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بيـت التمويـل الكويتـي ـ البحريـن
مركز البحرين التجاري العالمي

البرج الغربي
ص.ب 2066، المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 111 000 77 973+

فاكس: 180 000 77 973+
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نسبة ربح البنك كمضارب

بيانات العميل

 جاري  دينار بحريني  دوالر أمريكي  جنيه إسترليني  يورو  أخرى )حدد(

 توفير  دينار بحريني  دوالر أمريكي  جنيه إسترليني  يورو  أخرى )حدد(

 الكتروني  دينار بحريني  دوالر أمريكي  جنيه إسترليني  يورو  أخرى )حدد(

 لبشارة  دينار بحريني  دوالر أمريكي

 تحت الطلب  دينار بحريني  دوالر أمريكي

معدالت األرباح المتوقعة:        )  100 ألف دينار بحريني أو ما يعادله(                                                              )< 100 ألف دينار بحريني أو ما يعادله( 

دينار بحرينينوع الحساب

%95

-

دوالر أمريكي

%95

-

جنيه إسترليني

%95

%95

يورو

%95

%95

حساب التوفير

حساب لبشارة

* قد يقوم البنك بشكل منفرد بتعديل هذه النسب المستقبلية من حين الى آخر وبإمكان الزبون معرفة هذه النسب عند الطلب أو عن طريق موقع البنك اإللكتروني.

العامة األصول  من  البنك  محفظة  في  الخاصة  أمواله  مع  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  في  المودعة  األموال  باستثمار  )»البنك«(  البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت   سيقوم 
)»المحفظة العامة«(.

سيتم توزيع أي أرباح تدرها المحفظة العامة وفقًا لفترة االستثمار طبقًا لسياسة البنك. ويوضح الجدول أعاله أنواع حسابات االستثمار غير المقيدة وحصة البنك من األرباح كمضارب.

النعمرقم الهوية:                                                                                    مقيم

الحالة القانونية:

أخرى )حدد(:

حساب مشترك )أذكر رقم الملف األول/الثاني(:قاصر )يمثله الوصي/الولي(فــرد

االسم الكامل:

اسم الحساب:

نقال:هاتف:

النعمكشف حساب عبر البريد اإللكتروني1:البريد اإللكتروني:

العالقة: االتصال:    اسم قريب مباشر:       

مصدر الدخل:

مصدر الثروة )مثال ميراث، تسييل استثمارات، بيع أسهم، بيع عقار، هدية... الخ(:

عنوان المراسالت )إذاكان مختلفاعن العنوان الدائم(:

الغرض من فتح الحساب:

إذا كان العميل غير مقيم، الرجاء ذكر سبب فتح الحساب في البحرين:

المنصب الحالي:شخصية سياسية3 النعم

العالقة بالشخصية السياسية:أقرباء لشخصيات سياسية النعم

1.   لن يكون البنك مسؤواُل عن أي أضرار تترتب جراء الدخول غير المصرح به ألي كشف حساب الكتروني أو عدم القدرة على الوصول أو استالم كشف الحساب اإللكتروني لوجود مشاكل في الحاسوب أو البريد 
اإللكتروني أو االنترنت أو األنظمة أو األجهزة أو ألي سبب خارج عن السيطرة.

2.  تحال اإلشارة إلى كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي/ المجلد 2/ الوحدة FC-1.2.1 / FC و FC-1.2.7 يجب الحصول على تراخيص البنك اإلسالمي وتسجيل مصدر األموال، قبل تقديم خدمات مالية من أي نوع.

3.  »األشخاص المعرضون سياسيًا« تعني األفراد ممن تعهد، أو قد عهدت، إليهم وظائف عامة بارزة في البحرين أو في بلد أجنبي، مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو كبار الشخصيات السياسية أو كبار موظفي 
الحكومة أو القضاء أو الجيش، وكبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة أو مسؤولي األحزاب السياسية الهامة. وال يقصد لهذا التعريف أن يغطي موظفي الرتبة المتوسطة أو الموظفين األدنى درجة 

في الفئات المنصرمة.

