
 Required Documents for Account opening المستندات المطلوبة لفتح الحساب
 

 Natural Person (individuals) (األفراد) الشخص الطبیعي

 :الهویة )1
 (الكویتیین والمقیمین) البطاقة المدنیة. 
 .(لغیر المقیمین) جواز السفر 

 
 :المصرفي بدولة الكویتالعمیل  حسابرقم  )2

أي وثیقــة معتمــدة مــن البنــك توضــح رقــم حســاب العمیــل المصــرفي 
 كتاب من البنك) –إیصال إیداع  –حساب المثل (كشف 

 
 نیابــة عــن العمیــل نســخة مــن هویــة مــن قــام بتوقیــع الطلــب )3
 .غیر العمیل)في حال توقیع الطلب من (
 

ــالتوقیع عــن العمیــل )4  نســخة ممــا یثبــت صــالحیة المفــوض ب
 :)في حال توقیع الطلب من غیر العمیل(
أو  – تفویض أو توكیل سـاري مـن العمیـلال تقدیم نسخة من مستند(

 )حكم قضائي

1) Identity: 
 Civil ID for (Kuwaitis and Residents). 
 Passport (for non-residents) 

 
 

2) Client bank account number in Kuwait: 
A bank document stated the Client bank account 
number (such as a statement of account - receipt 
of deposit - a letter of the bank) 
 
 
3) A copy of Identity of the signatory on 
behalf of the Client (in case the application 
not signed by the Client). 
 
 
4) A copy of authorization document of 
signing on behalf of the Client (in case the 
application not signed by the Client): 
(submit a valid copy of power of attorney – or 
court order) 

 :Non face-to-face Client العالقة مع العمیل دون مقابلته:

 والتصدیق على توقیع العمیل من خالل: تصدیق المستندات •
  وفقًا للقوانین واإلجراءات ذات الصلةكاتب العدل. 
 .أحد البنوك بدولة الكویت 
 بدولة الكویت شخص مرخص له. 
  خارج دولة الكویت مثـل "أمـین حفـظ عـالمي أو طرف ثالث

بنـــك" مـــع التصـــدیق علـــى توقیـــع الطـــرف الثالـــث مـــن أمـــین حفـــظ 
 محلي أو بنك بدولة الكویت.

• Ratification of documents and ratification 
of the client's signature by: 
 Notary public in accordance with the laws 
and procedures related. 
 Bank in Kuwait. 
 Licensed person in Kuwait. 
 Third party outside the State of Kuwait, 
such as "global Custodian or Bank" with the 
ratification of the third party signature by a 
local Custodian or bank in the State of Kuwait. 

 :The Actual beneficiary of the account من الحساب: الفعليالمستفید 

أي شخص وهو ( (إن وجد) الفعليستفید مستندات متعلقة بالم •
 – مباشـر أو غیـر مباشـرة –طبیعي یمتلك أو یمارس سـیطرة نهائیـة 

على العمیل أو الشخص الذي تتم المعاملة نیابة عنه، وكذلك الـذي 
الترتیـــــب یمــــارس ســــیطرة فعلیــــة نهائیــــة علــــى شــــخص اعتبــــاري أو 

 :)القانوني
 .یوضح العالقة مع العمیل الفعليإقرار من المستفید  )1
 .الفعلينسخة من هویة المستفید  )2

• Documents of the Actual beneficiary (if 
applicable) (Any natural person who owns or 
exercises final - direct or indirect control - on the 
client or the person who made the transaction on 
his behalf, as well as the final exercise effective 
control over the legal person or legal 
arrangement): 
1) Adoption of the Actual beneficiary state 
the relationship with the Client. 
2) A copy of the Actual beneficiary Identity. 
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 :Account opening process إجراءات فتح الحساب:

 تعبئة نموذج طلب فتح الحساب والتوقیع علیه. •
 تعبئة نموذج اعرف عمیلك والتوقیع علیه. •
 إرفاق المستندات المطلوبة. •
 للمقاصة الحق في طلب مستندات إضافیة. •

• Complete and sign Account Opening form. 
• Complete and sign KYC form. 
• Attached the required documents. 
• Additional documents may require by 
KCC. 
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 List of Documents Submitted by Client (Individuals) (األفراد) قائمة المستندات المقدمة من العمیل

