طلــب فــتـح حســـاب
حساب متفرع للشركات والمؤسسات

Account Opening Application
Sub Accounts for corporate and Est.
Date: .................................................. : التاريخ

Branch Name:.......................................................................... : اسم الفرع
Branch Code:........................................................................... : رقم الفرع
السادة البنك العربي الوطني
...................................................................... إشارة إلى حسابنا لديكم رقم
 نأمل أن تفتحوا لنا حساب فرعي حسب المعلومات المذكورة أدناه، )(الحساب الرئيسي

M/S Arab National Bank
We refer to our account with ANB # ……………………………………….…………...
(Main Account), kindly open a Sub Account in our name as per the below information:

المؤسسة/ اسم الشركة

Company / EST Name
تاريخ االنتهاء
Expiry Date

مكان اإلصدار
Issue Place

تاريخ اإلصدار
Issue Date

رقم السجل التجاري
CR. No.

تاريخ االنتهاء
Expiry Date

مكان اإلصدار
Issue Place

تاريخ اإلصدار
Issue Date

رقم الترخيص
License No.

كشف الحساب
Account Statement

عملة الحساب
Account Currency

نوع الحساب
Account Type

طريقة استالم الدخل

Receiving Method

مصادر الدخل للحساب

Source of Income

قيمة العمليات المتوقعة خالل سنة

Expected value of opertions during the year
قيمة الحواالت الواردة
Incoming Remittances
Value

عدد الحواالت الواردة
Incoming Remittances
Volume

الغرض من فتح الحساب الفرعي
The purpose of opening sub account

قيمة الحواالت الصادرة
Outgoing Remittances
Value

عدد الحواالت الصادرة
Outgoing Remittances
Volume

NO ال

قيمة السحوبات
Withdrawls Value

قيمة االيداعات
Deposits Value

Yes نعم
هل انت المستفيد الحقيقي من الحساب

Are you the beneficial owner of the account

اذا كانت إجابتك (ال) اذكر معلومات المستفيد الحقيقي من الحساب

If No. Please indicate the beneficial owner details

: االسم

Name:

: طبيعة العالقة بالمستفيد

Nature of relation with the beneficiary:
ID Number :

: رقم الهوية

Place of Issue

: مكان االصدار

Date of Issue :

: تاريخ االصدار

Expiry Date :

: تارخ االنتهاء

I/We, the undersigned, acknowledge and agree that the Sub Account shall be governed
by the same terms and conditions as in the Main Account Opening Agreement signed
by me/us to the effect that both the Sub and Main Accounts be treated equally. I/We
further declare that neither the Sub Account nor any other account I hold shall be used
for any purposes other than those for which the account(s) was/were opened. I/We
declare that financial, non- financial address and contact details provided in the Main
Account Opening Agreement are true and valid, and have not been changed or
modified in anyway. Furthermore, I/We undertake to promptly notify the bank of any
changes or modifications thereto. We further confirm that we have read, understood
and accepted all the terms, conditions and provisions of this Account Opening
Agreement.
مطابقة التوقيع
Signature
verified

توقيع المفوض
Customer Signature

نوافق على أن هذا الحساب الفرعي يخضع/نقر و أوافق/ أقر، الموقعون أدناه/نحن الموقع/أنا
للتعهدات وا لشروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب الرئيسي الموقعة من قبلنا وبحيث يسري على
نستخدم/نتعهد بأن ال أستخدم/ و أتعهد، الحساب الفرعي ما يسري على الحساب الرئيسي
 كما، يخصنا لغير الغرض الذي فتح من أجله/الحساب الفرعي أو أي حساب آخر يخصني
نقر بأن البيانات المالية وغير المالية والعناوين وأرقام الهواتف المذكورة في اتفاقية فتح/أقر
نتعهد بإشعار البنك/ و أتعهد، الحساب الرئيسي صحيحة ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل
 كما نُقر بأننا اطلعنا على اتفاقية فتح الحساب وفهمنا.حال حدوث أي تعديل أو تغيير لها
.محتوياتها وأحكامها ووافقنا عليها
مطابقة التوقيع
Signature
verified

اسم المفوض
Authorized Name

توقيع المفوض
Customer Signature

اسم المفوض
Authorized Name

مصدر التفويض

مصدر التفويض

الستعمال البنك فقط

For Bank Only
Sub Account

رقم الحساب المتفرع

Employee ID

الرقم والمسمى
الوظيفي

Operation Officer
Signature
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اسم الموظف
التوقيع

CIF

رقم ملف العميل

Employee ID

الرقم والمسمى
الوظيفي

Employee Name
Signature
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اسم الموظف
التوقيع
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