نموذج اعرف عميلك

الشركـــــات
يعبأ من مقدم الطلب
معلومات عن الشركة
اسم الشركة
رقم السجل التجاري
تاريخ تأسيس الشركة
بلد التأسيس
الشكل القانوني للشركة
طبيعة نشاط الشركة و نوعها
مقر الشركة
رأس المال المدفوع

(د.ك)

مصادر الدخل
حجم النشاط المتوقع للشركة

(د.ك)

عدد المعامالت التقريبي
طبيعة المعامالت ونوعها
هل لديك حسابات في بنوك أخرى
عنوان المراسالت

 إيداعات نقدية

حجم رأس المال العامل

(د.ك)

متوسط الدخل السنوي

(د.ك)

 يومي

 شهري

 ربع سنوي

 نصف سنوي

 سنوي

 يومي

 شهري

 ربع سنوي

 نصف سنوي

 سنوي

 تحويالت محلية

 شيكات

 تحويل خارجي

 خطابات ضمان

 اعتمادات مستندية

 مصدر ووجهة التحويالت المالية الخارجية إن وجدت :
 نعم

اسم البنوك (إن وجدت) :

 ال

.

المنطقة:

الشارع:

القطعة:

رقم الدور:

رقم المكتب:

داخلي:

معلومات االتصال
اسم الشخص المسؤول لالتصال

المسمى الوظيفي

رقم هاتف العمل

الرقم المدني
رقم فاكس العمل

رقم الهاتف النقال

عنوان البريد اإللكتروني
العنوان البريدي (إن وجدت)

ص.ب

الرمز البريدي

المدينة

معلومات أخرى
 نعم

هل الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية؟

 ل

معلومات المستفيد الفعلي.
هل هذا حساب الشركة الخاص (العميل هو المالك المستفيد الفعلي والوحيد من الحساب ،وليس لصالح مستفيد آخر)؟

 نعم

 ل

إذا كانت اإلجابة "ل" والشركة غير مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ،يرجى تعبئة الجدول التالي( :الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
االسم

الرقم المدني

جهة العمل

المنصب

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني
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بيان عن المساهمين (الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
نسبة الملكية

السم

الجنسية

رقم البطاقة المدنية

جهة العمل

المركز الوظيفي

الهاتف

البريد اإللكتروني

بيان عن المالك  /أصحاب النشاط (الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
السم

الجنسية

رقم البطاقة المدنية

جهة العمل

المركز الوظيفي

الهاتف

البريد اإللكتروني

بيان عن أعضاء مجلس اإلدارة (الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
السم

الجنسية

رقم البطاقة المدنية

جهة العمل

المركز الوظيفي

الهاتف

البريد اإللكتروني

بيان بالمفوضين بإدارة الشركة (الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
السم

الجنسية

رقم البطاقة المدنية

جهة العمل

المركز الوظيفي

بيان المخولين بالتوقيع على حساب الشركة (الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)

2/9

الهاتف

البريد اإللكتروني
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الجنسية

السم

جهة العمل

رقم البطاقة المدنية

المركز الوظيفي

الهاتف

البريد اإللكتروني

بيان الشركات التابعة والزميلة *
تابعة أو زميلة

اسم الشركة

النسبة %
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األسئلة الخاصة بقانون المتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)
 .1هل تم تأسيس الشركة في الوليات المتحدة األمريكية؟ (الرجوع إلى ص.)1

ل

نعم

 .2هل لدى الشركة رقم هاتف في الوليات المتحدة األمريكية؟ (الرجوع إلى ص.)1

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

ل

نعم

.3
.4
.5
.6

هل لدى الشركة عنوان في الوليات المتحدة األمريكية سواء صندوق بريد أو عنوان
مراسلة؟ (الرجوع إلى ص.)1
هل للشركة مساهمين أجانب يمتلكون ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،حصة أو
مصلحة بنسبة  %10أو أكثر (مع دمج ملكية األزواج)( .الرجوع إلى ص.)3
هل سبق للشركة توكيل /تفويض شخص طبيعي أو إعتباري لديه عنوان في الوليات
المتحدة األمريكية؟
هل قامت الشركة بإعطاء تعليمات ثابتة إلجراء تحويالت إلى حساب في الوليات
المتحدة األمريكية؟

في حال تمت اإلجابة ب "نعم" على أي من األسئلة السابقة ،يرجى تزويدنا بنموذج  ،W-9وبخالف ذلك يرجى تزويدنا بنموذج  W-8أو
شهادة التصديق الذاتي وذلك بمثابة إقرار شخصي عن أن الشركة غير خاضعة/خاضعة للضريبة في الواليات المتحدة األمريكية.

 مؤسسة مالية  مؤسسة غير مالية
 مؤسسة مالية خارجية مشاركة  مؤسسة مالية خارجية ملتزمة بقانون
فاتكا  مالك مستفيد معفى
مؤسسة مالية تخضع الختصاص قضائي كويتي  آخر
التصنيف حسب
قانون فاتكا :

 تصنيف آخر..................................... :
 شخص أمريكي محدد  شخص غير أمريكي
 كيان أجنبي غير مالي نشط  كيان أجنبي غير مالي غير نشط
 وجود  عدم وجود أشخاص مسيطرين يحملون الجنسية األمريكية
 حساب خاضع لإلبالغ  حساب غير خاضع لإلبالغ
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إقرار األشخاص المعرضين سياسياً
الشخص املعرض سياسياً (أ) هو أي شخص طبيعي سواء كان عميالً أو مستفيداً فعلياً أوكلت إليه يف السابق أو يتوىل حالياً مهام عامة عليا يف دولة الكويت أو دولة أجنبية (مثل رؤساء الدول أو

احلكومات  ،كبار السياسيني أو املسؤولني احلكوميني أو القضائيني أو العسكريني ،كبار املسؤولني التنفيذيني يف الشركات اليت متلكها الدولة واملسؤولني البارزين يف األحزاب السياسية) (ب) أي شخص

أوكلت إليه حالياً أو يف السابق مناصب إدارية عليا يف منظمة دولية ( مثل املدراء ونواب املدراء وأعضاء جملس اإلدارة) ويتضمن هذا املصطلح كذلك أفراد العائلة حىت الدرجة الثانية (األب ،أألم،
االبن ،االبنة ،اجلد ،اجلدة ،احلفيد ،احلفيدة ،األخ ،األخت ،وزوج أي ممن سبق) أو الشركاء املقربني .