 Document  Document Requiredالمستند  المستند المطلوب

 Client Identity  هویة العمیل

 Bank Account Document  مستند رقم الحساب المصرفي

هویة المفوض بالتوقیع (في حال توقیع شخص نیابة 
 عن العمیل)

 
A copy of Identity of the signatory on 

behalf of the Client (in case the 
application not signed by the Client) 

شخص نیابة عن مستند التفویض (في حال توقیع 
 العمیل)

 Authorization Document (in case the 
application not signed by the Client) 

 
 :Non face-to-face Client العالقة مع العمیل دون مقابلته:

 Ratification of documents & signature  التصدیق على المستندات والتوقیع

 
 :Actual beneficiary (If applicable) من الحساب: فعليحال وجود مستفید في 

 Actual beneficiary Adoption  الفعليإقرار المستفید 

 Actual beneficiary Identity  الفعليهویة المستفید 
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 Juridical Person (not individuals) (غیر األفراد) الشخص االعتباري

 :الكویت دولة لعمالء المسجلین فيا )1
 مـن الصـادرة التجاریة الرخصة والمؤسسات: لشركاتا 

 .والصناعة التجارة وزارة
 .نموذج التوقیع 
 وثـــائق الهویـــة الرســـمیة : غیـــر الشـــركات والمؤسســـات

المعتمــدة والمصــدقة مــن الجهــات أو الهیئــات الرســمیة 
 .والمصدرة لتلك الوثائق المختصة

 

 الكویت:دولة خارج العمالء المسجلین  )2
 ـــة فـــي المختصـــة الجهـــات عـــن الصـــادرة الوثـــائق  الدول

 .فیها تأسست أو سجلت التي
 الكویت بدولة المعنیة الجهات من تصدیق الوثائق. 

 

 .هیكل الملكیة والسیطرة للعمیل )3
 

 .المصرفي بدولة الكویت العمیل مستند یتضمن رقم حساب )4
أي وثیقــة معتمــدة مــن البنــك توضــح رقــم حســاب العمیــل المصــرفي 

 .كتاب من البنك) –إیصال إیداع  –مثل (كشف حساب 
 

نسـخة أنظمة االستثمار الجماعي وحساب المحافظ العمالء:  )5
 مختصة.ال رقابیةال جهةال من ترخیص

 
 عـــن صـــادر رســـمي تـــرخیصالجهـــات غیـــر الهادفـــة للـــربح:  )6

 وأنشطتها. أغراضها یحدد المختصة الحكومیة الجهة

1) Clients Registered inside Kuwait: 
 Companies and Institutions: business 

license issued by the Ministry of 
Commerce and Industry. 

 Signature Model. 
 Companies and Institutions: Official 

identity documents approved and 
certified by the competent authorities that 
Issuing such documents. 

 
2) Clients Registered outside Kuwait: 
 Documents issued by the competent 

authority in the State which registered or 
established where authorities. 

 Ratification documents from the 
concerned authorities in Kuwait. 

 
3) Ownership and control structure of the 
Client. 

 
4) Client bank account number in Kuwait: 

Any verified bank documents that show the Client 
bank account number (such as a statement of 
account - receipt of deposit - a letter of the bank) 
 

5) If the Client a Collective Investment 
System or Clients portfolio: A copy of License 
Issued by a relevant Regulatory Authority. 
 
6) Non-profit Clients: official license issued 
by the competent governmental authority 
determines the purposes and activities. 

 

الشــخص المفــوض بالممثــل القــانوني (وهــو ت متعلقــة امســتند •
 :)العمیل التوقیع عنب

واألحكام القضائیة التي تثبـت أن شخصـًا  لتفویضالوثائق وا )1
 .العمیلین لتمثیل قد عُ 

 .المفوض بالتوقیعهویة من  ةنسخ )2
 

• Documents of the legal representative (who 
has the legal authority to sign on behalf the 
Client): 
1) Documents, Power of Attorney or judicial 
decisions that prove that a person has been 
appointed to represent the client. 
2) A copy of the identity of the authorized 
signatory. 
 

