
مستند فتح حساب للخدمات المصرفية التجارية
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الجزء 1 – بيانات الكيان القانوني

 بيانات الكيان القانوني	. 
اسم الشركة: 

تاريخ التأسيس: )تاريخ بدء النشاط في حال كان مختلفاً(: 

تاريخ التأسيس/ التسجيل )في حال كان مختلفاً عن التأسيس(: 

دولة التأسيس/ التسجيل 

نسبة المعامالت التجارية % النشاط التجارى

1 . 

2 . 

3 . 

العنوان المسجل: 

عنوان العمل الرئيسي: 

الوضع القانوني:  مؤسسة فردية  شراكة  شركة ذات مسؤولية محدودة  فرع شركة أجنبية  شركة مساهمة  أخرى*
* يرجى تقديم التفاصيل: 

رقم وثيقة التأسيس/التسجيل: 

جهة اإلصدار:  تاريخ انتهاء التأسيس/التسجيل**:  
** حيث هو مطبق. إذا كانت وثيقة التأسيس/التسجيل منتهية، يرجى منكم توفير نسخة صالحة ومتجددة.

طبيعة الحساب:  مقيم  غير مقيم***
*** في حالة الحساب غير المقيم، يرجى تحديد دولة وعام تأسيس الشركة األم وتقديم آخر صورة للرخصة التجارية التي تم تجديدها للشركة األم الصادرة في دولة التأسيس.

اسم المجموعة )الشركة األم(: 

تاريخ تأسيس الشركة األم: 

بلد تأسيس الشركة األم: 

بلد العمل الرئيسي للمجموعة: 

النشاط الرئيسى للشركة األم: 

هل العميل/ الشركة األم مسجلة في أية سوق أوراق مالية )في حال كان الجواب نعم، يرجى تقديم التفاصيل(: 

العنوان المسجل: 

عنوان العمل الرئيسي: 

هل تتعامل المجموعة األم مصرفياً مع بنك HSBC؟  نعم  ال
)في حال كان الجواب نعم، يرجى اإلبالغ عن الفرع ورقم الحساب(

بنك HSBC )الفرع(: 

رقم الحساب: 

اسم مدير العالقات/ جهة االتصال 
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 فتح حسابب. 
نوع الحساب المطلوب

)CUA( يورو دوالر أمريكي جنيه إسترليني جنيه مصريعملة الحساب حساب جاري )عملة أخرى )يرجى التحديد 

)CDP( يورو دوالر أمريكي جنيه إسترليني جنيه مصريعملة الحساب حساب وديعة تحت الطلب )عملة أخرى )يرجى التحديد 

)TMD( يورو دوالر أمريكي جنيه إسترليني جنيه مصريعملة الحساب حساب وديعة آجلة )عملة أخرى )يرجى التحديد 

 عملة أخرى )يرجى التحديد( يورو دوالر أمريكي جنيه إسترليني جنيه مصريعملة الحساب حساب آخر )يرجى التحديد( 

طلب كشف الحساب )للحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب فقط(

 يرجى إرساله إلى عنوان المراسلة كما هي موثقة في بيانات اإلتصال شهرياً كما في نهاية دوام )التاريخ( 

 تعليمات تسليم أخرى فترات أخرى )يرجى التحديد( 

 إلكترونياً

دفتر الشيكات المطلوب )للحسابات الجارية فقط(
عدد الدفاتر المطلوبة ) شيك لكل دفتر( 

دفتر/ دفاتر الشيكات مطلوب: 
 أن يرسل/ ترسل بالبريد إلى  

 أن يستلمه في الفرع  بواسطة شخص مصرح.

 طلب الخدمات المصرفية اإللكترونيةت. 
يرجى الحصول على استمارة الطلب ذات الصلة لكل خدمة تطلبونها.

 تنبيهات الرسائل النصية القصيرة للشركات الخدمات المصرفية عبر الهاتف للشركات

HSBCnet* بطاقة الصراف اآللي/ الخصم للشركات 

*سيقوم مندوبنا المتخصص باألتصال بك للتطبيق

 المعلومات المالية	. 
الغرض من الحساب: . 1

هل  تنوي التداول بمنتجات التجارة الخارجية وخطابات الضمان من HSBC؟  نعم*  ال. 2

*في حال كان الجواب نعم، التسهيالت: 

اإليرادات. 3

حجم مبيعاتكم المحلية )العملة المحلية "باآلالف" سنوياً(أ. 

