االسم االقتصادي

1

Trade Name

الشكل القانو ن

2

Legal Form

)االنتهاء/  التجديد/  (التأسيس/تاريخ

3

Date of Incorporation/Renewal/ Expiry

العنوان ) المقر/البريد االلكتروني/رقم الهاتف

4

Phone Number/E-mail/ Address (Premises)

عنوانه/ جنسيته/ اسم المدير

5

Name of Manager/Nationality/Address

حالة كان للشخص االعتباري اجنبي

) في

اسم وعنوان الممثل القانوني بالدولة

In the event of Legal Person, name and address of its legal representative in the
State

6

 الجنسية/ نوع الشخص ) طبيعي او إعتباري

7

Type of the person (nature or legal person) / Nationality

 وكيل خدمات/  او مساهم/  شريك/صفة التمثيل )مالك

8

Representative Capacity (Owner/Partner or Shareholder/Services Agent)

انجليزي/ اسم الشخص عربي

9

Name of the Person (Arabic and English)

 الملكية/ نسبة المساهمة

10

Ratio of ownership

 الجنس لالشخاص الطبيعيين/  مكان الميالد/ تاريخ الميالد

11

Date of birth/ place of birth/ gender (for nature persons)

 رقم التأشيرة/ خالصة القيد/ رقم الجواز/ الرقم الموحد/ رقم الهوية
ID Number/Unified Number/Passport Number/Summary of
Registration/Visa Number

12

هوية الوصي او الموصي او الذين يشغلون مناصب مماثلة

13

ID of Settlor, Trustee or those holding similar positions

 الخاصة/ اسماء إعضاء مجلس األدارة للشركات ) المساهمة العامة
Names of the Board of Directors Members (Public Joint Stock and Private
Joint Stock Companies)

14

االسم ) عربي انجليزي

1

Name (Arabic/English)

Nationality الجنسية

2

تاريخ ومكان الميالد

3

Date and Place of Birth

Gender الجنس

 رقم جواز السفر/ رقم الهوية
ID/Passport Number

4

5

تاريخ وجهة اصدار الهوية او وثيقة
السفر وتاريخ انتهائها

6

Date of Issuance and Expiry Date of the ID or Passport

 السيطرة في رأس المال وعدد الحصص أو األسهم وقيمتها اإلسمية/ نسبة الملكية
وحقوق التصويت المرتبطة بها

7

Ratio of Ownership/Control in the capital/number of
quotes or shares and its nominal value and associated
voting rights

مكان اإلقامة والعنوان الذي تُرسل عليه اإلخطارات

8

Residential address or the address which the
notices shall be sent on it

اسم جهة العمل وعنوانها
Name of the entity
and address thereof.

تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي
Date on which the person became a Beneficial Owner

9

10

 الخ.....  مدير عام/ عضو منتدب/ صفة التمثيل ) رئيس مجلس االدارة

11

Representative Capacity (Chairman/Managing Director/ General
Manager .. etc)

اسماء أعضاء إدارة االسميين
Names of Nominee Board Members

12

عدد االشخاص االعتباريين االخرين الذين يمتلك او يدير او
يسيطر فيها المستفيد الحقيقي

13

Number of other legal persons which the Beneficial
Owner owns, manages or controls accordingly

اسم وعنوان الممثل القانوني في حالة كان الشخص اجنبي
In the event of Legal Person, name and address of its legal
representative in the State

14

