
المجازين المحاسبة خبراء نقابة

لبنان في

الطبيعي الشخص حول معلومات

عميلك أعرف

عميلك اعرف

الطبيعي الشخص

الجنسوشهرتها األم أسماألب اسمالشهرةاألسم

ذكر

أنثى

مقيمالسجل ورقم مكان(2) الجنسية(1) الجنسيةالوالدة وتاريخ مكان

نعم

كال

 جواز/ الهوية رقم

(1) السفر

 جواز/ الهوية رقم

العائلي الوضعالعلمي التحصيل(2) السفر

متزوج

أعزب

االوالد عدد

البنايةالشارعالمدينةالبلدالسكن نوع

االلكتروني البريدالخليوي الهاتفالمنزل هاتف رقمالطابق

بالتفصيل المهنة

/ االقتصادي القطاع

النشاط

 السابقة المهنة

العمل صاحب اسمللمتقاعدين

البنايةالشارعالمدينة(1) العمل مزاولة بلد

(2) االلكتروني البريد(1) االلكتروني البريدالخليوي الهاتف(1) العمل هاتف رقم

البنايةالشارعالمدينة(2) العمل مزاولة بلد

(2) االلكتروني البريد(1) االلكتروني البريدالخليوي الهاتف(2) العمل هاتف رقم

آخر أموال مصدراألموال مصدر

 الحق صاحب

(1) اإلقتصادي

   نعم

   كال
 لصاحب الكامل األسم

(1) اإلقتصادي الحق

 صاحب مع العالقة

(1) اإلقتصادي الحق

 صاحب تعيين سبب

(1) اإلقتصادي الحق

 االلكتروني البريد

 الحق لصاحب

(1) اإلقتصادي

 الكامل العنوان

 الحق لصاحب

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب جنسية

(1) اإلقتصادي

 جواز/ الهوية رقم

 الحق لصاحب السفر

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب مهنة

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب

(2) اإلقتصادي

   نعم

   كال
 لصاحب الكامل األسم

(2) اإلقتصادي الحق

 صاحب مع العالقة

(2) اإلقتصادي الحق

 صاحب تعيين سبب

(2) اإلقتصادي الحق

 االلكتروني البريد

 الحق لصاحب

(2) اإلقتصادي

 الكامل العنوان

 الحق لصاحب

(2) اإلقتصادي

 الحق صاحب جنسية

(2) اإلقتصادي

 جواز/ الهوية رقم

 الحق لصاحب السفر

(2) اإلقتصادي

 الحق صاحب مهنة

(2) اإلقتصادي

التوقيع

التاريخ

الشخصية المعلومات

السكن عنوان

المهنية المعلومات

اإلقتصادي الحق صاحب

ً اعلمكم وسوف صحيحة أعاله الواردة المعلومات أن أؤكد ،------------------------------- أدناه الموقع انا، المعلومات هذه على تطرأ تعديالت بأي شخصيا

الكامل الزوج/ الزوجة اسم

المالية وزارة لدى الشخصي التسجيل رقم

الزوج/ الزوجة مهنة

الضريبي التكليف مكان
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KYC individuals Information About the Normal Person

Know Your Customer
LACPA

Name Surname Father's Name

Mother's 

Maiden Name Gender

    M

   F

Place and Date 

of Birth Nationality (1) Nationality (2)

Civil Register 

Place and 

number Resident

   Yes

   No

ID/ Passport 

Number (1)

ID/ Passport 

Number (2) Education Marital Status

 Married

 Single

Spouse's Full 

Name

Spouse's 

Profession

Number of 

Children

Tax 

Identification 

Number (TIN) Tax Residency

Residence Type Country City Street Building

Floor

Residential 

Phone Number

Mobile Phone 

Number Email

Detailed 

Profession

Economic 

Sector/ Activity

Previous 

Profession for 

Retired Employer Name

Buisness Country 

(1) City Street Building

Business (1) 

Phone Number

Mobile Phone 

Number Email (1) Email (2)

Buisness Country 

(2) City Street Building

Business (2) 

Phone Number

Mobile Phone 

Number Email (1) Email (2)

Source of 

Income/ Funds

Other Sources of 

Income/ Funds

Beneficial 

Owner(1)

   Yes

   No

B/O(1) Full 

Name

Relationship 

with B/O(1)

Reason of 

B/O(1)  B/O(1) Email

B/O(1) Full 

Address

B/O(1) 

Nationality

B/O(1) ID/ 

Passport No.

B/O(1) Detailed 

Profession 

Beneficial 

Owner(2)

   Yes

   No

B/O(2) Full 

Name

Relationship 

with B/O(2)

Reason of 

B/O(2)  B/O(2) Email

B/O(2) Full 

Address

B/O(2) 

Nationality

B/O(2) ID/ 

Passport No.

