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A. IDENTITY DETAILS 

 المعلومات األساسية 

 

1. Name of Applicant )As 

appearing  in the civil ID) 

)كما  اسم العميل

في البطاقة  

 المدنية(  

First 

name: 

 االسم األول 

 Father’s name: 

 اسم األب  

 Family 

name: 

العائلة اسم   

 

2. Name of Authorized Signatory 

(If any) 

وجد(  اسم المفوض بالتوقيع )إن    

First 

name: 

 االسم األول 

 Father ‘s name: 

 اسم األب  

 Family 

name: 

 اسم العائلة 

 

3. Title 

 المهنة     

 

4. Gender 

 الجنس 
 Male  

  ذكر

 Female                                    

   أنثى

5. Date of Birth 

الوالدةتاريخ        (DD/MM/YYYY)  

 6.   Place of 

Birth 

الوالدة  مكان   

 

7. Nationality  

    جنسيةال

  

  

8.   Civil ID No 

   رقم البطاقة المدنية  

 9. Expiry Date 

 تاريخ االنتهاء   

 

10. Passport No. 

 رقم جواز السفر        

 11. Expiry Date 

 تاريخ االنتهاء   

 

12. Resident/Non Resident 

 مقيم/غير مقيم  
 Resident 

 مقيم

 Non Resident 

 غير مقيم

 

13. Country of Residency 

 مكان اإلقامة      

 

14. Client Classification 

 تصنيف العميل 
 Citizen  

 مواطن

 Non-Citizen  

المواطنين من غير   

15. Type of Investment with the 

Company 

 طبيعة االستثمار مع الشركة 

 Investment Funds   صناديق االستثمار  Direct Investment   استثمار مباشر 

 Investment Portfolio   محفظة استثمارية  Other  أخرى 

16. Reporting Period 

التقارير  فترة إرسال  

Would you like to have the transaction report on:                               : هل تود الحصول على تقرير

 العمليات على أساس 

 At transaction 

level 

 في وقت حدوث العملية 

 Monthly 

           شهري

 Quarterly 

ربع        

   سنوي 

 Semi 

annually  

نصف 

 سنوي   

 Annually 

 سنوي   

 Don’t send  

عدم إرسال 

 التقرير 

17. Are you previously a client of 

our company? 

 هل آنت عميل سابق لشركتنا؟ 

  Yes 

 نـعـم          

  No 

 ال

18. List of Financial 

institutions that you 

are dealing with 

قائمة بأسماء المؤسسات المالية  

 التي تتعامل معها 

1 
 

2  

3 
 

19. Do you have another 

Nationality / Another  

Passport? 

هل تحمل جنسيات أخرى /  

أخرى؟جواز سفر   

 

  

 Yes 

          نعم   

 No 

          ال  

What is the other Nationality / 

Another Passport? 

تحملها؟ التي السفر جواز/  الجنسيات هي ما  
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B. CONTACT DETAILS 

االتصال طرق   

 

1. Home Address 

 عنوان السكن 

 

2. Work Address 

 عنوان العمل

 

3. Residence Tel. No. 

 رقم المنزل 

 4. Business Tel Number 

 هاتف المكتب  رقم

 

5. Mobile No. 

رقم النقال    

 6. Business Fax Number 

 رقم فاكس المكتب 

 

7. E-mail Address 

 البريد اإللكتروني    

 8. Mailing Address 

عنوان صندوق البريد     

 

C. BANKING DETAILS 

 معلومات بنكية

 

1. Applicant’s Account Name 

 اسم الحساب 

 2. Account No. 

 رقم الحساب 

 

3. IBAN No.  

4. Bank  

 البنك 

 5. Branch 

 الفرع

 

6. Currency 

 العملة 

   