محل الميالد:



بيانات العمل الحالي

طالب أخرى )حدد(:ربة منزلرجل/سيدة األعمالمتقاعدموظف

اسم جهة العمل:

صاحب عمل أو مؤسسة

رقم التسجيل التجاري: اسم المؤسسة:        

نوعية النشاط أو العمل )بالتفصيل(:

الدخل الشهري المتوقع:

جهات اإلدراج )إذا وجدت(:الهيئة التنظيمية )إذا وجدت(:

اسم المدقق الخارجي )إذا وجد(:

الرجاء تحديد ما إذا:

النعم- كانت المؤسسة قد تعرضت في السابق أو هي اآلن في مرحلة اإلفالس أو اإلعسار أو التصفية أو إعادة الهيكلة

النعم- كانت المبالغ التي ستودع في الحساب أو جزء منها هي في األصل مبالغ مجمعة من أفرد أو مؤسسات أخرى )صناديق مالية(

الرجاء اإلشارة ما إذا كان نشاط العميل يتضمن أيًا من النشاطات اآلتية:

مكان  التأسيس:تاريخ التأسيس:كيان المؤسسة القانوني: الشهر السنةاليوم

المنصب:الوظيفة:

الدخل الشهري )د.ب.(:

مصدر دخل آخر:

العمليات المصرفية المتوقعة*

منخفضمرتفع تحويل داخلي إلى حسابات عمالء بيتك - البحرين

منخفضمرتفع تحويل أموال إلى بنوك أخرى في البحرين

منخفضمرتفعمنخفضمرتفعإيداعات نقدية تحويالت واردة من خارج البحرين

منخفضمرتفع أسماء الدول/األسبابسحوبات نقدية

منخفضمرتفع أسماء الدول/األسبابسحب شيكات

منخفضمرتفعمرتفع منخفض تحويل أموال إلى خارج البحرينإيداع شيكات

*إستنادًا إلى القيمة المتوقعة لكل معاملة مقارنة مع حجم المعامالت مجتمعة.
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صاحب مزاداتتحويل األموالالمجوهرات )أو تجارة األحجار الكريمة، المعادن الثمينة، أو المواد المنقولة ذات القيمة العالية(الفنادق

تجار األسلحةنشاط يتضمن سيولة نقدية عاليةمحامي، موثق، محاسب، مدققالسمسرةتجارة  السياراتعقارات وأراضي

إدارة صناديق
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اختر )نعم( أو )ال( لألسئلة التالية )حسب المناسب(:

*إذا كانت اإلجابة )ال(،

فأنت تقر بأنك تخضع لإلقامة الضريبية في مملكة البحرين وليس لديك رقم تعريف ضريبي.

*إذا كانت اإلجابة )نعم(،

يرجى استكمال الجدول التالي بالمعلومات التالية:
المكان الذي يكون فيه صاحب الحساب خاضعًا للضريبة, و  •

رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل دولة مشار إليها.  •

وإذا لم يكن رقم التعريف الضريبي متوفرًا ، فيرجى ذكر السبب المالئم أ أو ب أو ج:

السبب أ  الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مطالبًا فيها بدفع الضريبة ال تصدر أرقام تعريف ضريبية للمواطنين فيها.

السبب ب  ال يمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعريف ضريبي أو رقم مشابه )يرجى التوضيح(.

ال حاجة لرقم تعريف ضريبي. السبب ج 

   )مالحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت السلطات في دول الموطن الضريبي المدرجة أدناه ال تشترط الكشف عن رقم التعريف الضريبي(.

المتطلبات إذا كان الجواب »نعم«النعميرجى اإلجابة على جميع األسئلة التالية

W-9هل أنت مواطن أمريكي؟

 هل أنت خاضع للضرائب
في الواليات المتحدة األمريكية )مثال:حامل للبطاقة الخضراء(؟

W-9

 هل أنت مولود
في الواليات المتحدة األمريكية؟

W-9إذا كنت مواطنًا أمريكيًا

إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا

شهادة فقدان جنسية الواليات 
المتحدة األمريكية

+
W-8BEN

هل تخضع للضريبة في أي بلد آخر غير مملكة البحرين؟ *
للحصول على تفاصيل عن اإلقامة الضريبية لبلد يرجى الرجوع إلى موقع منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-
assistance/tax-residency

يرجى استكمال القسم التالي

استمـارة )FATCA & CRS( لألفـراد
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الرقم الضريبي بلد االقامة الضريبية

في حال عدم وجود 
الرقم الضريبي اختر 

السبب
 يرجى التوضيح في الخانات التالية سبب عدم القدرة على الحصول

على رقم تعريف ضريبي في حال اختيار السبب )ب( أعاله.
جبأ

1

2

3

أنا / نحن الموقعين أدناه نؤكد بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة وكاملة.

