National Address: : 8514 King Fahad bin Abdulaziz Road
Al-Qashlah Dist, Unit No 15, Dhahran 34232-4233
SAMA License (20083/12/)ت م ن
Capital (SR): 450,000,000 Saudi PLC.
Al Etihad Cooperative Insurance Co.

الشر ات- نموذج أعرف عميلك
KNOW YOUR CUSTOMER
FORM-COMPANIES
KINDLY ATTACH THE FOLLOWING SUPPLEMENTARY
DOCUMENTS
الرجاء إرفاق الوثائق اﳌطلو ة
Copy of Company’s Commercial Registration ( CR )

ل التجاري للشركة

ة من ال

Unified Number for non-governmental establishments (UNN)
ومية
Copy of Company’s License

الرقم اﳌوحد للم شآت غ ا
ة من ترخيص الشركة

Copies of the identification documents of the authorized
signatory(ies) of this “Know Your Business Partners’ Questionnaire” and the contact person who is
dealing with ALETIHAD
ة من و ة اﳌفوض بالتوقيع
Copies of Identification Documents and or Commercial Registration Documents for:


Company shareholders owning25% or more of the company’s shares



Board Members



Senior Officers and Managers
If any..
: ل التجاري ل ل من

ة من ال و ة الوطنية أو ال
مسا



أعضاء مجلس اﻹدارة



كبار اﳌوظف ن أو اﳌدراء



أو أك من أس م الشركة%25 الشركة الذي يملك

.إن وجد

Yes
عم

ATTACHMENTS PROVIDED?
اﳌرفقا ت
No
Remarks
ﻻ
تصر حا ت
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 معلومات الشركة.1
COMPANY INFORMATIONS

IS THE COMPANY INCORPORATED IN SAUDI ARABIA?
ل الشركة تأسست اﳌملكة العر ية السعودية

DOES THE COMPANY HAVE BRANCHES?
ل للشركة فروع آخرى ؟

ﻻNo
 عمYes

Yesعم
ﻻNo

If No, please provide the name of the regulator under whom the company is
supervised and relevant license number:
 الرجاء إعطاء اسم اﳌنظمة و تحت أي ج ة إشرافية الشركة أرقام،حال اﻹجابة بﻼ
ال اخيص ذات الصلة

If Yes, Please detail below: حال
اﻹجابة بنعم الرجاء كتابة التفاصيل أدناه

PLEASE DESCRIBE THE
BUSINESS ACTIVITY OF THE COMPANY
الرجاء وصف ال شاط التجاري ا اص بالشركة

IS THIS PERSON SIGNING THIS QUESTIONNAIRE THE
AUTHORIZED PERSON WHO WILL BE DEALING WITH
TUCI IN BEHALF OF THE COMPANY?
ل ال ص اﳌوقع ع ذا اﻻست يان و اﳌسئول و الذي
س تعامل مع اﻹتحاد للتأم ن التعاو ي بالنيابة عن الشركة؟

Yesعم
ﻻNo

ARE YOU A RELATED PARTY
TO TUCI AS AN ENTITY OF AN
AFFILIATED COMPANY OR A RELATIVE OF ANY OF THE
COMPANY’S BOARD MEMBERS OR EXECUTIVE
MANAGEMENT?
ل لك صلة بطرف له عﻼقة باﻹتحاد للتأم ن التعاو ي سواء
ان كيان لشركة تا عة ل ا أو قر ب ﻷي عضو من أعضاء مجلس
اﻹدارة أو اﳌدراء التنفيذي ن بالشركة ؟

IF NO, PLEASE INDICATE THE IDENTITY OF THE PERSON, HIS DESIGNATION
AND HIS RELATIONSHIP WITH THE COMPANY:
 الرجاء تحديد و ة ال ص اﳌسؤول ولقبة وعﻼقته مع الشركة،حال اﻹجابة بﻼ

If YES, please indicate you’re the nature of relationship with any of the
Company’s Affiliated company (ies) Board members, or Executive Management,
Yesعم
ﻻNo

and specify the name of the Board member/The manager:
 نرجو توضيح طبيعة العﻼقة مع الشر ات التا عة للشركة أو أعضاء،حال اﻹجابة بنعم
: اﳌدير/ مع ذكر اسم العضو،مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية
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IS ONE OF THE OWNERS OR SHAREHOLDERS OF 25%
OR MORE / OR ONE OF THE OWNERS PEP?
 ومافوق أو ل أحد اﳌﻼك%25 ل أحد اﳌﻼك أو اﳌسا م ن ب سبة
صية سياسية بارزة؟

 عمYes
 ﻻNo

.صيات السياسية البارزة

 نرجو توضيح أسماء و و ات ال،حال اﻹجابة بنعم

.If the answer is yes, please clarify the names and identities of the PEP.

