
للتصميم بقياس A٤ الرجاء تحديد عدد أوراق الشيكات* 

SPECIAL CHEQUE BOOK REQUEST FORM

Date:

Account Name

Account Number Branch Name:

New cheque book design required

Use existing cheque book design

Number of cheque books

Required format of cheques (2, 3, 4 & 5 colors can be provided)
A4 single sheets
A4 continued stationery with 1+1 carbon copy
A4 continued stationery with 1+2 copy
A4 continued stationery with 1+3 copy
Big cheque book with 50 leaves per book

For A4 size format, please provide no. of cheque leaves*                      
*In multiples of 500 leaves

I/We here by accept the terms and conditions of the bank pertaining to the cheque book issuance and authorize the bank to 
process the request by providing the next cheque series number from the Bank’s system and to debit the applicable charges from 
our above account, without any reference to us.
I/We agree that the cheque book will be delivered to the company address (as in the bank’s records) or will be collected by the 
authorized receiver based on the authority letter provided to the Bank.

Authorized signature and company stamp 

Name Name

Authorized signature and company stamp 

For Bank Use Only

Approved by BM/RM**(affix Name stamp) Admin Reference:

Date: Date: Agreed Price:

Cheque Number Series Recon checked and agreed to process – Ref ASU/SPLCK/

Date: Approved by: Date:                    

Vendor Ref: Date:

إستمارة طلب دفتر شيكات خاص 

التاريخ

اسم الحساب

رقم الحساب اسم الفرع

مطلوب استخدام دفتر شيكات بتصميم جديد

عدد دفتر الشيكات

(۲-۳-٤-٥ ألوان يمكن توفيرها)التصميم المطلوب للشيكات
ورقة A٤ واحدة 

نسخأوراق A٤ مستمرة مع ۱ + ۳
نسخ أوراق A٤ مستمرة مع ۱ + ۲

نسخة كربونية۱ + ۱أوراق A٤ مستمرة مع

دفتر شيكات كبير مع خمسين صفحة لكل دفتر

للعمالء الحاليين الذين لديهم دفتر شيكات خاص:
استخدم التصميم الحالي لدفتر الشيكات الخاص أو

استخدم التصميم الجديد-العينة متوفرة*

* يتوجب على العميل تقديم عينة من ورقة الشيك وشعار الشركة في ملف واضح ، في حال طلب التغيير

أوافق / نوافق على قبول شروط وأحكام البنك المتعلقة بإصدار دفتر الشيكات والتفويض للبنك بمعالجة الطلب عن طريق توفير رقم تسلسل الشيكات التالية من نظام البنك وتحصيل 
الرسوم من الحساب أعاله دون أي إشعار لنا.

أوافق / نوافق على تسليم دفتر الشيكات إلى عنوان الشركة (كما هو متوفر في سجالت البنك) أو سيتم تحصيله من قبل المستلم المرخص له بناًء على خطاب االعتماد المقدم إلى البنك.

التوقيع المعتمد وختم الشركة التوقيع المعتمد وختم الشركة

اإلسم اإلسم

 استخدم دفتر الشيكات بالتصميم الحالي

For clients with existing special cheque books:
Use design already available for existing special cheque book
                            or 
Use new design – specimen provided*
*Client to provide sample of company cheque leaf and company logo in clear PDF file, if they wish to change.

*بمضاعفات ٥۰۰ ورقة

إلستخدام البنك فقط
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