هل يشغل رئيس /أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو المساهمين المالك  /أصحاب النشاط /المدراء أو المخول بالتوقيع  -أو أقاربهم من الدرجة
األولى أو الثانية (األب ،األم ،االبن ،االبنة ،الجد ،الجدة ،الحفيد ،الحفيدة ،األخ ،األخت ،وزوج أي ممن سبق)  ،أو الشركاء المقربين منصبا ً سياسيا ً من
المناصب التالية :
 -رئيــس الديــوان األميــري

 -مستشــاري الديوان األميري

 -رئيـس ديــوان ولـي العهـــد

 -مستشاري ديوان ولي العهد

 -رئيس مجلس الوزراء

 -نواب رئيس مجلس الوزراء

 -الوزراء

 -وكالء الوزراء

 -الوكالء المساعدين

 -رئيس مجلس األمة

 -أعضاء مجلس األمة

 -رؤساء الدول األجنبية

 -نواب رؤساء الدول األجنبية

 -رؤساء وأعضاء المجالس النيابية األجنبية

 -رؤساء المؤسسات الرئاسية للدول األجنبية

 -رؤســاء األحـــزاب السياسيـــة

 -أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة لألحزاب السياسية  -السفراء والقناصل

 -أعضاء البعثة الدبلوماسية

 -رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة

 -نواب رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة

 -رؤساء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع  -رؤساء المجالس العليا للقضاء

-رؤساء المحاكم العليا الدستورية واالستئناف

أو وزارة الداخلية أو المؤسسة الرئاسية

والكلية والتمييز

والعسكريين من رتبة لواء فما فوق
 -المدعين العامين

 -أخرى :أية جهة عامة عليا أو منصب

 -النواب العامين

سياسي أو حكومي أو عسكري هام
-

كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات التي تمتلكها الدولة وتشمل ذلك:

 -رئيس مجلس اإلدارة

 -أعضاء مجلس اإلدارة

 -الرؤساء التنفيذيين

 -نواب الرؤساء التنفيذيين

 -المدراء التنفيذيين

 -نواب المدراء التنفيذيين

-

المناصب اإلدارية العليا في المنظمات الدولية ويشمل ذلك:

 -األمناء العامين

 -أعضاء مجالس اإلدارة

 -الرؤساء التنفيذيين

 -نواب الرؤساء التنفيذيين

 -المدراء التنفيذيين

 -نواب المدراء التنفيذيين

( ال)

( نعم)

التوقيع ----------------- :
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* إذا كانت اإلجابة نعم يرجى ذكر السم وتحديد المنصب وإرفاق صورة من البطاقة المدنية:
السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ------------------------ :إلى---------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

** في حالة األقارب  /الشركاء المقربين المذكورين أعاله:

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ------------------------ :إلى---------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

السم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالشركة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :
*** في حال وجود أكثر من شخص بالشركة معرض سياسياً ،يرجى بيان ذلك بنموذج آخر.
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إقـــرار وتعهــــد
نقر أنا /نحن الموقعون أدناه بأن المعلومات والبيانات المذكورة والمستندات المقدمة منا لبنك الكويت الصناعي (البنك) في تاريخ توقيع هذا المستند،
حقيقية وصحيحة وكاملة ،كما نوافق – صراحة -على قيام البنك باإلفصاح واإلبالغ عن حساباتنا لدى البنك ألي جهة يكون البنك ملتزما بإبالغها
واإلفصاح لها عن بياناتنا وحساباتنا (الجهة المختصة) وبما فيها حساباتنا المشتركة مع آخرين ،وتزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات
ومعلومات وإيضاحات ومستندات عن تلك الحسابات وسائر معامالتنا المصرفية لدى البنك والرد على أية استفسارات يتلقاها البنك من هذه الجهة،
وتنفيذ تعليمات الجهة المختصة في هذا الصدد وعلى النحو الذي تطلبه ،ودون حاجة إلخطارنا مقدما ً أو الحصول على موافقتنا على ما يقدمه البنك
للجهة المختصة من إخطارات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو مستندات أو على ما يتخذه البنك في هذا الشأن من إجراءات وأعمال وتصرفات،
مع التزامنا بتوقيع كافة النماذج والمحررات المطلوبة ،وأية محررات أخرى تطلبها الجهة المختصة أو البنك ،ونتعهد بتنفيذ ما قد تطلبه الجهة
المختصة أو البنك والتقيد فيه بالمواعيد المحددة ،كما نتعهد بأنه في حالة حدوث أي تغيير في أي من بياناتنا ألي سبب كان فإننا سنقوم بإخطار البنك
كتابة بذلك خالل  30يوما ً كحد أقصى من تاريخ اتصال علمنا بهذا التغيير ،كما نتعهد بتحديث البيانات بكل ما يطرأ عليها من تغيير وفي أي حال
بحد أقصى كل ثالث سنوات أو عند الطلب ،وذلك دون أدنى مسئولية على البنك من أي نوع في أي مما ذكر ،وفي حالة ثبوت عدم صحة أو عدم
دقة أو عدم اكتمال البيانات المقدمة منا للبنك فإننا نفوض البنك مقدما ً في خصم  /تجميد أية مبالغ من حساباتنا مع احتفاظ البنك بحقه في اللجوء إلى
أية وسيلة أخرى متاحة له وفقا ً للقوانين واللوائح المطبقة من وقت آلخر.

إسم المفوض بالتوقيع:
الصـفة:
التاريخ:
التوقيع:
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خاص باستعمال البنك فقـط
يعبأ من قبل مسؤول الحساب
 نعم

هل العميل طرف ذو عالقة مع البنك؟

 ال

في حالة اإلجابة بنعم يرجى تحديد طبيعة العالقة:

درجة مخاطر العميل من واقع النموذج المرفق

 مرتفع

 متوسط

 منخفض

"أقر أنا الموقع أدناه ،بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وكاملة بنا ًء على ما نما إلى علمي وحسب المعلومات والمستندات
المؤيدة المقدمة من العميل"

اسم الموظف المسئول----------------------------------------------------------------------------------------- ------:
التوقيع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التاريخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
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خاص باستعمال البنك فقـط

يعبأ من قبل دائرة العمليات المصرفية :

المستندات واألوراق المطلوبة :
(1

عقد التأسيس

( )

(2

عقود التعديالت الالحقة حتى آخر تعديل

) (

(3

السجل التجاري

) (

(4

الترخيص الصناعي /الترخيص بمزاولة نشاط الشركة  /وتراخيص أخرى

) (

(5

مستخرج حديث من صفحة قيد الشركة بالسجل التجاري ويبين منه مقر الشركة وأسماء المديرين الذين يمثلون الشركة

) (

(6

شهادة وزارة التجارة والصناعة بأسماء الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة (إن كانت شركة مساهمة)

) (

)7

صور البطاقة المدنية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة  /المساهمين /المدراء المخولين بإدارة الشركة  /المالك /أصحاب
النشاط /المخولين بالتوقيع على حساب الشركة.

