طلب فتح حساب شخصي
(أفراد & أسماء أعمال مملوكة ألفراد)

االسم

Name

رقم العميل

Customer No.

نوع الحساب

Account Type

1

أرغب /نرغب بفتح حساب بإسمي/بأسمائنا وفقا للتفاصيل المبينة أدناهـ:
التاريخ

 02.......... / ........ / .........م

الفرع:

بيانات احلساب:

استثمار
ادخار
نوع الحساب :جاري
(برجاء التحديد)...............
عملة أخري
درهم أماراتي
يورو
لاير سعودي
دوالر أمريكي
العملة :جنيه سوداني
(الرجاء التحديد) .........................................
أخري
قاصر
شراكة
مشترك
طبيعة الحساب :فردي
في حالة الحساب المشترك وحساب الشراكة يتم تعبئة استمارة منفصلة للشركاء اآلخرين ،وللمتقدمين القصر يتم إرفاق طلب ولي األمر
(إن كانت اإلجابة نعم نرجو كتابة الرمز االئتماني)..........................................................:
ال
هل لديك رمز ائتماني :نعم
إن كانت اإلجابة بال يتم ترميز العميل ورمزه االئتماني هو )................................................................................................ :
(في حال كان المستفيد شخص آخر الرجاء تحديد من هو وطبيعة العالقة):
شخص آخر
المستفيد الحقيقي من الحساب :صاحب الطلب
....................................................................................................................................................................
البيانات الشخصية( :نشكركم علي وقتكم لتزويدنا ببياناتكم الشخصية والتي تساعدنا في تقديم خدمات أفضل لكم)

الرجاء كتابة االسم رباعيا باللغتين العربية واالنجليزية
االسم الرابع
االسم الثالث
االسم الثاني
االسم األول
اللغة
عربي
First Name
Second Name
Third Name
Last Name
Language
انجليزي English
أخري (برجاء التحديد) .............
قاصر
اآلنسة
الدكتور
السيدة
اللقب :السيد
الرقم الوطني..................................................................................................................................................... :
اسم الشهرة (إن ُوجد) ........................................ :الجنسية ...............................:بلد اإلقامة.......................................:
/
/
تاريخ الميالد:
مكان الميالد:
مطلق
أرمل
أعزب
الحالة االجتماعية:متزوج
اسم الوالدة (رباعي):
عدد األفراد الذين تعولهم من األطفال..................................................... :
عدد الذين تعولهم من الكبار (زواج/آباء/غيرهم)..........................................:

اسم الزوجة/الزوجات /الزوج( :رباعيا)
.............................................................:1
.............................................................:0
.............................................................:3
.............................................................:4
غير مقيم بالسودان
حالة اإلقامة :مقيم بالسودان
ال
هل تحمل جنسية أو إقامة رسمية أجنبية :نعم
إن كنت تحمل جنسيات أوإقامات أجنبية برجاءتحديدها :الجنسية (.................... )1الجنسية ( ................. )0الجنسية (................... )3
االقامة ( .................... )1االقامة ( ................. )0االقامة (.................. )3
(حدد)................................................:
أخري
رخصة قيادة
جواز سفر
نوع هوية مقدم الطلب :بطاقة قومية
رقم الهوية ....................... :مكان اإلصدار ..................... :تاريخاالصدار........./......../......:تاريخ االنتهاء............/......../...... :

رقم الجنسية .................................... :رقم الحساب المصرفي الدولي -آيبان  – (IBANإن وجد.................................................:
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوي
المستوي التعليمي :أساس
(الرجاء التحديد) ....................................................................................
أخري
دكتوراة
المهنة :موظف
طالب

عمل حر
بدون عمل

ربة منزل
حرفي
(الرجاء التحديد).......................................................... :