D. OTHER DETAILS  

 تفاصيل أخرى

1. Gross Annual Income  

 إجمالي الدخل السنوي   
 Up to KD. 10,000 

 د.ك.  10,000لغاية 

 Up to KD. 25,000 

 د.ك.  25,000لغاية 

 Up to KD. 50,000 

 د.ك.  50,000لغاية 

 Above to KD.100,000  

د.ك.    100,000أعلى   

2. Source of Income 

 مصدر الدخل                      

 Salary 

 راتب 

 Business income 

 العملدخل من 

 Investment 

 استثمار 

 Inheritance 

 الميراث    

 Real Estate 

عقارات          

 Others 

 أخرى   

In case if the income is from salary/business, kindly mention the name of the 

company:____________________________ 

 في حالة إذا كان مصدر الدخل من الوظيفة/عمل خاص، برجاء ذكر اسم الشركة

 

3. Please tick if applicable (*) 

 الرجاء وضع عالمة إذا ينطبق 
  Politically exposed 

person (PEP) 

معرض هل آنت شخص يعمل في 

 سياسيا  

 Related to politically exposed person (PEP) 

معرض سياسيا  لديك صلة قرابة لشخص   

4.  Market Declaration 

 بيانات اإلفصاح 

 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في بورصة الكويت. 5هل أنت عضو مجلس إدارة / عضو بجهاز تنفيذي أو تمتلك 

Are you a Director / Executive member or a 5% shareholder in any of the companies listed 

in Boursa Kuwait. 

 YES  نعم 

No    ال  

 إذا كانت اإلجابة نعم يرجى ذكر الشركات والعالقات المهنية 

If YES please mention the company name and your status 

 

 

 :Risk Tolerance                                                                                                                                                                   درجة المخاطر:

 

 Investments in Financial Markets   استثمار في األسواق المالية   

 Portfolio محفظة 

 Investment in Funds   استثمار في الصناديق االستثمارية 

Other, Please Specify  أخرى، الرجاء التحديد 
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5. Clients Definitions 

 تصنيف العمالء 

Excerption from the CMA official definitions 

as stipulated in the CMA Rules and Regulations 

issued on 9 November 2015: “Executive 

Bylaws – First Book – Definitions”. 

تصنيف العمالء وفقا  لتعليمات هيئة أسواق المال  

 –الالئحة التنفيذية  –  2015نوفمبر  9الصادرة في 

 أخالقيات العمل  –الكتاب الثامن 

Please Refer to the client definition to specify 

the client’s type: 

 

 Normal Client 

 Naturally  Professional Client 

 Qualified Professional Client 

الرجاء الرجوع إلى تعريف تصنيف العميل لتحديد نوع  

 العميل: 

 

 عميل عادي 

  عميل محترف بطبيعته 

  عميل محترف مؤهل 

Client Definition 

Excerption from the CMA official definitions 

as stipulated in the CMA Rules and Regulations 

issued on 9 November 2015: “Executive 

Bylaws – First Book – Definitions”. 

 

• Normal Client: is the client who is not a 

professional client. 

• Professional Client: the client who is either 

a naturally professional client or a qualified 

professional client. 

 

A Naturally Professional Client: 

The following are considered naturally 

professional clients: 

1- A government, or a public authority or 

central bank or international organization 

such as the World Bank or the 

International Monetary (IMF). 

2- Any individual licensed by the CMA, and 

other financial institutions monitored by 

any of the regulatory authorities within the 

State of Kuwait or elsewhere. 

3- A company who has paid up capital is 

minimum of KWD 1 Million or its 

equivalent. 

 

A Qualified Professional Client: 

If at least one of the following conditions is 

true, the client is considered a Qualified 

Professional Client: 

1- The client has made sizeable security 

transactions minimum of 250,000 KD on a 

quarterly basis and over the last two years. 

2- The client’s total Assets under 

Management (AUM) with the CMA 

licenses is more than 100,000 KD. 

3- The client works or has previously worked 

in the financial sector for a minimum of 

one year in a professional position which 

requires a good understanding of services 

of transactions being offered to him. 

 تصنيف العميل تعريف 

نص التعريفات الصادرة وفقاُ لتعليمات هيئة أسواق 

"الالئحة التنفيذية   2015نوفمبر  9المال الصادرة في 

 التعريفات"  –الكتاب األول  –

 

 

 هو العميل الذي ليس بعميل مهني. :عميل عادي  •

هو العميل الذي يكون إما عميال   :عميل محترف •

 محترفا  بطبيعته أو عميال  محترفا  مؤهال .

