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استمارة تسجيل رقم 
ضريبة القيمة المضافة

يرجى من الزبائن الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، أن يقدموا المعلومات التالية:

اإلسم القانوني الكامل للشركة )»الشركة«(
رقم السجل التجاري

رقم تعريف الزبون لدى البنك
القيمة  لضريبة  خاضعة  الشركة  كانت  إذا  التأكيد  نرجو 

كالالمضافة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي             نعم   

إذا كانت اإلجابة (نعم) أعاله، يرجى تزويدنا بالبلد الذي تم فيه 
تسجيل الشركة لضريبة القيمة المضافة 

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة )اذا وجد(
العنوان المسجل للشركة

البريد اإللكتروني
رقم اإلتصال

البريد  عنوان  إلى  أو  بك  الخاص  العالقات  مدير   الى  المضافة  القيمة  ضريبة  تسجيل  شهادة  من  نسخة  مع  المعبئة  اإلستمارة  اعادة  الرجاء  مالحظة: 
. VATregistration@alsalambank.com اإللكتروني التالي: 

:
أنني/نحن بإسم ونيابة عن الشركة

(«البنك»)،  1. نوافق بأن هذه اإلستمارة والمعلومات المقدمة فيها سوف تخضع لشروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية الخاصة ببنك السالم ش.م.ب 
 . حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر («الشروط»)

نؤكد بأن بالمعلومات المقدمة هيحقيقية وكاملة ودقيقة.  .2
بأننا سوف نقوم بتزويد البنك على الفور بأي مستندات او معلومات قد يتطلبها من وقت آلخر. 3. نؤكد 

4. نؤكد ونتعهد  بـأن نبلغ البنك على الفور  في حالة حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة في هذه اإلستمارة.
5. نؤكد ونوافق ونتعهد بأن نعوض في جميع األوقات مقابل أي وجميع المسئوليات او المطالبات  او الخسائر  او الطلبات او اإلجراءات او األضرار  

او المصروفات (بما في ذلك الرسوم القانونية) وجميع اإللتزامات األخرى ايا كانت طبيعتها او أوصافها والتي قد يتعرض لها  أو يتكبدها البنك 
نتيجة ارسال  أوتنفيذ أي مراسالت ترسل إلى البنك. 

6. نؤكد ونوافق بأن البنك لن يكون مسئوالً عن أي تأخير او خطأ او سهو قد يحدث بسبب بث او عدم استالم او سوء تفسير أي اتصاالت أو 
مراسالت. 

)المفوض بالتوقيع()المفوض بالتوقيع(

اإلسم:اإلسم:

التاريخ: التاريخ: 
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