المخطط له  الحالي   

حجم مبيعاتكم الكلية للمجموعة )دوالر أمريكي "باآلالف" سنوياً( ب. 

المخطط له  الحالي   

المشتريات. 4

إجمالي المشتريات )العملة المحلية "باآلالف" سنوياً(:

المخطط له  الحالي 
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األرباح السنوية التقريبية قبل اقتطاع الضريبة:. 5

المخطط له  الحالي:  المحلية )العملة المحلية “باآلالف”(   

المخطط له  الحالي:  الكلية للمجموعة )دوالر أمريكي "باآلالف"(   

إجمالي قيمة األصول التقريبية:. 6

المحلية )العملة المحلية “باآلالف”(:   

الكلية )دوالر أمريكي “باآلالف”(:   

رأس المال المساهم. 7

المصرح به )بالعملة المحلية “باآلالف”(:   

المصدر )بالعملة المحلية “باآلالف”(:   

المدفوع )بالعملة المحلية “باآلالف”(:   

 المصدر الرئيسي لألموال/ رأس المال المستخدم في تنفيذ األعمال: . 8
مصدر العملة المودعة، أموال فتح الحساب

 المصدر الرئيسي لثروة العميل: . 9
يتعلق بنشاط أو وضع العمل الذي نشأ عنه رأس المال المتراكم لدى العميل

تاريخ آخر ميزانية معتمدة . 10

 معلومات عامة	. 
يرجى التأكيد فيما إذا خضعت شركتكم ألي تغيير في الملكية خالل السنوات الثالث األخيرة ؟. 1

  نعم*  ال
*في حال كان الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل التغيير والمستندات ذات الصلة   

 

يرجى التأكيد فيما إذا خضعت شركتكم ألي تغيير في وضع الكيان القانوني خالل السنوات الثالث األخيرة؟. 2
  نعم*  ال

*في حال كان الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل التغيير والمستندات ذات الصلة   
 

3 .:HSBC يرجى تقديم تفاصيل أية حسابات شركات أخرى قد تمتلكونها لدى مجموعة

البلد اسم العميل اسم الحساب

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

يرجى إدراج أسماء أية كيانات ذات صلة بالشركة في حال وجودها و % نسبة الملكية:. 4

داخل الدولة التي يتم فيها تشغيل هذا الحساب:

٪ للملكية  شكل العالقة )على سبيل المثال شركة تابعة، 
شركة زميلة 	و شركة 	م(

اسم الكيان

خار	 الدولة:

عدد الموظفين في شركة العميل: . 5
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عدد الموظفين في المجموعة: . 6

برجاء تحديد البالد التى تمارس الشركه فيها أنشطتها )مثال مكتب مبيعات، مصانع، مكاتب تمثيل....الخ(. 7

النسبة من إجمالي 	صول الشركة 
)المجموعة(

النسبة من إجمالي 	صول الشركة 
)الكيان(

البلد نوع النشاط

يرجى إرفاق صورة عن الهيكل التنظيمي للشركة. 8

 معلومات تجارية	. 
معلومات تجارية

يرجى إدراج المنتجات/ الخدمات التي تقدمها الشركة.. 1

 أ. 

 ب. 

 ت. 

 ث. 

 ج. 

هل انتم الموزع/الوكيل المعتمد ألية منتجات/ خدمات؟ في حال كان الجواب نعم، يرجى اإلدراج أدناه:. 2

مفوض من قبل المنتج

 أ. 

 ب. 

 ت. 

 ث. 

 ج. 