 

 

 

 عميل محترف بطبيعته: 

 يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 

حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة  .1

 دولية )البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي(.

غيرهم من األشخاص المرخص لهم من الهيئة، و .2

المؤسسات المالية التي تخضع إلحدى الجهات 

 الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 

شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو   .3

 ما يعادلها على األقل. 

 

 

 

 

 

 

 :  مؤهلعميل محترف 

يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى  

 أحد المعايير التالية: 

أن يكون العميل لديه تعامالت في األوراق المالية  .1

  250,000بأحجام كبيرة وبمتوسط ال يقل عن 

دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين 

 السابقتين.

أال يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص   .2

دينار  100,000المرخص له أو أكثر عن قيمة 

 كويتي.

مل في القطاع  أن يعمل العميل أو سبق له الع .3

المالي لمدة سنة على األقل في منصب مهني 

محترف، يتطلب معرفة بالمعامالت أو الخدمات  

 التي ستقدم إليه. 
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 DECLARATION: I hereby declare that the above 

given information is correct and the account holder 

mentioned above is the only true beneficiary of this 

account.  

  أقر بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة، وأن صاحب الحساب إقرار :

 قي الوحيد من هذا الحساب. المذكور أعاله هو المستفيد الحقي

 

Client Name 

 اسم العميل    

 Date 

 التاريخ 

Client 

Signature 

العميل توقيع   

 Authorized Signature   

 توقيع المخول بالتوقيع   

 Note: All the correspondence with GIH should bear the 

signature appearing above. 
  .المراسالت مع بيت االستثمار الخليجي يجب أن تحمل التوقيع أعالهمالحظة: كل  •

  

(*) Politically exposed persons (PEP) are defined as 

individuals who are or have been entrusted with 

prominent public functions  in a foreign country e.g., 

Heads of States or of Governments, Senior politician, 

senior government/judicial/military officers, senior 

executives of state owned corporations, important 

political party officials, etc. 

تعريف األشخاص في المجال السياسي: هم األفراد الذين كان آو مازالوا موكل    (*)

إليهم وظائف عامة بارزة في دولة أجنبية على سبيل المثال: رؤساء الدول أو 

بار المسئولين في الحكومة / السلك القضائي /  الحكومات. كبار السياسيين وك

المؤسسات المملوكة للدولة، مسئولين   ط العسكريين وكبار التنفيذيين فيالضبا 

 في حزب سياسي هام .........الخ.

  

Required documents: 

 Civil ID & Passport for Kuwaiti Citizenship and non 

GCC expatriates and residents. 

 National ID for GCC. 

 Passport copy for non-residents. 

 Power of Attorney if applicable. 

 Other or additional. 

 المستندات المطلوبة: 

  للمواطنين الكويتيين والوافدين   وجواز السفر  المدنيةصورة البطاقة

 والمقيمين من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 

  .الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

  .صورة جواز السفر لغير المقيمين 

   التوكيل. وجود صورة من التوكيل العام في حالة 

  .إضافة، أو أخرى 

For GIH Use Only 

 الستخدام شركة بيت االستثمار الخليجي

Above information is verified by the following account officer in 

GIH. 

 

 

 

Name:        ______________________________________________ 

 

 

Date:          ______________________________________________ 

 

 

Signature: ______________________________________________ 

 

المعلومات أعاله من قبل المسئول عن فتح هذا الحساب في شركة بيت  مراجعة  تم  

 االستثمار الخليجي  

 

 

 

 ______________________________ : ________________ االســــــــم

 

 _____________________________ : _________________التاريـــــخ

 

 _____________________________ : _________________ التوقيــــع

Above information is verified by the Compliance 

Officer in GIH. 

Name:        ____________________________________ 

 

Date:          ____________________________________ 

 

Signature: ____________________________________ 
 

قبل   من  أعاله  المعلومات  مراجعة  االلتزامتم  بيت   مسئول  شركة  في 

 االستثمار الخليجي  
 

 _____________________________________االســــــــم: 

 

 التاريـــــخ: ____________________________________ 

 

 : ___________________________________عالتوقيـــ
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1. Is the natural person an American citizen or holder of American citizenship 
or another Nationality?  

