
طلب تحديث بيانات عميل أفراد

الفرع

بإسم

التاريخ 

   Client Numberرقم العميل  

Date
Branch

كود النشاط

كود الفرع

                                                                                  Name of Account Officerاسم الموظف المسئول

Branch Code
Activity Code

 اخري                                                                                                             

حساب المشترك
(الطرف االخر للحساب المشترك)

حساب الهبة (اسم الموهوب اليه)

حساب القاصر (اسم الواصي)

Other

Purpose of account openingالغرض من فتح الحساب

Nationality
ID Number

Account Typeنوع الحساب

JointMinorمشترك Individual أفراد Doneeقاصر هبه مشروطة

  Sterling Poundجنيه استرليني Euroيورو USDدوالر امريكي  Egyptian Poundجنيه مصري

أسماء العمالء ذو صلة في الحاالت اآلتية:

Currency Typeنوع العملة

األسم بالكامل 
كما هم موضح بالرقم القومي/جوازالسفر 

الجنس

تاريخ الميالد

بلد الميالد

الجنسية

Personal Information  بيانات شخصية                                          
Full Name 
Gender
Date of Birth

Nationality 

Country of Birth

Dual Nationalityجنسية اخرى

FemaleأنثىMaleذكر

NoالYesنعم

If Yes, Specify The Countryفي حالة اإلجابة بنعم يرجي ذكر البلد

تليفون المنزل

رقم المحمول

Home No.

Mobile No.

عدد األطفال

عدد األفراد المعالين
Number of Children                
Number Of Dependents

Nationality
ID Number مستند تحقيق الشخصية :   

رقم تحقيق الشخصية

تاريخ اإلصدار

مكان اإلصدار

سارية حتى

حالة اإلقامة

Egyptians / Foreignersللمصريين / األجانب
ID Type 
ID Number 
Date Of Issuance

Residency Status
Valid Till
Place Of Issuance

تاريخ انتهاء اإلقامة

الغرض من اإلقامة
Residency Valid Till 
Purpose of Residency

National IDرقم قومى

Non-Residentغير مقيمResidentمقيم

Passportجواز سفرMilitary IDبطاقة عسكرية

Tax Addressالعنوان الضريبي

MarriedDivorcedمتزوجSingleاعزب           Marital Statusالحالة اإلجتماعية Widowerمطلق أرمل

Name of Spouseاسم الزوج/الزوجة

Update Individual Customer KYC Form

Customers’ names who are relevant in the following cases:
Donee Account(Donee name)
 
 
Minor Account (Guardian name)

Joint Account
(The other party of the joint account)



Nationality
ID Number هل تخضع لنظم ضريبية خارج مصر:

الدولة

بطاقة ضريبية رقم 

بيانات العميل الخاضع للضريبة األمريكية

هل أنت خاضع للضريبة األمريكية؟

مواطن أمريكي

:Tax Informationبيانات الضرائب:
Do you pay taxes outside Egypt

Country
Tax ID number

US Citizen               
Are you a USA Taxpayer?

Customer Information "USA Taxpayer" 

Passport numberجواز السفر 
Substantial presence 

(Did you spend at least 183 days in the USA during last 3 years)

?Green Card Holderهل تحمل بطاقة جرين كارد؟

NoالYesنعم

NoالYesنعم

NoالYesنعم

NoالYesنعم

NoالYesنعم مقيم إقامة ممتدة
 (هل قضيت على االقل ١٨٣ يوم فى الواليات المتحدة فى ٣ اعوام السابقة)               

Nationality
ID Number عنوان السكن (رقم المبني وإسم الشارع

الشقة

رقم الدور

الحي

المنطقة

المحافظة

:Residence Informationبيانات اإلقامة:
Residence Address 
(Building number & street)

Apartment
Floor No.

