
 

 

 

Required documents to open/update your account: الحساب:لفتح / لتحديث بيانات األوراق المطلوبة -المستندات 
Personal A/c: 

- Civil ID 
 األفراد:

 البطاقة المدنية -
  

University Student: 

 

- Civil ID 

- University Student ID 

- Semester time table 

 طلبة الجامعة:

 لمدنيةالبطاقة ا -
 البطاقة الجامعية للطالب -

 جدول الدراسة -
  

Minors A/c: 

 

- Minor Civil ID 

- Guardians or trustee Civil ID 

- Judgment evidence in case if trustee 

 القصر:
 البطاقة المدنية للقاصر -

 الوصي الشرعي أوالوالدة(  أوالبطاقة المدنية للوصي )الوالد  -

 الشرعي حكم المحكمة في تعين الوصي -
  

Establishments: 

 

- Owner’s Civil ID 

- Commercial License 

- Commercial Register 

- Chamber of Commerce & Industry Certificate 

 المـؤســسـات:
 البطاقة المدنية لصاحب المؤسسة -
 السجل التجاري -

 الترخيص التجاري -

 شهادة تسجيل من غرفة تجارة و صناعة الكويت -
  

Limited Partnership Co: General & 

 

- Commercial License 

- Commercial Register 

- Chamber of Commerce & Industry Certificate 

- Memorandum of Association  

- All amendments of Memo (if found) 

- Owner’s Civil ID 

 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة / التضامنية / توصية بسيطة:
 ) لمن يهمه االمر(ريالسجل التجا -

  الترخيص التجاري -

 شهادة تسجيل من غرفة تجارة و صناعة الكويت 

 عقد التأسيس 

  عقود تعديل عقد التأسيس )ان وجدت(كل 

 البطاقة المدنية للشركاء 
  

Shareholders Companies: 

- Commercial License 

- Commercial Register 

- Memorandum of Association  

- Articles of Association & amendments 

- Kuwait Chamber of Commerce & Industry 

Certificate  

- Ministry of Commerce & Industry Certificate 

for the authorized signatories 

- Ministry of Commerce & Industry Certificate 

for list of Co’s Board Members 

- Civil IDs for the authorized signatories 

- Specimen signature card and the verification 

of the signature from any other local bank. 

- The latest resolution adopted at the board of 

directors meeting 

 المساهمة )العامة / المقفلة(:  الشركات
 الترخيص التجاريو   السجل التجاري -

 و التعديالت األساسيالنظام و  عقد التأسيس 

 شهادة تسجيل من غرفة تجارة و صناعة الكويت  

  شهادة من وزارة  تجارة و صناعة الكويت بالمخولين بالتوقيع
تجارة و  شهادة من وزارة   + و نائبه( اإلدارة)رئيس مجلس 

 اإلدارةمجلس  بأعضاءصناعة الكويت  

  للمخولين بالتوقيعالبطاقة المدنية 

 بطاقة نموذج التوقيع + اعتماد التواقيع من احد البنوك المحلية 

  األخيرمحضر اجتماع الجمعية العمومية 



 

 

Additional Documents/ Information Required: 
 

1. Company Profile. 
2. CTC Classification. 
3. Audited Financial Statement for the past 3 years. 
4. Financial Projections for the 1st quarter of 2009. 
5. Details of contracts executed during the past 5-10 years. 
6. Details of the contracts currently on hand / under execution. 
7. Cash Flow projections and project feasibility report towards funding  

request for a newly awarded contract. 
 

 الميزانية المالية المدققة للشركة ألخر ثالث سنوات -

 و العقود تحت التنفيذ بيانات العقود التي تم تنفيذها -
 