وفقا للقوانين المحلية المعمول بها، أنا / نحن الموقعين أدناه نوافق بأن يقوم البنك أو أي من الشركات القابضة، أو الشركات التابعة له )بما في ذلك الفروع( )يشار إليهم 
مجتمعين باسم “البنك”( لتبادل المعلومات مع الجهات التنظيمية المحلية أو الخارجية أو الهيئات الضريبية عند الضرورة لتحديد التزامنا الضريبي في أي والية قضائية.

أنا / نحن نوافق ونتعهد بإخطار البنك في غضون 30 يومًا تقويميًا إذا كان هناك تغيير في أي من المعلومات التي قمنا بتقديمها إلى البنك.

التوقيع التاريخ

استمـارة )FATCA & CRS( لألفـراد
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إقــــــرار

إنني أعلن بمقتضاه أن الكيان ليس كيانًا كويتيًا ولم يحصل على أي تسهيل تمويلي من أي مؤسسة مالية تتخذ من دولة الكويت مقرًا لها و/أو أفرعها و/أو شركاتها التابعة و/
أو مكاتبها التمثيلية خارج دولة الكويت باستثناء بيت التمويل الكويتي - البحرين ش.م.ب )م(. وليس هذا الكيان بضامن شخصي ألي عميل آخر لدى أي مؤسسة مالية تتخذ من 

دولة الكويت مقرًا لها و/أو أفرعها و/أو شركاتها التابعة و/أو مكاتبها التمثيلية خارج دولة الكويت باستثناء بيت التمويل الكويتي - البحرين ش.م.ب )م(.

إنني، الموقع أدناه، أفوض بمقتضاه بيت التمويل الكويتي - البحرين ش.م.ب )م( للوصول إلى تقاريري االئتمانية من مكتب االئتمان المرجعي البحرين، الذي تديره وتشغله شركة 
بنفت ش.م.ب )م(.

بأني مخول / بأننا مخولون بالتصرف في هذا الحساب، وإن عالقتي / عالقتنا بصاحب الحساب كما هي محددة ومعلن عنها.

بأني أؤكد أني أتصرف على حسابي / بأننا نؤكد أننا نتصرف على حسابنا، أو

العالقة:البطاقة الشخصية:االسم:

الشهرالتاريخ: السنةاليوم

إعالن كويتي

بتوقيعي أدناه، أؤكد أن المعلومات أعاله صحيحة، وأتعهد بأن أخطر فورًا بيت التمويل الكويتي - البحرين بأي تغيير يقع ألي من البيانات المقدمة. وأؤكد أيضًا أنني قد استلمت وقرأت 
الثروة  إدارة  لعمالء  المصرفية  واألحكام  والشروط  االلكترونية،  للمعامالت  والتعويض  والتفويض  االنترنت،  عبر  المصرفية  والخدمات  الحساب،  فتح وتشغيل  وأحكام  وفهمت شروط 
والخدمات المصرفية الخاصة التي يجوز تعديلها من وقت آلخر بمعرفة بيت التمويل الكويتي - البحرين. وأوافق بمقتضاه على االلتزام بهذه الشروط واألحكام وكل شروط وأحكام 
منطبقة أخرى سارية المفعول في أي وقت على حسابي. وأوافق بمقتضاه على أن يقوم بيت التمويل الكويتي - البحرين ش.م.ب )م( أو أي من شركاته القابضة أو أتباعه أو أفرعه 
)مجتمعين “البنك”( بمشاركة بياناتي مع السلطات الضريبية الوطنية واألجنبية عند اللزوم إلثبات مسؤوليتي الضريبية في أي والية قضائية. وحيث تطلب الجهات الرقابية أو السلطات 
الضريبية الوطنية أو األجنبية، أقبل وأوافق على أنه يجوز للبنك أن يسحب من حسابي)حساباتي( ما قد يطلب من أموال وفقًا للقوانين واللوائح والتوجيهات المنطبقة. وأعلن أنني 

لست أب أو زوج أو طفل لموظف بالبنك )لحسابات لبشارة(.