 

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with : 

Nationality: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــ

Passport No.: ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

Tax Card Number: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

 :حمل جنسية أخرىيأو   مريكية مواطن امريكي او يحمل الجنسية األ هل الشخص الطبيعي  .1

 

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ تـحملها:الجـنـسـية التي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ رقــــم جــــواز السفـر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ  ــــ

ــ  ــ رقم البطاقة الضريبية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
If no, the proceeding questions should be answered: 

2. Were you born in the USA?  

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

Date of Birth: ــ   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

State Name: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ  

The reason for not obtaining along American citizenship with prove of 

documents for that matter: 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ال االجابة بالنفي فيجب اإلجابة على االسئلة الالحقة:حفي 

 :الواليات المتحدة األمريكيةهل انت من مواليد  .2

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ ـــــــــــــــــــالوالدة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ   ــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــاسم الوالية :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 التي تثبت ذلك:  مع إرفاق المستندات عدم حصولك على الجنسية األمريكيةسبب 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

3. Do you have an address in the USA  or any other Country , a P.O. Box or 

postal address?  
 Yes    No 

 

If Yes : 

 

Postal Address: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ  

P.O. Box: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ  

 

و مكان مراسلة او صندوق أأو في أي دولة أخرى  الواليات المتحدة األمريكيةهل لديك عنوان في  .3

 :بريد

 ال     نعم    

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ ـــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان المراسالت  ـــــــــــــــــــــ

ــ صندوق  ــ بريد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

4. Do you own Care of Mail or Hold Mail in the USA?  

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

 

State Name: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ  

Address: ــ   ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

 :الواليات المتحدة األمريكيةفي  care of mail او  hold mail هل لديك .4

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ ـــــــــــــــــــالوالية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسم   ــــــــــــــ

ــ ـ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفصيليالعنوان  ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــ

5. Have you resided in the USA for more than 183 days within the previous 

3 years?  

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

 

Address of Residence:  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

Name of the person you stayed with: ــ ــــــــــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  

Address of the person you stayed with: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 

 :سنوات السابقة 3خالل ال  يوم  183عن مدة تزيد  الواليات المتحدة األمريكيةهل اقمت في   .5

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ مكان  ــ ـــــــــــــــــــاإلقامة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ــ اسم الشخص الذي أقمت عنده:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ  ـــ

ــ عنوان الشخص الذ أقمت عنده :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ  ــــــــ

6. Did you provide any power of attorney or delegation for any person in the 

USA?  
 

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

 

Name of Authorized person: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ ــــ ـــ  

His Address: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  

 :الواليات المتحدة األمريكيةو تفويض ألي شخص في أهل قمت بعمل توكيل   .6

 

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ ـــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفوض اسم الشخص  ــــــــــــــــــ

ــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان الشخص المفوض ــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
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7. Do you, your spouse, or any member related to you own 10% or more of 

any company?  

 
 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

 

Owner Name: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   

The Relationship: ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  

Name of the Company ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

The Address: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  

Percentage of ownership : ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كثر في اي شركة حال كون اي من افراد  أ% و10فراد مرتبطين بك  أي  أو  أهل تملك انت وزوجتك   .7

 :امريكيعائلتك 

 

 ال     نعم   

 

 :ما يلي في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ المالك  اسم الشخص  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلة القرابة  ـــــــــــ

ــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي يمتلك بها اسم الشركة  ــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــ

ــ ــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان الشركة  ـــــــــــ

ــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسبة التملك ــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

8. Do you have a telephone number in the USA  or in any Country out of 
Kuwait?  

 Yes    No 

 

If Yes kindly provide us with: 

 

Telephone Number: ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   

 أو في أي دولة خارج دولة الكويت: الواليات المتحدة األمريكيةفي هاتف هل لديك  .8

 

 ال     نعم   

 

 في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر:

ــ رقم الهاتف :      ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

9. Do you have Residency out of the State of Kuwait subject to Taxation? 

 
 No    Yes        

 

If Yes Kindly mention : 

Taxation ID: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
Place of Residency: ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  

 هل لديك إقامة خارج دولة الكويت يترتب عليها التزامات ضريبية ؟  .9

 

 ال     نعم   

 

 :في حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر

ــ  :رقم التعريف الضريبي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكان اإلقامة:   ـــ

10. Have you given permanent instructions to transfer funds to an account 

held in the United States of America? 
 