رجل/سيدة أعمال
أخري

إن كانت اإلجابة بنعم نرجو التوضيح:
ال
هل تنضوي تحت أي اتحاد مهني (أطباء ،قوات نظامية ،محامين ،عمال... ،الخ نعم
 ..........................................................................الرقم الوظيفي /المهني.................................................................:
مدة العمل في الوظيفة الحالية.....................................................:
اسم جهة العمل....................................................... :
(الرجاء التحديد)..................................................
أخري
موظف
رئيس قسم
مدير
الوضع الوظيفي:
(إن كانت اإلجابة بنعم نرجو التوضيح):
ال
هل تشغل عضو مجلس إدارة ألي جهة؟ نعم
.....................................................................................................................................................................
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ال
نعم
هل تشغل أو سبق أن شغلت أي منصب سياسي أو حكومي أو منصب رفيع المستوى:
لو كانت اإلجابة نعم نرجو ذكر المنصب ..................................................................................................................... :
هل يوجد من أقربائك من الدرجة األولي (األبوان،األخوة،األبناء،األزواج) من يشغل أي منصب سياسي أو تنفيذي أو حكومي (رفيع المستوي):
ال
نعم
لو كانت اإلجابة نعم نرجو ذكر المنصب.................................................................................................................... :
(برجاء التحديد) .....................................................
أخري
ايجار
مع األهل
ملك
نوع السكن:
ال
هل تملك سيارة :نعم

بيانات متعلقة بطبيعة النشاط:

إن كانت اإلجابة بنعم كم يبلغ إجمالي الراتب الشهري................................:جنيه
ال
هل لديك راتب شهري ثابت :نعم
ال
هل لديك نشاط تجاري أو استثماري (مساهمات/اسم عمل/رخصة تجارية.../الخ)  :نعم
(إن كنت اإلجابة نعم رجاء قم بتعبئة البيانات أدناهـ):
االسم التجاري (عربي)........................................................................................................................................ :
االسم التجاري (إنجليزي)...................................................................................................................................... :
رقم التسجيل...................... :بلد التسجيل ...................... :الرقم الضريبي.......................... :تاريخ التأسيس...........................:
مصدر /مصادر أموال فتح الحساب (يمكن وضع عالمة علي أكثر من خيار):
(رجاء التحديد).....................
أخري
ميراث
مدخرات شخصية
عوائد استثمارية
عوائد تجارية
راتب
مصدر /مصادر أموال تغذية الحساب (يمكن وضع عالمة علي أكثر من خيار):
(رجاء التحديد)..................................
أخري
ايجارات
عوائد استثمارية
عوائد تجارية
راتب
كم يبلغ إجمالي الدخل السنوي المتوقع من كافة مصادر تغذية الحساب ( ................................................................. :جنيه سوداني)
إجمالي حجم العمليات المتوقعة في الحساب شهريا (سواء بالجنيه أو بالعمالت األجنبية مقومة بالجنيه):
من  320221الي 000222جنيه
أقل من  320222جنيه
أكثر من  1220222جنيه
من  000221الي  1220222جنيه
تصنيف نوع االيداعات المتوقعة وفقا لعملة الحساب أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية (شهريا):
نوع العملية

شيكات

نقدا

تحويالت مالية

المبالغ المتوقعة (خالل شهر)
ال

هل لديك حسابات مصرفية في بنوك أخري (داخل أو خارج السودان) :نعم
أوال :داخل السودان:
 - 1اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :
 - 0اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :
 - 3اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :
ثانيا :خارج السودان:
 - 1الدولة........................:اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :
 - 0الدولة........................:اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :
 - 3الدولة........................:اسم البنك ......................................:الفرع ......................... :نوع الحساب.................... :

بيانات االتصال:
عنوان المنزل
(العنوان الدائم)

عنوان جهة العمل

إن كانت اإلجابة نعم أرجو توضيح اآلتي:

البلد........................:الوالية.............................:المحلية.........................:المدينة................................:
الحي ......................:المربع..................... :الشارع  ................... :رقم العقار............ :رقم الطابق...........:
رقم الشقة..................:صندوق البريد .....................:الرمز البريدي........................... :
أقرب معلم بارز ......................................................................................................................
الوالية............................:المحلية.......................:المدينة.........................:الحي.................................:
المربع ......................:الشارع........................... :رقم العقار................... :رقم الشقة........................... :
صندوق البريد ...........:الرمز البريدي ........... :الموقع األلكتروني (إن وجد)............................................. :
أقرب معلم بارز .....................................................................................................

