
نحن الموقعون أدناه نقر نيابة عن التاجر بما يلي:

أنا/نحن مخّولون حسب األصول بتقديم المعلومات التالية وتقديم اإلقرارات المقدمة هنا نيابة عن التاجر.  .1

أنا/نحن مفوضون للتوقيع على هذا اإلقرار نيابة عن التاجر.  .2

المعلومات الواردة في نموذج طلب االشتراك حقيقية وصحيحة على حد علمنا واعتقادنا وأننا لم نحجب   .3
أي معلومات عن البنك.

يجب علينا إبالغ البنك كتابيًا في غضون ثالثين )30( يومًا تقويميًا في حالة تغيير التفاصيل الواردة في   .4
نموذج طلب االشتراك بأي شكل من األشكال.

اإللكتروني الموقع  في  متاح  هو  )كما  بالبنك  الخاصة  واألحكام  الشروط  لمراجعة  الفرصة  لنا  أتيحت   .5 
واألحكام  الشروط  قرأنا وفهمنا ووافقنا بموجب هذا على  وأننا قد   )www.ahliunited.com  - للبنك 

ونتعهد بموجبه بااللتزام بكل ما تتضمنه تلك الشروط واألحكام وااللتزامات.

أن التاجر قد تم تزويده بنسخة من اتفاقية التاجر كمرجع.  .6

ال يشكل إكمال التاجر وتقديم نموذج طلب االشتراك - بأي شكل من األشكال - التزامًا أو اتفاقًا أو تعهدًا   .7
من قبل البنك للدخول في اتفاقية التاجر، وأن هذا اإلقرار يعتبر بمثابة إفصاح عن معلومات العميل.

طلب  نموذج  في  توفيرها  يتم  والتي  بالتاجر،  تتعلق  معلومات  أي  بتقديم  له  ويسمح  للبنك  يصرح   .8
بهذا  االحتفاظ  فيه  يتم  الذي  البلد  في  الضريبية  السلطات  إلى  التاجر،  قبل  من  ذلك  غير  أو  االشتراك 
فيها التاجر  اعتبار  يمكن  أخرى  دول  أو  أخرى  دولة  في  الضريبية  السلطات  مع  وتبادله   الحساب 

مقيمًا ضريبيًا.

يجوز للبنك، من وقت آلخر، تعديل الشروط واألحكام وإخطار التاجر بالوسائل التي يراها ضرورية.  .9

أن توقيع التاجر على هذا المستند األصلي صحيح وال جدال عليه.  .10
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We, the undersigned, hereby declare on behalf of the Merchant:

1. I / We are duly authorized to provide the following information and make the declarations 
provided herein on behalf of the Merchant.

2. I / We are authorized to sign this declaration on the Merchant’s behalf.

3. The information provided in the Subscription Application Form is true and correct to the best of 
our knowledge and belief and that we have not withheld any information from the Bank.

4. We shall inform the Bank in writing within thirty )30) calendar days in the event that the details 
provided in the Subscription Application Form change in any way.

5. We have been given an opportunity to review the Bank’s Terms and Conditions )as available 
on the Bank’s website - www.ahliunited.com) and that we have read, understood and hereby 
accept the Terms and Conditions and hereby undertake to abide all applicable terms, conditions 
and obligations.

6. That the Merchant has been provided with a copy of the Merchant Agreement for reference. 

7. The Merchant’s completion and submission of the Subscription Application Form does not in any 
way constitute an obligation on, agreement or undertaking by the Bank to enter into a Merchant 
Agreement, and that this declaration shall be deemed as a disclosure of customer information.

8. The Bank shall be authorized and permitted to provide any information relating to the Merchant, 
which is provided in the Subscription Application Form or otherwise by the Merchant, to the 
tax authorities of the country in which this account is maintained and exchanged with tax 
authorities of another country or countries in which the Merchant may be deemed to be a tax 
resident.

9. The Bank may from time to time amend the Terms and Conditions and notify the Merchant by 
such means as deemed necessary.

10. That the Merchant’s signature on this original document is valid and undisputed
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Merchant Declaration 

التاجر:
Merchant:

االسم:
Name:

التوقيع:
Signature:

التاريخ:
Date:

D D M M Y Y Y Y

عن وبالنيابة عن:
For and on Behalf of;

ختم الشركة:
Company Stamp:

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

إقرار التاجر


