
Aljabr Holding Co.
KYS Employee Declaration Form

هوية الموظف

رقم الهوية

االسم

جوال

الجنسية

الوظيفي المسمى 

القسم

Employee ID

ID Number

Name

Mobile  

Nationality

Job title 

Department

Direct Manager 

Do you have another 

nationality? 

المدير المباشر

هل لديك جنسية أخرى؟

Nationality
الجنسية

Passport IDNumber
رقم الجواز/الهوية

Place Of Issue
مكان اإلصدار

 Date Of Expiry
تاريخ اإلنتهاء

Yes No

Related Party Name
اسم الموظف ذي العالقة

Company / Branch
الشركة / الفرع

Job Title
المسمى الوظيفي

Emp Number
الرقم الوظيف

RelationType
صلة القرابة / نوع المعرفة

Do you have a blood relationship or
relationship before joining the company 
with one of the employees of the Aljabr 
Group of Companies?

 هل لديك صلة قرابة او معرفة قبل اإللتحاق
مجموعة موظفي  من  بأحد  بالشركة 

Yesشركات الجبر؟ No



Aljabr Holding Co.
KYS Employee Declaration Form

Are you an owner or shareholder of a 
company or establishment inside or 
outside the Kingdom of Saudi Arabia?  

 هل انت مالك او مساهم بشركة او مؤسسة
Yesداخل او خارج المملكة العربية السعودية؟ No

Company Name
 اسم الشركة

CR No
رقم السجل التجاري

Ownership %

/نسبة الملكية
المشاركة

City / Region
المدينة / المنطقة

Field
النشاط

Country
الدولة

Related Party Name
اسم الطرف ذي العالقة

Relation Type
نوع العالقة

Company Name/
Organization/Person

اسم الشركة/
المؤسسة/الشخص

Company Field /
Organization/Person

نشاط الشركة/
المؤسسة/الشخص

Beneficiary Company
Name

اسم الشركة المستفيدة

Please disclose any customer or commer-
cial supplier to one of Al Jabr Group of Com-
panies which you have a relationship with, 
either an employee or an external party

 يرجى اإلفصاح عن اي عميل أو مورد تجاري
به تربطك  الجبر  شركات  مجموعة   إلحدى 

Yesعالقة سواًء كان موظف او جهة خارجية No

Income Type
أنواع الدخل

Annual Income
قيمة العائد من الدخل سنويًا بالريال السعودي

Do you have another income besides the 
current company's salary?

هل لديك مصدر دخل غير الراتب الحالي؟
Yes No



I clarify that, I have read and understood the 
conflict of interest policy of Al Jabr Group of Com-
panies and I agree and comply with all the points 
and conditions, and I knowledge that all the infor-
mation previously mentioned, are correct as per 
my knowledge till today’s date, and I confirm that I 
will disclose any new information.

If there is other than what I mentioned or 
disclosed, the company has the right to take the 
appropriate action.

 أتعهد بأنني إطلعت وفهمت سياسة تعارض المصالح
 الخاصة بمجموعة شركات الجبر والتزم بجميع نقاطها
السابق المعلومات  جميع  بأن  واتعهد   وشروطها، 
 ذكرها صحيحة على حد علمي حتى تاريخة، وأقر بأنني
 سوف افصح بأي معلومات قد تستجد على ماسبق

ذكره

 وفي حال وجد خالف عن ماتم ذكره او اإلفصاح عنه،
للشركة الحق في إتخاذ اإلجراء المناسب
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Declaration اقرار

Company Name
اسم الشركة

Branch
الفرع

Field of the supplied company / institution
نشاط الشركة / المؤسسة الموردة

Are you a current supplier of Aljabr Group 
of Companies or branches? 
Kindly disclose below information if you are 
a current supplier of the company:

 هل انت مورد حالي لمجموعة شركات الجبر
أو احد فروعها ؟

التالية فيما المعلومات  االفصاح عن   يرجي 
لو كنت مورد حالي

Yes No

Name االسم

ID No رقم الهوية

Date التاريخ




