ : االسم

سعر الصرف
FX Rate

المبلغ والعملة

Amount & Currency

Alistithmar For Financial Securities & Brokerage Company ش��ركة االس��تثمار ل�لأوراق الماليـ��ة والوس��اطـة
Alistithmar Capital (ICAP) is a Saudi Closed Joint Stock Company )األستثمار اكبيتال) شركة سعودية مساهمة مقفلة
Licensed by Capital Market Authority of Saudi Arabia (11156-37( ترخي��ص هيئ��ة الس��وق المالي��ة الس��عودية رقم
Paid up capital SR 250,000,000  رأس الــــــــمــــــــأل الــــــــمـــــــدفـــــــوعC.R. 1010235995 ت.س
Please refer to back of this form Original White: BankPink: Branch Yellow: Client

تجري هذه العملية وفقا للشروط التالية
 حيث يجري الدفع وبسعر التحويل,  يجوز للشركة أن تدفعه للمستفيد بعملة البلد, إذا تم طلب التحويل هذا بعملة غير عملة البلد الذي يرسل إليه طلب التحويل1.1
 إال إذا اتفق المستفيد مع هذا الدفع على استالم المبلغ بشلك آخر بعد,الخاص بالشراء الساري في ذلك الوقت للتحويالت التي يقوم بها البنك او اي وسيط اخر

.تسديد جميع النفقات المتعلقة بهذا الدفع

 ولن تكون الشركة مسئولة عن أي أخطاء أو تقصير أو تأخير أو إغفال يصدر,يحق للشركة إستعمال أي بنك أو أي وسيط آخر في ما يختص بطلب التحويل هذا2.2
 كما ولن تكون الشركة وال أي بنك او أي وسيط آخر مسئول عن أية خسائر أو ضرر ناتجين عن أخطاء أو تأخير في إرسال أو تسليم اية خطابات أو وثائق أو,عنهم
 أو ناتجين عن اإلخفاق في العثور على المستفيد أو ارتاكب االخطاء في التعرف على اسمه أو ناتجين عن حرب,تعليمات أو عن اإلخفاق في إرسالها أوتسليمها

 أو رقابة أو حصار أو ثورة أو هيجان أو شغب عام أو عن أي نظام أو رسوم أو إجراء قانوني بتأجيل الديون او قرارت أو امر الزامي صادر عن,معلنة أو غير معلنة

 ال سلطة للشركة عليه وال سلطة ألي بنك او اي, او ناتجين عن أي سبب آخر أي اكن,  أو أي واكلة عنها, شرعية او واقعية,سلطة عامة أو حكومة داخلية أو اجنبية
وسيط اخر عليه أيضا سواء بالنسبة للتحويل المبين على هذه الصفحة او ألي تحويل تقوم به الشركة لغرض توفير هذا الصرف األجنبي الذي قد يتطلبه تسديد

.طلب التحوبل هذا علما بأنكم تتحملون جميع مثل هذه المخاطر

.يحق للشركة أن تخصم من أي حساب للمشتري مبلغا يعادل نفقات أي خدمات تتعلق بهذا الطلب وتدفع ألي بنك أي وسيط آخر3.3
. وطالبتم باسترداد المبالغ ستبذل الشركة جهدها إلشعار البنك وأي وسيط آخر معني بإلغاء العملية, ًإذا لم يجري كما هو متعارف عليه مصرفيا

.أ4.4

 يتم رد المبالغ إليكم بقيمة السعر السائد بالنسبة للعملة األجنبية, إذا تم التحويل هذا بعملة البلد الذي صدر إليه التحويل وتمكنت الشركة من إلغاء التحويل.ب
 على أنكم تتحملون اية خسائر تنتج في سعر الصرف أو التغيرات أو تدهور,في الماكن الذي صدر إليه طلب التحويل هذا خالل الوقت الذي يتم فيه ذلك الرد
 إال اذا حصلنا على اثبات مقنع لنا بعدم إتمام الدفع المطلوب وإن طلب القيام بمثل هذا,العملة االجنبية المعنية شريطة انه لن يكون ذلك الرد مطلوبا
 وأن أي جزء, او سيتم فرضها على الحساب الذي يسحب منه الطلب المذكور, الدفع لم يعد قائما وأنه ليست هناك نفقات قائمة بموجب مثل هذا الطلب

يجري تقييده على الحساب المذكور أو يحدد لتسديده يكون تحت تصرفنا المطلق وأن جميع مصروفات البرقيات والمصروفات األخرى المتعلقة بطلب التحويل
 وشريطة ايضا أنه عندما يكون مثل هذا الرد مطلوب بموجب هذا الطلب ولن تكون هناك سوق في الماكن الذي جرى فيه إصدار هذا, سوف تتحملونها

.التحويل لمثل هذه العملة األجنبية التي قد تكون مطلوبة في التحويل فإن التزامنا بإعادة المبلغ لن يكون قائما إال في حالة وجود مثل هذا السوق

THIS TRANSACTION IS MADE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS
1.

If this order is expressed in a currency other than that of the country to which the order is transmitted, the Company may opt to

pay to the payee in the currency of the country where payment is effected at the then buying rate of exchange for transfers of the
bank or any other agent of other instrumentality making the payment, unless the payee by arrangement with such payer receives
payment in some other form upon paying all charges of such payer in connection therewith.

2.

The Company may use any bank or any other instrumentality in connection with this order, and Company shall not be liable

for any of their errors, defaults delays or omissions. Neither Alistithmar Capital nor any bank or any other agent or other
instrumentality shall be liable for any loss damage from errors or delays in the transmission or delivery of messages, documents
or instructions, or failure of transmission or delivery thereof, or resulting from failure to locate, or error in identifying the named

payee, or resulting from declared or undeclared war, censorship, blockade, revolution, insurrection, civil commotion, or from any
law, decree, moratorium, regulation, compulsion or control of public authority of domestic or foreign government, de jure or de

facto, or any agency thereof, or resulting from any other cause whatsoever beyond the control of Alistithmar Capital or bank or

any other agent whether in connection with the transfer ascribed of the face hereof or in connection with any transfer undertaken
by Alistithmar Capital for the purpose of making available such foreign exchange as may be called for to meet this order, all such
risks being assumed by the applicant.
3.

The Company may debit any account of the applicant for the amount of any service charges related to this application and paid to
any bank or any other agent or other instrumentality.

4. A. If the payment herein requested is not effected and a refund is requested by the applicant The Company will endeavor to notify
the bank or any other agent or other instrumentality.

B. If this order is expressed in the currency of the country to which it was issued, and the Company was able to cancel the

transaction, refund will be made in such currency, but otherwise company’s only liability shall be to make refund to you at the
current market value of the foreign currency in the place to which this order is issued at the time such refund is made, any loss

due to fluctuation in the rate of exchange or to Impairment of destruction of the foreign currency in question being assumed
by you provided that such refund may not be effected unless and until we are in receipt of proof satisfactory to us that the

payment requested has not been made, that the order for such payment is no longer operative, that no charge by virtue of

such orders exists or will be made against the account upon which said order is drawn, and that any portion of said account
debited or earmarked for payment thereof is at our free disposal, all cable and other expenses in connection therewith to be
borne by you, and provided further that, if at that time when such refund would otherwise be refund hereunder there is no

market in the place to which this order issued for such foreign currency as may be called for in the order, Company obligation
to make refund shall not accrue unless and until suck a market exists.

