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نموذج تحديث بيانات العميل لألفراد 

رقم الحساب:                

نوع الحساب:                جاري                توفير                وديعة ألجل                           أخرى 

المعلومات الشخصية لصاحب الحساب / الوكيل 
إسم العائلةاسم الجداسم األباالسم األول

الجنسية:  تاريخ ومكان الميالد:       /          /                     الحالة اإلجتماعية:    متزوج    أعزب 

نوع الهوية:      بطاقة الهوية الوطنية           إقامة           جواز سفر         دفتر العائلة           أخرى: 

الرقم  تاريخ اإلصدار:  مكان اإلصدار:  تاريخ اإلنتهاء:   

العنوان الوطني   

رقم المبنى:  ص.ب: 

المدينة:  إسم الشارع: 

الرمز البريدي:  الحي: 

الرقم اإلضافي:  البلد: 

رقم المنزل   رقم الجوال                                            

عدد سنوات اإلقامة في هذا العنوان 

  أقل من سنة                     من سنة - 5 سنوات                     من 6 سنوات - 10 سنوات                    أكثر من 10 سنوات 

العنوان في البلد األم لغير السعوديين 

إسم الشارع:  ص.ب: 

الحي:  المدينة: 

البلد:  الرمز البريدي: 

رقم الجوال                                  رقم المنزل  

معلومات العمل 

  موظف حكومي مدني   موظف حكومي عسكري  موظف قطاع خاص
  رجل أعمال   متقاعد   أخرى: 

 
المنصب أو المسمى الوظيفي 

اسم الجهة التي تعمل لديها       

عنوان العمل

إسم الشارع:  ص.ب: 

الحي:  المدينة: 
البلد:  الرمز البريدي: 

هاتف عمل/ مباشر:                     فاكس:   

هاتف عمل/ سنترال:                    تحويلة: 

في حال كان العميل يعمل لحسابه الخاص الرجاء تعبئة البيانات التالية 
عدد السنوات في العمل الخاص

 أقل من سنة                     من سنة - 5 سنوات                     من 6 سنوات - 10 سنوات                    أكثر من 10 سنوات
طبيعة نشاط العمل: 
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المعلومات المالية

 إجمالي الدخل السنوي بالريال السعودي 

رواتب   أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000

استثمارات  أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000

أخرى   أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000 الرجاء إيضاح 

مصادر األموال:

إجمالي اإليداعات المتوقعة خالل السنة بالريال السعودي 

مصدرها
رواتب   أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000

استثمارات  أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000

أخرى   أقل من 50,000  من 50,000 ـ 100,000  من 100,000 ـ 250,000  أكثر من 250,000

طريقة استالم الدخل

الدخل األساسي:  حوالة      نقدًا      شيك      أخرى

الدخل اإلضافي:   حوالة      نقدًا      شيك      أخرى

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟                   نعم               ال) في حالة اإلجابة بال يرجى تحديد اسم المستفيد وتحديد الصالحيات(

اسم المستفيد الحقيقي من الحساب:

رقم الهوية   الجنسية:                             عالقة العميل بالمستفيد:

تاريخ اإلصدار:      /        /                  مكان اإلصدار:                                      تاريخ اإلنتهاء:       /          /           

العنوان: رقم الهاتف: 

سبب اختيارك التعامل مع بنك اإلمارات دبي الوطني مع ذكر استخدامات هذا الحساب 

الرجاء التوقيع في المكان المخصص مستعماًل الحبر األزرق فقطالرجاء التوقيع في المكان المخصص مستعماًل الحبر األزرق فقط

االسم  االسم

    منفرد                                 صاحب الحساب       
    مجتمع                                وكيل      

بحدود: 

تعليمات: 

    منفرد                                 صاحب الحساب       
    مجتمع                                وكيل      

بحدود: 

تعليمات: 
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