يرجى ذكر أسماء أعلى 10 مشترين لديكم )حسب إجمالي المبيعات( وأعلى 10 موردين لديكم )حسب إجمالي المشتريات( في المساحة المزودة أدناه:. 3

النسبة المئوية إلجمالي مبيعاتكم بلد الوجهة النهائية )في حال لم يكن 
مثل بلد التصدير(

بلد التصدير المشترين

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

 .10
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النسبة المئوية إلجمالي مشترياتكم بلد المصدر )في حال لم يكن مثل بلد 
المنشأ(

بلد المنشأ الموردين

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

 .10

معلومات المعامالت

كم هو عدد التحويالت البرقية التي تتوقع شركتكم أن تقوم بها في الشهر الواحد تقريباً؟. 1
الواردة: عدد المعامالت  القيمة اإلجمالية )"ألفʺ بالعملة المحلية( 

الصادرة: عدد المعامالت  القيمة اإلجمالية )"ألف" بالعملة المحلية( 

يرجى ذكر جميع الدول والبلدان التي تتوقعون أن ترسلوا إليها وتستلموا منها تحويالت برقية؟. 2
الواردة )إلى العملة المحلية( 
الصادرة )من العملة المحلية( 

كم هو عدد المعامالت النقدية التي تتوقع شركتكم أن تقوم بها في الشهر الواحد تقريباً؟. 3
السحب: عدد السحوبات  القيمة اإلجمالية )"ألف" بالعملة المحلية( 
االيداع : عدد االيداعات  القيمة اإلجمالية )"ألف" بالعملة المحلية( 

كم هو عدد معامالت الشيكات التي تتوقع شركتكم أن تقوم بها في الشهر الواحد تقريبا؟ . 4
عدد السحوبات:  الكمية اإلجمالية 
عدد الودائع:  الكمية اإلجمالية 

هل نشاط شركتكم ) بما فى ذلك الشركات المالكة و الشركات التابعة ( مرتبط بشكل مباشر او غير مباشر باى من الدول االتية : سوريا , أيران , كوريا الشمالية , السودان , 
ميانمار , كوبا , زيمبابوى , روسيا البيضاء ؟ 

  نعم       أو  ال

 بيانات االتصال	. 
سيتم استخدام المعلومات التالية لجميع االتصاالت والمراسالت المستقبلية من قبل البنك.

عنوان المراسلة

المكتب 1 
المكتب 2 

رقم الهاتف

فاكس

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني/ عنوان محدد مواقع المعلومات )URL( لدى الشركة

االسم: 
المنصب: 

الهاتف المتحرك: 

جهة االتصال الرئيسية مع رقم الهاتف المتحرك

االسم: 
المنصب: 

الهاتف المتحرك: 

االسم: 
المنصب: 

الهاتف المتحرك: 
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 معلومات البنوك األخرى )إن وجدت(:د. 
الغرض )يرجى تقديم ملخص مختصر( البنوك األخرى المستخدمة )االسم والمكان(

اخرى استثمارات تسهيالت ائتمانية حساب

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 
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الجزء 2 – استبيان تنظيم العالقات مع العميل

 بيانات الملكية و	عضاء مجلس اإلدارة والمفوض )المفوضين( بالتوقيع لدى الشركة	. 
إن األشخاص التالية أسمائهم )كيانات/ أفراد( هم المالكين المباشرين/ المساهمين الرئيسيين )وفقاً للرخصة التجارية/ سجل الشركة( في الشركة بنسبة 10% )مالحظة 1( أو أكثر:. 1

مالحظة 1: أو أقل حسب متطلبات السلطات التنظيمية المحلية

	خرى  النسبة المئوية 
للمساهمة/ للملكية )٪(

بلد اإلقامة/ بلد 
المقر الرئيسي

بيانات الوثيقة التعريفية )جواز سفر/ 
سجل شركة(**

العنوان السكني للمساهم ورقم 
الهاتف/ عنوان العمل الرئيسي

اسم المساهم الكامل*

 رقم جواز السفر

 رقم الهوية/ السجل

 تاريخ االنتهاء

 الجنسية / بلد التأسيس

الجنسية/ جنسيات مزدوجة )سيتم اإلبالغ 
 عنها( يرجى التغيير للبقية

ً  رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

 رقم جواز السفر

 رقم الهوية/ السجل

 تاريخ االنتهاء

 الجنسية / بلد التأسيس

الجنسية/ جنسيات مزدوجة )سيتم اإلبالغ 
 عنها( يرجى التغيير للبقية

ً  رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

 رقم جواز السفر

 رقم الهوية/ السجل

 تاريخ االنتهاء

 الجنسية / بلد التأسيس

الجنسية/ جنسيات مزدوجة )سيتم اإلبالغ 
 عنها( يرجى التغيير للبقية

ً  رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا
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	خرى النسبة المئوية 
للمساهمة/ للملكية )٪(