Governorate
District
Area

الرقم البريدي

مالك بدون تسهيل ائتماني 
Postal Code
Owner With No Credit Facility

Owner With Credit Facility No Mortgageمالك بتسهيل بدون رهن عقاري    

مالك بتسهيل ورهن عقاري

سكن اداري 

مستأجر

اخري، برجاء اإليضاح

Owner With Credit Facility & Mortgage

Other, Please Specify
Tenant
Company Flat/House

مدة االقامة في العنوان الحالي منذ

عنوان االقامة الدائم بالخارج

Residence At Current 
Address Since
Permanent Residence 
Address Overseas

.Overseas P.O.Boxصندوق البريد بالخارج
رقم الهاتف بالخارج

Town/Cityالمدينة
الدولة

Overseas Phone No.

Country

Nationality
ID Number القطاع

أخرى

موظف / المسمى الوظيفي                   

اسم صاحب العمل

مجال النشاط

Business Information / Occupation / Self-employedبيانات العمل / المهنة / صاحب عمل
Sector
Others

Activity Sector
Employers Name
Employee /Job Title & Position 

الشكل القانوني للشركة   

عنوان العمل
Company Legal Form
Business Address

Business Telephoneتليفون العمل
بريد العمل الإللكتروني

عدد السنوات في المنصب 
الحالي/ عمل الشركة

إذا كانت مدة العمل أقل من عامين أو 
بالمعاش برجاء ذكر العمل السابق

عنوان المراسالت

Business E-mail

Mailing Address

If less than 2 years or 
retired, Name of the former employer

Years at current Job
/In Business

تفاصيل المراسالت

حسابات أخرى مفتوحة لدي البنك األهلي المتحد

Correspondence Details
Other Accounts Opened With 
Ahli United Bank             

                 If Yes, Account numberاذا كانت اإلجابة بنعم، حساب رقم
 Accounts Opened With Other Banksحسابات مفتوحة لدي بنوك اخري (اسماء البنوك)

(names of the banks)

PrivateUnemployedخاص Private businessأعمال حره Governmentalبدون عمل
/Public عام / حكومي

Please, Specifyبرجاء اإليضاح

.Green Card Noرقم بطاقة الجرين كارد

NoالYesنعم

TIN " Tax identification number" (Kindly check with your tax consultant)رقم البطاقة الضريبية األمريكية (يرجى مراجعة مستشارك الضريبى) 

Are you going to receive/transfer funds from or to USA هل ستقوم باستقبال/ارسال تحويالت من او الى الواليات المتحدة



هل تشغل منصب عام ؟
األشخاص  هم  هامة:  سياسية/مناصب  مناصب  ذو  األشخاص   )
المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محلية أو أجنبية ، أو الذين سبق 
ان أسندت إليهم هذه المناصب، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، 
والمسئولين  الحكومه  مسئولى  وكبار  السياسيين،  وكبار 
العسكريين والمسئولين فى الجهات القضائية، وكبار المسئولين 
البارزين  والمسئولين  للدولة،  المملوكة  بالشركات  التنفذيين 
باالحزاب السياسية وكذا األشخاص مسند اليهم مناصب رفيعة من 
قبل منظمة دولية، أو الذين سبق ان اسندت اليهم هذه المناصب)

Are you politically exposed person?
Persons currently or previously assigned to senior public 
position locally or in a foreign country such as heads of 
state or government, senior politicians,senior 
government officials, military officials, judicial officials, 
corporate executives in companies owned by state, 
prominent officials of political parties.

