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 لألفراد معرفة العميلنموذج 

Know Your Client (KYC) for Natural Persons  
Emirates NBD Capital KSA CJSC – CR# 1010248476 - CMA License No. 07086-37 – VAT# 300073878500003 

 

 

 CIF Number          رقم العميل  Y Y Y Y M M D D  Date التاريخ
 

 

GENERAL INFORMATION معلومات عامة 

Customer’s Full Name 
(As written on ID) 

 
 االسم الرباعي للعميل

 )كما هو مسجل في الهوية(

Date of Birth     D D M M Y Y Y Y     تاريخ الميالد 

Place of Birth (Country)  )مكان الميالد )الدولة 

Nationality  الجنسية 

Marital Status Single  غير متزوج Married  الحالة اإلجتماعية متزوج 

Number of Dependents?                 عدد افراد االسرة 

Education Level 
Bachelor  بكالوريوس Post Graduate  دراسات عليا 

 مستوى التعليم
Below University  اقل من جامعة 

Residence Type 
Rental  يجارإ  Own  ُلكم  

 نوع السكن
Provided By Family / Employer  عائلي / سكن عمل 

 

IDENTIFICATION INFORMATION  الهويةمعلومات 

ID Type 
Iqama  إقامة National ID  نيةالهوية الوط  

 نوع الهوية
If other, Specify   حدّد: اخرىاذا  

ID Number                 رقم الهوية 

Issue Date     D D M M Y Y Y Y     تاريخ اإلصدار 

Expiry Date     D D M M Y Y Y Y     تاريخ اإلنتهاء 

Do you have another 

nationality? 

No  ال Yes  نعم 
 هل تحمل جنسية أخرى

If Yes, Specify  :اذا نعم حدّد 
 

INVESTMENT ACCOUNT INFORMATION  اإلستثماري الحسابمعلومات 

Are you the ultimate 

beneficiary owner*? 

No  ال Yes  نعم 

:اإلسم حدّد الاذا   :If No, Specify Name ؟*المستفيد الحقيقيهل انت   

ID No.:  :رقم هويته 

Purpose of the 

relationship? 

IPO  اكتتاب Investment  استثمار 
 ؟ انشاء العالقةالغرض من 

If Other, Specify   حدّد: اخرىاذا  

Initial Deposit Amount (SAR)                 
 الريالبحجم االيداع المبدئي )

 (السعودي

Brokerage: Expected Annual 

Traded Value (Million SAR) 
100 - 200  4 - 100  0 - 4  

التداول  قيمةعمالء الوساطة: 

 السنوي المتوقع )مليون ريال

  300 - 200  400 - 300  + 400 (سعودي

*In case there is another beneficiary for the account, a new KYC to be filled by the other beneficiary * اآلخرفي حال وجود مستفيد آخر للحساب يجب تعبئة نموذج جديد للمستفيد 
 

CONTACT INFORMATION  اإلتصالمعلومات 

Mobile Number                 رقم الجوال 

Home Phone (If available)                  المنزل )إن وجد(هاتف رقم 

Email Address  البريد اإللكتروني 

National Address  العنوان الوطني 

Permanent Residence for non-

Saudis 
 

لغير  الدائم عنوان اإلقامة

 السعوديين

All statements and confirmations will be sent through electronic channels, If you want to 

receive through postal, please specify the address: 

سوف يتم ارسال جميع المراسالت عبر القنوات االلكترونية, في حال رغبتكم بارسالها عن طريق البريد نرجو 

 كتابة العنوان:
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INCOME INFORMATION  المالي الدخلمعلومات 

Annual Income (SAR) 

25,000 – 50,000  0 – 25,000  

 )ريال سعودي( الدخل السنوي
100,000 – 200,000  50,000 – 100,000  

500,000 – 1,000,000  200,000 – 500,000  

1,000,000 +  

 

Sources of Income (You can select more than one if applicable) (ان وجد مكن اختيار اكثر من مصدر)ي مصادر الدخل المالي 
 