بلد اإلقامة/ بلد 
المقر الرئيسي

بيانات الوثيقة التعريفية )جواز سفر/ 
سجل شركة(**

العنوان السكني للمساهم ورقم 
الهاتف/ عنوان العمل الرئيسي

اسم المساهم الكامل*

 رقم جواز السفر

 رقم الهوية/ السجل

 تاريخ االنتهاء

 الجنسية / بلد التأسيس

الجنسية/ جنسيات مزدوجة )سيتم اإلبالغ 
 عنها( يرجى التغيير للبقية

ً  رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

* لغير األفراد – يرجى ذكر االسم القانوني الكامل للشركة )سيكون اسم المراسلة/ االسم القصير ذاته(. لألفراد، يرجى ذكر اللقب أوالً، متبوعاً باالسم األول واالسم األوسط واسم العائلة
** لألفراد – يرجى ذكر رقم جواز السفر ورقم الهوية التعريفية والجنسية.

للشركات – يرجى ذكر رقم التسجيل وبلد التأسيس.

فيما يلي بيانات الكيانات الذين يعتبرون المالكين المستفيدين الوسطيين والمالكين المستفيدين الوحيدين بنسبة 10% )مالحظة 1( أو أكثر في الكيان الذي يفتح/ يمتلك الحساب . 2
لدى HSBC( )يطبق فقط في حال كانت الكيانات من الشركات ظاهرة كمالكين/ مساهمين وفقاً للجزء 1( )بالنسبة ألسماء األفراد الذين تم تغطيتهم في الجزء 1، يرجى فقط 

ذكر االسم والنسبة المئوية للمساهمة(

مالحظة 1: أو أقل حسب متطلبات السلطات التنظيمية المحلية

النسبة المئوية للملكية )٪( بيانات الوثيقة التعريفية )بيانات جواز السفر، ...الخ( العنوان السكني للمالك المستفيد 
الوحيد ورقم الهاتف

االسم الكامل للمالك 
المستفيد الوسيط/ 

الوحيد )الفرد/ 
الشخص(

نوع/ رقم الهوية التعريفية

تاريخ االنتهاء

المهنة

بلد الميالد/التأسيس

بلد اإلقامة

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

نوع/ رقم الهوية التعريفية

تاريخ االنتهاء

المهنة

بلد الميالد/التأسيس

بلد اإلقامة

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا
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النسبة المئوية للملكية )٪( بيانات الوثيقة التعريفية )بيانات جواز السفر، ...الخ( العنوان السكني للمالك المستفيد 
الوحيد ورقم الهاتف

االسم الكامل للمالك 
المستفيد الوسيط/ 

الوحيد )الفرد/ 
الشخص(

نوع/ رقم الهوية التعريفية

تاريخ االنتهاء

المهنة

بلد الميالد/التأسيس

بلد اإلقامة

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

نوع/ رقم الهوية التعريفية

تاريخ االنتهاء

المهنة

بلد الميالد/التأسيس

بلد اإلقامة

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقا

 * يرجى ذكر اللقب أوالً متبوعاً باالسم األول واالسم األوسط واسم العائلة. وفي حال إدراج أو تسجيل أي كيان من الشركات المذكور تحت الجزء 1 في أي سوق أوراق مالية، 
فيرجى ذكر التفاصيل هنا.  
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فيما يلي بيانات أعضاء مجلس اإلدارة في شركتنا:. 3

بيانات الوثيقة التعريفية لعضو مجلس اإلدارة ** العنوان السكني لعضو مجلس اإلدارة ** ورقم الهاتف االسم الكامل لعضو 
مجلس اإلدارة* 

ومنصبه في الشركة

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً
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بيانات الوثيقة التعريفية لعضو مجلس اإلدارة ** العنوان السكني لعضو مجلس اإلدارة ** ورقم الهاتف االسم الكامل لعضو 
مجلس اإلدارة* 

ومنصبه في الشركة

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد/التأسيس: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً
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بيانات المفوضين بالتوقيع/ المراقبين الرئيسيين/ الموظفين المباشرين المسؤولين عن حساب )حسابات( شركتنا )على النحو الذي يقدم إلى البنك ***(. 4

بيانات الوثيقة التعريفية ** عنوان السكن وارقام التواصل** االسم الكامل 
والمنصب في 

الشركة *

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء: الرقم المباشر:

رقم الهاتف األرضي:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد األلكتروني:

عنوان السكن الحالي:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء: الرقم المباشر:

رقم الهاتف األرضي:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد األلكتروني:

عنوان السكن الحالي:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء: الرقم المباشر:

رقم الهاتف األرضي:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد األلكتروني:

عنوان السكن الحالي:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً
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بيانات الوثيقة التعريفية ** عنوان السكن وارقام التواصل** االسم الكامل 
والمنصب في 

الشركة *

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء: الرقم المباشر:

رقم الهاتف األرضي:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد األلكتروني:

عنوان السكن الحالي:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

رقم جواز السفر: تاريخ االنتهاء: الرقم المباشر:

رقم الهاتف األرضي:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد األلكتروني:

عنوان السكن الحالي:

رقم الهوية التعريفية: تاريخ االنتهاء:

الجنسية: 

بلد الميالد: 

بلد اإلقامة: 

الجنسيه /جنسية مزدوجة

رقم عميل HSBC، في حال كان مطبقاً

 * يرجى ذكر اللقب أوالً، متبوعاً باالسم األول واالسم األوسط واسم العائلة والمنصب في الشركة )شريك/ عضو مجلس إدارة/ حامل وكالة قانونية(
 ** لألفراد الذين تم تغطيتهم في الجزء 1 و 2، يرجى ذكر االسم فقط واإلشارة إلى القسم 1 / 2 ألغراض اإلحالة

*** يجب اإلبالغ عن أية تغييرات في التفويض بشكل منفصل
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هل أي من األفراد المحددين في الجزء ط-1، ط-2، ط-3، ط-4 يعتبرون أشخاصاً ذوي نفوذ سياسي أو لديهم أية عالقة بالسياسة أو يتقلدون أي مناصب في القطاعات . 5
التنفيذية أو التشريعية أو العسكرية أو القضائية في الحكومة. في حال كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافية أدناه.

المناصب السابقة )تواريخ شغل المنصب( المنصب الحالي االسم الكامل

هل كان لدى أي من األفراد/ األشخاص المذكورين في الجزء ط-1، ط-2، ط-3، ط،4 أي زمالء مقربين/ أفراد عائلة مباشرين لشخص ذو نفوذ سياسي أو يتقلد أي مناصب 
في القطاعات التنفيذية أو التشريعية أو العسكرية أو القضائية في الحكومة. في حال كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافية أدناه.

المناصب السابقة التي تقلدها الزميل 
المقرب أو فرد العائلة المباشر 

)تواريخ شغل المنصب(

المنصب الحالي الذي يتقلده الزميل 
المقرب أو فرد العائلة المباشر

العالقة بالزميل المقرب أو فرد 
عائلة مباشر

االسم الكامل

من خالل تعبئة/ اإلقرار بالبيانات 	عاله )التي يجب التوقيع عليها من قبل المفوضين بالتوقيع حسب تفويض الحساب(:
نصادق بموجبه على أن جميع المعلومات المقدمة في هذه االستمارة صحيحة وحقيقية كما في تاريخ التوقيع.	 
نتعهد بإبالغ البنك عن أية تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة.	 

توقيع المفوض بالتوقيع: 

اسم المفوض بالتوقيع: 

الصفة/ المنصب الذي يتقلده في الشركة: 

ختم الشركة:  التاريخ: 

توقيع المفوض بالتوقيع: 

اسم المفوض بالتوقيع: 

الصفة/ المنصب الذي يتقلده في الشركة: 

ختم الشركة:  التاريخ: 

توقيع المفوض بالتوقيع: 

اسم المفوض بالتوقيع: 

الصفة/ المنصب الذي يتقلده في الشركة: 

ختم الشركة:  التاريخ: 

Designed and produced by HSBC Global Publishing Services. 140716_68049_3156

صدر عن بنك إتش إس بي سي جمهوية مصر العربية  

CRN 14016
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