LEGAL NAME OF COMPANY
اﻻسم القانو ي للشركة
TRADING NAME
(If different from above)
اﻻسم التجار ي
( ) حال اختﻼفه عن السابق
REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY
(Street + P.O. Box, City, Country)
العنوان اﳌ ل للشركة
( اﳌدينة، البلد،  صندوق ال يد+)الطر ق
COMPANY’S CONTACT DETAILS
( Telephone, Fax, Email, Website)
 اﳌوقع، ال يد اﻻلك و ي، الفاكس،تفاصيل اﻻتصال للشركة )التلفون
(اﻻلك و ي
DATE AND PLACE OF COMPANY’S INCORPORATION
تار خ وم ان تأس س الشركة

ARE THE SHARES OF THE COMPANY / OR GROUP PUBLICLY
LISTED?
ل الشركة مدرجة

DATE OF INCORPORATION
تار خ التأس س

Yes عم
No ﻻ

PLACE / COUNTRY OF INCORPORATION
بلد التأس س/م ان

IF YES, PLEASE PROVIDE THE NAME OF THE FINANCIAL
MARKET.
 الرجاء تزو دنا باسم السوق اﳌالية،حال اﻹجابة بنعم
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Details of the company’s board members & .3
Senior management
:تفاصيل ﻷعضاء مجلس اﻹدارة و كبار اﳌدراء الشركة
PLEASE LIST THE NAMES OF THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS
الرجاء ذكر أسماء أعضاء مجلس اﻹدارة
NAME
اﻻسم
1
2
3
4
5
6
7

DESIGNATION
اﳌنصب

NATIONALITY
ا سية

COUNTRY OF
RESIDENCE
بلد اﻹقامة

IDENTITY PROOF
PROVIDED?
ال و ة باﻷدلة اﳌقدمة
 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo
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الشركة

 مسا.3

YOUR COMPANY’S SHAREHOLDERS
Please detail below all the shareholding structure of the Company.
الشركة الذين ينطبق عل م الشروط أدناه
DOES ANY INDIVIDUAL PERSON AS A SHAREHOLDER
POSSESS 25% OR MORE
OF THE COMPANY’S ISSUED SHARES?
 أو%25 ل ناك أي فرد مسا م يمتلك ب سبة
أك من أس م اﳌصدرة للشركة ؟

ﻻNo

الرجاء ذكر معلومات جميع مسا

IF YES, PLEASE PROVIDE NAME AND ADDRESS OF THE INDIVIDUAL BELOW:
: الرجاء تزو دنا باسم و عنوان اﻷفراد أدناه،حال اﻹجابة بنعم

 عمYes

DOES ANY OTHER COMPANY AS A SHAREHOLDER POSSESS 5% OR MORE OF THE COMPANY’S ISSUED SHARES?
 أو أك من أس م اﳌصدرة للشركة%25 ل ناك أي فرد مسا م يمتلك سبة
اﻻسمName:

COMMERCIAL
SHARES
REGISTRATION PROVIDED?
(%)
(%) اﳌسا مة
تقديم ال ﻼت التجار ة
 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

 عمYes

ﻻNo

العنوانAddress:
اﻻسمName:

IF YES, PLEASE PROVIDE NAME AND ADDRESS OF THE
COMPANY (IES)
 الرجاء تزو دنا باسم و،حال اﻹجابة بنعم

ﻻNo

 عمYes

العنوانAddress:
اﻻسمName:

عنوان الشركة
Address:
اﻻسمName:

العنوانAddress:
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 تفاصيل اﳌفوض ن بالتوقيع للشركة.3
DETAILS OF THE AUTHORIZED SIGNATORIES OF THE COMPANY
PLEASE LIST THE NAMES OF ALL THE AUTHORIZED SIGNATORIES FOR YOUR COMPANY BELOW:
الرجاء إدراج أسماء جميع اﳌفوض ن بالتوقيع لشركتكم
NAME

DESIGNAT ION NATION ALITY

COUNTRY OF
RESIDENCE

1

IDENTITY PROOF
PROVIDED?
تزو د بال و ة اﳌث تة
 عمYes

ﻻNo

Yesعم

ﻻNo

2

 مصدراﻷموا ل.4
SOURCE OF FUNDS
1-PLEASE PROVIDE GENERAL INFORMATION REGARDING YOUR SOURCE OF FUNDS:
: الرجاء تزو دنا باﳌعلومات العامة اﳌتعلقة بمصد اﻷموال
مصادردخل اﻷموال
(اﻹيرادات( مليون ر الRevenues (SR Million)
3 من صفر إ

40  إ3 أك من

عم
From zero to 3
Yes

200  إ40 أك من

200 أك من

عم

عم

عم
Greater than 3 to 40

Greater than 40 to 200

Yes

Yes

:Other / غ ذلك

Greater than 200
Yes

National Address: : 8514 King Fahad bin Abdulaziz Road
Al-Qashlah Dist, Unit No 15, Dhahran 34232-4233
SAMA License (20083/12/)ت م ن
Capital (SR): 450,000,000 Saudi PLC.
Al Etihad Cooperative Insurance Co.

(  عدد اﳌوظفي)دوام كNumber of Employees (Full Time)
5  إ1 من

49  إ6 من

عم

249  إ50 من

250 أك من

عم

عم

عم

From 1 to 5

From 6 to 49

Yes

From 50 to 249

Yes

Greater than 250

Yes

Yes

:Other / غ ذلك

 إقرا ر.5
Declaration


I/We declare that the above-mentioned information and statements are true and correct to the best of knowledge
of the undersigned and it has been made in good faith. I further declare and accept that TUCI Company. Will
depend on this information in order for them to fulfil as well their regulatory
obligations.

 أقر بأن الوثائق اﳌقدمة أصلية وجميع التفاصيل اﳌعطاة
 ونقبل بأن شركة اﻹتحاد التجاري للتأم ن التعاو ي ستعتمد ع اﳌعلومات اﳌقدمة الوفاء باﻹل امات.للتوقيع أدناه بح سن نية
يحة وتم تقديم أفضل اﳌعلومات عن اﳌفوض

حقيقية و

. حسب اﻷنظمة
Name اﻻسم

التوقيع وا تمSignature and Stamp

Date التار خ

_______________________________ _____________________________ _______________________
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لﻺستعمال الرس فقط ) اﳌسؤول اﻹدارة(

تقييم مخاطرالعميل
LOWمنخفض

MEDمتوسط

حسب ا
o

مصنف من ا سيات اﳌنخفضة ا اطر

o

 BANK TRANSFERحوالة بنكية

o

دول منخفضة ا اطر

o

HIGHعا

سية

مصنف من ا سيات اﳌتوسطة
ا اطر

o

مصنف من ا سيات عالية ا اطر

حسب قنوات الدفع
CHEQUEشيك

o

o

اش أو إيداع نقدي

CASH

حسب اﳌوقع ا غرا
دول متوسطة ا اطر

o

o

دول عالية ا اطر

حسب العميل ذو نفوذ سيا
عم ل ل س لد ة نفوذ س ا

o

o

عم ل لد ة نفوذ س ا
حال عم ،يتم أرسال ا ا إدارة اﻹل ام ح يتم التأكد من
التص يف وأخذ موافقة الرئ س التنفيذي

حسب طبيعة اﳌنتجات اﳌقدمة
منتجات منخفضة ا اطر

o

o

منتجات متوسطة ا اطر

o

منتجات عالية ا اطر

تقييم مخاطر العميل ال ا ي
o

LOWمنخفض

o

MEDمتوسط

o

HIGHعا
حال عم ،يتم أرسال ا ا إدارة اﻹل ام ح يتم التأكد
من التص يف وأخذ موافقة الرئ س التنفيذي
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لﻺستخدام الداخ ) من قبل مسئول اﻹدارة(
1

معاي تص يف ا اطر
4
3
2

5

مستوى ا طر ال ا ي للعميل
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
عا
عا
متوسط
متوسط
متوسط
عا
متوسط
عا
عا
عا
عا
عا
متوسط

مﻼحظة م مة :إذا ان العميل ذو نفوذ سيا

كون عا المخاطر

