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أعرؾ عمٌلك من خالل ملء حقول استمارة فتح الحساب بشكل كامل
تفاصٌل الحساب
أسم الفرع:
نوع الحساب :
الجاري

التوفٌر

ودٌعة ثابتة

رقم الحساب:
عملة الحساب :
الدٌنار العراقً

الدوالر االمرٌكً

الوضع القانونً :
شركة تضامن

شركة

ملكٌة فردٌة

اخرى

تأرٌخ فتح الحساب:
اخرى
شخصً مشترك

مؤسسة ؼٌر ربحٌة

شخصً

أخرى

1ــ حساب شخصً  /افراد
ــ بٌانات الزبون
االسم الرباعً واللقب باللؽتٌن (العربٌة و اإلنكلٌزٌة):
موظؾ قطاع خاص
المعلومات الوظٌفٌة وجهة العمل :موظؾ حكومً
متقاعد
رب عمل
صاحب منصب سٌاسً
ٌتم تثبٌت مهنة الزبون بشكل مفصل فً حال لم ٌكن من ضمن هذه الشرائح:
رقم جواز السفر:
أخر بٌانات مالٌة مدققة للزبون فٌما إذا الزبون تاجر:
رقم هوٌة االحوال المدنٌة:
اسم األم الثالثً:

جهة وتأرٌخ اإلصدار :

رقم البطاقة الوطنٌة:

جهة وتأرٌخ اإلصدار:

جنسٌة الزبون :
مكان المٌالد :
هل الزبون حامل لجنسٌة أخرى :
الحالة االجتماعٌة  :متزوج
اسم الزوج  /ــه :
مستوى التعلٌم :دراسات علٌا

عسكري
طالب

جهة وتأرٌخ اإلصدار:

تأرٌخ المٌالد:
اعزب

متوسط

جامعً

أرمل  /ـه

مطلق /ـه

دبلوم

اعدادي

ابتدائً

نموذج توقٌع صاحب الحساب:

العنوان وارقام االتصال
عنوان السكن :
هل الزبون مقٌم فً بلد أخر تتم اإلجابة بالتفصٌل:
ملك
نوع السكن:
هاتؾ المنزل :
البرٌد االلكترونً:
ــ بٌانات عمل الزبون:
اسم صاحب المؤسسة:
نشاط المؤسسة بالتفصٌل:
العنوان الوظٌفً للزبون داخل المؤسسة:
عنوان المؤسسة:
هاتؾ المؤسسة:

اقرب نقطة دالة :
إٌجار
النقال :

جنسٌة المؤسسة:
الفاكس:
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أخرى

2ــ الشركات
االسم التجاري للشركة باللؽتٌن (العربٌة واإلنكلٌزٌة) :
اسم المفوض بإدارة حساب الشركة :
عنوان المفوض بإدارة الحساب :
نموذج توقٌع المفوض بإدارة الحساب:
اسماء تخص الشركة :
 المدٌر المفوض أو المدٌر التنفٌذي .............................................................................
 رئٌس مجلس اإلدارة ............................................................................................
 اعضاء مجلس اإلدارة ...........................................................................................
 اسماء المساهمٌن ................................................................................................
السجل التجاري :
جنسٌة الشركة :
عدد فروع الشركة :
عنوان المراسالت :
اسماء المخولٌن بالسحب واالٌداع :
عدد موظفٌن الشركة:
نوع نشاط الشركة:
تجاري
صناعً

خدمً

زراعً

تأرٌخ التأسٌس :
رأس المال االسمً :

رأس المال المدفوع :

مكان التأسٌس :
رقم الهاتؾ :
رقم الفاكس :
البرٌد اإللكترونً :
أخر بٌانات مالٌة مدققة للشركة :
اسم مدقق الحسابات الخارجً :

الصفحة  2من 6

خٌري

 -3الحسابات المشتركة:
بٌانات الطرؾ الثانً( :بٌانات الزبون)
االسم الرباعً واللقب باللؽتٌن (العربٌة واإلنكلٌزٌة) :
موظؾ قطاع خاص
المعلومات الوظٌفٌة وجهة العمل :موظؾ حكومً
متقاعد
رب عمل
صاحب منصب سٌاسً
ٌتم تثبٌت مهنة الزبون بشكل مفصل فً حال لم ٌكن من ضمن هذه الشرائح:
رقم جواز السفر:
رقم هوٌة االحوال المدنٌة:
اسم االم الثالثً :
رقم البطاقة الوطنٌة:
جنسٌة الزبون:
مكان المٌالد :
هل الزبون حامل لجنسٌة أخرى:
الحالة االجتماعٌة  :متزوج
اسم الزوج  /ــه
دراسات علٌا
مستوى التعلٌم:
متوسطة
نموذج توقٌع صاحب الحساب:

جهة وتأرٌخ اإلصدار:
جهة وتأرٌخ اإلصدار :
جهة وتأرٌخ اإلصدار:
تأرٌخ المٌالد:
اعزب

أرمل  /ـه

جامعً
إبتدائً

العنوان وارقام االتصال
عنوان السكن :
هل الزبون مقٌم فً بلد أخر تتم اإلجابة بالتفصٌل:
ملك
نوع السكن:
هاتؾ المكتب :
البرٌد اإللكترونً:
بٌانات الطرؾ الثالث (بٌانات الزبون)
االسم الرباعً واللقب باللؽتٌن (العربٌة واإلنكلٌزٌة) :

متوسطة
نموذج توقٌع صاحب الحساب:
العنوان وارقام االتصال
عنوان االقامة :
هاتؾ المكتب :
البرٌد اإللكترونً:

مطلق /ـه

دبلوم
أخرى

إعدادي

إٌجار
هاتؾ المنزل :
النقال :

موظؾ قطاع خاص
المعلومات الوظٌفٌة وجهة العمل :موظؾ حكومً
متقاعد
رب عمل
صاحب منصب سٌاسً
ٌتم تثبٌت مهنة الزبون بشكل مفصل فً حال لم ٌكن من ضمن هذه الشرائح:
رقم جواز السفر:
رقم هوٌة االحوال المدنٌة:
اسم االم الثالثً:
رقم البطاقة الوطنٌة:
جنسٌة الزبون:
مكان المٌالد :
هل الزبون حامل لجنسٌة أخرى:
الحالة االجتماعٌة  :متزوج
دراسات علٌا
مستوى التعلٌم:

عسكري
طالب

عسكري
طالب

جهة وتأرٌخ اإلصدار:
جهة وتأرٌخ االصدار :
جهة وتأرٌخ اإلصدار:
تأرٌخ المٌالد:
أرمل  /ـه
دبلوم

اعزب
جامعً

أخرى

إبتدائً

هاتؾ المنزل :
النقال :
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مطلق /ـه
إعدادي

بٌان المستندات المطلوبة
1ــ الشخصً  /الشخصً المشترك  /الملكٌة الفردٌة :ـ
صورة
شخصٌة
للزبون

نسخة من هوٌة االحوال المدنٌة .
نسخة من البطاقة الوطنٌة.
نسخة من جواز السفر .
نسخة من وثٌقة االقامة لؽٌر العراقٌٌن .
نسخة من السجل التجاري (للملكٌة الفردٌة) .
نسخة من البٌانات المالٌة فٌما اذا كان فاتح الحساب تاجر .
2ــ الشركات :ـ
نسخة من السجل التجاري.
قرار مجلس االدارة.
نسخة من عقد التأسٌس.

نسخة من البطاقة الشخصٌة لجمٌع المخولٌن بالتوقٌع واعضاء مجلس االدارة ونسخة من جواز السفر.
موافقة من الجهة المعنٌة (للمؤسسات الؽٌر ربحٌة).
نسخة من الحسابات الختامٌة المعدة من قبل مراقب الحسابات ألخر فترة.
على أن ٌتم ختم نسخ المستمسكات المستحصلة من العمٌل بختم خاص ٌحمل العبارة
((تستخدم هذه المستمسكات ألؼراض فتح الحساب المصرفً حصراً))

بٌانات المستفٌد الحقٌقً من الحساب (صاحب الحق االقتصادي)
االسم الرباعً واللقب باللؽتٌن (العربٌة واإلنكلٌزٌة) :
موظؾ قطاع خاص
موظؾ حكومً
المعلومات الوظٌفٌة وجهة العمل:
متقاعد
رب عمل
صاحب منصب سٌاسً
ٌتم تثبٌت مهنة الزبون بشكل مفصل فً حال لم ٌكن من ضمن هذه الشرائح:
سبب عدم إدارة الحساب من قبل المستفٌد:
رقم جواز السفر:
رقم هوٌة األحوال المدنٌة:
أسم األم الثالثً:
رقم البطاقة الوطنٌة:
جنسٌة الزبون:
مكان المٌالد:
هل الزبون حامل لجنسٌة أخرى:
الحالة االجتماعٌة : :متزوج
اسم الزوج  /ـه:
دراسات علٌا
مستوى التعلٌم:
متوسطة

عسكري
طالب

جهة وتأرٌخ اإلصدار:
جهة وتأرٌخ اإلصدار:
جهة وتأرٌخ اإلصدار:
تارٌخ المٌالد :
أرمل  /ـه

اعزب
جامعً

دبلوم

إبتدائً

أخرى
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مطلق /ـه
إعدادي

عنوان السكن:
رقم الهاتؾ النقال:

البرٌد اإللكترونً:

بٌانات البنوك التً ٌتعامل معها حالٌا ً
اسم المصرؾ:
تأرٌخ التعامل االول:
مبلػ التسهٌالت النقدٌة الحاصل علٌها ان وجدت:
مصدر األموال :ــ
الراتب

عوائد تجارٌة

ادخارات شخصٌة

استثمارات

الدخل اإلضافً إن وجد............................................................................................
الدخل الشهري االجمالً :
أقل من ملٌون دٌنار عراقً

ملٌون ــ 5ملٌون

 5ملٌون ـــ 11ملٌون

11ملٌون ــ 25ملٌون

أكثر من  25ملٌون
التقدٌر الشهري لحجم المعامالت التجارٌة مع المصرؾ :
التقدٌري السنوي لحجم المعامالت التجارٌة مع المصرؾ:
طبٌعة االعمال المتوقع التعامل بها مع المصرؾ :
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اخرى

إقرار وتعهد
أقر أنا الموقع أدناه بإرادتً المنفردة وبكامل أهلٌتً القانونٌة إن جمٌع البٌانات المذكورة أعاله صحٌحة كما أتعهد بإشعار
المصرؾ كتابٌا ً فً حالة تؽٌٌر أي من البٌانات المذكورة ,كما اتعهد بامتثالً لقانون مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب
رقم ( )33لسنة  2115واألنظمة والضوابط الصادرة بموجبه أؤكد على استالمً لنسخة من الشروط واألحكام وقد قرأت
وفهمت ووافقت علٌها وأقر بأننً سوؾ أتصرؾ :
أتعهد بشمولً بقانون االمتثال الضرٌبً األمرٌكً (فاتكا).
اتعهد بعدم شمولً بقانون االمتثال الضرٌبً األمرٌكً (فاتكا)
باألصالة على نفسً فً إدارة هذا الحساب .
بالنٌابة عن طرؾ ثالث  ,وعلٌه تجدون مرفقا ً ربطا ً تخوٌله موقعا ً من الطرؾ الثانً  /قرار مجلس االدارة .

((وبعكسه أتحمل كافة التبعات القانونٌة وألجله وقعت))

توقٌع صاحب الحساب
 إني الموظف المنظم لالستمارة تم التوقيع أمامي بعد التحقق من توقيع العميل وفقا لسجالتو بالبنك وبعد التحقق من شخصية الموقع
من واقع االطالع عمى أصل مستمسكاتو الثبوتية ,وقد تم استحصال كافة المستندات المعززة لممعمومات التي أفصح عنيا الزبون
ضمن فقرات ىذه االستمارة وخاصة فيما يتعمق بفقرات مصادر إيداعات أموال الزبون.

أسم وتوقيع الموظف المنظم

تم تنظيم ىذه االستمارة بتأريخ:

/

.102 /

 أنً مسؤول اإلبالغ عن ؼسل االموال فً المصرؾ تم تدقٌق ملء كافة الحقول الواردة فً أعاله من قبلً واستحصال
المعلومات المعززة لها.
أسم وتوقٌع مسؤول اإلبالغ عن ؼسل األموال



أنً مدٌر الفرع (  ) ..................................نظراً النتهاء كافة إجراءات فتح الحساب أصولٌا ً من قبل المعنٌٌن
وبعد مقابلة الزبون من قبلً تمت الموافقة على فتح هذا الحساب.

أسم وتوقٌع مدٌر الفرع

الصفحة  6من 6