 No    Yes        

 هل قمت بأنشاء تعليمات دائمة بتحويل األموال إلى حساب محتفظ به في الواليات المتحدة األمريكية؟  .10

 

 ال     نعم     

 

11. ……………………………………….., the undesignated  

 
 Do not delegate Hereby delegate        

 

 

Gulf Investment House to disclose any information required 

by the IRS according to FATCA regulations. 

 

Signature: 

 

Date: 

 

 أنا الموقع أدناه / ............................................................................  .11

 

 أفوض ال      أفوض  

 

االستثمار الخليجي في الكشف عن الحسابات لديها وفقا  لمتطلبات دائرة اإليرادات    بيتشركة  

 الداخلية األمريكية وقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية. 

 

 التوقيع: 

 

 التاريخ: 
 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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 قــرار الـذاتـــــياإل

 "خاضعة لإلبالغ".لإلجابة على األسئلة التالية، تحتاج إلى معرفة الدول التي تعتبر  

 مرفق بهذا النموذج قائمة بالدول الخاضعة لإلبالغ. 

 

a)  ؟خاضعة لإلبالغ  في دولة أنت مقيم هل 

         )ال(                               )نعم(             

 الخاضعة لإلبالغ  الدولة، يرجى تحديد نعمفي حال 

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

 

 

b)   في    لديك عنوان بريدي أو سكني حالي )بما في ذلك صندوق البريد(  هل

 ؟ خاضعة لإلبالغ دولة

     )ال(                               )نعم(             

البريدي أو السكني الحالي في الدولة    ، يرجى تحديد العنواننعمفي حال  

 الخاضعة لإلبالغ 

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

 

 

 

c)  وليس لديك رقم  خاضعة لإلبالغ هل لديك رقم هاتف أو أكثر في دولة ،

 ؟ الخاضعة لإلبالغهاتف في دولة المؤسسة المالية 

     )ال(                               )نعم(             

 الخاضعة لإلبالغ ، يرجى تحديد أرقام الهواتف في الدولة نعمفي حال 

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

 

 

d)   هل لديك تعليمات عنوان " حفظ بريد" أو "تسليم البريد لعناية" في

 ؟ لإلبالغ خاضعةدولة 

   )ال(                               )نعم(             

، يرجى تحديد عنوان "حفظ البريد" أو "تسليم البريد  نعمفي حال 

 الخاضعة لإلبالغ لعناية" في الدولة 

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

 

 

e)   هل أصدرت تعليمات دائمة )بخالف الخاصة بحساب الوديعة( لتحويل

 ؟ خاضعة لإلبالغاألموال إلى حساب موجود في دولة 

   )ال(                               )نعم(             

 الخاضعة لإلبالغ ، يرجى تحديد الدولة نعمفي حال 

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

 

 

f)   هل لديك توكيل أو صالحية توقيع سارية حاليا  ممنوحة لشخص لديه

 ؟ لإلبالغخاضعة عنوان في دولة 

   )ال(                               )نعم(             

، يرجى تحديد عنوان التوكيل أو صالحية التوقيع السارية  نعمفي حال 

 الخاضعة لإلبالغ حالياُ في الدولة 

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

To answer the below questions you need to know which countries are 

“Reportable Jurisdictions”. A list of the countries that are Reportable 

Jurisdictions are enclosed with this form.   

a) Are you a resident of Reportable Jurisdictions? 

         (Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify the Reportable Jurisdictions. 

…………………………………………………………………… 

 

 

b) Do you have current mailing or residence address (including a 

post office box) in a Reportable Jurisdiction? 