 

 The Actual beneficiary or who control the المستفید الفعلي أو المسیطر على الحساب:
Client: 
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 أو المسیطر علـى الحسـاب الفعليستفید مستندات متعلقة بالم •
 نهائیـة سـیطرة یمـارس أو یمتلـك طبیعي شخصوهو (أي  (إن وجد)

ـــر أو مباشـــر – ـــى – مباشـــرة غی ـــل عل ـــذي الشـــخص أو العمی  تـــتم ال
 علــى نهائیـة فعلیــة سـیطرة یمـارس الــذي وكـذلك عنــه، نیابـة المعاملـة
 :)القانوني الترتیب أو االعتباري الشخص

إقرار مـن المسـتفید الفعلـي أو المسـیطر یوضـح العالقـة مـع  )1
 .العمیل

 نسخة من هویة المستفید الفعلي أو المسیطر. )2

• Documents of the Actual beneficiary or who 
control the Client (if applicable) (Any natural 
person who finally own or control the Client - 
directly or indirectly - or the person who made 
the transaction on its behalf, as well as the final 
exercise effective control over the Juridical 
person or the legal arrangement): 
1) Adoption of the Actual beneficiary or the 
Client controller shows the relationship with 
the Client. 
2) A copy of the Actual beneficiary or the 
Client controller Identity. 

 
 :Non face-to-face Client مقابلته:العالقة مع العمیل دون 

 والتصدیق على توقیع العمیل من خالل: تصدیق المستندات •
  وفقًا للقوانین واإلجراءات ذات الصلةكاتب العدل. 
 .أحد البنوك بدولة الكویت 
 بدولة الكویت شخص مرخص له. 
  طرف ثالث خارج دولة الكویت مثـل "أمـین حفـظ عـالمي أو

توقیـــع الطـــرف الثالـــث مـــن أمـــین حفـــظ بنـــك" مـــع التصـــدیق علـــى 
 محلي أو بنك بدولة الكویت.

 

• Ratification of documents and ratification 
of the client's signature by: 
 Notary public in accordance with the laws 
and procedures related. 
 Bank in Kuwait. 
 Licensed person in Kuwait. 
 Third party outside the State of Kuwait, 
such as "global Custodian or Bank" with the 
ratification of the third party signature by a 
local Custodian or bank in the State of Kuwait. 
 

 
 :Account opening process :إجراءات فتح الحساب

 والتوقیع علیه. تعبئة نموذج طلب فتح الحساب •
 تعبئة نموذج اعرف عمیلك والتوقیع علیه. •
 إرفاق المستندات المطلوبة. •
 للمقاصة الحق في طلب مستندات إضافیة. •

• Complete and sign Account Opening form. 
• Complete and sign KYC form. 
• Attached the required documents. 
• Additional documents may require by 
KCC. 
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 List of Documents Submitted by Client قائمة المستندات المقدمة من العمیل

 Document  Document Requiredالمستند  المستند المطلوب

 Client Identity (License document)  هویة العمیل (الرخصة)

 Signature Model  نموذج التوقیع

جماعي أو في حال كان العمیل نظام استثمار 
جهة رقابیة ال نسخة من ترخیص :عمالء محفظة

 مختصة
 

If the Client a Collective Investment 
System or Clients Portfolio: a copy of 

Regulatory License. 

 :جهة غیر هادفة للربحفي حال كان العمیل 
 الحكومیة الجهة عن صادر رسمي ترخیص

 وأنشطتها أغراضها یحدد المختصة
 

For Non-profit Clients: official 
license issued by the competent 

governmental authority determines 
the purposes and activities. 

 تصدیقوثائق العمالء المسجلین خارج الكویت (
 )الكویت بدولة المعنیة الجهات من الوثائق

 
(for nonresident Clients) Ratification 

documents from the concerned 
authorities in Kuwait 

 Ownership and control structure of the  هیكل الملكیة والسیطرة للعمیل
Client 

 Bank Account Document  مستند رقم الحساب المصرفي

 أن تثبت التي القضائیة واألحكام والتفویض الوثائق
 العمیل لتمثیل ُعین قد شخصاً 

 
Documents, Power of Attorney or 
judicial decisions that prove that a 

person has been appointed to represent 
the client 

 Legal representation document  مستند التمثیل القانوني

 A copy of the identity of the  بالتوقیع المفوض هویة من نسخة
authorized signatory 

 
 :Non face-to-face Client العالقة مع العمیل دون مقابلته:

 Ratification of documents & signature  التصدیق على المستندات والتوقیع

 
 :Actual beneficiary (If applicable) حال وجود مستفید فعلي من الحساب:في 

 Actual beneficiary Adoption  إقرار المستفید الفعلي

 Actual beneficiary Identity  هویة المستفید الفعلي

 


