
   الفرع   التاريخ نوع الشركة 

 –  ليمعلا تامولعم  –  لوألا ءزجلا

 تحت التأسيس مقيم  غير مقيم  بيانات اإلقامة 

  االسم بالكامل (االسم حسب جواز السفر) 

 بلد التأسيس 

 تاريخ التأسيس اليوم/ الشهر / السنة 

 رقم الرخصة / التسجيل 

 تاريخ اإلصدار 

 صادرة من قبل 

 رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة 

 امارة تسجيل ضريبة القيمة المضافة 

 نوع الشركة 

 نوع الشركة 

 نوع الشركة 

 

  محدودة   ةمسؤوليشركة/ مؤسسة فردية ذات 

 محدودة   ةمسؤوليشركة ذات 

 شركة مساهمة عامة 

 شركة مساهمة محدودة 

 محدودة أو مؤسسة خارجية  ةمسؤوليمؤسسة منطقة حرة/ شراكة / شركة ذات 

 شركة اجنبية / فرع شركة اجنبية 

 شراكة عامة / شركة تضامنية محدودة باألسهم 

 أخرى 

 تفاصيل نشاط الشركة 

  العنوان الفعلي 

  صندوق البريد  مكتب/ وحدة رقم 

  المبنى الشارع 

  المدينة  الدولة 

   وقع اإللكتروني الم  

العنوان البريدي (إذا اختلف عن العنوان الفعلي) 

 صندوق البريد  مكتب/ وحدة رقم 

 المبنى الشارع 

 المدينة  الدولة 

 بيانات المفوض بالتواصل 

     االسم  

    ) الرئيسي 1رقم المحمول (

    ) الثانوي 1رقم المحمول (

    رقم الهاتف 

    رقم الفاكس 

                  البريد اإللكتروني 

 
  بالتوقيع والمخولونبيانات المالكين االفراد، المالك المستفيدون النهائيون  -الجزء الثاني

 االسم  الجنسية   % الملكية 

                   

                   

                   

                   

ACCOUNT OPENING FORM
BUSINESS BANKING

طلب فتح حساب الشركات
الخدمات المصرفية ل�عمال 

نوع الشركة  



 نوع الشركة 

 
 
 

   باسحلا عون –   ثلاثلا ءزجلا

 درهم  وروي إسترليني جنيه   أخرى  نوع الحساب 

     حساب جاري 

     حساب توفير

     وديعة تحت الطلب

   لانوشانرتنإ يك وأ يب كنب ىدل باسح حتف نم ضرغلا

 نشاط تجاري  استثمار   تسهيالت ائتمانية

  الوديعة  المبدئية     أخرى (يرجى التحديد) 

   ةيفاضإ ةيكنب تامدخ

    نعم    ال دفتر شيكات (ينطبق على الحسابات الجارية فقط)
   الفرع    توصيل طريقة استالم دفتر الشيكات 

 
   رارقإ

أنني   ىـموجبه  أنا  قــق إقــر  وفــد  الشـرأت  واألح ــهمت  المــروط  الحــ كام  على  الخدم ــســطبقة  أو  ات  ــابات 
ربية  ــغة العــلـبال   حررت  سواء  ها ،ـــتزام بـــاالل  أوافــق عــلى  اهيلــع   قـــفاوأ يتلا و  اهترتـــية التي اخــصرفـــالم

 أو اإلنجليزية.  
ا لل ـــف ساب وـــتح ح ــونال ف ــترناشـــن بي أوكي انــطلب م ــ حن نــأنا / ن قر  ـــن     امــكاله .ـــذكورة أعــبيانات المــقـً

ــ يحة وكــــمقدمة صح ــمعلومات ال ـــلى أن ال ــع سابات  ــــمة للحا ـــكام العــ شروط واألحــقينا ال ــتل  لقد   و ، ةلماــ
المـــوالخ لــدمات  أوكي  صرفية  البنك    إنترناشونال بي  موقع  الى  بالرجوع  سنقوم    ي اإللكترون(البنك). 

 حديثات أو تعديالت طارئة ــلمعرفة أي ت
غير مباشر  بشكل مباشر /  رناشونالإنت  يكوأ يب عم ةيفرصملا انتاباسح مدختسن نل اننأ ىلع ديكأتلل بتكأ

ألي معامالت تتعلق بأنشطتنا في أي دولة خاضعة للعقوبات ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  
األجنبية/ األمم المتحدة/ االتحاد   لوصألا ةبقارم بتكم /ةدحتملا تايالولا /ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تابوقع

ا عدم التعامل بشكل مباشر / غير مباشر مع أي أفراد أو كيانات خاضعة   UKHMTو األوروبي و   نؤكد أيضـً
 للعقوبات.

إلجراء   ثالث  أي طرف  يطلبها  قد  بتقديم أي معلومات  للنقض  غير قابل  بشكل  البنك  نفوض   / أفوض 
طلبات  الفور على  على  سنرد  أننا  على  والتأكيد  الرجوع إلينا  دون  المحلية   / األجنبية  بالعملة  المدفوعات 

 للحصول على أي معلومات إضافية 
حالة عدم امتثالنا ألي من التعهدات المذكورة أعاله ، فسيحق للبنك بعد ذلك اتخاذ أي  أقر / نقر بأنه في  

الحصر إغالق / تقييد خدمات   ا على الفور، والذي يجب أن يشمل على سبيل المثال ال  ـً إجراء تراه مناسب
 الحساب دون أي إشعار أو إشعار مسبق

ا بتعويضك وإعفائك من الضرر فيما يتعلق بأي مسؤولية أو خسارة أو ضرر أو مصاريف  أتعهد / نتعه د أيضـً
 من أي نوع قد تتعرض لها بسبب عدم امتثالنا لهذه الرسالة 

وتوقيعنا على هذه الصفحة هو إقرار بالتوقيع على   فرادأقر / نقر برؤية جميع أقسام نموذج فتح حساب األ
 جميع الصفحات 

أفوض / نفوض البنك بموجب هذا باستخراج تفاصيل / ملف بيانات االئتمان الخاصة بنا من شركة االتحاد  
 ى أهليتنا االئتمانية للمعلومات االئتمانية و / أو البوابات التنظيمية األخرى للوصول إل

 www.bokintl.ae المتوفرة في موقع البنكيرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام التفصيلية 
 

  في كل المعامالت مع البنك)  لالستعمال(التوقيع تعليمات توقيع الحساب 

  فرديا مجتمعين            أخرى (يرجى التحديد) 

 
   عيقوتلاب ضوفملااسم  Signature  عيقوتلا Company Stamp   ةكرشلا منخ

 

 

 

 

 

 

  ) تأكيد مدير العالقات/ موظف البنك(الستخدام البنك فقط 

                  االسم 

                  التاريخ 

                  التوقيع

 

Sr.
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