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Sword Capital Financial Brokerage (KCSC) 

Know Your Client Form 

Date:      : التاري    خ 

 

 Client Personal Details                                                                                                                                   الشخصية بيانات العميل  

Name in Arabic   اإلسم باللغة العربية 

Name in English    يةاإلسم باللغة ز االنجلي   

   
دولة الميالد / محل   

Place /Country of Birth 
 Y  Y  M  M  D   D 

 تاري    خ الميالد 
      Date of Birth       

Nationality/Other 
Nationalities 

/ 
 الجنسية  / أي

 جنسيات أخرى
Gender Female (  )  الجن         س  ذكر(   ) Male    انث  

 Passport No.              رقم جواز السفر  Civil ID No.:      
 الرقم المدنز

 Current Residential 
Address  

 عنوان السكن الحال     

 Country                              ة    الدول   City                     المدين           ة 

 Mobile No.     (الجوال)النقال     Home Tel.    ل ز  هاتف الميز

 P.O. Box                         يد صندوق الير   Office Tel.   هاتف العمل    

 Zip Code                     يدي  الفاك         س                       Fax  الرمز الير

E-mail       
ونز يد اإللكير  الير

Profession  المه         نة 

Employer’s Name     إسم جهة العمل 

 Employer’s Address               عنوان جهة العمل 

 

Income Information (You can select more than one source)                                 )بيانات الدخل ) يمكن إختيار أكي  من مصدر 

 

  Source of Income                                                                                                                                                           مصدر الدخل                

Others (Please Specify) / )أخرى )يرجى التحديد 
…………………………………………………… 

تجارة / عوائد استثماريةأرباح                
Business Profit/Inv.Income   

 تمويل  /  قروض
Financing /Loans   

اعية اتب  / معاشات / تأمينات اجتم رو   
Salaries/Pensions/Social Sec. 

  

 Average Annual Income (US Dollar)                                                                                                    ) بالدوالر االمريك  ) متوسط الدخل السنوي  

 More than  250,000اكثر من 
  
  

 less than  25,000اقل من   50,000-25,001    100,000-50,001   250,000-100,001

 

  Investment Experiance                                                                                                                                    ات اإلستثمارية                 الخير

 Others (Please Specify)  /  يرجى التحديد( أخرى(  
…………………………………………………… 

  
  

  محدودة
Limited  

 متوسطة

Medium  
 جيدة 

Good  
 ممتازة 

Excellent 
 
 

 

  Investment Objectives                                                                                                                                            أهداف اإلستثمار               

 Others (Please Specify)  /  )أخرى )يرجى التحديد 
…………………………………………………… 

  
  

  المحافطة عىل األموال

Money Saving   
 نمو األرباح

Profit Growth  
   زيادة الدخل

Increase Income 
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Sword Capital Financial Brokerage (KCSC) 

Know Your Client Form 

 

  Political Position Information (If Any)                                                                                      )بيانات المنصب السياس  )إن وجد 

 إذا كنت 
 
  ذو منصبا

 
                                         If you have a Political Person, please specify the position               يرجر تحديد المنصب ، سياسيا

  
 الجهة 

Organization 
 

 المنصب

Position 
 

ين ا ز معك  (الدرجة األول)ذا كان أحد أقاربك المباشر يك ، )أو المتعاوني  شر

، يرجر تحديد المنصب واالسم (مستشار ، وكيل .... 
 
 . سياسيأ

If any of your Direct Relatives (First Degree) or Associates 

(Partner, Advisor, Agent…) is a Political Person, please specify 

position and name.   

 

ـــــــ ـــــــ م اإلســــــــــ  

Name 

 الصلة أو العالقة

Relationship  

 رقم البطاقة المدنية

Civil ID NO. 

   

   

 

                                                                                                                                                                                                     إق              رار 
Acknowledgment 

I, the undersigned, acknowledge that I am the actual 

beneficiary of the account, and I acknowledge that my account 

has not and will not be used in transactions relating to Money 

Laundering and Terrorist Financing Operations. If the company 

proves otherwise, it has the right to take the necessary actions 

prescribed in Law 111 of 2012 and what is stated in Book 16 of 

the Executive Regulation on Combating Money Laundering and 

Terrorist Financing.  

I also acknowledge that the mentioned data and the submitted 

documents are true and complete and that I have read and 

understood the terms, conditions and applicable laws, I 

undertake to update my data periodically and continuously 

and inform Sword Capital Company in writing as soon as there 

is a change in it without any liability to the company. 

Name:          ……………………………………………….…………………………. 

Date:            …………………………………………………….……………………. 

Signature:   …………………………………………….……………………………. 

 
ي  نى المستفيد الفعىلي من الحساب،أنا الموقع أدناه بأن أقر  وأقر بأن حسابى

ي معامالت تتعلق بعمليات غس
ل االموال وتمويل يلم ولن يستخدم فى

كة ما يخالف ذل لها الحق باتخاذ االجراءات الالزمة   كاالرهاب واذا ثبت للشر

ي ا
ورية المنصوص عليها فى ي الكتاب   2012لسنة    111لقانون  والضى

وما ورد فى

ي ش
ل االموال وتمويل ين مكافحة غسأالسادس عشر من الالئحة التنفيذية فى

 االرهاب. 

ي إن البيانات المذكورة والمستندات المقدمة صحيحة وكامله و أكما اقر ب
بى

ى المتبعة،أقر  وط واالحكام والقواني  ي   ت وفهمت الشر
واتعهد بتحديث بياناب 

   بشكل دوري
 
كة سورد كابيتال كتابيا فور حدوث تغث  يطرأ   ومستمر وابالغ شر

كة . أعليها دون  ي مسئوليه عىل الشر
 دبى

      .………………………………….………………..…………………اإلسم:      

 .………………………………………………………………………التاريخ:    

 .…………………………….…………………………………………التوقيع:    

 

 

Documents required:       

1) A Copy of the Civil ID (Kuwaitis and Kuwait residents).  

2) A Copy of the Passport (non-residents in The State of Kuwait).  

 المستندات المطلوبة :   

  دولة المدنية( من البطاقة    )نسخة. 1
ز
ز ف ز والمقيمي   الكويت. للكويتي 

  دولة  السفر( غي  من جوا ز   نسخة. )2
ز
ز ف  الكويت. المقيمي 