         (Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify current mailing or residence address  in a 

Reportable Jurisdictions. 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

c) Do you have one or more telephone numbers in a Reportable 

Jurisdiction and no telephone number in the Jurisdiction of 

the reporting financial institation? 

(Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify telephone numbers in a Reportable 

Jurisdiction. 

……………………………………………………………………. 

 

d) Do you have “hold mail” instruction or “in – care – of” address 

in a Reportable Jurisdiction? 

(Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify the  hold mail  or in – care – of address in a 

Reportable Jurisdiction. 

……………………………………………………………………. 

 

e) Have you providing a standing instruction (other than with 

respect to a Depository Account) to transfer funds to an account 

maintained in a Reportable Jurisdiction.  

(Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify the Reportable Jurisdiction 

…………………………………………………………………… 

 

f) Have you currently effective power of attorney or signatory 

authority granted to a person with an address in a Reportable 

Jurisdiction? 

(Yes)                                     (NO)      

If yes, please specify the address of the currently effective power 

of attorney or signatory authority in the Reportable Jurisdiction 

………………………………………………………………….. 

 

   

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 1 

 FATCA & CRS Acknowledgment FATCA &CRSإقــــــــــــرار خــــــاص ب 

 

 2 

أنا   أنفا  أقر  المذكورة  والمعلومات  البيانات  بأن  أدناه    الموقع 

والمستندات المقدمة إلى       FATCA & CRSوالمتعلقة ب  

 شركة بيت االستثمار الخليجي حقيقية وصحيحة وكاملة.

الخليجي   االستثمار  بيت  شركة  بإبالغ  فور   كتابيا  وأتعهد 

يوما  من حدوثه،   30تغيير يطرأ عليها في غضون    يحدوث أ

االستثمار  بيت  شركة  من  الطلب  عند  أو  سنويا   وتحديثها 

 الخليجي.

I, the undersigned, herby acknowledge that the above – 

mentioned data, for FATCA & CRS  and documents 

submitted to Gulf Investment House Company are true, 

accurate and complete. 

I undertake to inform Gulf Investment House Company in 

writing of any changes to such data, information and 

documents within 30 days from changes and to update them 

annually or whenever requested by Gulf Investment House 

Company. 

 3 

 :Name االسم:

 :Signature التوقيع: 

 :Date :التاريخ

االستثمار   ❖ بيت  شركة  مع  تتم  التي  المراسالت  جميع 

الخليجي يجب أن تكون موقعة من قبل الشخص المخول  

 .بالتوقيع

❖ Please, all the correspondences with GIH should 

be signed by the authorized signatory person. 

 4 

 5 

 6 

 7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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      1 

                                                 Individual Tax Residency (Self-Certification Form) 2 

 3                                                األفراد – نموذج اإلقرار الضريبي 

 4 

Individual Tax Residency (Self-Certification Form) نموذج اإلقرار الضريبي لألفراد 
Individual Tax Residency Self-Certification FORM 
(please complete parts 1 – 3) 

الخاصة   الضريبي  الذاتي  اإلقرار  لإلبالغ استمارة  الموحدة  بالمعايير 
 (  3 – 1الضريبي لألفراد )يرجى استكمال األقسام 

Part 1 
A- Identification of Individual Account Holder 

 1القسم 
 تحديد بيانات صاحب الحساب أفراد -أ

Title:  :اللقب 
Family Name or Surname   اسم العائلة أو الكنية 
First or Given Name  االسم األول 
Middle Name  االسم األوسط 
B- Current Residence Address: عنوان السكن الحالي -ب: 
House/Apt/Suite Name, Number, Street,*   *المنزل/الشقة/الجناح، الرقم، الشارع، إن وجد 
Town/City/Province/Country/State*  المحافظة/المقاطعة/الوالية* /البلدة/المدينة 
Postal Code/ZIP Code (if any)*   وجد( الرمز البريدي/صندوق البريد )إن * 
Country*   *الدولة 
C- Date of Birth* (dd/mm/yyyy) تاريخ الميالد -ت 
Date of Birth*  *تاريخ الميالد 
D- Place of Birth مكان الميالد -ث 
Town or city of Birth*   البلدة أو مدينة الميالد 
Country of Birth*  دولة الميالد 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
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Individual Tax Residency (Self-Certification Form) نموذج اإلقرار الضريبي لألفراد 
Part 2 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax 
Purpose and related Taxpayer Identification Number or 
equivalent number* (“TIN”) 

الموطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي ذو الصلة  – 2لقسم ا
 (”TIN“)أو رقم التعريف الوظيفي المكافئ 

Please complete the following table indicating (i) where the 
Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder’s 
TIN for each country/Jurisdiction indicated. 
Countries/Jurisdictions adopting the wider approach may 
require that the self-certification include a tax identifying 
number for each country/jurisdiction of residence (rather 
than for each Reportable Jurisdiction). 
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. 
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).  

( المكان الذي يكون  1إلى )  يرجى استكمال الجدول التالي الذي يشير
و) فيه  للضريبة  مواطنًا خاضعًا  الحساب  التعريف 2صاحب  رقم   )

الضريبي لصاحب الحساب في كل دولة أو اختصاص قضائي مشار 
الفحص  منهج  تطبق  التي  القضائية  االختصاصات   / الدولة  إليه. 
الموسع قد تتطلب أن يتضمن اإلقرار الذاتي رقم تعريف ضريبي لكل  

اختصاص إقامة )بداًل من عن لكل اختصاص قضائي خاضع   / دولة  
 لإلبالغ الضريبي(.

من   أكثر  في  للضريبة  خاضعًا  مواطنًا  الحساب  كان صاحب  وإذا 
 ثالثة دول / اختصاصات قضائية، فيرجى استخدام صفحة منفصلة. 

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

أ: /   السبب  الدولة  في  الضريبي  التعريف  رقم  إصدار  عدم 
 االختصاص القضائي الذي يكون صاحب الحساب مقيمًا فيها.

الحساب الحصول على رقم تعريف   السبب ب: عدم قدرة صاحب 
السبب، يرجى  ضريبي أو رقم مكافئ )في حال قمت باختيار هذا 

رقم التعريف الضريبي في   شرح سبب عدم القدرة في الحصول على
 الجدول أدناه(. 

رقم التعريف الضريبي غير مطلوب. )مالحظة: يرجى   السبب ج:
لالختصاص  المحلية  القوانين  كانت  إذا  فقط  السبب  هذا  اختيار 
القضائي ذات الصلة ال تشترط الحصول على رقم التعريف الضريبي 

 الصادر عن هذا االختصاص القضائي(.

Country/Jurisdiction of tax 
residence 

 الموطن الضريبي

TIN 
 رقم التعريف الضريبي

If no TIN available enter 
Reason A,B or C 

إذا كان رقم التعريف الضريبي غير 
 متوفر، فيرجى إدخال السبب أ أو ب أو ج 

1.   

2.   

3.   
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 

Please explain in the following boxes why you are unable 
to obtain a TIN if you selected Reason (B) above. 

يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف 
 )ب(الضريبي في المربعات التالية في حال قمت باختيار السبب 

 أعاله
1.  
2.  
3.  
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Individual Tax Residency (Self-Certification Form) نموذج اإلقرار الضريبي لألفراد 
Part 3 – 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 Gulf 
Investment House setting out how GIH may use and share 
the information supplied by me. 
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 
counties/jurisdictions in which the Account Holder may be 
tax resident pursuant to intergovernmental agreements to 
exchange financial account information. 
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. 
I declare that all statements made in this declaration are, 
to the best of my knowledge and belief, correct and 
complete. 
I undertake to advise GIH within 30 days in any change 
in circumstances which effects the tax residency status of 
the individual identified in Part 1 of this form or cause the 
information contained herein to become incorrect or 
incomplete, and to provide GIH with a suitably updated 
self-certification and Declaration within 30 days of such 
change in circumstances. 
 

Name: ........................... .....................................  

Signature: ........................................................... 

Date:……………………………………………………………. 