NoالYesنعم

NoالYesنعم

In-case of yes, please provide the position    vفي حالة االجابة بنعم، يرجى ذكر المنصب                                                          
?Do you have first degree relatives according to the above definitionهل لديك اقارب من الدرجة األولى يشغلون مناصب وفقا للتعريف السابق 

Nationality
ID Number

            Assets / Properties Dataبيانات األصول / األمالك 
List of Properties / Origin
Estimated Value Of Listed Properties

قائمة األمالك / المصدر 

القيمة التفديرية لألصول واألمالك

Nationality
ID Number

 Main Source of Annual Incomeالمصدر األساسي للدخل السنوي 

Other, Please Specify
Total Annual Income
Additional Income                  
Source Of Additional Income 

صاحب عمل          SalarySelf Employedمرتب Pensionمعاش

Assets Revenuesعوائد       Stock Dividends أرباح اسهمأصول

مصادر اخري ، برجاء اإليضاح

اجمالي الدخل السنوي

الدخل اإلضافي   

مصدر الدخل اإلضافي

Nationality
ID Number    Monthly      شهرى Quarterly    ربع سنوى Yearly         سنوي Source of Fund

مصدر التمويل Country        البلد

Expected usage of bank’s productsاإلستخدام المتوقع لمنتجات البنك

دائن

إيداعات نقدية

التحويالت الواردة

شيكات مودعة

مدين

مسحوبات نقدية

التحويالت الصادرة

شيكات مدفوعة

تعليمات مستديمة / خاصة

Credit
Cash Deposit
Incoming wire Transfers
Cheque Deposit
Debit
Cash Withdrawal
Outgoing wire transfer
Cheque paid
Special Instructions 
/ Standing Instructions

اقر انا/                                            
السابقة  البيانات  كافة  بان   / القاصر  / بصفتي ولي علي  الشخصية  بصفتي 
 / األصلي  المالك   / هو  القاصر  وان   / وانني  وكاملة  صحيحة  والمستندات 
مبالغ  اي  ايداع  او قبول  ايداعي شخصيا  وبعدم  الحساب  المستفيد من هذا 
مجهولة المصدر او مشبوهة سواء نقدا او بشيكات او باي اشكال اخري وكذلك 
اتعهد باخطار البنك كتابيا بكل تعديل يطرأ علي البيانات الواردة بهذا النموذج 
فور حدوثها وكذلك تحديث بيانات هذا النموذج عند الطلب او كل خمس سنوات 
علي األكثر، هذا واصرح لكم باستخدام وتبادل بياناتي ومعلومات حساباتي مع 
او  بيانات  اية  عن  باألفصاح  اصرح  كما  والغير  مصر  المتحد-  األهلي  البنك 
قانون  بتنفيذ  صلة  ذات  جهة  اي  مع  البنك  لدي  بحساباتي  خاصة  معلومات 
األمتثال الضريبي علي الحسابات األجنبية FATCA وذلك سواء كانت تلك الجهة 
محلية او خارجية مع التصريح لتلك الجهة بتبادل تلك المعلومات مع اطراف اخري 
ادني  ودون  الخاصة  مسئوليتي  علي  وذلك  القانون  هذا  تطبيق  ألغراض 

مسئولية علي البنك 
المقدمة  بالخدمات  الخاصة  واألحكام  الشروط  بكافة  وقبولى  بإطالعى  أقر   -

التي تم التوقيع عليها من قبلي.
-  أقر بإطالعى على تعريفة الخدمات المصرفية

I declare , 
In my personal capacity/as a natural guardian/ confirm that all the 
information , provided documents in this application are true and 
correct. & that the minor is/the owner /and/the ultimate 
beneficiary of this account and neither to deposit in person nor to 
accept depositing any amounts of money from an anonymous, 
unknown or suspicious source Whether in cash or by way of 
cheques or in any other form. I undertake to inform the bank in 
writing with any changes of information immediately and also to 
renew as well as to update the information stated in this 
application whenever requested by the bank or every five years 
maximum, I authorize the bank to disclose and exchange any 
data or information related to my accounts at AUBE and others 
with parties that are in connection with FATCA law 
implementation whether it is a local or foreign party with 
authorization to such party to exchange such information with 
other parties for the purpose of applying the said law at my own 
responsibility without any liability on the bank part. 
I declare that I have read and consent on the terms & conditions 
related to services provided that signed by me.
I declare that I have I have sighted bank Tariff.

Declarationsاقرارات

Customer Signature
Date

توقيع العميل
التاريخ


