
The undersigned wishes to open account with Mohamad Ali Habib
Gold & Jewellery L.L.C

APPLICATION FOR OPENING NON-MANUFACTURED PRECIOUS METALS TRADING ACCOUNT

يرغب الموقع أدناه بفتح حساب لدى محمد علـي حبـيـب
للذهب و المجوهرات ش.ذ.م.م

رقم الحساب:

االسم التجارى بالكامل :

ا�سم حسب جواز السفر (ل�فراد)

ا�سم حسب الرخصة التجارية (للشركة)

التوقيع:

طلب فتح حساب لتجارة الذهب و المعادن الثمينة الغير مصنعة

Account No :

Full Legal Name of the Client :

Passport No :

Country of Issue:

Expiry Date :

Name as per the passport (for individual)

Name as per the trade licence (for company) :

Signature :

رقم جواز السفر :

Address  Gold Center Bldg. Zone 4 – 5th Floor, Office No. F133, P.o.Box: 112116, Dubai – UAE.

Tel: +971 4 2356368   Fax: +971 4 2356308   E-mail: info@mahgold.ae   Web: www.mahgold.ae

MOHAMAD ALI HABIB GOLD & JEWELLERY L.L.C
مـحـمــد عــلــي حـبـيـب للـذهـب و الـمـجـوهــرات ش.ذ.م.م

تاريخ التأسيس :

رقم التسجيل الضريبي / رقم ضريبة القيمة المضافة :

عنوان المكتب المسجل / عنوان المنزل :

المكان الرئيسي ل�عمال :

نوع النشاط/ المنصب :

نوع العميل / فردي / ملكية فرديه/ شراكة

Date of Incorporation :

Tax Registration Number/VAT Number:

Registered o�ce address/ Home Address :

Principle place of Business:

Type of Business/Occupation:

Type of Client/Reference:  Individual/Sole Proprietorship/Partnership

:Country of Incorporation/Nationalityبلد التأسيس/الجنسيه :

:  Source of Goldمصدر الذهب / المرجع:

بلد اªصدار:

تاريخ االنتهاء:



Note : In case of Partnership, give the details of
beneficial owners:

Date of Birth

Correspondence Address:

Contact Details :

Mobile No :

Tel No :

Fax No :

Address:

P.O. Box:

Email Address:

The Company’s Terms and The General Conditions have duly been
noted all the terms and conditions therewith have been accepted

Nationality       الجنسية    
Place of Residence Name

1

2

3

4

5

Date : ........../........../................. التاريخ:......................../ ............../ .............

Signature and Stamp:

Name of The Person Authorized

التوقيع مع ختم الشركة :

اسم الشخص المفوض :

مالحظه : في حالة الشراكة، يرجى تقدم تفاصيل
المالكين المستفيدين فيما يلي :

عنوان المراسلة

بيانات التواصل :

رقم النقال :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

العنوان :

ص ب :

العنوان اªلكتروني :

تم اªطالع على الشروط العامة وبنود الشركة حسب ا�صول
وتم بهذا قبول جميع البنود والشروط.

ا�سم
تاريخ الميالدمحل السكن
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Authorized Signatories (if any): المفوضون بالتوقيع (إن وجدوا):

The Company’s Terms and The General Conditions have duly been
noted all the terms and conditions therewith have been accepted

The Company Should Be Notified of Any Change In The Authorized Signatory Immediately

Authorized Signature: Company Stamp

تم اªطالع على الشروط العامة وبنود الشركة حسب
ا�صول وتم بهذا قبول جميع البنود والشروط.

يجب إخطار الشركة بأي تغيير في الموقع المفوض فوًرا

اسم الشركة :

التوقيع المعتمد ختم الشركة

Date : ........../........../................. التاريخ:............../ ............../ .............

Company Name:

Specimen Signature

Designation of Authorized

Name of Authorized Signatory

Passport Number

Expire Date

Nationality

إســم المفوض بالتوقيع

رقم الجوازالجنسية

لمودج التوقيع

تسمية المصرح به

تاريخ انتهاء الصالحية

Specimen Signature

Designation of Authorized

Name of Authorized Signatory

Passport Number

Expire Date

Nationality

إســم المفوض بالتوقيع

رقم الجوازالجنسية

لمودج التوقيع

تسمية المصرح به

تاريخ انتهاء الصالحية

Specimen Signature

Designation of Authorized

Name of Authorized Signatory

Passport Number

Expire Date

Nationality

إســم المفوض بالتوقيع

رقم الجوازالجنسية

لمودج التوقيع

تسمية المصرح به

تاريخ انتهاء الصالحية