 Employment / Retirement / Government Aid تقاعد / مساعدات حكومية وظيفة /  

 Status Retired  متقاعد Currently working  الحالة على رأس العمل  

 
Specify Employment Sector 

Public 

Sector 
 قطاع التحديد  قطاع خاص  Private Sector قطاع حكومي 

 

 Employer’s Name   جهة الإسم  

 Job Title  المسمى الوظيفي  

 Length of Service (Years)?  سنوات( مدة الخدمة(  

 Work Phone No.  العمل رقم هاتف  

 
Work Mailing Address  للعمل العنوان البريدي 

 

   

 Investment Assets أصول إستثمارية  

 
Dividends  توزيع ارباح Real Estate Rent  إيجار عقارات  

 Cash Deposits  ودائع بنكية Fixed Income  دخل صكوك أو سندات  

   

 Income from Trading Activities  دخل تجاري  

Specify the name of the entity  حدّد أسم الكيان 
 

Specify your business activity   التجاريحدّد النشاط  

   

 Income from Skilled Activities دخل مهني  

 Specify your Skill activity  حدّد النشاط المهني  

   

 Family Support  دعم عائلي  

Specify the relationship  حدّد الرابط العائلي 
 

WEALTH INFORMATION معلومات الثروة 

Net-worth excluding 

primary residence 

(Million SAR) 

100,000 – 500,000  25,000 – 100,000  0 – 25,000  
 صافي الثروة التقريبي

بدون المنزل الرئيسي 

 )ريال سعودي(

10,000,000 – 25,000,000  1,000,000 – 10,000,000  500,000 – 1,000,000  

50,000,000 +  25,000,000 – 50,000,000  

Sources of Wealth 

Inheritance  إرث Employment  وظيفة 

 عقارات  Real Estate دعم عائلي  Family Support ؟ مصادر الثروة

Skilled Activity  نشاط مهني Trading Activities  نشاط تجاري 

Any other financial 

information? 
 أي معلومات مالية اخرى 

 

BANKING INFORMATION البنكيةمعلومات ال 

Bank Name  اسم البنك 

Branch Name  اسم الفرع 

Acc. No. (IBAN) 
      

 

 رقم الحساب )آيبان(
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CUSTODIAN INFORMATION  امين الحفظمعلومات 

Custodian Name   امين الحفظاسم 

Mailing Address  العنوان البريدي  

Account Name   الحساباسم 

Account Number  رقم الحساب 

Where the following should be 

forwarded to? 

 جهة اخرى 

Other 

 أمين الحفظ

Custodian 

 العميل

Client 

 

Certificates    الشهادات 

Dividends / other 

Income 

حصص األرباح أو    

دخل ال  

Sales Proceeds    عيحصيلة الب  

 

 ؟اين ترغب في ارسال اآلتي

` 

KNOW YOUR CUSTOMER INFORMATION  أعرف عميلكمعلومات 

Are you, have you, or will you, 

or any second degree 

relatives** to be a Politically 

Exposed Person (PEP*) or the 

ultimate beneficiary owner of 

the relationship (if applicable)? 

No  ال Yes  نعم 

 او ستشغل شغلتهل تشغل او 

 او احد اقاربك *منصب سياسي

برابط الدم او الزواج وصوالً الى 

او من االقارب  **الثانيةالدرجة 

 ؟ الحقيقي)ان وجد( المستفيد

If Yes, Specify   حدّد: نعماذا  

Do you, or the ultimate 

beneficiary owner of the 

relationship (if applicable), 

have a relationship with a PEP, 

such as but not limited to: 

business partnership or strong 

relationship or legal 

arrangement? 