 اإلقرارات والتوقيع*  – 3القسم 
أدرك بأن المعلومات والبيانات التي قدمتها مشمولة بالبنود الكاملة للشروط  

تحكم عالقة صاحب الحساب بشركة بيت االستثمار الخليجي  واألحكام التي  
والتي تبين كيف يمكن لشركة بيت االستثمار الخليجي استخدام ومشاركة 

 المعلومات التي قدمتها.
أقر بأن المعلومات الواردة في هذه االستمارة والمعلومات المتعلقة بصاحب 

كن اإلبالغ الحساب وأي حساب )حسابات( خاضعة لإلبالغ الضريبي يم
الدولة / االختصاص القضائي أو الدول /   للسلطات الضريبية في  عنها 
االختصاصات القضائية التي يتم فيها االحتفاظ بهذا الحساب )الحسابات( 
ومشاركتها مع السلطات الضريبية لدى دولة أو دول أخرى التي قد يكون  

يات المبرمة بين فيها صاحب الحساب مواطنًا خاضعًا للضريبة وفقًا لالتفاق
 الحكومات لتبادل معلومات الحاسبات المالية.

أؤكد بأنني صاحب الحساب )أو المفوض بالتوقيع عن صاحب الحساب( 
 على كافة الحسابات التي تتعلق بها هذه االستمارة. 

أقر بأن كافة البيانات المزودة في هذا اإلقرار صحيحة وكاملة حسب أفضل  
 معلوماتي. 

يومًا بأي تغيير في   30بإبالغ شركة بيت االستثمار الخليجي خالل  ألتزم  
الظروف التي تؤثر على وضع الموطن الضريبي للشخص المحدد في القسم  

من هذه االستمارة أو التي تجعل المعلومات والبيانات الواردة في هذه    1
بيت   شركة  بتزويد  التزم  كما  كاملة،  غير  أو  صحيحة  غير  االستمارة 

يومًا من حدوث   30مار الخليجي بإقرار ذاتي حديث ومناسب خالل  االستث
 هذا التغيير في الظروف. 

 
 
 
 
 
 

 

 …………………………………………………………االسم:

 .………………………………………………………التوقيع:

 .………………………………………………………التاريخ:
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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:………………………………………………………. 

التي   الصفة  إلى  اإلشارة  يرجى  الحساب،  تكن صاحب  لم  إذا  مالحظة: 
وإذا كنت توقع على هذه االستمارة وفقًا    .االستمارة تخولك التوقيع على هذه  

لوكالة قانونية، فيرجى أيضًا إرفاق طيه صورة طبق األصل عن الوكالة  
 القانونية.

 
 الصفة*:.............................................................. 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
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 1 
 2 

For GIH Use Only  الستخدام شركة بيت االستثمار الخليجي فقط 
TASKS المهام 
Investment Placement Department: 
  Original Verification Confirmation 
  Copies of Documents Collected 
  AML Blacklist Check has been performed 
  Proposed Risk Rating (      ) 
 
Exceptions:…………………………………………………… 

Name of  the Employee:……..…………………………… 

Signature:…………………………………………………….. 

Name of the Manager:……………………………………… 

Signature:…………………………………………………….. 

 :توظيف االستثمارإدارة 
   تم التحقق من المستندات األصلية 
  تم الحصول على نسخة من المستندات األصلية 
   تم إعداد القائمة السوداء والخاصة بمكافحة غسيل األموال 
   )      ( تقييم درجة مخاطر العميل 
 

 ..……………………………………………………االستثناءات:

 .……………………………………………………اسم الموظف:

 .…………………………………………………………التوقيع:

 ...……………………………………………اسم المدير المسؤول:

 .…………………………………………………………التوقيع:

 

Compliance & AML 
 
 Revised Risk Rating (      ) 
 
 
Comments:…………………………………………………… 

Name of the Manager:…………………………………….. 

Signature:……………………………………………………. 

 إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
 
   )      ( تصنيف المخاطر المراجع 
 
 

 ………………………………………………………مالحظات:

 .……………………………………………اسم المدير المسؤول:

 …………………………………………………………التوقيع:


