الخدمات المصرفية للشركات

ندرك احتياجات أعمالك

مقدمة:

ً
مرحبا بكم في الخدمات المصرفية للشركات في بيت التمويل الكويتي.
منــذ تأســيس بيــت التمويــل الكويتــي ونحــن نواصــل خدمــة ودعــم أعمــال الشــركات واملؤسســات ،حيــث
يأتــي عمالؤنــا فــي صميــم كل مــا نعمــل بــه فــي توجهنــا نحــو اخلدمــات املصرفيــة للشــركات .هدفنــا أن
نصبــح خيــارك األول مــن خــال بنــاء عالقــات ذات مصالــح متبادلــة وتقــدمي منتجــات تتســم بالســهولة
واملرونــة فــي االســتخدام لترقــى بأعمالــك املصرفيــة.

مديرو عالقات العمالء

يعمــل مديــر عالقــات العمــاء املتخصــص لدينــا علــى خدمتــك لتلبيــة احتياجاتــك املصرفيــة ومســاعدتك
فــي إيجــاد احللــول املصرفيــة لكافــة أعمالــك .أنتــم تتعاملــون مــع فريــق محتــرف تدعمــه مؤسســة ماليــة
راســخة تقــدم برامــج ماليــة إســامية مرنــة.

حسابات الخدمات المصرفية للشركات

يقدم بيت التمويل الكويتي "بيتك" مجموعة متنوعة من احلسابات املصرفية بالعمالت الرئيسية.
الحساب الجاري:
يكنك حسابك اجلاري من إدارة أموالك بكل سهولة وأمان.
َُ
مزايا الحساب:
• ميكن فتحه بالدينار الكويتي أو أي من العمالت األجنبية الرئيسية.
• إصدار دفاتر شيكات.

حساب تحت الطلب “الوكالة باإلستثمار”

حســاب حتــت الطلــب "بالوكالــة" متوفــر للشــركات واملؤسســات فقــط .يتــم اســتثمار األمــوال علــى أســاس
املبــدأ الشــرعي "الوكالــة باالســتثمار" الــذي يضمــن لــك مســبقاً نســب أربــاح وعوائــد متوقعــة ،وإيــداع تلــك
األربــاح والعوائــد بشــكل ربــع ســنوي فــي نفــس احلســاب.

مزايا الحساب:
• ميكن فتح احلساب بالدينار الكويتي أو العمالت األجنبية الرئيسية األخرى.
• يتــم احتســاب األربــاح علــى الرصيــد اليومــي املتوفــر فــي احلســاب شــريطة أال يقــل الرصيــد عــن
 100,000د.ك ومــا يعادلهــا بالعمــات األجنبيــة األخــرى.
• نسب أرباح تنافسية متوقعة مسبقاً.

الودائع االستثمارية

يوفــر لــك بيــت التمويــل الكويتــي مجموعــة شــاملة ومتنوعــة مــن الودائــع االســتثمارية ذات العوائــد
التنافســية ووفــق الشــريعة اإلســامية ،وميكنــك اختيــار مــدة االســتثمار مــن قصيــرة إلــى طويلــة ومــن
شــهر الــى  5ســنوات ،حســب التالــي:
احلد األدنى ملبلغ الوديعة

مدة اإلستثمار

النوير

 5,000د.ك.

 1إلى  36شهرا

اسم الوديعة
الدمية

 5,000د.ك.

 12،9،6،3،1شهرا

اخلماسية

 5,000د.ك.

 5سنوات

املستمرة

 5,000د.ك.

سنة واحدة

السدرة

 1,000د.ك.

سنة واحدة

الكوثر

 10,000د.ك.

سنة واحدة

الوديعة االستثمارية بالعمالت
األجنبية

 10,000دوالر أمريكي
 5,000جنيه إسترليني
 5,000يورو

 12،9،6،3شهرا

* لمزيد من التفاصيل عن الودائع يمكنك زيارة موقع بيت التمويل الكويتيkfh.com :

البطاقات

يقــدم "بيتــك" مجموعــة متنوعــة مــن البطاقــات املصرفيــة للشــركات واملؤسســات وذلــك لتســهيل أعمالــك
ومنــو أموالــك.