No  ال Yes  نعم 

مقرب من شخص  انت هل

سياسياً على سبيل المثال ال 

للحصر شراكة حقيقية او عالقة 

او  عمل وثيقة او ترتيب قانوني

 ؟ الحقيقي)ان وجد( المستفيد

If Yes, Specify   حدّد: نعماذا  

Are you, or the ultimate 

beneficiary owner of the 

relationship (if applicable), a 

board member or an officer of 

a listed company? 

No  ال Yes  نعم 

هل انت عضو مجلس إدارة او مدير 

حدّد: نعماذا   If Yes, Specify ؟تنفيذي في شركة مدرجة   

Do you have business or 

investment activities in 

countries other than Saudi 

Arabia? 

No  ال Yes  نعم 

هل لديك اعمال تجارية او 

استثمارات في دول غير المملكة 

حدّد: نعماذا   If Yes, Specify العربية السعودية؟  

* Politically Exposed Person includes the following occupations: Heads of State or 

Government, senior politicians, government, judicial or military officials, senior executives of 

state-owned companies, senior officials of political parties, heads and directors of 

international organizations, their deputies and directors, or any similar function. 

**2nd level of relatives including, parents, parents of spouse, grandparents, grandparents of 

spouse, children and grandchildren, brothers, sisters, brothers and sisters of spouse. 

رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين  :ألمنصب السياسي يشمل المناصب التالية *

الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، 

والمسؤولون البارزون في األحزاب السياسية، ورؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس 

 وظيفة مماثلة. اإلدارة ، أو أي

** الدرجة الثانية وتشمل: اقارب العميل من األب واألم أو أب وأم الزوجين أو االبن واألبنة أو الجد والجدة أو جد 

 وجدة الزوجين أو االخ وألخت أو أخوة الزوجين أو ابن وبنت االبن أو ابن وبنت االبنة.
 

LEGAL GUARDIAN / REFERENCE / POA INFORMATION الوصي أو الولي / المعرّف / الوكالةات معلوم 

Type Reference  معرّف Legal Guardian  or POA*  *النوع وصي أو ولي او وكيل 

Full Name 
(As written on ID) 

 
 االسم الكامل 

 )كما هو مسجل في الهوية(

Relationship 

 

 العالقة

ID Type 
Iqama  إقامة National ID  الهوية الوظنية 

 نوع الهوية
If other, Specify   حدّد: اخرىاذا  

ID Number                 رقم الهوية 

* New Investment Account Application must be filled for all guardians and Power of Attorney 

that manage the account. 

Power of Attorney: only accepted from 1st level of relatives including parents, son, daughters, 

spouse, brother or sister. 

 .  فتح حساب استثماري جديد للوصي أو الولي أو الوكيل المفوض بإدارة الحساب*يلزم تعبئة نموذج 

العميل وتنحصر في الوالدين أو األوالد ماعال وما نزل أو الزوج والزوجة قارب االوكاالت: ال تقبل اي وكالة اال من 

 أو األخ واألخت.
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RISK PROFILE FORM  اإلستثماريةتحمل المخاطر نسبة تحديد نموذج  
In case the customer is opening a trading account that’s managed by him/her 

directly, then no need to fill the following table. 
في حال رغبة العميل بفتح محفظة تداول تدار من قبله مباشرة فال يلزم تعبئة هذا 

 الجدول.
 

INVESTMENT INFORMATION اإلستثماريةمعلومات ال 

Investment Knowledge 

 

 ممتازة  Extensive جيدة  Good محدودة  Limited اإلستثمارية المعرفة

 

Personal assessment on 

the investment risk 

tolerance 

 
على تحمل التقييم الذاتي 

 المخاطر اإلستثمارية
Low  منخفض Medium  متوسط High  عالي 

 

Investment Objectives 
Growth  تحقيق نمو Balanced  متوازنة االهداف 

 األهداف اإلستثمارية
Capital Protection  حماية رأس المال Income  تحقيق دخل 

 

Preferred Portfolio  

Profile (%) 

 منخفض 

Low 
 

 متوسط

Medium 
 

 عالي

High 
 

 