أخرى:مشترك )أي اثنين(فرديالتوقيع:

.1.2.3.4

الستخدام البنك فقط

تحميل التوقيع

تحميل التوقيع

المراجع أدخل بواسطة

رقم الحساب:رقم الملف

رقم الحساب:

رقم الحساب:

موافقة المدير التنفيذي:
)للشخصيات السياسية فقط(

الشهرالتوقيع: السنةاليوم

الشهرالتوقيع:موافقة رئيس القسم: السنةاليوم

الشهرالتوقيع:مدير الحسابات: السنةاليوم
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البريد اإللكترونيفاكسنقالهاتفاالسمالرقم
1
2
3

النعمأ- التفويض والتعويض للمعامالت االلكترونية

اسم الحساب:

  االسم:رقم الحساب:
)كما هو مطبوع على البطاقة(

النعمب- طلب خدمة الصراف اآللي

اسم الحساب:

  االسم:رقم الحساب:
)كما هو مطبوع على البطاقة(

عدد دفاتر الشيكات:

النعمج- طلب دفتر شيكات 

الحد االئتمانيالنعمد- توقيع البطاقة االئتمانية

االسم بالحروف:

االستقطاع المباشر:             الحد األدنى للدفع المستحق             الدفع الكامل             رقم الحساب:

6

التمويل  القانونية إذا قدمت معلومات غير صحيحة ومضللة بسؤ نية كما أوافق على إشعار بيت  المرفقة مع هذا الطلب صحيحة ودقيقة وأنني قد أتعرض للمسائلة   أعلن بموجبه إن المعلومات والبيانات 
الكويتي - البحرين فورًا بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات وتزويد بيت التمويل الكويتي - البحرين بالمستندات التي تثبت هذا التغيير. كما أعلن أنني استلمت وقرأت وفهمت وقبلت شروط وأحكام بطاقة 
االئتمان وأفوض بيت التمويل الكويتي - لالتصال بالبنوك األخرى أو أي مصدر آخر للحصول على أية معلومات أخرى قد يحتاجها، وأقر وأفهم أيضًا إن بيت التمويل الكويتي - البحرين في حال إنتهاء اقامتي في 

البحرين وإعادة جميع بطاقات االئتمان إلى بيت التمويل الكويتي.

اسم عائلة االم:

الشهرتاريخ الميالد: السنةاليوم

هـ- بطاقات إضافية

االسـم:

االسـم:

االسـم المطبوع على البطاقة

االسـم المطبوع على البطاقة

صلة القرابــــة:

صلة القرابــــة:

رقم بطاقة الهوية:

رقم بطاقة الهوية:

رقــم الهاتـف:

رقــم الهاتـف:

)السيد/السيدة/اآلنسة(

)السيد/السيدة/اآلنسة(

         إقرار بقراءة شروط وأحكام بطاقة االئتمان
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أتفهم تمامًا طبيعة التوقيع على هذا الطلب واآلثار المترتبة على ذلك وأؤكد أنه قد أتيحت لي فرصة التماس المشورة الفنية المستقلة قبل التوقيع على هذا الطلب وتقديمه. ُأقر أن جميع المعلومات التي 
قدمتها في هذا الطلب هي صحيحة وصادقة وفي حال إذا حصل تغيير في التفاصيل المقدمة، أتعهد على أن أخطر بيت التمويل الكويتي - البحرين حول هذا التغيير.

وأنني  والوجوه  االعتبارات  جميع  من  وحديثة  وشاملة  ودقيقة  صحيحة  فيه(  عليها  المنصوص  أو  إليها  المشار  المستندات  جميع  )وفي  هذا  الطلب  نموذج  في  المقدمة  والمعلومات  البيانات  جميع  بأن   نقر 
لم أقم / وأننا لم نقم بحجب أية معلومات. وأتعهد بأن أشعر / نتعهد بأن نشعر البنك كتابيًا بأي تغيير قد يحدث على هذه البيانات والمعلومات.

أخول بيت التمويل الكويتي - البحرين لالتصال بمصادر أخرى للحصول على و / أو التحقيق من المعلومات الشخصية المقدمة أعاله، وأتفهم وأقبل وأوافق على أن بيت التمويل الكويتي - البحرين يحتفظ 
لنفسه بالحق في رفض هذا الطلب دون إبداء أي سبب.

الستخدام البنك فقط

التاريخالتوقيعمدير الحساب

التاريخالتوقيع وافق عليه

التاريخالتوقيع ادخال البيانات بواسطة

التاريخالتوقيعاسم العميل

- تفاصيل عنوان المراسالت و

اسم الشخص المخول:

النقال:الرقم الشخصي:عنوان المراسالت )في حال اختالفه عن العنوان الدائم(:
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