
 طلب فتح حساب جاري (أفراد)

...فرع – الي مصرف االدخار والتنمیة االجتماعیة  

فتح حساب جاري بدفاتر المصرف باسمي حسب الشروط العامة المعمول بھا في المصرف  أرجو

:والمبینة أدناه  

، البطاقة المصرفیة والشیكات التي یصدرھا المصرف للعمیل  یتم السحب علي الحساب بواسطة -1

ویتم التدرج في منح ، وال یتم استخراج دفتر الشیكات اال بعد مضي فترة مناسبة بعد ایداع المبلغ 

شیكا  وتتدرج حسب تقییم المصرف للعمیل شریطة ) 25( دفاترالشیكات للعمالء الجدد لتبدأ بدفتر

كما یجوز السحب بجمیع وسائل ، مضي علي فتحھ فترة معقولة  أن یكون الحساب نشطا وقد

.وأدوات الدفع االخري المتعارف علیھا  

العمیل مسئول عما یترتب علي ضیاع أو سرقة  البطاقة المصرفیة والشیكات المعطاة لھ من  -2

شھادة  المصرف  مالم یقم بتبلیغ المصرف بواقعة الضیاع أو السرقة في الوقت المناسب  مع ارفاق

.من الشرطة تؤید ذلك  

تكن ھنالك تعلیمات  ترسل كشوفات الحساب للعمیل مرة كل ثالثة شھور  أو عند الطلب مالم  -3

یوم من تاریخ ارسال كشوفات )  15( واذا لم یستلم المصرف معارضة مسببة خالل. مغایرة

.الحساب  تعتبر تلك الكشوفات  صحیحة وموافقا علیھا  

في قفل الحساب  في أي وقت  وعلي العمیل اعادة الشیكات  غیر المستعملة  للمصرف الحق   -4

المتبقیة  لدیھ فور  اخطار  المصرف لھ  بقفل الحساب  حیث  أن  دفتر الشیكات  ملكا  للمصرف  

.ولھ الحق  في المطالبة  باسترداده متي ما راي ذلك  

بھذا الحساب والمختلطة بأموال یاذن العمیل للمصرف في التصرف في األرصدة المودعة  -5

.المصرف و أموال عمالئھ االخرین مع التزام المصرف دائما بالدفع عند الطلب  

للمصرف تحمیل حساب العمیل بالمصاریف الضروریة بما فیھا أجرة البرید والتلفونات یجوز  -6

.والدمغة وخالفھا  

تبر المراسالت قد وصلت الي علم یلتزم العمیل باخطار المصرف في حالة تغییر العنوان وتع -7

.العمیل بمجرد  تسلیمھا او تصدیرھا  بالبرید علي اخر عنوان معطي للمصرف من العمیل  

یلتزم العمیل بحسن ادارة حسابھ طرف المصرف وأن ال یسيء التعامل المصرفي  باي صورة  -8

.لمركزيمن الصور  أو یخالف  الضوابط والتوجیھات  الصادرة  من بنك السودان ا  

.ال یعتمد اي طلب لفتح حساب جاري اذا كان مقدم الطلب یستعمل البصمة أو الختم  -9  



یجب علي مقدم الطلب تقدیم تزكیة لھ مقبولة للمصرف من بنك سبق التعامل معھ أو من  -10

.وذوي سمعة طیبة) اثنین علي األقل ( أشخاص  معروفین للمصرف    

 المستندات  المطلوبة :

.المستندات المؤیدة للتزكیة ان وجدت -1  

رخصة  –جواز سفر ، بطاقة شخصیة بأنواعھا ( المفعول   ةمستندات اثبات الشخصیة  ساری -2

).قیادة   

.مستند الجنسیة  -3  

)لم یمضي علي تاریخھا شھر ( شھادة سكن حدیثة   -4  

شھادة  –لسجل التجاري ا –رخصة تجاریة ساریة المفعول ( مستندات مزاولة النشاط المھني  -5

ویجب في حالة شھادات العمل ) اسم عمیل  –شھادة مرتب  –قید صادرة من الغرفة التجاریة 

.بالقطاع الخاص تقدیم  مستند تسجیل الجھة المخدمة  

.الخاصة باالستعالم والتصنیف  االئتماني ) أفراد ( مأل استمارة بیانات العمالء  -6  

.تنموذج  التوقیعامأل كرت  -7  

.مأل أورنیك طلب البطاقة المصرفیة  -8  

علیھم ابراز اقامة  ساریة المفعول بالدول التي یعملون بھا  أو اذن تأشیرة : بالنسبة للمغتربین   -9

.عودة بغرض العمل أو صورة موثقة من عقد العمل / خروج   

علیھم ابراز اقامة  ساریة المفعول واذن عمل وصورة من : بالنسبة لألجانب وغیر المقیمین  -10

. عقد العمل وشھادة  بالمرتب من المخدم  