Shares    أسهم 

Debit Instruments    أدوات دين 

Investment Funds    صناديق استثمار 

Trade Finance    تمويل تجاري 

Commodities    سلع 

Option Contracts    عقود الخيار 

Ensure the sum = 100%   = 100تأكد من المجموع%  
 

 المحفظة المفضلة 

 للعميل )%(

Customer’s Preferred 

Assets (check more than 

one if needed) 

Denominated in 

Other Currencies 
 

آصول بعمالت أجنبية 

 أخرى

Denominated in 

SAR 
 

أصول بالريال 

األصول االستثمارية المفضلة  السعودي

 للعميل
If Other, Specify   حدّد: آخراذا  

 

Current Investment 

Portfolio 

 
% 

 القيمة )الريال(

Amount (SAR) 
 

 

Cash in Banks   نقد في البنك 

Time Deposits   ودائع بنكية 

Shares   أسهم 

Investment Funds   صناديق استثمار 

Real Estate   عقارات 

Debit Instruments   أدوات دين 

Foreign Exchange   عملة اجنبية 

Trade Finance   تمويل تجاري 

Commodities   سلع 

Option Contracts   عقود الخيار 

Total 100%  المجموع  

 

الحالية  اإلستثمارية المحفظة

 للعميل

Investment Experience 

(No. of Years) 

 واتسن

Years 

الصكوك  الودائع البنكية

 والسندات

أسهم  العقارات

الشركات 

 المدرجة

أسهم 

الشركات 

 الخاصة

Cash 

Deposits 

Fixed 

Income 

Real Estate Listed 

Equity 

Private 

Equity 

<  1      

1 – 5      

>   5      
 

 )سنوات(  الخبرة اإلستثمارية

Preferred investment 

returns 

   

 %2-% الى 2مابين +

Between +2% and -2% 

 %5-% الى 5مابين +

Between +5% and -5% 

 %10-% الى 10+مابين 

Between +10% and -10% 
 

األداة اإلستثمارية عائد 

 المفضلة للعميل

When do you need to 

liquidate the initial 

investment capital (Years)? 

    

< 1 3 - 1 3 – 5  

 

> 5 

 

الفترة الزمنية المتوقعة 

لتسييل رأس المال 

 االستثماري )سنة(؟
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FATCA & INDIVIDUAL TAX RESIDENCY AND COMMON REPORTING 

STANDARD (CRS) SELF CERTIFICATION 

اإلقرار الذاتي الضريبي للتقيد بقانون االمتثال الضريبي االمريكي والضريبي 

 معيار اإلبالغ المشترك )لألفراد( –الذاتي 

Please select one of the following: يلي: مما واحداً اختيار يرجى 

I am not a U.S. Citizen or a U.S. tax resident 
 للضرائب وأخضع المتحدة الواليات في مقيماً او امريكياً مواطناً لست انا 

I am a U.S. citizen or a U.S. Tax resident and 
 للضرائب  وأخضع المتحدة الواليات في مقيم او امريكي مواطن أنا 

My US Taxpayer Identification Number (TIN) is:          
 

 هو: بي الخاص الضريبي  التعريف ورقم

 

Are you a tax resident of a country other than KSA or 

USA? 
No  ال Yes  نعم 

هل انت مقيم ألغراض الضريبة في بلد غير المملكة العربية 

 السعودية او الواليات المتحدة االمريكية

If Yes, please complete the below  اذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى اكمال البيانات ادناه 

Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification 

Number or functional equivalent (“TIN”) 
 الوظيفي المكافئ او الضريبي التعريف ورقم الضريبة ألغراض االقامة بلد

Please complete the following table indicating: 

1. where the Account Holder is a tax resident;  

2. The Account Holder’s TIN for each country indicated. 

If the Account Holder is tax resident in more than three countries please 

use a separate sheet. 

