نموذج اعرف عميلك

(األفراد)
يعبأ من مقدم الطلب
معلومات شخصية
االسم

االسم بالكامل واللقب

إسم األب

إسم العائلة  /اللقب

إسم الجد

صاحب النشاط /مالك
رقم البطاقة المدنية
الجنسية
جنسيات أخرى (إن وجدت)
مكان االصدار

رقم جواز السفر
مكان الميالد (البلد/المدينة)

تاريخ االنتهاء

تاريخ االصدار

تاريخ الميالد
اليوم

السنة

الشهر

الجنس
 ذكر

الحالة االجتماعية

 أعزب

 أرمل

 متزوج

 أنثى
 مطلق

اسم األم
اسم الزوج  /الزوجة
عدد األبناء (إن وجد)
أسماء األبناء (في حال وجود أكثر من  4أبناء يرجى
إرفاق األسماء في ورقة خارجية)

اسم االبن األول

اسم اإلبن الثاني

اسم االبن الثالث

اسم اإلبن الرابع

معلومات االتصال
الرمز البريدي

العنوان البريدي (إن وجد)

ص.ب

المدينة

الرقم اآللي للعنوان:

العنوان
المنطقة:

رقم الهاتف النقال

القطعة:

رقم الدور:

الشارع:

رقم هاتف المنزل

رقم المكتب:

رقم الفاكس:

داخلي:

رقم الفاكس

عنوان إقامة خارج دولة الكويت/
عنوان بريدي خارج دولة الكويت (إن وجد)

رقم الهاتف الدولي خارج دولة الكويت
عنوان البريد اإللكتروني الشخصي
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جهة العمل
اسم وعنوان جهة العمل
الوظيفة الحالية

عنوان البريد االلكتروني الخاص بالعمل

رقم هاتف العمل

الوظائف السابقة (إن وجدت)

معلومات المستفيد الفعلي.
 نعم

هل هذا حسابك الخاص (العميل هو المالك المستفيد الفعلي والوحيد من الحساب ،وليس لصالح مستفيد فعلي آخر) ؟

 ال

في حال كانت اإلجابة ال ،يرجى تعبئة الجدول التالي( :الرجاء إرفاق صورة البطاقة المدنية)
االسم

الرقم المدني

جهة العمل

المنصب

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

معلومات مالية (الدخل السنوي وصافي الثروة بالدينار الكويتي).
متوسط الدخل السنوي التقريبي

متوسط صافي الثروة التقريبي

 إلى  10,000د.ك

 إلى  100,000د.ك

 إلى  25,000د.ك

 إلى  250,000د.ك

 إلى  50,000د.ك

 إلى  500,000د.ك

 إلى  100,000د.ك

 أكثر من  500,000د.ك

 أكثر من  100,000د.ك

 ال يوجد

مصادر الدخل

-1

حجم النشاط المتوقع
عدد المعامالت التقريبي
طبيعة المعامالت ونوعها

-2
(د.ك)

-3

 يومي

 شهري

 ربع سنوي

 نصف سنوي

 سنوي

 يومي

 شهري

 ربع سنوي

 نصف سنوي

 سنوي

 تحويالت محلية  خطابات ضمان
 إيداعات نقدية  شيكات
 مصدر ووجهة التحويالت المالية الخارجية إن وجدت :

 اعتمادات مستندية  تحويل خارجي

طبيعة النشاط
هل لديك حسابات في بنوك أخرى

 نعم

 ال

اسم البنوك (إن وجدت) :
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التحقق من االلتزام بقانون فاتكا
هل أنت مواطن أمريكي أو مقيم في الواليات المتحدة األمريكية و/أو خاضع للضريبة األمريكية بحسب تعريف الفصل الثالث من قانون الضرائب
األمريكي ()IRS tax Law؟ يشمل هذا التعريف المواطنين األمريكيين ،حاملي البطاقة الخضراء وحاملي أنواع خاصة من االقامات( .في حال
عدم القدرة على إجابة هذا السؤال ،يرجى أخذ الرأي القانوني من شخص متخصص بقانون الضرائب األمريكي)





نعم

في حال اإلجابة على السؤال السابق ب "نعم" ،الرجاء موافاتنا برقم البطاقة
الضريبية باإلضافة إلى نموذج .W-9

رقم البطاقة الضريبية:

ال

في حال اإلجابة على السؤال السابق ب "ال" ،ولكن لديك إحدى المؤشرات
االمريكية كأن تكون انت أو المستفيد الفعلي من الحساب قد ولدتم في
الواليات المتحدة األمريكية ،أو لديكم عنوان في الواليات المتحدة
األمريكية أو هاتف أمريكي ،أو أعطيتم أمر تحويل دائم إلى الواليات
المتحدة األمريكية ،أو قمت بعمل توكيل أو تفويض لشخص أمريكي ،أو
لديك عنوان "لحفظ البريد" أو "لعناية" في الواليات المتحدة األمريكية،
الرجاء تعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي.

