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Account Name: إسم احلساب:

Know your Customer (KYC) Information - Corporate
معلومات إعرف عميلك - شركات

Legal Status:

Major Share Holding (more than 5% of paid up capital)

Business Details

Source of Funds

Other Bank Details

Monthly Transaction Details (in AED
 or approximate % of Expected Turnover)

الوضع القانوني:

أصحاب األسهم رئيسية )بأكثر من 5% من رأس املال املدفوع(

تفاصيل عن الشركة التجارية

مصدر التمويل: 

تفاصيل أخرى خاصة باملصرف: 

تفاصيل املعامالت  الشهرية )بالدرهم اإلماراتي
 أو النسبة املئوية للعائدات املتوقعة التقريبية(

اإلسم  مكان اإلقامة  املنصب
Name Residency Designation

1

2

3

4

الوصف الدقيق للسلع/اخلدمات:
أسماء املوردين واملشترين الرئيسيني:

دول املوردين واملشترين الرئيسيني:
عدد سنوات العمل:

عدد األفرع/محالت ومواقعها:
عدد املوظفني:

إسم الشركات الشقيقة/مجموعة الشركات )إن وجدت(:
عنوان املوقع اإللكتروني:

إجمالي املبيعات/العائدات السنوية تقريبًا )بالدرهم اإلماراتي(:
القيمة املتوقعة للدخل االئتماني الشهري )بالدرهم اإلماراتي(:

نقدًا:
شيكات محلية: 

حواالت: 

إسم املصرف الذي يحتفظ باحلساب لديه: 
تفاصيل التسهيالت االئتمانية )إن وجدت(:

سبب إغالق احلساب يف املصرف اآلخر )إن وجد(:
سبب اختيار املصرف: 

العالقة بني املفوضني بالتوقيع/حملة الوكاالت العامة:
متت من قبل:      

Exact Description of Goods/ Services:

Names of Major Suppliers & Buyers:

Countries of Major Suppliers & Buyers:

No. of Years in Business:

No. of Branches / Stores & Their Locations:

No. of Employees:
Name of Sister / Group Companies (if any):

Website address:

Approximate Total Sales / Revenue per annum (In AED):
Expected Monthly Credit Turnover (in AED)

Cash:
Local Cheques :
Remittances:

Bank name where account is maintained:
Credit Facilities Details (if any):
Reason for closing account in the other bank (if applicable):
Reason for choosing Al Masraf:

Relationship between the Signatories/POA holders:

Completed By:     

Introduced by:

For Joint / POA Accounts only

املعّرف: 

للحسابات املشتركة / الوكاالت العامة فقط

مدير عالقات العمل )يرجى ذكر إسم مدير عالقات العمل(:

عميل حالي: يرجى ذكر إسم املعّرف:

خطاب تزكية من مصارف أخرى زيارة املصرف

Relationship Manager (RM) (Please Enter the Name of the RM)

Existing Customer: Please Enter the Name of the Introducer:

Reference Letter from Other Banks Walk In

- Version 1.0 AOF-CB 1.03 -

غير ذلك 

ملكية فردية
شراكة تضامن

شركة ذات مسؤولية محدودة

فرع شركة أجنبية
شركات منطقة حرة

نوادي، جمعيات واحتادات

Sole Proprietorship

Partnership

L.L.C

Others

Branch of Foreign Company

Free Zone Companies

Clubs, Societies & Trusts
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