
Tharwa Investment Co                                                                                                           شركة ثروة لالستثمار                                     

Update Form  تحديث البيانات                                                                                                               نموذج                                           
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 Section 2 : Financial Positionالوضع المالي للعميل                                                                                                     : الثاني القسم 

*Share Capital  

Financial Statements: 

*Share Equity  

 :البيانات المالية 

KWD 

*Annual Income   

 دك

 راس املال املصدر* حقوق املسامهني* 

KWD KWD 

 الدخل السنوي* 
 دك دك

*According to the latest financial statements for the applicant the account  * وفقاً ألخر بيانات مالية مصدرة من فاتح احلساب 

  Section 1 : Client Information                                             بيانات العميل                                                              :األول القسم 

Job Title of Contact Person: 

Address: 

Fax: 

Mobile 1: 

 E-Mail: 

 :املسمى الوظيفي ملسؤول االتصال
 :مسؤول االتصال الرئيسي

 :املسجل العنوان

 :هاتف
 :فاكس

 :1 نقال

 :بريد الكرتوين

   Tel. 

Mobile 2: 2 نقال: 

 :Nature of Business :طبيعة العمل

Primary Contact Person: 

Registered Name: االسم املسجل: 

 :CRN No :رقم العميل 

Risk Tolerance: 

Conservative Moderate Aggressive 

 :نسبة المخاطرة

 خمــاطــر مـعـتـدل متـحـفــظ

Time Period for investment:  الفترة الزمنية لالستثمار: 

 أقل من سنة حبدود  السنتني سنوات 5أكثر من  سنوات 5حبدود  

Above 5 years  Up to 5 years  Up to 2 years Less than 1 year 

Investment Objectives: 

Preservation of Capital Speculation Income Growth Growth & Income 

 :اهداف االستثمار

 حـفــظ رأس املــال وعــوائـــدمنــو  منـــو عـوائـد مضــاربــة

 Section 3 : Politically Exposed Person (PEP)       المعرضون سياسياً                                                         االشخاص: الثالثالقسم 

Are Authorized Signatory or a member of the Board of 

Directors is a Political Person *? 
 ؟ *معرض سياسيا هل المخول بالتوقيع أو احد اعضاء مجلس االدارة يعد شخص

 

 عامة مهام لشغل العمل، عالقة اقامة بعد حاليا   أو السابق يف توىل شخص هو السياسي الشخص *
  ،  العسكريني أو  لقضائينيا وأ الربملانيني أو احلكوميني لنيؤ املس أو السياسيني كبار مثل الدول يف

 ورؤساء السياسية، االحزاب لنيسؤو م و الدول لتلك اململوكة الشركات يف التنفيذيني لنيؤو املس وكبار
 دولية منظمة يف عليا ادارية مناصب حالياً  أو السابق يف اليه أوكلت شخص او .احلكومات أو الدول
 اقرباء ز املقربني الشركاء املصطلح هذا ويتضمن ، االدارة جملس وأعضاء املدراء ونواب املدراء ،مثل

 .  الثانية او االوىل الدرجة من
 

 

Yes نعم No ال 

If yes, please specify  يرجى التحديد ( نعم)في حالة    ............................................................................................................................ 

* PEP is a current or former person in a high profile public position such as 

senior politicians, governmental, Parliament,  judicial and military officials, 

senior officials in institutions owned by countries, senior officials of political 

parties, and the Heads of State or Government. PEP is a current or former 

person in senior management positions in the international organization, such 

as managers and vice managers and board members, and includes the  (term 

intimate) partners and Relatives . 
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 Disclosure of the names of people authorized to sign on behalf of :الشركةاإلفصاح عن اسماء االشخاص المخولين بالتوقيع  عن 

the company: 

1 السم الكامل للمخول بالتوقيعا  Signatory’s Full Name   1  

2االسم الكامل للمخول بالتوقيع   Signatory’s Full Name  2  

Specimen Signature 2  2نموذج التوقيع Specimen Signature 1  1نموذج التوقيع 

                                                                                                    Section 5 : Related Partiesاالطراف ذات العالقة: الخامس القسم 

1……………………………………………………… 

 

2……………………………………………………… 

 

3……………………………………………………… 

 

4…………………………………………………….. 

1............................................................................................ 

 

2............................................................................................ 

 

3........................................................................................... 

 

4.......................................................................................... 

شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة األم أو من يمثلهم  ةعن عضوياإلفصاح 
 :األوراق المالية  الكويت ت المدرجة بسوقكاالشر  اراتإدمن مجالس أي ب

Disclosure of  the membership of our company, its subsidiaries or 

affiliates or the parent company or their representatives  in any board of 

directors in Companies listed on Kuwait Stock Exchange :  

 شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة األم أو من يمثلهم ملكيةعن اإلفصاح 
 :األوراق المالية  الكويت ت المدرجة بسوقكاالشر أو اكثر في % 5بنسبة 

Disclosure of  the ownership of our company, its subsidiaries or affiliates 

or the parent company or their representatives by 5% or more in 

Companies listed on Kuwait Stock Exchange :  

 : Disclosure of the top five shareholders in the company :مساهمين في الشركة  5أكبر عن اإلفصاح 

1……………………………………………………… 

 

2……………………………………………………… 

 

3……………………………………………………… 

 

4…………………………………………………….. 

