
Designation 
% of 

share

 من ٪

الحصة
المهنة

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Area no Building المبنى رقم المنطقة رقم

Electricity No الكهرباء رقم

% of 

turnover

حجم من ٪  

األعمال

التجاري السجل رقم

تجارٌة رخصة

الصالحٌة تارٌخ

الجوال رقم

الهاتف رقم 

الفاكس 

اإللكترونً البرٌد

البرٌد صندوق

          

العنوان

الشارع رقم

KYC – Know your Customer (Legal Person)

)اعتبارٌٌن( عمٌلك اعرف استمارة

Company Name:  

Date:                                                          

Name of Authorized signatory/Partner/Manager/Ultimate Beneficial owner

:Account numberالحساب رقم 

:التارٌخ

:الشركة اسم

االسم

النهائً المستفٌد المالك/ المدٌر/  الشرٌك/   بالتوقٌع المفوض

Mobile number

Landline number

Fax no

Email

P O box

Address

Street no

Expiry Date

Est Id number

Expiry Date

Trade License 

number

CR number

Expiry date  االنتهاء تارٌخ

للكٌان القانونً النوع

Nature of Business/Industry 

(If the business has been 

incorporated within the last 

year; please advise the 

principal nature of the parent 

business/industry)

Industry الصناعة

Type of activityالنشاط نوع

Legal type of Entity

Name

Place of issue االصدار مكان االصدار تارٌخ

المنشأة قٌد رقم

Date of Issue

الصالحٌة تارٌخ

 الصناعة/  العمل طبٌعة

 خالل العمل دمج تم إذا(

 ٌرجى ؛ الماضً العام

 الرئٌسٌة الطبٌعة إبالغ

)الصناعة/  األم للشركة

Resident Non resident غيرمقيم مقيم
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KYC – Know your Customer (Legal Person)

)اعتبارٌٌن( عمٌلك اعرف استمارة

Country Name البلد اسم

Number of 

subsidiaries

 الشركات عدد

التابعة

Number of 

branches

الفروع من عدد

Country % of 

revenues/

intended 

revenue

% of 

purchases/Intend

ed purchases

% of assets 

held

األصول من ٪  

المملوكة

 من ٪

 / المشترٌات

 المشترٌات

المقصودة

اإلٌرادات من ٪  / 

المقصودة اإلٌرادات

البلد

Nature of business/industry that your customer operates in عمٌلك فٌها ٌعمل التً الصناعة/  العمل طبٌعة

      Yes (Please specify initial source of wealth)           No

      Investment by Beneficial owner /Partner

      External investment

      Business income

      Business loan

      Sale of property

      Others (Please specify) 

__________________________________

ال        )للثروة األساسً المصدر تحدٌد ٌرجى( نعم          

   المستفٌد الشرٌك/  المالك استثمار         

       الخارجً االستثمار         

       التجارٌة اإلٌرادات         

       التجارٌة القروض         

       الممتلكات بٌع         

)التحدٌد ٌرجى( أخرى         

       Yes (Please specify initial source of wealth)           No

       Investment by Beneficial owner /Partner

       External investment

       Business income

       Business loan

       Sale of property

       Others (Please   specify)  

__________________________________

  ال        )للثروة األساسً المصدر تحدٌد ٌرجى( نعم           

   المستفٌد الشرٌك/  المالك استثمار         

       الخارجً االستثمار         

       التجارٌة اإلٌرادات         

       التجارٌة القروض         

       الممتلكات بٌع         

)التحدٌد ٌرجى( أخرى         

Please provide details of 

all countries where any of 

the purchases, revenues 

or assets held are greater 

than 10 %

Please Indicate the 

nature of your 

customers base 

 تنشأ الذي البلد( الجنسٌة

)األعمال منه

Country of 

Incorporation (CR 

issuing country)

Nationality(Country 

where business 

originates from)

ال               )أدناه التفاصٌل تقدٌم ٌرجى( نعم        

Registered key name of customer للعمٌل المسجل الرئٌسً االسم

Trading name (if different from registered name)
Do you rely on one 

customer for more 

than 50 % of your 

sales revenue?

 فً العمل طبٌعة تغٌرت هل

الماضٌة الخمس السنوات

         Yes (Please specify)                               No  Has nature ofال                             )التحدٌد ٌرجى( نعم       

business changed in 

past 5 years

 كونه فً هذا سٌستمر هل 

 فً المستمر الثروة مصدر

المستقبل

 إصدار بلد( التأسٌس بلد

)التجاري السجل

         Yes  (Please provide details below)             No  

)المسجل االسم عن مختلفًا كان إذا( التداول اسم

% of sales revenue المبٌعات اإلٌرادات من ٪

 واحد عمٌل على تعتمد هل

 من ٪50 من أكثر فً

مبٌعاتك؟ عائدات

Countries where 

you are physically 

present (Including 

all subsidiaries and 

branches)

 تم الذي المتقدم الكٌان هل

 السنوات خالل تأسٌسه

الماضٌة الخمس

 فٌها تتواجد التً البلدان

 جمٌع ذلك فً بما( فعلًٌا

)والفروع التابعة الشركات

 عن تفاصٌل تقدٌم ٌرجى

 تزٌد التً البلدان جمٌع

 أو المشترٌات نسبة فٌها

 عن األصول أو اإلٌرادات

10٪

 طبٌعة إلى اإلشارة ٌرجى

عمالئك قاعدة

Is the applicant 

entity incorporated 

within the last 5 

years

Will this continue to 

be the ongoing 

source of wealth for 

the future
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KYC – Know your Customer (Legal Person)

)اعتبارٌٌن( عمٌلك اعرف استمارة

      Yes(Please specify)Name of Stock Exchange       No               
               

Number of 

Employees
الموظفٌن عدد

 

Is the entity listed 

on Stock exchange

Is the entity a 

holding company 

with no commercial 

operations

Date التارٌخ

Signature of 

Customer
العمٌل توقٌع

حساب رقم اذكر وجدت ان اٌران؟ صادرات بنك فً مرتبطة حسابات اٌة لدٌك ٌوجد هل

التارٌخ

I certify that all statements mentioned above are true and I take full responsibility in case of violation of the reality                                                      

للواقع مخالفتها حاله فً المسؤولٌة كامل واتحمل صحٌحة  اعاله البٌانات جمٌع بأن اقرأ                                                 

Date

Signature of 

Customer
العمٌل توقٌع

Do you have any linked Account in BSI? If Yes provide details

الحساب فتح من الغرض
Purpose of opening 

account

Signature of 

Customer
العمٌل توقٌع

Capitalالمال رأس

Fund expected 
(monthly)

   
المتوقعة الشهرٌة اإلدخاالت

 إجمالً(  الثروة مصدر

)الموجودات

 للمعامالت المتوقع العدد

ً شهرٌا

Expected number of 

transactions (monthly)

Source of wealth 

(Total assets)

Date التارٌخ

 قابضة شركة الكٌان هل

تجارٌة عملٌات لها لٌس

 فً المدرج الكٌان هل

البورصة

ال          االقتصادي الغرض )التحدٌد ٌرجى( نعم       

ال                  البورصة اسم  )التحدٌد ٌرجى( نعم     

       Yes(Please specify)Economic purpose       No
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