اعرف عميلك KYC
تاريخ فتح الحساب :

/

/

 فرد

نوع الحساب :



شركات

االسم الكامل حسب الهوية الشخصية /جواز السفر أو حسب السجل التجاري للشركات :
...........................................................................................................................................

افراد
المعلومات الشخصية لفاتح الحساب :
الجنسية ................ :
تاريخ الميالد :

/

/

الرقم الوطني ..................................:

وثيقة اثبات الشخصية  .....................:رقم الوثيقة .........................:

مكان االصدار  .................. :تاريخ االصدار:
الجنس :



ذكر

مكان الميالد......................:

/

تاريخ االنتهاء :

/

/

/

 انثى

العنوان الدائم .....................................................................................................................:
الدولة :

 ..............المدينه  ................ :المنطقة ............... :

رقم البناية  .........:رقم الشقة ...........:ص.ب................ :

.اسم الشارع ...........................:

الرمز البريدي .........................:

هاتف .........................:فاكس ...................:موبايل................................................................:
بريد االكتروني ......................................................................................................................:
المهنه  ..................:عدد سنوات الوظيفة  ..............:المنصب  ...............:المؤهل العلمي .....................:
مصدر اموال العميل  ..................:هاتف العمل  .................:ص.ب  ................:الرمز البريدي ............:
بيانات الحساب البنكي :
اسم البنك  .....................................:الفرع  ...................................:نوع العملة ........................:
رقم الحساب ...................................................:رقم .........................................................:IBAN
 طويل االجل

الغرض من االستثمار :

 قصير األجل

مستوى الخبرة االستثمارية:

 ال يوجد

 محدودة

القدرة على تحمل المخاطر :

 متدنية

 متوسطة

هل تشغل حاليا او قمت باشغال وظيفة عامة عليا في اي دولة :

 نعم

 جيدة
 عالية

 واسعة
 عالية جدا

 ال

في حال كانت االجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل ....................................................................................:
1

 نعم

هل ارتبطت بالسابق او تربطك االن عالقة او صلة قرابة بأي ممن يشغل وظائف عامة عليا :

 ال

في حال كانت االجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل ....................................................................................:
المعلومات الشخصية للمفوض الوكيل و/أو الولي و/أو الوصي
الجنسية ................ :
/

تاريخ الميالد :

الرقم الوطني ..................................:

/

وثيقة اثبات الشخصية  .....................:رقم الوثيقة .........................:

مكان االصدار  .................. :تاريخ االصدار:


الجنس :

ذكر

مكان الميالد......................:

/

تاريخ االنتهاء :

/

/

/

 انثى

العنوان الدائم .....................................................................................................................:
الدولة :

 ...............................المدينه .......................... :

المنطقة ............................. :
رقم الشقة ......................:

اسم الشارع  ..........................................:رقم البناية .......................:
ص.ب........................................... :

الرمز البريدي  .........................:هاتف .........................:

فاكس.............................................:

موبايل ................................................................:

بريد االكتروني ......................................................................................................................:
المهنه  ..................:عدد سنوات الوظيفة  ..............:المنصب  ...............:المؤهل العلمي .....................:
مصدر اموال العميل  ..................:هاتف العمل  .................:ص.ب  ................:الرمز البريدي ............:
الغرض من االستثمار :

 قصير األجل

 طويل االجل

مستوى الخبرة االستثمارية:

ال يوجد

 محدودة

جيدة

القدرة على تحمل المخاطر :

 متدنية

 متوسطة

 عالية

هل تشغل حاليا او قمت باشغال وظيفة عامة عليا في اي دولة :

 نعم

 واسعة
 عالية جدا

 ال

في حال كانت االجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل ....................................................................................:
هل ارتبطت بالسابق او تربطك االن عالقة او صلة قرابة بأي ممن يشغل وظائف عامة عليا :

 نعم

 ال

في حال كانت االجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل ....................................................................................:
أقر بإطالعي وبمسؤوليتي عن صحة جميع المعلومات أعاله دون تحميل شركة أجياد لألوراق المالية أي مسؤولية عنها.
اسم وتوقيع الموظف

توقيع الوكيل و/أو الولي و/أو الوصي
X

توقيع العميل
X
نموذج ()2

نموذج ()1

X

X

2

