
 
 
  
المستندات المطلوبه لفتح وتحديث حسابات الشركات (ذ.م.م. ، الشخص الواحد 

  ، تضامنية ، توصية بسيطة)
  عقد التأسيس  
  عقود التعديل  
 (في حال كانت الرخصه الكترونيه ال حاجه لهذا المستند)  السجل التجاري  
  االصدار )مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة  ( ال يتجاوز شهر من تاريخ  
  الرخصة التجارية  
 رقم المدني (في حال كانت الرخصه  - شهادة من الهيئه العامه للمعلومات المدنيه

  الكترونيه ال حاجه لهذا المستند)
  البطاقات المدنية للمدير والمخولين بالتوقيع و الشركاء  
  تأشيرات بالتعديالت على الشركة من وزارة التجارة  
   

   تح وتحديث حسابات المؤسسة:المستندات المطلوبة لف
 (في حال كانت الرخصه الكترونيه ال حاجه لهذا المستند)  السجل التجاري  
  الرخصة التجارية  
 رقم المدني (في حال كانت الرخصه  - شهادة من الهيئه العامه للمعلومات المدنيه

  الكترونيه ال حاجه لهذا المستند)
  البطاقة المدنية لصاحب الرخصة  

  
   المطلوبة لفتح وتحديث حسابات الحرف الصناعية: المستندات

  الرخصه التجارية  
 رقم المدني (في حال كانت الرخصه  - شهادة من الهيئه العامه للمعلومات المدنيه

  الكترونيه ال حاجه لهذا المستند)
  البطاقات المدنية لصاحب الرخصة  
 رخصه صناعية من الهيئة العامة للصناعة  

  
  له): المستندات المطلوبة لفتح وتحديث حسابات الشركات المساهمة :( 

 (اليتجاوز سنه من اصدارها ) شهادة لمن يهمه االمر بأعضاء مجلس االدارة  
  شهادة لمن يهمه االمر برئيس مجلس االدارة ونائبه وصالحيات التوقيع ( اليتجاوز سنه

  من اصدارها)
  الرخصه التجارية  
 السجل التجاري  
 ة غرفة التجارة والصناعة ( اليتجاوز سنه من اصدارها)شهاد  
 تأشيرات من السجل التجاري بالتعديالت على الشركة  
 البطاقات المدنية للمخولين بالتوقيع  
  شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية  
  عقد التأسيس  
  النظام االساسي  

  
   مالحظات:

  لحساب عند فتح ايرجى احضار النسخ االصلية وصور منها 
 عد قبل الحضور لكل شخص على الموقع التالي : يرجى حجز مو 

Https://cbk-online.com/bac-appointment  
  : لفتح الحسابات يجب حضور المفوض بالتوقيع حسب نوع الشركة المبين ادناه  

  لشركات الشخص الواحد او ذات مسئولية محدودة أو التضامنيه أو التوصيه
  دير حسب عقد التأسيس او التعديل البسيطه يجب حضور الم

  للمؤسسات يجب حضور صاحب الرخصه  
   للشركات المساهمه يجب حضور رئيس مجلس االدارة او نائبه 