 خاضع للضريبة األمريكية
 غير خاضع للضريبة األمريكية
 غير محدد (لم يتم االلتزام بموافاتنا
بنموذج  W-9أو شهادة التصديق الذاتي).

التصنيف حسب قانون فاتكا :

 حساب خاضع لإلبالغ
 حساب غير خاضع لإلبالغ

التوقيع ----------------- :
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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 تشغل /يشغل مدير الشركة أو أحد الشركاء أو مالك /صاحب النشاط أو المخول بالتوقيع  -أو الزوج و الزوجة أوأقاربهم 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

 -مستشار 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 والتمييز

أو وزارة الداخلية أو المؤسسة الرئاسية

واالستئناف والكلية

والعسكريين من رتبة لواء فما فوق
 -المدعين العامين

 -أخرى أية جهة عامة عليا أو منصب سياسي

 -النواب العامين

أو حكومي أو قضائي 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

أخرى

-

المناصب اإلدارية العليا في المنظمات الدولية ويشمل ذلك:

 -األمناء العاميين

 -أعضاء مجالس اإلدارة

 -الرؤساء

 -نواب الرؤساء

 -المدراء

 -نواب المدراء

( ال)

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

االسم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالمؤسسة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

االسم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالمؤسسة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

االسم --------------------------------------------------------------- :الصفة بالمؤسسة--------------------------------------------- :
المنصب السياسي (سابق أو حالي)  ----------------------------------------- :الفترة  -:من ----------------------- :إلى----------------------- :

** في حالة األقارب  /الشركاء المقربين المذكورين أعاله:

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

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

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

االسم --------------------------------------------------------------- :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

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات والبيانات المذكورة والمستندات المقدمة مني لبنك الكويت الصناعي (البنك) في تاريخ توقيع هذا المستند،
حقيقية وصحيحة وكاملة ،كما أوافق – صراحة -على قيام البنك باإلفصاح واإلبالغ عن حساباتي لدى البنك ألي جهة يكون البنك ملتزما بإبالغها
واإلفصاح لها عن بياناتي وحساباتي (الجهة المختصة) وبما فيها حساباتي المشتركة مع آخرين ،وتزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات
ومعلومات وإيضاحات ومستندات عن تلك الحسابات وسائر معامالتي 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 إلخطاري مقدما ً أو الحصول على موافقتي 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 التزامي بتوقيع كافة النماذج والمحررات المطلوبة ،وأية محررات أخرى تطلبها الجهة المختصة أو البنك ،وأتعهد بتنفيذ
ما قد تطلبه الجهة المختصة أو البنك والتقيد فيه بالمواعيد المحددة ،كما أتعهد بأنه في حالة حدوث أي تغيير في أي من بياناتي ألي سبب كان
فإنني سوف أقوم بإخطار البنك كتابة بذلك خالل  30يوما ً كحد أقصى من تاريخ اتصال علمي بهذا التغيير ،كما أتعهد 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 مني للبنك فإنني أفوض البنك مقدما ً في خصم  /تجميد أية مبالغ من
حساباتي مع احتفاظ البنك بحقه في اللجوء إلى أية وسيلة أخرى متاحة له وفقا ً للقوانين واللوائح المطبقة من وقت آلخر.

الرجاء التوقيع هنا
االســم:
الصـفة:
التاريخ:
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خاص باستعمال البنك فقـط
يعبأ من قبل مسؤول الحساب

هل العميل طرف ذو عالقة مع البنك؟

 ال

 نعم

في حالة اإلجابة بنعم يرجى تحديد طبيعة العالقة:

هل العميل ذو احتياجات خاصة ؟

 نعم

مرتفع

درجة مخاطر العميل

 ال

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

صورة البطاقة المدنية للعميل  /سارية المفعول

( )

(2

صورة عن جواز السفر

) (

(3

صورة القيد بالسجل التجاري
صورة الترخيص بمزاولة النشاط من وزارة التجارة للمؤسسة الفردية /المصنع ملك العميل وصورة الترخيص
الصناعي للمصنع
ً
صورة التوكيل صالحا من حيث السلطة والصفة في حالة فتح الحساب نيابة عن العميل

) (

) (

)6

نموذج اعتماد توقيع

) (

)7

نموذج ( W-9إذا كان ذلك مطلوبا)