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C: 

  

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to 

pay tax and does not issue TINs to its residents 

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or 

equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in 

the below table if you have selected this reason)  

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic 

law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN 

issued by such jurisdiction) 

 :الى مشيراً التالي الجدول اكمال يرجى

  الحساب؛ صاحب ضريبة بلد .1

 اليها مشار بلد لكل الحساب لصاحب الضريبي التعريف رقم .2

 منفصلة ورقة استخدام يرجى دول، ثالثة من اكثر في للضريبة دافع الحساب صاحب كان حال في

 )ج(: )ب( او )أ( او مناسب سبب ذكر يرجى متاح، غير الضريبي التعريف رقم كان حال في

 

 بدفع ملزماً  الحساب صاحب يكون التي السلطة/البلد في الضريبي التعريف رقم اصدار عدم -أ السبب

 بها الضريبة

 حال )في مكافئ رقم او الضريبي التعريف رقم على الحصول الحساب صاحب قدرة عدم -ب السبب

 في الضريبة تعريف رقم على الحصول في القدرة عدم سبب شرح يرجى السبب، هذا باختيار قمت

 ادناه( الجدول

 حال في فقط السبب هذا باختيار قم: )مالحظة.  مطلوب غير الضريبة دافع تعريف رقم -ج السبب

 تلك عن صادر ضريبي تعريف رقم على الحصول يتطلب ال المعنية السلطة في المحلي القانون كان

 السلطة(

 

 

Country of tax 

residence 

الضريبة دفع بلد  Taxpayer Identification  

Number 

الضريبي التعريف رقم  If no Taxpayer  

Identification Number available  

enter Reason A, B or C 

 رقم توفر عدم حال في

 ادخال يرجى الضريبي التعريف

 )ج( أو )ب( أو )أ( السبب

1       

2       

3       

 

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if 

you selected (Reason B) above. 

 حال في التالية في المربعات الضريبي التعريف رقم على الحصول على قدرتك عدم سبب شرح يرجى

 اعاله ب( )السبب باختيار قمت

1  

2  

3  

 

DECLARATIONS إقرار 

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the 

terms and conditions governing the Account Holder's relationship with ENBDC KSA 

setting out how ENBDC KSA may use and share the information supplied by me. 

 

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the 

Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of 

the country in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities 

of another country or countries in which the Account Holder may be tax resident 

pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. 

 

I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) 

of all the account(s) to which this form relates. 

 

I declare that all statements made in this declaration are to the best of my knowledge 

and belief, correct and complete 

 

I undertake to advise ENBDC KSA within 30 days of any change in circumstances which 

affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the 

information contained herein to become incorrect, and to provide ENBDC KSA with a 

suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in 

circumstances, 

 الحساب صاحب عالقة تحكم التي واألحكام الشروط احكام بجميع مشمولة قبلي من المقدمة المعلومات ان اتفهم

 للمعلومات الوطني كابيتال دبي االمارات ومشاركة استخدام كيفية تحدد والتي الوطني كابيتال دبي االمارات مع

 قبلي. من المقدمة

 

 وأي الحساب صاحب تخص التي المعلومات الى باإلضافة النموذج هذا في المذكورة المعلومات ان أقر

 وكذلك بالحساب، المحتفظ البلد في الضريبية السلطات الى تقديمها الممكن من عنها التبليغ يتم حسابات/حساب

 الضريبة ألغراض بها مقيما الحساب صاحب يكون اخرى بلدان او لبلد الضريبية السلطات مع تبادلها الممكن من

 المالي. الحساب معلومات بتبادل الخاصة الدولية باالتفاقيات عمالً وذلك

 

 الصلة ذات الحسابات/الحساب جميع يخص فيما الحساب( على بالتوقيع المفوض )او الحساب صاحب بأنني وأشهد

 النموذج. بهذا

 

 وكاملة. وصحيحة علمي حسب على هي االقرار هذا في المقدمة االفادات جميع بان وأعلن

 

