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Client  Account Number  العميل حسابرقم 

    

Investor Name  العميلاسم 
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Individual Customer العميل الفرد 

Personal Information معلومات شخصية 

Name:    :االسم 

Title:    :اللقب 

Gender: Male          Female  أنثى           ذكر  الجنس: 

Special Needs: Yes                   No       ذي احتياجات خاصة: نعم              ال 

Date of Birth:    :تاريخ الميالد 

Place of Birth:    :مكان الميالد 

Marital Status:    :الحالة االجتماعية 

Number of Dependents:   :عدد المعالين 

Citizenship:    :الجنسية 

Address for Correspondence:    المراسلة:عنوان  

Home Phone:   :هاتف المنزل 

Mobile Number:   :الجوال 

E-mail:   :البريد االلكتروني 

P.O Box:   :عنوان البريد 

Preferred Contact Time: AM           PM         .............. صباحًا       مساءًا  ..............          وقت االتصال المفضل: 
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Official Identification Details بيانات الهوية 

ID Type:   :نوع الهوية 

ID Number/Passport No.:   :رقم الهوية/جواز السفر 

Date of Issue:   :تاريخ اإلصدار 

Date of Expiry:   :تاريخ االنتهاء 

Country of Issue:   :بلد اإلصدار 

Place of Issue:   :مكان اإلصدار 

 

Approximate Annual Income (in SAR) ل(الدخل السنوي )بالريا 

     25,000 or less    000222اقل من 

     25,001 -    100,000   000222 – 2220222 

   100,001 -    500,000   2220222 – 0220222 

   500,001 - 1,000,000   0220222 – 202220222 

1,000,001 - 5,000,000   202220222 – 002220222 

Over 5,000,000    002220222أكثر من 

Source of Income (Please Specify) )مصدر الدخل )الرجاء التفصيل 

 

 

 

Source of Funds (Please Specify) )مصدر التمويل )الرجاء التفصيل 
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Approximate Net worth (excluding residence) (in SAR) )صافي الثروة )من دون السكن( )بالريال 

     25,000 or less    000222اقل من 

     25,001 -    100,000   000222 – 2220222 

   100,001 -    500,000   2220222 – 0220222 

   500,001 - 1,000,000   0220222 – 202220222 

1,000,001 - 5,000,000   202220222 – 002220222 

Over 5,000,000    002220222أكثر من 

Employment Information معلومات العمل 

Employment Status:   :الحالة الوظيفية 

Employer’s Name:   :اسم جهة العمل 

Employer’s Address:   :عنوان جهة العمل 

Employer’s Phone Number:   :هاتف جهة العمل 

Position/Title:   :المسمى الوظيفي 

Period of Employment:   :مدة الخدمة 

Department:                                      : اإلدارة 

Specialization:   : نشاط العمل   

Country:   :البلد 

City:   :المدينة 
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Bank Information معلومات البنك 

Bank’s Name:   :اسم البنك 

Branch:   :الفرع 

IBAN Number:   :رقم الحساب 

 

General Information معلومات عامة 

Is the customer a director or officer of a publicly listed company? 

        Yes /         No (if yes, please specify) 

مدرجة في  هل العميل عضو مجلس إدارة أو مسؤول في شركة

د(ذا كان نعم ،الرجاء التحديإ)      / ال   نعم          السوق؟  

 

  

Any other financial information on the customer’s financial 

situation? 

 أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل ؟
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Corporate Customer عميل شركة أو مؤسسة فردية 

General Information معلومات عامة 

Name:   :االسم 

ID Type:   :نوع الهوية 

Commercial Registration No.:   :رقم السجل التجاري 

Date of Issue:   :تاريخ اإلصدار 

Date of Expiry:   :تاريخ االنتهاء 

Registered Address:   :عنوان التسجيل 

Country of Registration:    التأسيس:مكان  

Date of Incorporation or Start 

of Business: 

تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة   

 النشاط:

Contact Name:   : اسم ضابط االتصال 

Business Phone:   :هاتف المكتب 

Business fax:   :فاكس المكتب 

Mobile Number:    الجوال:رقم  

E-mail:   :البريد االلكتروني 

Number of Employees:   :عدد الموظفين 

Paid-up Capital:   :رأس المال المدفوع 

Annual Turn Over:   :حجم األعمال السنوية 
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Business Related Information رأس المال المدفوع:  معلومات عن األعمال 

Type of Business:    األعمالنوع:  

Country incorporation:    تأسيس العمل:بلد  

Nature of Business:    أعمال العميل طبيعة:  

Main countries served:   :البلدان التي تقدم لها الخدمات 

Primary Source of Funds/Other 

Sources: 

الرئيسي / المصادر  مصدر األموال  

 األخرى :

 

Bank Information معلومات البنك 

Bank’s Name:   :اسم البنك 

Branch:   :الفرع 

IBAN Number:   :رقم الحساب 

Other Information  أخرىمعلومات 

Any other financial information on the customer’s financial 

situation? 

 أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل ؟
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Custodian Details تفاصيل الحفظ 

Name:    :االسم 

Address for correspondence   :عنوان المراسلة 

Account name   :اسم الحساب 

Account number   :رقم الحساب 

 

Indicate where the 

following should be 

forwarded 

 

 

The Customer 

 

  

 العميل

The Custodian 

 

 

مين الحفظأ  

Other:  

Specify all details as instructed 

by client 

جهة أخرى : تحديد أي تعليمات 

 صادرة عن العميل بشان الجهة 

 أين ترغب إرسال التالي:

1) Certificates     
(  الشهادات             1

                

2) Dividends/other 

income  

(حصص األرباح أو أي 2   

 دخل آخر                    

3) Sale proceeds            

        

( حصيلة البيع3       
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Investment Information معلومات االستثمار 

 Amount مبلغ  

Shares   أسهم 

Debt instruments   أدوات دين 

Foreign exchange   عملة أجنبية 

Deposits   ودائع 

Trade Finance   تمويل تجارة 

Investment Funds   صناديق استثمار 

Commodities   سلع 

Contract for difference & options   عقود فروقات وعقود خيار 

Real-estate   عقارات 

Total    المجموع 

 

Investment Knowledge & Experience معلومات وخبرة االستثمار 

Limited   محدودة 

Good   جيدة 

Extensive   ممتازة 
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Investment Profile  االستثماريةالمحفظة 

Customer’s Appetite for Risk قدرة العميل على تحمل المخاطرة 

High   عالية 

Medium   متوسطة 

Low   منخفضة 

General Investment Objectives? األهداف االستثمارية العامة؟ 

Protection of Capital   حماية رأس المال 

Income   تحقيق الدخل 

Balanced   متوازنة 

Growth of Capital   نمو رأس المال 

What are the customer’s preferred investment assets? ما األصول االستثمارية المفضلة لدى العميل؟ 

Denomination in Saudi Riyals?   أصول بالريال السعودي 

Denomination in other foreign 

currencies? 

 أصول بعمالت أجنبية أخرى  

State the foreign currencies:   إيضاح العمالت األجنبية:  
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Customer Ideal Investment Portfolio Profile                                                                 المحفظة االستثمارية المثالية للعميل 

 
Low Risk 

(Short dated instruments main-

stream investment funds) 

 

 منخفضة المخاطر

)أدوات دين قصيرة األجل ،صناديق 

 استثمار رئيسية(

Medium Risk 

(Long dated debt instruments; 

large companies)     

 

 متوسطة المخاطر

شركات  )أدوات دين طويلة األجل،

 كبرى(

High Risk 

(Small and single product 

companies; leveraged and high 

yield products) 

 

 عالية المخاطر

)شركات صغرى ذات منتج 

واحد،منتجات معززة باالقتراض وعالية 

(العائد  

 

Shares  %  %   % أسهم 

Debt instruments % % % أدوات دين 

Investment Funds %  % % صناديق استثمار 

Trade Finance %   تمويل تجارة 

Commodities   % سلع 

Options   % عقود خيار 
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Investor Acknowledgement  إقرار المستثمر بصحة المعلومات وبياناته 

I Acknowledge that the information I have provided is accurate and 
valid, and I bear responsibility for any liability that may result from my 
failure to disclose required information or from the inaccuracy or 
invalidity of information I provide. I further acknowledge that I have 
read, understood and accepted the terms and conditions of this 
agreement. 

And I acknowledge that I have read and accepted the following: 

 Terms & Conditions of Opening Investment Account. 
 Terms & Conditions of implementing the instructions via 

Telephone or Fax. 
 Terms & Conditions of implementing Electronic Channels. 

 

All documents submitted to open an investment account is valid and 
legal. 

 

 

أقر بصحة المعلومات والبيانات المذكورة وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم 

عن أي بيانات تتطلب االتفاقية اإلفصاح عنها،أو عدم صحتها ،ولقد قرأت  إفصاحي

 وفهمت وقبلت شروط هذه االتفاقية وأحكامها وأوافق على التقيد بما جاء فيها .

 وأقر بأني قد قرأت ووافقت على اآلتي : 

 . شروط و أحكام فتح الحساب االستثماري 

 .شروط و أحكام تنفيذ التعليمات بواسطة الهاتف والفاكس 

 .شروط و أحكام تنفيذ التعليمات بواسطة القنوات االلكترونية 

 .جميع األوراق والمستندات المقدمة لفتح حساب استثماري هي صحيحة وقانونية

Customer Name: 

 

 اسم العميل:

Date: 

 

 التاريخ:

Customer Signature (Stamp): 

 

 التوقيع )الختم(:  
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 لالستخدام الداخلي

  عالقات العمالء: 

  التوقيع والتاريخ : 

  مدير عالقات العمالء: 

  التوقيع والتاريخ : 

 

  )إن طلب(: لجنة المخاطر وااللتزام

  التوقيع والتاريخ : 

 

 

 

 

 

  مسئول المطابقة وااللتزام:

  التوقيع والتاريخ: 

 

  مسئول مكافحة غسل األموال:

  التوقيع والتاريخ :

 

  مدير الوساطة :

  التوقيع والتاريخ: 

 

  مدير العمليات :

  التوقيع والتاريخ: 

 

 