عنوان اإلقامة الحالي
(أو وفقا لجواز السفر لغير السودانيين)

المدينة.......................... ....:الحي....................................:المربع.....................................:
الشارع .................................................................. :رقم العقار..................................... :

أقرب معلم بارز ..................................................................................
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الجوال
تلفون العمل

أرقام التلفونات

(............................................... )0(.............................................. )1
(............................................... )0( ............................................. )1

رقم الفاكس
البريد األلكتروني الشخصي
البريد األلكتروني الخاص بالعمل
بيانات أقرب األقربين :االسم....................................................:مكان العمل....................................................................:
البلد....................:الوالية.....................:المحلية.......................:المدينة...................:الحي.....................:
عنوان منزل أقرب
 .المربع........... :الشارع  ................... :رقم العقار.................. :رقم الطابق ...........:رقم الشقة..................:
األقربين (العنوان
صندوق البريد .................:الرمز البريدي.......... :البريد األلكتروني.........................................................:
الدائم)
أقرب معلم بارز .....................................................................................................
أرقام تلفونات أقرب األقربين

الجوال
تلفون العمل
تلفون المنزل

(................................................. )0(................................................)1
(................................................. )0(................................................)1
(................................................. )0(................................................)1

بيانات الشخص المفوض بإدارة الحساب:
تعليمات التفويض ..................................................................................................................................................:
.......................................................................................................................................................................
اسم الشخص ال ُمفَ َوض:
نوع ورقم الهوية
ال توجد
هل توجد حدود لمبلغ التفويض :توجد
الجوال ()1
إن كانت اإلجابة نعم حدد المبلغ األقصي للتفويض....................................:
الجوال ()0
البلد........................:الوالية.............................:المحلية.........................:المدينة................................:
عنوان المنزل
الحي ......................:المربع..................... :الشارع  ................... :رقم العقار............ :رقم الطابق...........:
للمفوض (العنوان
رقم الشقة..................:صندوق البريد .....................:الرمز البريدي........................... :
الدائم)
...................................................................................................................
أقرب معلم بارز
الوالية............................:المحلية.......................:المدينة.........................:الحي.................................:
المربع ......................:الشارع........................... :رقم العقار................... :رقم الشقة........................... :
عنوان جهة العمل
صندوق البريد ...........:الرمز البريدي ........... :الموقع األلكتروني (إن وجد)................................................ :
للمفوض
...................................................................................................................
أقرب معلم بارز
أرقام التلفونات
للمفوض

الجوال
تلفون العمل
تلفون المنزل

(............................................................ )0(........................................................)1
(............................................................ )0(........................................................)1
(............................................................ )0(........................................................)1

رقم الفاكس للمفوض
البريد األلكتروني الشخصي للمفوض
البريد األلكتروني الخاص بالعمل للمفوض
بيانات المواطنة األمريكية (:)FATCAوفقا لتعليمات البنك المركزي نحن كبنك ملزمين باستيفاء بيانات المواطنة األمريكية التالية:
نعم
 .0هل تحمل جواز سفر أمريكي:
ال
نعم
.1هل تحمل الجنسية األمريكية :
نعم
 .4هل لديك رقما ضريبيا أمريكيا:
ال
نعم
.3هل أنت من مواليد أمريكا:
إن كانت اإلجابة بنعم ما هو رقمه:
.0هل لديك رقم ضمان اجتماعي أمريكي
إن كانت اإلجابة بنعم ما هو رقمه:

ال
ال

نعم

ال

.6هل تحمل بطاقة إقامة دائمة في أمريكا  :.نعم

 .0هل لديك عنوان مراسلة/صندوق بريد في أمريكا :نعم

ال

 .8هل منحت توكيل أو تفويض لشخص أو جهة في أمريكا علي
ال
نعم
حسابكم لدينا:
 .12هل لديك تعليمات ثابتة إلجراء تحويل من أمريكا إلي حسابك لدينا:
ال
نعم

.9هل لديك تعليمات ثابتة إلجراء تحويل من حسابك لدينا الي أمريكا:
ال
نعم
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ال

إن كانت إجابتك بنعم علي السؤال ( )11وضح سبب اإلقامة:

.11هل أقمت خالل الثالث سنوات السابقة مدة تزيد في مجموعها عن
ال
نعم
 183يوم في أمريكا:

أطلب االشتراك في الخدمات التقنية التالية (فضال ضع عالمة (√) في الخدمات التي ترغب باالشتراك فيها):
االنترنت المصرفي
الموبايل المصرفي
بطاقة الصراف اآللي (أساسية)
المحفظة األلكترونية
الرسائل النصية ()SMS
بطاقة الصراف اآللي (إضافية)
......................................
....................................
..................................
......................................
....................................
.................................
أطلب اإلشتراك في الخدمات اإلضافية التالية (فضال ضع عالمة (√) في الخدمات التي ترغب باالشتراك فيها):
الحفظ اآلمن (خدمات إيجار الخزن)
التغطية الفورية (من حساب لحساب)
أوامر الدفع المستديمة
......................................
....................................
..................................
طلب دفتر شيكات:
الرجاء التكرم بإصدار دفتر شيكات فئة ( .............ورقة) وتسليمه لي شخصيأ أو لمن أفوضه كتابة ،وبهذا أفوض البنك بسحب عمولة إصدار
الدفتر من حسابي.
االسم ............................................................................... :التوقيع............................................................... :
أشخاص يمكن الرجوع إليهم:
( )1االسم )2( ............................................................. :االسم ............................................................. :
البنك/الفرع  ........................................................... :البنك/الفرع ........................................................... :
رقم الحساب  .......................................................... :رقم الحساب .......................................................... :
رقم التلفون الجوال والثابت ......................................... :رقم التلفون الجوال والثابت........................................ :
فترة معرفتك بطالب الحساب .........................................:فترة معرفتك بطالب الحساب........................................:
اسم العميل (رباعي)........................................................................................................................................... :
توقيع العميل .............................................................................. :التاريخ.................../.........../..........:

الستخدام البنك فقط:
(( )1توصية الموظف الذي قام باإلجراء) :نوصي بفتح الحساب بعد أن تم التحقق من استيفاء الشروط واالجراءات وأن العميل ليس ضمن قوائم
الحظر المعتمدة لدي البنك وتم التوقيع علي صورة الهوية من قبلنا إفادة بأنها طبق األصل الذي اطلعنا عليه ،ويندرج العميل تحت قطاع:
.................................
اسم الموظف الذي قام باإلجراء.................................................. :
توقيع الموظف.....................................................................:
(( )2توصية رئيس القسم) :نوصي بالموافقة علي فتح الحساب بعد أن تم التأكد من سالمة اإلجراءات واستيفاء جميع الشروط واإلجراءات
المعتمدة وتوفر المستندات المطلوبة.
اسم رئيس القسم .................................................................. :
ال

توقيع رئيس القسم  .............................................:اصدار دفتر شيكات (للحسابات الجارية)  :نعم
( )3تصديق مدير الفرع أو من ينوب عنه :تصدق بفتح الحساب
اسم مدير الفرع أو من ينوب عنه الذي صدق بفتح الحساب......................................................................................... :
توقيع مدير الفرع أو من ينوب عنه ..................................................................................................................... :
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