 بلد حالة على تؤثر ان الممكن من التي الظروف في تغيير بأي يوم 30 خالل الوطني كابيتال االمارات دبي ابلغ بان اتعهد

غير النموذج  هذا في المضمنة المعلومات صحة عدم الى تؤدي او النموذج هذا في الموضح للشخص الضريبة

 ذلك من يوم 90 خالل الوطني كابيتال دبي االمارات الى المناسب وإإلعالن ذاتي ضريبي اقرار نموذج وتقديم صحيحة،

 .التغيير
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ACKNOWLEDGMENT & SIGNATURE (√) اإلقرار والتوقيع (√) 

 
I/we, the undersigned, hereby acknowledge that all 

information provided in this application is true and reliable.   
 

اقر أنا/نحن الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج 

 صحيحة ويمكن اإلعتماد عليها.  

 

 I/we also acknowledge that I have received and agreed to 

the Terms and Conditions of the Investment Account and 

related services, which is always available at the Company’s 

website: 

 

واقر ايضاً بـ انني/اننا استلمت نسخة من الشروط واألحكام الخاصة 

وموافق على ما ورد  بالحساب اإلستثماري والخدمات المقدمة ذات الصلة

 بها.  والمتوفرة على موقع الشركة اإللكتروني:

 

/center-http://www.emiratesnbdcapital.com.sa/esa/index.cfm/download 

Full Name 

 

 االسم الكامل

Signature X 
 توقيع ال

Date     D D M M Y Y Y Y     تاريخ ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR ENBD CAPITAL USE ONLY إلستخدام الشركة فقط 

According to the information disclosed by the Customer in this form and 

the services requested, the Customer has been classified as: 
 

المعلومات المقدمة من العميل في هذا النموذج ونوع بناءً على 

 الخدمات المقدمة اليه، فقد تم تصنيف العميل على انه:

Counter – Party  طرف نظير Execution – Only Customer  عميل فرد تنفيذ فقط Customer  عميل فرد 

 

 

 
RELATIONSHIP MANAGER DEPARTEMENT MANAGER OPERATIONS MANAGER 

Name    

DATE    

SIGNATURE    

 

 

  

http://www.emiratesnbdcapital.com.sa/esa/index.cfm/download-center/


7 / 7 | P a g e  
V3.0_11_2019 

CUSTOMER’S SIGNATURE SPECIMEN  
Authorized Signatory 1 

  نموذج تواقيع العميل
 1المفوض بالتوقيع 

Account No.   رقم الحساب   Date التاريخ 

Customer’s Name       اسم العميل 

Please keep signature within dotted box      يرجى التوقيع داخل المربع 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 Name األسم

 

 Name األسم

 

 Proxy □ الوكيل Account Holder □ صاحب الحساب

 

 Proxy □ الوكيل Account Holder □ صاحب الحساب

 

 Limit بحدود

 

 Limit بحدود

 

 Instructions تعليمات

 

 Instructions تعليمات

  

FOR ENBD CAPITAL USE ONLY 

Approved By Verified By Input By Date 

    

 

 

CUSTOMER’S SIGNATURE SPECIMEN  
Authorized Signatory 2 

  نموذج تواقيع العميل
 2المفوض بالتوقيع 

Account No.   رقم الحساب   Date التاريخ 

Customer’s Name       اسم العميل 

Please keep signature within dotted box      يرجى التوقيع داخل المربع 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 Name األسم

 

 Name األسم

 

 Proxy □ الوكيل Account Holder □ صاحب الحساب

 

 Proxy □ الوكيل Account Holder □ صاحب الحساب

 

 Limit بحدود

 

 Limit بحدود

 

 Instructions تعليمات

 

 Instructions تعليمات

  

FOR ENBD CAPITAL USE ONLY 

Approved By Verified By Input By Date 

    

 
 

 

If there are more authorized signatories, please add more pages آخرى في حال اضافة مفوضين آخرين بالتوقيع, نرجو اضافة صفحات 

 

 


