
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اسم الشـــــــــــــــــــــركة : 
 

   

  موقع املكتب الرئيسي :       رقم السجل التجاري  : 

  الرمز الربيدي :  العنوان الربيدي  رقم صندوق الربيد : 

  : فــــــــــــاكـــس : ــالـقنـالـــ : اهلاتف الثابت للشركة

  : الدرجــــــــــــة  : للشركةكرتوني ـــد االلــيرـبــال

  نقال مالك الشركة  الربيد األلكرتوني ملالك الشركة:

  : الـــنـــــــــقــــال  دير املالــــــــــــي : ـــــــامل

  : الـــنـــــــــقــــال  دير املبيعـــــــات : ـــــــم

  : الـــنـــــــــقــــال  زن : دير املخـــــــاــــــــم

  : الـــنـــــــــقــــال  ندوب العماني :ــــــــامل

 :  اجلديداسم الشركة 

 :  األنشطة املراد إضافتها مع ذكر اسم املندوب

 تحديث بيانات الشركة 

 الشركة   مسمىتغيير 

 استمارة طلب خدمة 

 المصرفي تعديل الحساب     إضافة نشاط   الشركة مسمىتغيير     شركةالديث بيانات تح   

  تلزم في كل المعامالت 

 إضــــــافة نشاط    

 ..................................................................اسم الندوب.......................1

 ......................................................اسم الندوب................................. .2

 ......................................................اسم الندوب................................. .3



 

 

 تقرير الزيارة الميدانية
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 -------------------------------------------التوقيع ---------------------------------------------------------------------------معد التقييم 

 
 

 
 

 الشــــركــــــــة اخلــــــــــــتــــم    ة / الشريك املفوض توقيع مالك الشرك

 

 

 

 

 

هتيئــــة وتقييم املـــــــوردين واملتعاقــــــديناعتماد رئيس قسم   
 

 

 

 

 24004016، 24004019، 24004015تقييم الموردين والمتعاقدين و بيانات التواصل: أرقام هواتف قسم تهيئة

 m.research@rca.gov.omالبريد اإللكتروني 

 لفرع :ا  البنك :                         رقم احلساب اجلديد :                               

 للتحديث أو إضافة نشاط أو تغيري اسم الشركة أو تعديل بيانات احلساب البنكي                     
 

o التحديث /إضافة نشاط( .ولــــــــــارية املفعـــــاب ســــادة االنتســــــن شهـــــم هورــــــص( 
o ســـــــــارية املفعــــــــــــــــــول. وترــــــــــــــــــات الكمبيـــــــــــن مستخرجـــــــــــورة مــــــــــــص  
o البلـــــــــــــــــــدي ســـــــــاري املفعــــــــــــــــــول.ص ــــــــــــــن الرتخيـــــــــورة مـــــــــــــــــــــــص 
o ســـــــــاري املفعــــــــــــــــــول. ارــــــــــــــــقد االجيـــــــــــــــن عــــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــــــص  
o نيـة(الثا /ى ـــــــاألول /ازة ـــــــــاملمت فئةال)للشركات من ورقة التعريف الضرييب ة ــــــــــــــــصورة من الشهادة الضريبي  
o  الثانيـة( /ى ـــــــاألول /ازة ـــــــــاملمت فئةالصورة من شهادة جملس املناقصات )للشركات من   
o الثانيـة( /ى ـــــــاألول /ازة ـــــــــاملمت فئةالن )للشركات من ــــــادة التعميـــــورة من شهــــــــــص 

o .)صورة من بطاقة ريادة األعمال ) أن وجدت 
o املصرفـــي(مسية من الشركة )عند طلب تغيري اسم الشركة أو رقم احلساب رسالة ر  
o  ( املصرفـــــــــــيصورة من رقم احلساب البنك اجلديد )عند طلب تغيري رقم احلساب 
o (املصرفـــــــياب ــــــم احلســــالبنك السابق )عند طلب تغيري رق من رسالة براءة ذمة 

 

    تعديل بيانات الحساب المصرفي

 االستعمال الرسمي

 رقم التسجيل: 

 رقم المستفيد: 

 المطلوبةالمستندات 