) (

)8

نموذج إقرار األشخاص المعرضين سياسيا (صفحة )6/9 -5/9

) (

)9

قائمة المخولين بالتوقيع على الحساب مع نموذج التوقيع وصور عن البطاقة المدنية

( )

)10

نموذج اعتماد توقيع

( )

)11
)12

نموذج ( W-9إذا كان مطلوباً)

( )

شهادة التصديق الذاتي للشركات الخاصة بالقانون األمريكي لالمتثال الضريبي للحسابات األجنبية أو W-8

( )

(13

نموذج اإلقرار الذاتي لمعيار اإلبالغ المشترك – الشركات ()CRS

( )

(14

نموذج اإلقرار الذاتي لمعيار اإلبالغ المشترك – لألشخاص القائمين  /المسيطر على الحساب (إذا كان مطلوباً)

( )

)15

نموذج تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

( )

)16

صورة من موافقة اإلدارة العليا على بدء العالقة /استمرار العالقة مع العمالء عالية المخاطر /المعرضين سياسياً

( )

تم الكشف عن الشركة العميل بواسطة النظام اآللي ووجدت أنها ليست في قائمة المشبوهين بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
(القائمة السوداء)

( )

تم الكشف بواسطة النظام اآللي عن االشخاص المعرضين سياسيا ً

( )

اسم الموظف المسئول---------------------------------------------------------------------------- -------------------:
التوقيع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
التاريخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
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القانون األمريكي لالمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ( – )FATCAالتصديق الذاتي للشركة/الكيان
يرجى ملء نموذج التصديق الذاتي بعناية .قد ترغب في استشارة المستشار الضريبي أو القانوني أو المهني الخاص بك فيما يتعلق بأي أسئلة قد تكون لديكم فيما يتعلق بهذا النموذج أو قانون
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ( )FATCAبشكل عام أو أي نموذج صادر عن مكتب االيرادات الداخلية األمريكية (.) IRS

مالحظة  :الرجاء عدم إكمال تعبئة هذا النموذج إذا كانت الشركة/الكيان مدرج في القسم ( أ) .بدل من ذلك يجب إكمال نماذج مكتب اليرادات الداخلية المريكية ( )IRSذات الصلة على
النحو الوارد في القسم ( أ).

القسم (أ)
نموذج مكتب اليرادات الداخلية المريكية ( )IRSذات الصلة والمطلوب ملئه

طبيعة الشركة/الكيان
.1

شركة /كيان أمريكية

نموذج W9

.2

شركة /كيان غير أمريكية و غير مقيم بدولة الكويت

نموذج  W8-BEN-Eأو  W8-IMYأو W-8EXPاو ( W-8ECIحسب ما ينطبق)

القسم (ب)
السم القانوني للشركة/الكيان (باللغة العربية)

)Corporate Entity/ Legal Name (Must be given in English as well

رقم السجل التجاري:
الرمز الصناعي الموحد (إن توفر) : “SIC” Standard Industrial Code
العنوان لالحتياجات والمراسالت الضريبية:

الشارع:
المدينة:
الدولة:
يرجى التصديق على طبيعة الشركة/الكيان بناء على فئات فاتكا المدرجة أدناه .يرجى اختيار فئة واحدة فقط تنطبق على الشركة/الكيان
فئة و شروط تصنيف الشركة/الكيان الحالي حسب القانون فاتكا
.1

مؤسسة مالية في الكويت

يرجى تعبئة البيانات
المذكورة أدناه
ال يوجد

التصنيف الحالي حسب
القانون فاتكا



المؤسسة الملتزمة بالتسجيل أو
الخاضعة بموجب نموذج
1 model
اإلبالغ
FFI



الشركات/الكيانات المصادق على
التزامها



المؤسسات التابعة للمؤسسات
المالية األجنبية ( )FFIالمستثناة

يرجى تزويد رقم تعريف الوسيط الدولي ( )GIINفقط باللغه االنجليزيه:
.

.2

.

.

الشركات/الكيانات المصادق على التزامها Certified Deemed Compliant

ال يوجد

تم التصديق على التزام الشركة/الكيان بناء على االتفاق بين الحكومات ( )IGAالقائم بين الكويت والواليات المتحدة
.3

.4

المؤسسات المستثناة التابعة لمؤسسات مالية أجنبية Excepted inter-affiliate FFI
•

عضو في مجموعة  /مؤسسة تابعة؛

•

ال تحتفظ بحسابات مالية (بخالف الحسابات الخاصة بمجموعة المؤسسات التابعة) ؛

•

ال تقوم بمدفوعات امريكية األصل قابلة لإلستقطاع إلى أي شخص آخر عدا المؤسسات ذات العالقة ،التي هي ليست
مؤسسات مالية أجنبية محدودة أو فروع محدودة؛

•

ال تحتفظ بحساب (عدا حساب اإليداع في البلد الذي تعمل فيه الشركة/الكيان لدفع النفقات ) مع أو يتلقى دفعات من
أي وكيل مخول بالألستقطاع ( )withholding agentعدا مؤسسات المجموعة و

•

ال تقوم بأعداد تقارير بموجب متطلبات  FATCAاو التصرف كوكيل بالنيابة عن أية مؤسسة مالية ،بما فيها أي
مؤسسة بالمجموعه

كيانات حكومية  /قطاع عام  /بنك مركزي له حق اإلصدار
Government/ Public Sector Entity /Central bank of issue
إذا كنت أحد الكيانات التالية:
o

الهيئات الحكومية والوزارات

o

شركات/كيانات القطاع العام أو الشركات/الكيانات المملوكة بالكامل من الحكومة
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ال يوجد

ال يوجد



كيانات حكومية ،بنك
مركزي ،منظمات عالمية أو
كيان مملوك بالكامل لمستفيد
مستثنى

فئة و شروط تصنيف الشركة/الكيان الحالي حسب القانون فاتكا
o

بنك مركزي

o

السفارات األجنبية أو مكاتب التمثيل التجاري

o

المنظمات الدولية (األمم المتحدة ،منظمة الصحة العالمية ،البنك الدولي ،الخ)

التصنيف الحالي حسب
القانون فاتكا

يرجى تعبئة البيانات
المذكورة أدناه

باإلضافة

.5

o

الشركة/الكيان ال يقوم بأي أنشطة مالية تجارية مثل التأمين ،الحفظ المالي ،االستثمار أو قبول الودائع

o

شركة أو كيان ذات عوائد /دخل اليعود إلى شركة/كيان/شخص خاص
ال يوجد

منظمة خيرية  /غير هادفة للربح



منظمات غير هادفة للربح

Charity/ Non-profit Organization
إذا كنت منظمة خيرية  /غير هادفة للربح قائمة و تزاول االنشطه التاليه بشكل حصري:
•

أغراض دينية ،خيرية ،علمية ،فنية ،ثقافية او تعليمية أو

•

منظمات مهنية ،اتحادات مهنية ،غرف التجارة ،منظمة العمل ،منظمة زراعة ،اتحادات المجتمع المدني ،أو منظمة
تعمل حصريا ً للرعاية االجتماعية

المنظمة الخيرية  /المنظمات الغير هادفة للربح يجب أن تلبي كافة الشروط التالية:
•

ال يوجد مساهمين أو أعضاء لديهم مصلحة خاصة أو فوائد من الدخل أو األصول؛

•

مستندات التأسيس أو القانون المحلي ال يسمح بتوزيع أي دخل أو أصول لصالح شخص أو كيان خاص أو مؤسسة
غير خيرية باستثناء دفع مقابل معقول للخدمات المقدمة وفقا لألنشطة الخيرية للمنظمة الخيرية و

•

مستندات التأسيس أو القانون المحلي تنص على ضرورة أن تعود جميع أصول المؤسسة/المنظمة إلى جهة حكومية
أو جهة غير هادفة للربح ،في حاالت تصفية اوتسييل المنظمة الخيرية  /المنظمات الغير هادفة للربح.

.6

شركة مساهمة عامة مدرجة وكياناتها التابعة Publicly Listed Company and its Related Entity

اسم سوق األوراق النقدية:
_______________

•

يتم تداول األوراق المالية الخاصة بك على نحو منتظم في واحد أو أكثر من أسواق األوراق المالية،

•

أنت تابعة (وبعبارة أخرى عضو) شركة /كيان يتم تداول أسهمها بشكل منتظم في سوق أوراق مالية

رقم التسجيل:

•

الشركة/الكيان أو المجموعه ال تقوم بأي أنشطة مالية مثل التأمين ،الحفظ المالي ،االستثمار أو قبول الودائع

_______________

.7

مركز مالي  /مركز تمويل لمجموعة شركات Treasury / Financing Centre of Corporate Groups

ال يوجد

.8

.9

•

تقوم بالمشاركة في عمليات التمويل والتحوط مع أو لصالح كيانات المجموعة (علي ان تكون تلك الكيانات ليست
مؤسسات مالية)

•

تقوم كيانات المجموعة في المقام األول بأعمال غير أعمال المؤسسات المالية

•

ال تقوم بتمويل أو أعمال التحوط ألية كيان غير الكيانات بالمجموعة
ال يوجد

شركة تحت التأسيس Start-up Company
•

بدأت للتو أولم يتم البدء عمليات الشركة /الكيان بعد ،و ليس لديك سابقه أعمال

•
•

تستثمر رأس المال في أصول بقصد مباشره األعمال التجارية (علي ان ال تتضمن اي أنشطة مالية)
تاريخ تأسيسك للشركة ال يتجاوز 24شهراً من تاريخ نموذج التصديق الذاتي هذا

شركة تحت التصفية أو اإلفالسCompany under liquidation or Bankruptcy
•

قمت بتقديم خطة تصفية أو خطة إعادة هيكلة أو حالة اإلفالس (يرجى تحديد التاريخ ):

•

لم تقم بأعمال كمؤسسات المالية أو لم تعمل ككيان اجنبي غير مالي غير نشط خالل الخمسة أعوام الماضية

•

أنت في حالة التصفية أو في طور الخروج من إعادة هيكلة أو حالة إفالس بقصد استكمال أو معاودة العمليات
كمؤسسة غير مالية

•

سوف تقوم بتقديم أدلة موثقة مثل وثيقة اإلفالس أو وثائق عامة أخرى تدعم المطالبة الخاص بك أنك ال تزال في
حالة إفالس أو تصفية ألكثر من ثالث سنوات

 .10كيان أجنبي غير مالي مخول يرفع التقارير بشكل مباشر Direct Reporting NFFE
•

ككيان أجنبي غير مالي يرفع التقارير على نحو مباشر ،فأنت مسجل لدى مكتب االيرادات الداخلية االمريكية (،) IRS
ولديك رقم تعريف وسيط دولي ()GIIN

يرجى تزويد رقم وسيط دولي ( )GIINفقط باللغه االنجليزيه:
.
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.

ال يوجد

ال يوجد











الكيانات االجنبية غير المالية ذات
الملكية العمومية أو الكيانات
االجنبية غير المالية التابعة لشركة
ذات ملكية عمومية

كيانات غير مالية مستثناة

شركات تحت التأسيس غير مالية
مستثناة

كيانات غير مالية تحت التصفية
مستثناة

كيان أجنبي غير مالي يرفع
التقارير على نحو مباشر

فئة و شروط تصنيف الشركة/الكيان الحالي حسب القانون فاتكا

يرجى تعبئة البيانات
المذكورة أدناه

 .11كيان أجنبي غير مالي نشط Active NFFE

طبيعة النشاط التجاري األساسي:

أن يكون

_______________

•

أقل من  %50من اجمالي الدخل )للسنة الميالدية السابقة( كان من دخل غير تشغيلي/حقيقي (مثل االستثمارات،
التوزيعات ،الفوائد ،واألموال المستلمه مقابل االنتفاع بحقوق الملكية) ،كما

•

أن أكثر من  %50من نسبة المتوسط المرجّح لألصول المملوكة من قبلك خالل السنة تولد/تستخدم لتوليد أرباح
تشغيليه/حقيقيه ( .يتم احتساب النسبة على اساس ربع سنوي ،باستخدام القيمة السوقية العادلة أو القيمة الدفترية
لألصول المبينة في المركز المالي).

التصنيف الحالي حسب
القانون فاتكا

ال يوجد

 .12كيان أجنبي غير مالي غير نشط ( ل تتضمن شخص أمريكي أو اكثر لديه حصه مسيطره بالشركه)
)Passive NFFE (with no Controlling Persons who are US persons





أن يكون
•

أكثر من  %50من إجمالي الدخل )للسنة الميالدية السابقة( كان من دخل غير تشغيلي/حقيقي (مثل االستثمارات،
التوزيعات ،الفوائد ،واألموال المستلمه مقابل االنتفاع بحقوق الملكية)  ،كما

•

ال يوجد أي شخص أمريكي يملك حصه مسيطره بالشركه.

 .13كيان أجنبي غير مالي غير نشط (تتضمن شخص أمريكي أو اكثر لديه حصه مسيطره بالشركه)
)Passive NFFE (with no Controlling Persons who are US persons
•

أكثر من  %50من اجمالي الدخل (للسنة الميالدية السابقة) تحصل من دخل غير فعال (مثل االستثمارات،
التوزيعات ،الفوائد ،واإليجارات ،واألموال المستلمه مقابل االنتفاع بحقوق الملكية) ،كما

•

يوجد شخص أمريكي أو أكثر يملك حصه مسيطره بالشركه.

 .14أخرى
•

أنت لست أيا ً من األشخاص/الكيانات المشار إليها أعاله ،وال ينطبق عليك أي من هذه التعريفات.

الرجاء تعبئة القسم (جـ) من
هذا النموذج.

الرجاء تعبئة وتقديم نموذج
الحجز الضريبي المناسب
والصادر عن مكتب
االيرادات الداخلية االمريكية
IRS





كيان أجنبي غير مالي فعال

كيان أجنبي غير مالي وغير فعال
(دون وجود أي شخص أمريكي
لديه حصه مسيطره)

كيان أجنبي غير مالي وغير فعال
(مع وجود شخص أمريكي"أو
أكثر" لديه حصه مسيطره)

يتم تحديد/تأكيد الحالة باستخدام
نموذج الحجز الصادر عن مكتب
االيرادات الداخلية االمريكية
IRS

القسم (جـ)
الشخاص المسيطرين اشخاص امريكيين (الرجاء تعبئة هذا القسم فقط في حال اختياركم فئة الكيان رقم ( )13المذكورة أعاله في القسم (ب)
الرجاء تزويد المعلومات والبيانات التالية عن شخص أمريكي أو اكثر يملك حصه مسيطره من الشركه/الكيان:

اإلسم

العنوان ألغراض الضريبية

تاريخ الميالد/التأسيس
شهر – يوم  -سنه

رقم التعريف الضريبي
األمريكي
(TIN)SSN/EIN

نسبة الملكية
(ِ)%

القسم (د)
إقرار ذاتي:
آخذا بعين االعتبار العواقب القانونية الناتجة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو خاطئة  ،فإنني أؤكد قيامي بمراجعة جميع البيانات والمعلومات المقدمة أعاله وأن جميع هذه المعلومات صحيحة ودقيقة
وكاملة.
كما أؤكد التالي:
• الكيان الذي تم ت حديده وتعريفه في القسم (ب) من هذا النموذج هو المالك المستفيد من كامل الدخل الذي يخص هذا النموذج ،ويقوم هذا المالك باستخدام هذا النموذج لتأكيد حالته الضريبية وفقا ً لمتطلبات
قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية FATCA
• الكيان الذي تم تحديده وتعريفه في القسم (ب) من هذا النموذج ليس شخص أمريكي
• أقر بأني سأقوم بتقديم نموذج محدّث خالل  30يوم في حال حدوث أية تغيرات في الظروف قد تؤدي إلى التأثير على البيانات والمعلومات المذكورة في هذا النموذج

اسم ومنصب الشخص المخول بالتوقيع
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التوقيع

التاريخ

إرشادات عامة
يجب تعبئة هذا النموذج لجميع الكيانات العامله ألغراض ضريبية والتي ترغب في انشاء/
تجديد عالقة مع مؤسسة مالية في الكويت.

.g

مصطلح "المؤسسة المالية" يعني مؤسسة حفظ األوراق المالية ،مؤسسة
إيداع األوراق المالية،سمسار مالي ،كيان استثماري ،أو شركة التأمين أو
إعاده التأمين.

.h

مصطلح "المؤسسة المالية الكويتية" يعني ( )iأي مؤسسة مالية تأسست  /نظمت
بموجب قوانين الكويت ،باستثناء أي فرع من هذ المؤسسة المالية يقع خارج الكويت،
أو ( ) iiأي فرع من هذه المؤسسة المالية غير مقام  /منظم بموجب قوانين الكويت،
و يقع في الكويت.

.i

مصطلح "مؤسسة حفظ األوراق المالية" يعني أي كيان يحمل ،أو جزء كبير من
أعماله ،أصول مالية لحساب الغير .يعتبر جزءا كبيرا من أعمالها إذا كان دخل
الكيان اإلجمالي يعزى إلى حفظ األصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة يساوي
أو يتجاوز  ٪ 20من الدخل اإلجمالي للمنشأة خالل الفترة األقصر من الفترات

الغرض من هذا النموذج
قامت حكومة دولة الكويت بتوقيع اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية مع حكومة الواليات
المتحدة األمريكية .بموجب االتفاقية بين الحكومات والمشار إليها بـ"النموذج  "IGA 1يجب
على المؤسسات المالية في الكويت أن تحدد طبيعة الكيانات بناء على قانون االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية ( .)FATCAسيتم استخدام تصنيف الكيان والمعلومات الواردة في هذا
النموذج من قبل المؤسسة مالية في الكويت للتأكد إذا كان حساب الكيان يوجب اإلبالغ عنه
بموجب متطلبات  .FATCAيجب تعبئة نموذج التصديق الذاتي من خالل األشخاص
المفوضين بالتوقيع نيابة عن الكيان.

التالية( :أ) لمدة ثالث سنوات تنتهي في  31ديسمبر (أو في اليوم األخير من الفترة
المحاسبية) قبل السنة التي يتم فيها التحديد؛ أو (ب) الفترة التي وجد خاللها الكيان.

التغييرات التي قد تطرأ علي المعلومات المقدمة
إذا طرأ أي تغيير قد يجعل أي معلومة كنت قد قدمتها في النموذج غير صحيحة  ،يجب أن
تقوم بإخطار المؤسسة المالية في غضون  30يوما ً من التغير و يجب تقديم نموذج جديد.

.j

مصطلح "مؤسسة إيداع" يعني أي كيان يقبل الودائع النقديه كمصرف أو عمل
مماثل.

.k

مصطلح "كيان استثماري" يعني أي جهة تعمل كعمل تجاري (أو تدار من قبل جهة
تعمل كعمل تجاري) بواحد أو أكثر من األنشطة أو العمليات التالية لصالحها أو نيابة
عن عمالئها:

صالحية النموذج
عموما ً ،فإن تحديث هذا النموذج طبقا ألجراءات  KYC and/or AMLالمتبعه في هذا
الشأن  ،إال إذا حدث تغير في معلومات الكيان يجعل أيه معلومات في النموذج غير صحيحة.

.i

التداول في أدوات النقد (الشيكات والكمبياالت و شهادات اإليداع والمشتقات،
وما إلى ذلك)؛ النقد األجنبي؛ أدوات الصرف ومؤشر سعر الفائدة؛ األوراق
المالية القابلة للتحويل؛ أو تداول السلع اآلجلة،

.ii

إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية .او

.iii

االستثمار أو متابعة أو إدارة الصناديق أو األموال نيابة عن الغير.

.iv

الفقرة ( )jيجب أن تفسر بطريقة مماثلة لتعريف مصطلح "مؤسسة مالية" في
توصيات فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية ( Financial Action Task
.)Force

معجم المصطلحات
قد تم شرح جميع المصطلحات المستخدمة في هذا النموذج أدناه .لفهم المزيد يرجى الرجوع
إلى االتفاقية بين الحكومات القائمة بين حكومة دولة الكويت و حكومة الواليات المتحدة
األمريكية .هذا المعجم هو لغرض التوجيه العام فقط ،وألي تفسيرات تقنية البد من اإلشارة
لالتفاق األصلي .ويمكن االطالع على االتفاق على الرابط
http:// www.treasury.gov/resource-center/taxpolicy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx.
 .1ألغراض هذه االتفاقية وأي مرفقات ("االتفاقية") ،هذه المصطلحات سوف يكون لها
المعاني المبينة أدناه:
 .aمصطلح "الوليات المتحدة " يعني الواليات المتحدة األمريكية ،يشمل الواليات التابعة،
وليس األراضي األمريكية .أي أن اإلشارة إلى مصطلح "والية" من الواليات المتحدة
يشمل مقاطعة كولومبيا.
 .bمصطلح "األراضي األمريكية" يعني ساموا األمريكية ،و كومنولث جزر ماريانا الشمالية
 ،وغوام  ،وكومنولث بورتوريكو  ،وجزر فيرجن األمريكية.

.l

 .mمصطلح "عقد التأمين" يعني عقد (باستثناء العقد السنوي) بموجبه يوافق المصدر
على دفع مبلغ عند وقوع حدث محدد يشمل الوفيات والمرضيات والحوادث أو
مخاطر الديون والممتلكات.
.n

مصطلح "عقد سنوي" يعني عقد بموجبه يوافق المصدر على صرف مبالغ لفترة
من الزمن تحدد كليا أو جزئيا بالرجوع إلى متوسط العمر المتوقع للفرد أو األفراد.
ويشمل هذا المصطلح أيضا على العقد الذي يعتبر عقد سنوي وفقا للقانون واللوائح،
أو السلطة القضائية التي صدرت العقد ،و وفق أي مصدر يوافق على دفع مبالغ
لمدة سنوية.

.o

مصطلح " تأمين القيمة النقدية" يعني عقد تأمين (عدا عقود تعويض إعادة التأمين
بين شركتي تأمين) بقيمة نقدية تزيد عن  50,000دوالر أمريكي.

 .cمصطلح " "IRSيعني مكتب االيرادات الداخلية األمريكية.
 .dمصطلح "الكويت" يعني دولة الكويت ،يشمل حكومة دولة الكويت.
 .eمصطلح "السلطة القضائية للشريك" يعني السلطة القضائية المؤثرة في التوصل إلى
اتفاق مع الواليات المتحدة لتسهيل تنفيذ قانون  . FATCAسوف يقوم  IRSبنشر قائمة
تحديد السلطة القضائية لكل شريك.
 .fمصطلح "السلطة المختصة" يعني:
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.i

بالنسبة للواليات المتحدة ،وزير الخزينة أو مفوضيه.

.ii

بالنسبة للكويت ،وزارة المالية.

مصطلح "شركة التأمين المحدد" يعني أي كيان شركة تأمين (أو شركة قابضة
لشركة تأمين) تقوم بإصدار أو ملزمة بصرف مدفوعات فيما يتعلق بعقد تأمين القيمة
النقدية أو عقد سنوي.

 .pمصطلح "القيمة النقدية" يعني القيمة األعلى من أي من التالي ( )iالمبلغ الذي يحق  .vمصطلح "الشخص المسيطر" يعني الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الكيان .في حالة
الودائع ،هذا المصطلح يعني الواهب ،و األمناء ،الحافظ (إن وجد) ،و
لصاحب العقد في حال تركه أو فسخه للعقد (يتم تقديره دون خصم لعموالت الفسخ أو
مديونيات العقد) ) ii( ،المبلغ الذي يحق لصاحب العقد بإقتراضه تحت العقد .على الرغم
 .wالمستفيدين أو فئة من المستفيدين ،وأي شخص طبيعي آخر يمارس الرقابة الفعلية على
مما سبق ذكره ،فإن مصطلح " القيمة النقدية " ال يتضمن المبلغ المستحق بموجب عقد
الوديعة ،وفي حالة وجود ترتيب قانوني غير الوديعة ،و هذا يعني مصطلح األشخاص في
التأمين على النحو التالي:
مناصب مكافئة أو ما شابه ذلك .المصطلح "شخص مسيطر" يجب أن يفسر بطريقة تتفق
مع توصيات فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية (.)Financial Action Task Force
 .iاإلصابة أو مستحقات مرضية أو مستحقات أخرى تقدم تعويض للخسائر االقتصادية
التي تكبدها عند وقوع الحدث المؤمن ضده؛
 .xمصطلح "الدخل الغير نشط" يعني جزء من الدخل االجمالي ويشمل أي من التالي:
 .iiاسترداد حامل العقد لدفعة تم تحصيلها مسبقا ً بموجب عقد التأمين (باستثناء دفعة
توزيعات االرباح بما في ذلك مبالغ توزيعات األرباح البديلة
.i
بموجب عقد تأمين على الحياة) نتيجة إللغاء أو فسخ العقد ،أو انخفاض العرضة
للمخاطر خالل فترة سريان عقد التأمين أو بسبب إعادة تصميم الدفعة المقدمة نتيجة
االرباح الرأسماليه
.ii
لتصحيح عملية الترحيل أو األخطاء المماثلة.
.iii

الدخل مقابل االرباح ،بما في ذلك االرباح البديلة والمبالغ المستلمة من أو فيما
يخص مجموعة من عقود التأمين في حال كانت المبالغ المستلمة تعتمد كليا
أو جزئيا على أداء هذه المجموعة.

.iv

االيجارات واألموال المفروضة مقابل االنتفاع بحقوق الملكية ،وذلك بخالف
االيجارات والمبالغ المفروضة في أثناء االداء الفعال للتجارة أو االعمال التي
يتم القيام بها من قبل موظفو الكيان االجنبي غير المالي ،على االقل جزئيا.

.v

الدفعات السنوية.

.vi

زيادة االرباح عن الخسائر نتيجة بيع أو تبادل عقارات من شأنها أن ترفع
الدخل السالب.

.vii

زيادة االرباح على الخسائر نتيجة المعامالت (بما في ذلك العقود المستقبلية
واآلجلة ،وما شابهها من المعامالت) في أي بضائع مالم يتم استخدامها للتحوط
أو للقيام باألعمال على نحو فعال.

.viii

أرباح العملة األجنبية.

 .iiiأرباح حامل العقد ناتجة عن طبيعة التقييم عند االكتتاب.
 .qمصطلح "الشخص األمريكي" يعني فردًا مواطنًا أمريكيًا أو مقيم في الواليات المتحدة،
أو شركة تضامن أو شركة تم إنشاؤها أو تنظيمها في الواليات المتحدة أو تحت قوانين
الواليات المتحدة أو أي والية منها .الصناديق " "Trustsإذا ( )iكان للقضاء في الواليات
المتحدة سلطة عليه بموجب قوانين الواليات األمريكية لتقديم الطلبات أو األحكام المختصة
بكافة القضايا المتعلقة بإدارة الصندوق ،أو ( )iiشخص أو أكثر من األشخاص األمريكيين
لديهم السلطة للتحكم بكافة القرارات المهمة للصندوق ،أو ت َِركه لمواطن أو مقيم أمريكي.
هذه الفقرة الفرعية  )aa( 1يجب أن تفسر وفقا لقانون الواليات المتحدة لإليرادات
الداخلية.
 .rمصطلح "كيان" يعني شخص اعتباري أو ترتيب قانوني مثل الودائع.
 .sمصطلح "دفعات قابلة لألستقطاع ذات مصدر أمريكي" يعني أي دفعات لفوائد (بما في
ذلك أي خصم لقيمة اإلصدار) ،وأرباح األسهم ،واإليجارات ،الرواتب واألجور و
العالوات  ،والمعاشات والتعويضات و المكافآت ،وأرباح سنوية أو دورية أخرى ثابتة
أو قابلة للتحديد ،واألرباح ،و الدخل ،و إذا كان هذا الدفع من مصادر داخل الواليات
المتحدة .وبالرغم مما سبق  ،الدفعات القابلة لألستقطاع ذات مصدر أمريكي ال تتضمن
أي دفعات ال تعامل على أنها دفعات قابلة لألستقطاع في لوائح الخزانة األمريكية ذات
الصلة.
" .tكيان ذو صلة/ضمن المجموعه" مع كيان آخر إذا سيطر أحدهما على اآلخر ،أو كالهما
تحت سيطرة مشتركة .لهذا الغرض يتضمن سيطرة الملكية المباشرة أو غير المباشرة ألكثر
من  50في المئة من االصوات أو قيمة في الكيان .وبالرغم مما سبق [،شركاء  ]FATCAقد
تعامل ككيان مستقل ال كيان ذا صلة إذا كان كال الكيانين ليسا أعضاء مجموعة المؤسسات
التابعة كما تم تعريفه في الفقرة  )2()e(1471من قانون الواليات المتحدة لإليرادات الداخلية.
 .uمصطلح " "US TINيعني الرقم التعريفي لدافع الضرائب الفدرالية األمريكي.
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.2

.ix

صافي الدخل من عقود المبالغ االعتبارية.

.x

المبالغ المستلمة بموجب عقود تأمين القيمة النقدية.

.xi

المبالغ المكتسبة من شركة التأمين فيما يتعلق باحتياطي التأمين والعقود
السنوية.

أي مصطلح لم يتم ذكره هنا ،ما لم يقتضي السياق خالف ذلك أو توافق السلطات
المختصة على معنى مشترك (كما يسمح به القانون الداخلي ) يكون المعنى الذي
يعنيه في ذلك الوقت تحت قانون الطرف المطبق هذا االتفاق ،أي وهذا يعني وفقا
لقوانين الضرائب المعمول بها في ذلك الطرف تسود على أي معنى بموجب قوانين
الطرف اآلخر.

 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت- ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺮك
Entity tax residency self-certification form

Entity tax residency self-certification form - (please complete parts 1-3 in Block Capitals)
(3-1  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت )ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﺟﺰاء- ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺮك
Part 1 –Identification of Account Holder
A. Legal Name of Entity/Branch:

B. Country of incorporation organization:

C. Current Residence Address
House Number, Street, Block No::

Town/City/Province/County/State:
Country:
Postal Code/ZIP Code (if any):
D. Mailing Address
(please only complete if different to the address shown
in Section C above)
House Number, Street, Block No.:

Town/City/Province/County/State:
Country:
Postal Code/ZIP Code:

 – ھﻮﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب1 اﻟﻘﺴﻢ
: *اﻟﻔﺮع/اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

.أ

: ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ.ب

 ﻋﻨﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.ت
: رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺸﺎرع ورﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ
: اﻟﻮﻻﯾﺔ/اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ/اﻹﻗﻠﯿﻢ/اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ/اﻟﺒﻠﺪة
: اﻟﺪوﻟﺔ
:(اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي )إن وﺟﺪ

 اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي )ﯾﺮﺟﻰ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان.ث
(اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ت أﻋﻼه
: رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺸﺎرع ورﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ
:اﻟﻮﻻﯾﺔ/اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ/اﻹﻗﻠﯿﻢ/اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ/اﻟﺒﻠﺪة
: اﻟﺪوﻟﺔ
:(اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي )إن وﺟﺪ

Part 2 –Entity Type
Please provide the Account Holder’s Status by ticking
one of the following boxes.
Are you a Financial Institution? If yes, please only fill
question 1 (a(i) or (ii)) or (b)as applicable

1.

(a) Financial Institution – Investment Entity
i.

An Investment Entity located in a NonParticipating Jurisdiction and managed
by another Financial Institution (Note: if
ticking this box please also complete Part
2(2) below)

 – ﻧﻮع اﻟﻜﯿﺎن2 اﻟﻘﺴﻢ
:ﯾﺮﺟﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺪ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﯾﺮﺟﻰ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺴﺆال، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ.ھﻞ أﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
( [ ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢII) ( أوI) ( ])أ1
 )أ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ – ﻛﯿﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎري.1
ﺑﻠـﺪ ﻏﯿـﺮ ﻣﺸـﺎرك وﻣـﺪار/ ﻛﯿـﺎن اﺳـﺘﺜﻤﺎري ﻣﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ دوﻟﺔ.I
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ:ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺎﻟﯿــﺔ أﺧــﺮى )ﻣﻼﺣﻈﺔ
.( أدﻧﺎه2) 2  ﯾﺮﺟﻰ أﯾﻀﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﺴﻢ،ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ

ii. Other Investment Entity
(b) Financial Institution – Depository Institution,
Custodial Institution or Specified Insurance
Company

If you have ticked (a) or (b) above, please provide, if
held, the Account Holder’s Global Intermediary
Identification Number (“GIIN”) obtained for FATCA
purposes.

. ﻛﯿـﺎن اﺳـﺘﺜﻤﺎري آﺧﺮ.II
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط ﺣﻔﻆ اﻷوراق، ﻣﺆﺳﺴﺔ إﯾﺪاع- )ب( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
.اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪودة
 ﯾﺮﺟﻰ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ – إذا ﻛﺎن،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ )أ( أو )ب( أﻋﻼه
ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﮫ – ﺑﺬﻛﺮ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﺗﻢ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

Are you a Non-Financial Entity (NFE)? If yes,
please fill question 1 (c), (d), (e), (f) or (g) as
applicable

1  ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺴﺆال،ھﻞ أﻧﺖ ﻛﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
. )و( أو )ز( ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء،( )ھـ،( )د،()ج

(c) Active NFE – a corporation the stock of which is
regularly traded on an established securities
market or a corporation which is a related entity
of such a corporation

)ج( ﺷﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
.ﻓﻲ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺠﻞ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

If you have ticked (c), please provide the name of the
established securities market on which the corporation
is regularly traded:
_________________________________________________________
If you are a Related Entity of a regularly traded
corporation, please provide the name of the regularly
traded corporation that the Entity in (c) is a Related
Entity of:___________________________________
(d) Active NFE – a Government Entity or Central
Bank
(e) Active NFE – an International Organization

(f) Active NFE – other than (c)-(e) (for example a
start-up NFE or a non-profit NFE)
(g) Passive NFE (Note: if ticking this box please also
complete Part 2(2) below)

2.

If you have ticked 1(a)(i) or 1(g) above, then
please:

 ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،(ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯿﺎﻣﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ )ج
.اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ واﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

___________________________________________
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﺑﺼﻮرة
 ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﺘﻲ،ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
_______________________:(ﺗﺘﺒﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ )ج
)د( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي
)ه( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ – ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ
)و( ﺷﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ – ﺧﻼﻓﺎ ﻟـﻠﺨﯿﺎرات ﻣﻦ)ج( إﻟﻰ)ھـ( )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
.ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ:)ز( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺸﻄﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺔ
.( أدﻧﺎه2) 2  ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﺴﻢ،ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ

: إذا ﯾﺮﺟﻰ، )ز( أﻋﻼه1 (أوІ) ( )أ1  ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ.2

ذﻛﺮ اﺳﻢ أي ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ /اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺴﺎب ﺛﻢ ﻗﻢ
ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ "ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ/
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺴﺎب “وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﻄﺮ.

Tax Residency of each Controlling Person
اﻟﻤﻮطﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﻄﺮ

Indicate the name of any Controlling Person(s) of the
Account Holder and complete “Controlling Person tax
residency self-certification form” for each
Controlling Person.
Name of Controlling Person
أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ /اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺴﺎب

ﯾﺮﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ /اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ

Please see the definition of Controlling Person in Appendix

( – ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﮫ )اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ3 اﻟﻘﺴﻢ
Part 3 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number
or functional equivalent* (“TIN”) (see Appendix)
Please complete the following table indicating:
i.
ii.

Where the Account Holder is tax resident and
The Account Holder’s TIN for each country/
Jurisdiction indicated.

If the Account Holder is not tax resident in any
country/jurisdiction (e.g., because it is fiscally
transparent), please indicate that on line 1 and provide its
place of effective management or jurisdiction in which its
principal office is located.
If the Account Holder is tax resident in more than three
countries/jurisdictions, please use a separate sheet
If a TIN is unavailable please provide the appropriate
reason A, B or C where appropriate:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account
Holder is resident does not issue TINs to its residents
Reason B – The Account Holder is otherwise unable to
obtain a TIN or equivalent number (Please explain why
you are unable to obtain a TIN in the below table if you
have selected this reason)
Reason C– No TIN is required. (Note. Only select this
reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does
not require the collection of the TIN issued by such
jurisdiction)

:ﯾﺮﺣﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
 و،( اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﯾﺒﯿﺔi)
.(رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎii)

ﺑﻠﺪ )اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت/إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﯿﺲ ﻣﻘﯿﻤﺎ ً ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ دوﻟﺔ
 وذﻛﺮ ﻣﻜﺎن اﻹدارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ1  ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ،(ً اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺎ
.اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
 ﺑﺮﺟﺎء،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب داﻓﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث دول
.ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج إﺿﺎﻓﻲ
 ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺴﺒﺐ،وإذا ﻛﺎن رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
. ب أو ج ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء أدﻧﺎه,ﻟﺬﻟﻚ أ
اﻟﺴﺒﺐ أ– اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
.ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻘﯿﻤﯿﮭﺎ
اﻟﺴﺒﺐ ب– ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو رﻗﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﮫ )ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻚ
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه إذا
(أﺧﺘﺮت ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ
 اﺧﺘﺮ ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ:اﻟﺴﺒﺐ ج– رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب )ﻣﻼﺣﻈﺔ
 اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ/ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
.(رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص ھﺬه

دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺿراﺋب
Country of Tax
Residency

#

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ
Tax Identification Number -TIN

 ﺑﺮﺟﺎء اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﺒﺐ أ أو ب أو ج،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ
If no TIN available enter Reason A, B or C

1
2
3
Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.
. ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ،إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺧﺘﺮت اﻟﺴﺒﺐ ب أﻋﻼه
1
2
3

* اﻹﻗﺮار واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ4 –اﻟﻘﺴﻢ
Part 4 – Declaration and Signature*
I understand that the information supplied by me is covered
by the full provisions of the terms and conditions governing
the Account Holder’s relationship with setting out how the
Industrial Bank of Kuwait may use and share the
information supplied by me.

أﻗﺮ ﺑﺄن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب و ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ
.اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻣﺸﺎرﻛﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج

I acknowledge that the information contained in this form
and information regarding the account holder and any
reportable Account(s) may be reported to the tax authorities
of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are
maintained and exchanged with tax authorities of another
country/jurisdiction or countries/jurisdiction in which the
account holder maybe tax resident pursuant to

وأﻗﺮ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب
داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص/وأي ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺒﻠﻐﺔ ﯾﺠﻮز ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
داﺋﺮة/اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب داﻓﻌﺎ/اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺧﺮى أو اﻟﺪول
ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﺑﺸﺄن ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
.اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

I certify that I am authorized to sign for the Account Holder
in respect of all the account(s) to which this form
I, declare that all statements made in this declaration and
documents submitted to Industrial Bank of Kuwait “the
bank” are correct and complete. I acknowledge that I have
read, familiarized and aware of the content of tax residency
self-certification form INSTRUCTIONS CRS including all
definitions about the Ministry of Finance Resolution No. (46)
of 2017 according the addition guidance instructions to

وأﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
.ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
أﻗﺮ اﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎه ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ
 ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ.اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )"اﻟﺒﻨﻚ "( ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮار وزارة
 ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ2017 ( ﻟﺴﻨﺔ46) اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ibkuwt.com اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

intergovernmental agreements to exchange financial
account information.

implement the requirements of the international agreements
for exchanging tax information which are available on the
bank`s websites ibkuwt.com

I undertake to advise Industrial Bank of Kuwait within 30
days of any change in circumstances which affects the tax
residency status of the Account Holder identified in Part 1
of this form or causes the information contained herein to
become incorrect or incomplete (including any changes to
the information on controlling persons identified in Part 2
question 2a), and to provide Industrial Bank of Kuwait
with a suitably updated self-certification and Declaration
within 30 days of such change in circumstances.
Signature:* _____________________________________
Print Name :____________________________________

 ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻦ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ30 وأﺗﻌﮭﺪ ﺑﺄن أﻗﻮم ﺑﺈﺑﻼغ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل
 ﻣﻦ ھﺬا1 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ/اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذج أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أو ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
 وأن أﻗﻮم ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻨﻚ.(اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻤﺤﺪدﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
 دون، ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ30اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺈﻗﺮار ذاﺗﻲ ﻣﺤﺪث ﺧﻼل
.أدﻧﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
_________________________________ :*اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
_____________________________ :اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮع
______________________ (ﺳﻨﺔ/ﺷﮭﺮ/ * )ﯾﻮم:اﻟﺘﺎرﯾﺦ

Date : (dd/mm/yy):______________________________

Note: Please indicate the capacity in which you are signing
the form (for example ‘Authorized Officer’).
If signing under a power of attorney please also attach a
certified copy of the power of attorney.
Capacity:_____________________________________________

 ﯾﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﻚ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج )ﻋﻠﻰ:ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل "ﻣﺴﺆول ﻣﻔﻮض"( وإذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻓﻘﺎ ً ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
. ﻓﯿﺮﺟﻰ أﯾﻀﺎ ً إرﻓﺎق طﯿﮫ ﺻﻮرة طﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
____________________________________:اﻟﺼﻔﺔ

