
 

:Shareholders Companies المساهمة )العامة / المقفلة(:  الشركات 

 Account Opening Form + KYC   طلب فتح حساب + نموذج اعرف عميلك KYC 

 Commercial License   الترخيص التجاري 

 Commercial Register  السجل التجاري    

 Memorandum of Association    عقد التأسيس 

 Articles of Association & amendments  النظام األساسي والتعديالت 

 Kuwait Chamber of Commerce & Industry Certificate   شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت  

 Ministry of Commerce & Industry Certificate for the 
authorized signatories 

  شهادة من وزارة  تجارة و صناعة الكويت بالمخولين بالتوقيع )رئيس

 مجلس اإلدارة ونائبه( 

 Ministry of Commerce & Industry Certificate for list of 
Co’s Board Members 

 شهادة من وزارة تجارة وصناعة الكويت بأعضاء مجلس اإلدارة 

 Civil IDs for all authorized signatories and board 
members 

 البطاقة المدنية للمخولين بالتوقيع وأعضاء مجلس اإلدارة 

 Specimen of authorized signatories Certificate from  
Ministry of Social Affairs & labors 

 شهادة اعتماد التواقيع من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 Company’s PACI   للشركة العامة للمعلومات المدنيةشهادة من الهيئة 

 The latest resolution adopted at the board of  
directors meeting 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية األخير 

 

:General & Limited Partnership Co :الشركات ذات المسؤولية المحدودة / التضامنية / توصية بسيطة 

 Account Opening Form or KYC   نموذج اعرف عميلك /طلب فتح حساب  KYC 

 Commercial License  )السجل التجاري )لمن يهمه االمر 

 Commercial Register  الترخيص التجاري  

 Kuwait Chamber of Commerce & Industry Certificate  شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت 

 Memorandum of Association    التأسيسعقد 

 All amendments of Memo (if found)  )كل عقود تعديل عقد التأسيس )ان وجدت 

 Owner’s Civil ID and all authorized signatories  البطاقة المدنية للشركاء وكل المخولين بالتوقيع عن الشركة 

 Company’s PACI  شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية للشركة 

 Specimen of authorized signatories Certificate from  
Ministry of Social Affairs & labors 

 شهادة اعتماد التواقيع من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 