B/O(2) Detailed 

Profession 

Signature

Date 

I, ------------------------------------- the undersigned, confirm that the information provided herewith is correct and I will advise you personally upon any change 

of the above information

Personal Information

Residence Address

Beneficial Right's Owner(s) (B/O)

Business Information
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المجازين المحاسبة خبراء نقابة

2/1 ص  لبنان في

المعنوي الشخص حول معلومات

عميلك أعرف

 عميلك أعرف

المعنوي الشخص

التسجيل تاريخالتجاري السجل مكانالتجاري اإلسم

البلدالتأسيس تاريخالجنسيةالتسجيل رقم

البريد صندوقالبنايةالشارعالمدينة

االلكترونية الصفحةااللكتروني البريدالخليوي الهاتفالهاتف رقم

الموظفين عددالنشاط مكانالنشاط/ االقتصادي القطاع

المال رأس عملةالمال رأس

التسجيل شهادة

   نعم

   الداخلي النظامكال

   نعم

   التجارية اإلذاعةكال

   نعم

   كال

   نعم

   كال

العنوانالحصص/ األسهم نسبة(1) والشهرة األسم

الخليوي الهاتفالهاتف رقم

العنوانالحصص/ األسهم نسبة(2) والشهرة األسم

الخليوي الهاتفالهاتف رقم

العنوانالحصص/ األسهم نسبة(3) والشهرة األسم

الخليوي الهاتفالهاتف رقم

العنوانالحصص/ األسهم نسبة(4) والشهرة األسم

الخليوي الهاتفالهاتف رقم

العنوانالحصص/ األسهم نسبة(5) والشهرة األسم

الخليوي الهاتفالهاتف رقم

بالتوقيع المفوضين/ العام المدير/ الشركاء/  األساسيين المساهمين

الشركة حول معلومات

القانونية المستندات

/  االدارة مجلس وأعضاء رئيس انتخاب محضر

المدراء

الضريبي التكليف مكانالمالية وزارة لدى الشخصي التسجيل رقم

السابقين الخارجيين المدققين/ السابق المدققالقانونيين الممثلين/ الممثل
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المجازين المحاسبة خبراء نقابة

2/1 ص  لبنان في

المعنوي الشخص حول معلومات

عميلك أعرف

 عميلك أعرف

المعنوي الشخص

 أرباح مبيعات،

 اإلقتصادي الحق صاحب

(1)

   نعم

   كال
 لصاحب الكامل األسم

(1) اإلقتصادي الحق

 الحق صاحب مع العالقة

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب تعيين سبب

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب جنسية

(1) اإلقتصادي

 جواز/ الهوية رقم

 الحق لصاحب السفر

(1) اإلقتصادي

 الحق صاحب مهنة

بالتفصيل (1) اإلقتصادي

 لصاحب الكامل العنوان

(1) اإلقتصادي الحق

 االلكتروني البريد

 الحق لصاحب

(1) اإلقتصادي

 اإلقتصادي الحق صاحب

(2)

   نعم

   كال
 لصاحب الكامل األسم

(2) اإلقتصادي الحق

 الحق صاحب مع العالقة

(2) اإلقتصادي

 الحق صاحب تعيين سبب

(2) اإلقتصادي

 الحق صاحب جنسية

(2) اإلقتصادي

 جواز/ الهوية رقم

 الحق لصاحب السفر

(2) اإلقتصادي

 الحق2 صاحب مهنة

بالتفصيل (2) اإلقتصادي

 لصاحب الكامل العنوان

(2) اإلقتصادي الحق

 االلكتروني البريد

 الحق لصاحب

(2) اإلقتصادي

التوقيع

التاريخ

اإلقتصادي الحق أصحاب/ صاحب

ً اعلمكم وسوف صحيحة أعاله الواردة المعلومات أن أؤكد ،------------------------------- أدناه الموقع انا، المعلومات هذه على تطرأ تعديالت بأي شخصيا

المالي الوضع

األموال مصدر
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KYC Companies Information About the Company

Know Your Customer

LACPA

Company Name Registration Place Registration Date

Registry Number Nationality Foundation Date Country

City Street Building Floor Post Code

Phone Number

Mobile Phone 

Number Email Website

Economic Sector/ 

Activity Activity Region

Number of 

Employees

Company Capital Capital Currency

Certificate of 

Regitsration

 Yes

 No Company Bylaws

 Yes

 No Trade Circular

 Yes

 No

 Yes

 No

Full Name/ Title 1

Percentage of 

Shares/ Parts Address

Phone Number
Mobile Phone 

Number

Full Name/ Title 2

Percentage of 

Shares/ Parts Address

Phone Number
Mobile Phone 

Number

Full Name/ Title 3

Percentage of 

Shares/ Parts Address

Phone Number
Mobile Phone 

Number

Full Name/ Title 4

Percentage of 

Shares/ Parts Address

Phone Number
Mobile Phone 

Number

Full Name/ Title 5

Percentage of 

Shares/ Parts Address

Phone Number
Mobile Phone 

Number

Company's Profile

Company's Legal Documents

Main Shareholders/ Partners/ General Manager/ Authorized Signatories

Name of Legal Representative

MOM electing Chairman and BOD 

members or Directors

Name of Previous External Auditor

Tax Identification Number (TIN) Tax Residency
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KYC Companies Information About the Company

Know Your Customer

LACPA

Sales, Profit.

Beneficial Owner(1)

   Yes

   No B/O(1) Full Name

Relationship with 

B/O(1)

Reason of B/O(1)

B/O(1) 

Nationality

B/O(1) ID/ 

Passport No.

B/O(1) Detailed 

Profession 

B/O(1) Full Address  B/O(1) Email

Beneficial Owner(2)

   Yes

   No B/O(2) Full Name

Relationship with 

B/O(2)

Reason of B/O(2)

B/O(2) 

Nationality

B/O(2) ID/ 

Passport No.

B/O(2) Detailed 

Profession 

B/O(2) Full Address  B/O(2) Email

Signature

Date 

Beneficial Right's Owner(s) (B/O)

Financial Status

I, ------------------------------------- the undersigned, confirm that the information provided herewith is correct and I will advise you personally upon any 

change of the above information

Source of Funds
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