1............................................................................................ 

 

2............................................................................................ 

 

3........................................................................................... 

 

4.......................................................................................... 

 Does the company has control directly or indirectly over Tharwa : هل لشركتكم سيطرة بشكل مباشر او غير مباشر في شركة ثروة لالستثمار

Investment Co.: 

Yes No نعم ال 

 النسبة / اذا  االجابة نعم يرجى تحديد شكل السيطرة
If the answer Yes , Please mention the 

representatives  

 Is the company represented as Board Member in Tharwa : هل شركتكم ممثلة بعضو مجلس ادارة في شركة ثروة لالستثمار

Investment Co.: 

Yes No نعم ال 

 If the answer Yes , Please mention the ممثل الشركة اذا  االجابة نعم يرجى ذكر اسم

representatives  

                                                                                    Section 4 : Disclosure and Transparencyاإلفصاح والشفافية : الرابع القسم 

1............................................................................................ 

 

2............................................................................................ 

 

3........................................................................................... 

 

4.......................................................................................... 

 

5.......................................................................................... 

1……………………………………………………… 

 

2……………………………………………………… 

 

3……………………………………………………… 

 

4…………………………………………………….. 

 

5……………………………………………………… 



 

I, the undersigned.......................................................................................  

 

- This application form has been completed to the best of my 

knowledge and that the information provided is accurate, and 

affirm my responsibility to inform ‘Tharwa’ of any change in this 

information and ‘Tharwa’ will not be responsible for any 

consequences as a result of the failure to notify any changing of 

these data.  

- I have understood the nature of the investment tools offered by 

Tharwa Investment Co. and contents of the possible risks 

associated with this investments, and that could be associated  in  

my future  investment. 

- I agree to give Tharwa Investment Company, an irrevocable and 

unconditional authorization to exchange information with 

regulators on me and my accounts which include providing my 

account balances, transactions and other details if required or at 

their request in order to ensure compliance with all applicable 

regulations including FATCA and fill the corporate self 

certification Form .  

- Declare that company undertake not to perform  any Sale or 

Purchase transactions in any listed Company of which the 

company is a Board Member or whose membership the company 

has acquired later by virtue of Laws Governing or Regulating these 

issues. Tharwa Investment Company shall NOT  be held 

responsible for any transactions done on my part. 

- As approved authorized signatory for the company to open an 

account with Tharwa investment company through the account 

mentioned above, and our company the only real beneficiary of the 

account. 

- As approved that the data provided in all sections of this form are 

accurate and complete in all material respect, also I undertakes to 

update all information mentioned in this form for any changes 

without any responsibility to Tharwa Investment Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ................................................................../الموقع ادناه  أنا

 

 فيه الواردة بياناتال وأن وعلمي معرفيت حسب النموذج هذا استكمال مت لقد - 
 تغيري حال يف لالستثمار ثروة شركة إخطار عن لييتؤو مس أؤكد و ،ودقيقة صحيحة

 خطارهاا عدم نتيجة عواقب أي عن ةلؤو مس تكون نل الشركة وأن املعلومات هذه
 .بياناتال هذه يف تغيري بأي

 لالستثمار ثروة شركة تقدمها اليت ريةاالستثما دواتاال طبيعة فهمت قد بأنين أقر - 
 املقبل استثماري يف مواجهتها املمكن من لىتوا ا،هل املصاحبة احملتملة املخاطر ومدى
 .معهم

 ثروة شركة إىل لإللغاء قابل وغري مشروط غري تفويض تقدمي على أوافق - 
 ذلك يف مبا سابايحبو  بشأين التشريعية اجلهات مع املعلومات لتبادل.لالسثمار

 بالتعليمات االلتزام لضمان مطلوبة أخرى تفاصيل أو ومعامالي البنكية أرصدي
 الذاي التصديق منوذج وتعبئة (الضرييب االلتزام) الفاتكا قانون ومنها السارية

  .للشركات
 تكـاالشر  أسهم على الشراء أو بالبيع سواء عمليات أية إجراء بعدم أتعهد - 

  واليت إدارهتا جملس يف عضو الشركة اليت  املالية لألوراق الكويت بسوق املدرجة
 عدم مع ، لذلك املنظمة القوانني مبوجب وذلك الحقا إدارهتا لسـجم عضوية تسباك

  .هبا الشركة تقوم تداول تعامالت أي عن ليةؤو مس اي لالستثمار ثروة شركة حتمل
 لالستثمار ثروة شركة لدى حساب بفتح الشركة عن بالتوقيع املفوض بصفيت أقر -

 .احلساب من والفعلي الوحيد املستفيد شركتنا وان اعاله، املذكور احلساب خالل من
  مبحتواها وكاملة صحيحة النموذج هذا اقسام مجيع يف املذكورة البيانات بان أقر -

 دون تغيري أي حدوث عند النموذج هذا يف الواردة البيانات بتحديث أتعهد كما
 .لالستثمار ثروة شركة اجتاه مسؤولية أدىن

 
 
 

 

Signature: …………………………………………… 

Date: ………………………………………………… 

 : ..................................................................................التوقيع

 : ..................................................................................التاريخ
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  Section 6 : Declaration and Acknowledgment             إقرار وتعهد                                                                  : السادس القسم 

هل احد مالك شركتكم او احد أقاربه يشغل عضو مجلس ادارة او منصب تنفيذي في 
 : شركة ثروة لالستثمار

Do your company owner or his relatives are Board Member  or 

Executive  in Tharwa Investment Company  : 

Yes No نعم ال 

  If the answer Yes , Mention the name اذا  االجابة نعم يرجى ذكر االسم

                                                                                                    Section 5 : Related Partiesاالطراف ذات العالقة: الخامس القسم 
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ANTI-MONEY LAUNDERING                                                                                       ادارة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب            

KYC - Corporate                   شركات                                                                                                                         -متطلبات أعرف عميلك 
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Above information(Page1,2,3,4 and 5) is Verified 

by the following AML/CFT in Tharwa Investment 

Co. 
Name :_______________________________ 

Signature:__________________________ 

Date:_________________________________ 

متت مراجعتها من قبل (  5و  4, 3,2,1صفحة )البيانات املذكورة أعاله 
لدى شركة ثروة لالستثماراالرهاب مسؤول االبالغ عن غسل االموال ومتويل   

 ________________________________: االسم

 ________________________________: التوقيع

 ________________________________: التاريخ

Name :_______________________________ 

Signature:_____________________________ 

Date:_________________________________ 

 _________________________________: االسم

 ________________________________: التوقيع

 ________________________________: التاريخ

CRM:  __________ :  رقم العميل
 ________________________  :تاريخ االجتماع مع العميل  

 
                                                       :                                                                                                                            لألسباب  االجتماع مع العميلمل يتم 

........................................................................................

........................................................................................ 

No personal meeting with client for the following reason : 

....................................................................................

.................................................................. 

Date of meeting the client :_________________________ 

Above information (Page 1,2,3 and 4) It has filled front of the 

Relationship Manager or Client relation Officer following of  

Tharwa investment Co. 

متت تعبئتها امام مدير العالقة ( 4و 3, 2,1صفحة )البيانات املذكورة أعاله 
 أو مسؤول خدمة العمالء التايل لدى شركة ثروة لالستثمار

 For Company’s Use Only الستخدام الشركة فقط

 :العميلقائمة التحقق من 

 
 يف ورد كما  احلساب لفتح العميل من املطلوبة واملستندات البيانات كافة  من التحقق  -

 الضرييب االمتثال وقانون اإلرهاب ويلتمو األموال غسل مكافحة وتعليمات قوانني
 .  للشركات الذاي التصديق منوذج تعبئة من والتأكد (فاتكا) األجنبية للحسابات

 احملفظة بنوع – للمحفظة موقعة اتفاقية عقد) ، احملافظ حساب لفتح بالنسبة التحقق -
 .(هبا املتعلقة والعموالت الشروط وقائمة

 على احلصول الشركة، قبل من مدارة  مجاعي استثمار حساب لفتح بالنسبة التحقق  -
 .للصندوق االكتتاب ونشرة االساسي لنظام موقع منوذج

 معتمدة صورة أو موقع خاصة وكالة سند احلساب، إلدارة آخر شخص تعيني حال يف -
 .العدل كاتب  عن الصادر الوكالة سند من
 (وجد إن) القانوين الوصي/والوكيل الطلب ملقدم عميلك أعرف مستندات-

Client Checklist: 

- Verify all data and documentation from the Client to open 

an account as required set out in laws and regulations 

against Anti Money Laundering and FATCA laws  and fill 

Entity Self Certification forms. 

- Insure For portfolios accounts (signed the contract as 

portfolio type ,term list and any related commissions. 

- For investments in Tharwa funds, be sure to get a signed 

on  subscription form and the regulations for the fund. 

- In the case of third party to be appointed to manage the 

account, a signed Limited Power of Attorney or an attested 

copy of the notarized Power of Attorney. 

- KYC documents for Applicant and Attorney / Legal 

Guardian.  

 

 مت املوافقة على فتح احلساب للعميل من قبل مدير العالقة أو الرئيس التنفيذي

 ________________________________: االسم

 ________________________________: التوقيع

Has been approved to open the account for the client by a 

Relationship Manager or CEO 

Name :_______________________________ 

Signature:__________________________ 

 العميل ليس من االطراف ذات العالقة 
 العميل من االطراف ذات العالقة 

The client isn't RP 

The client is RP 

Date:_________________________________ التاريخ :________________________________ 