) (

)8

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

) (

)9

نموذج اإلقرار الذاتي لمعيار اإلبالغ المشترك – األفراد ()CRS

(4
(5

) (

 )10نموذج إقرار األشخاص المعرضين سياسيا ً (صفحة )5/8 – 4/8

) (

 )11صورة من موافقة اإلدارة العليا على بدء العالقة /استمرار العالقة مع العمالء عالية المخاطر /المعرضين سياسيا ً

( )

 )12نموذج تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

( )

 )13المستندات المؤيدة لشهادة التصديق الذاتي

) (

تم الكشف عن العميل بواسطة النظام اآللي ووجدت أنه ليس في قائمة المشبوهين بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
(القائمة السوداء)

(

)

تم الكشف عن اسم العميل بواسطة النظام اآللي لألشخاص المعرضين سياسيا ً

(

)

اسم الموظف المسئول----------------------------------------------------------------------------------------------- :
التوقيع------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------:
التاريخ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
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القانون األمريكي لالمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ) - (FATCAالتصديق الذاتي لألفراد
يرجى ملئ نموذج التصديق الذاتي بعناية ،كافة المعلومات المطلوبة اجبارية ويجب تزويدها بشكل كامل.

مالحظة :يرجى عدم تعبئة هذا النموذج في حال كنت تمثل شركة أو كيان قانوني ،حيث يجب استخدام نموذج التصديق الذاتي للشركات | الكيانات الخاص بذلك.

القسم (أ) – معلومات المستفيد من الحساب
 .1االسم (كما هو مكتوب في جواز السفر) برجي كتابه
االسم بكلتا اللغتين العربية و االنجليزية

 .2الرقم المدني/رقم جواز السفر
 .3تاريخ الميالد (شهر – يوم – سنه)
 .4عنوان السكن (مؤيد بمستند حكومي ساري)

العنوان

المدينة
الدولة
 .5العنون البريدي (اذا كان مختلف عن عنوان السكن)

العنوان
المدينة
الدولة

قسم (ب) – تحديد مكان االقامة لالحتياجات الضريبية
 .6هل انت شخص امريكي

1

 نعم

 ال

اذا كانت االجابة نعم يرجى تزويد الرقم التعريفي لدافع الضرائب
االمريكية ): 2TIN (Taxpayer Identification Number
______________________________

القسم (جـ) – التصديق واالفصاح
.1

آخذا بعين االعتبار العواقب القانونية الناتجة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو غير كامله ،فإنني أؤكد قيامي بمراجعة جميع البيانات والمعلومات المقدمة أعاله وأن جميع هذه المعلومات
صحيحة ودقيقة وكاملة .

.2

أوافق على تقديم نسخة من هذا النموذج ،أو استخدام المعلومات اعاله واالفصاح عنها ألي أطراف ذات صله ،أو أي جهة معنيه بالتدقيق أوالرقابة على إلتزام المؤسسة تجاه القانون فاتكا.

.3

أقر أني الشخص المستفيد فقط (المفوض بالتوقيع نيابه عن الشخص المستفيد فقط) من إجمالي الدخل المتعلق بهذه األستماره

.4

أقر وأوافق على أنه في حاله ورود أي أستفسارات حول إ لتزامي بمتطلبات القانون فاتكا فأنه يمكن تقديم واستخدام المعلومات المتعلقة بحسابي بما يتضمن (معلومات عن رصيد الحساب والدفعات
المستلمة) إلى الجهات الضريبية او االطراف ذات الصله ،وأنه يمكن لهذه الجهات /االطراف إرسال هذه المعلومات للجهات الضريبية في الدول التي تخضع اقامتي فيها للضريبة ،والمذكورة أعاله.

.5

في حال طرأ أي تغيير بالمعلومات بشكل يؤدي إلى أن تكون المعلومات أعاله غير محدثة وغير دقيقة ،فإني اتعهد بتقديم نموذج تصديق ذاتي محدث خالل  30يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.

االسم

التوقيع

التاريخ

تعريفات
" 1الشخص 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.
 "US TIN" 2تعني الرقم التعريفي الضريبي لدافع الضرائب الفدرالية األمريكية.
" 3اإلقامة الخاضعة للضريبة" يعني اإلقامة في دولة أوالخضوع للقوانينها الضريبية المعمول بها في هذه الدولة ألي سبب غير االقامه ،بما يلزم الشخص بدفع الضريبة بدون اشتراط حمل جنسية هذه الدولة.
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ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﺮك –اﻷﻓﺮاد
Individual tax residency self-certification form
 – ھﻮﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب1 اﻟﻘﺴﻢ

Part 1 – Identification of Individual Account Holder
A. Name of Account Holder:

اﺳﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺤﺴﺎب

Family Name or Surname(s):

:اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻠﻘﺐ
( آﻧﺴﺔ/ﺳﯿﺪة/ )ﺳﯿﺪ:اﻟﻠﻘﺐ

Title: (Mr./Ms./Mrs./Miss)

:اﻻﺳﻢ اﻷول

First or Given Name:

:اﻻﺳﻢ اﻷوﺳﻂ

Middle Name(s):

B. Current Residence Address:

:ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ-ب

House Number, Street, Block No.

. رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ، اﻟﺸﺎرع،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل
اﻟﺪوﻟﺔ

Country

:(اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي )إن وﺟﺪ

Postal Code/ZIP Code (if any):
C. Mailing Address: (please only complete if different to
the address shown in Section B)

 اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي )ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ.ج
(ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ب
. رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ، اﻟﺸﺎرع،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

House Number, Street, Block No.:

:اﻟﺪوﻟﺔ

Country:

:(اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي )إن وﺟﺪ

Postal Code/ZIP Code (if any):

(ﺳﻨﺔ/ﺷﮭﺮ/ )ﯾﻮم: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد-د

D. Date of Birth(dd/mm/yyyy)
/
E. Place of Birth
Town or City of Birth:
Country of Birth:

/

/

/
 ﻣﺤﻞ اﻟﻤﯿﻼد-ه
:ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﯿﻼد/ﺑﻠﺪة
:دوﻟﺔ اﻟﻤﯿﻼد

Part 2 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification
Number or equivalent number* (“TIN”)
 – دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﮫ2 اﻟﻘﺴﻢ
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 indicated below:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account
Holder is resident does not issue TINs to its residents

،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب داﻓﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث دول
.ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج إﺿﺎﻓﻲ

 ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺴﺒﺐ،وإذا ﻛﺎن رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
. ب أو ج أدﻧﺎه،ﻟﺬﻟﻚ أ
اﻟﺴﺒﺐ أ– اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار رﻗﻢ
.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻘﯿﻤﯿﮭﺎ

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)

اﻟﺴﺒﺐ ب– ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﮫ )ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول
( إذا أﺧﺘﺮت ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ،اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه

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)

 اﺧﺘﺮ:اﻟﺴﺒﺐ ج– رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب )ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ/ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص
.(ھﺬه

دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺿراﺋب
Country of Tax
Residency

#

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ
Tax Identification Number
(T.I.N.)

 ﺑﺮﺟﺎء اﺧﺘﯿﺎر،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﺮﯾﺒﻲ
اﻟﺴﺒﺐ أ أو ب أو ج
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 واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ3 –اﻟﻘﺴﻢ
Part 3 – Declarations 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
Industrial Bank of Kuwait setting out how 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 وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮح
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 provided 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/jurisdictions in which the Account Holder may
be tax resident pursuant to intergovernmental agreements
to exchange financial account information.

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

I certify that I am the Account Holder (or am authorized to
sign for the Account Holder) of all the account(s) to which
this form relates.

وأﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب )أو اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب( ﻓﯿﻤﺎ
.ﯾﺨﺺ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج

I declare that all statements made in this declaration are, to
the best of my knowledge and belief, 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 implement the
requirements of the international agreements for
exchanging tax information which are available on the
bank`s websites ibkuwt.com

أﻗﺮ اﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎه ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ
 ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ إطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ
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

I undertake to advise the Industrial Bank of Kuwait
within 30 days of any change in circumstances which affects
the tax residency status of the individual identified in Part
1 of this form or causes the information contained herein to
be come in correction complete, and to provide Industrial
Bank of Kuwait with a suitably updated self-certification
and Declaration within 30 days of such change in

 ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻦ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ30 وأﺗﻌﮭﺪ ﺑﺄن أﻗﻮم ﺑﺈﺑﻼغ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أو/ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أو ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا
30اﻟﻨﻤﻮذج وأن أﻗﻮم ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺈﻗﺮار ذاﺗﻲ ﻣﺤﺪث ﺧﻼل
 دون أدﻧﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ

circumstances, without the least liability on the bank
regarding my declared details.
signature:______________________________________
Print name:____________________________________

Date:___________________________________________

Note: If you are not the Account Holder please indicate the
capacity in which you are signing the form. If signing under
a power of attorney, please also attach a certified copy of
the power of attorney.
Capacity: ___________________________

____________________________________ :اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
________________________________ :اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮع
____________________________________ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ

 ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﻚ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ، إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب:ﻣﻼﺣﻈﺔ
، وإذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻓﻘﺎ ً ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
.ﻓﯿﺮﺟﻰ أﯾﻀﺎ ً إرﻓﺎق ﺻﻮرة طﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

_________________________:اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