بطاقة المندوب

ألننــا نعلــم بــأن وقتــك ثمــن صممنــا بطاقــة اإليــداع لتلبــي احتياجــات أعمالــك مــن إيــداع املبالــغ النقديــة
علــى مــدار الســاعة.
مزايا البطاقة:
• اخلدمة متاحة على مدار الساعة.
• توفر خدمة اإليداع النقدي وإيداع الشيكات.
• سيتم طباعة إيصال اإليداعات من جهاز الصرف اآللي بعد كل عملية دون إظهار الرصيد.
• اإليداع النقدي يتم فورا وفي حينه.
• إيداع الشيكات يتم في يوم العمل التالي كحد أقصى.
• تصدر البطاقة األولى مجاناً لكل حساب.
• ميكن للشركة إصدار أكثر من بطاقة واحدة إذا لزم األمر.
• ميكن إصدار بطاقة اإليداع جلميع أنواع احلسابات "احلسابات بالدينارالكويتي فقط".

بطاقة “كومباني إكسبنس” للشـركات

أفضــل بطاقــة لرحــات العمــل ،ميكــن لبطاقــة "كومبانــي إكســبنس" ،البطاقــة اإلئتمانيــة املخصصــة
للشــركات واملؤسســات ،أن تســاعدك علــى تغطيــة كافــة النفقــات اليوميــة اخلاصــة بشــركتك و مؤسســتك.

مزايا البطاقة:
يبــدأ احلــد االئتمانــي مــن  3,000د.ك حتــى  20,000د.ك كمــا ميكنــك االطــاع علــى تفاصيــل
البطاقــة مــن إيداعــات وأرصــدة ومشــتريات خاصــة بــك علــى شــبكة اإلنترنــت مــن خــال خدمــة "بيتــك"
التمويــل أوناليــن .عــاوة علــى ذلــك ســوف تتلقــى رســائل نصيــة قصيــرة بحــركات احلســاب مــع احلصــول
علــى بطاقــة "برايوريتــي بــاس" التــي تخولــك دخــول قاعــات االنتظــار فــي املطــارات.

* للمزيد من التفاصيل عن البطاقة يمكنكم زيارة موقع بيت التمويل الكويتي kfh.com

التسهيالت اإلئتمانية

يقــدم لــك "بيتــك" مجموعــة شــاملة ومتنوعــة مــن التســهيالت اإلئتمانيــة التــي تناســب احتياجــات أعمالك.
إلتزامـاً منــا بتقــدمي املنتجــات املناســبة نقــدم لكــم عــدداً مــن املنتجــات اإلســامية مبعاييــر عامليــة ،التــي
صممــت خدمــة التمويــل التجــاري لــدى "بيتــك" خصيصــاً لتســهيل كل معامالتــك
حتمــاً ســتفيدكمُ .
التجاريــة احملليــة والدوليــة باســتخدام احللــول التجاريــة املبتكــرة واملصممــة لتناســب احتياجاتــك وفــق
أحــكام الشــريعة اإلســامية مبعاييــر عامليــة.
• املرابحة.
• اإلجارة.
• التورق.
• اإلستصناع.
• متويل “التسويق التعاوني ،الطبي ،واملراكز التجارية”.
• حتويل العمالت.

* للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع بيت التمويل الكويتي kfh.com

“ التسويق التعاوني ،الطبي ،والمراكز التجارية”

مت تخصيــص هــذا املنتــج عمليــا لتمويــل التجــارة احملليــة ودعــم املنتجــات الوطنيــة ،إذ يقــوم "بيتــك"
بشــراء البضائــع األكثــر طلبـاً مــن قبــل املســتهلك مــن املورديــن وســداد قيمتهــا علــى الفــور ثــم يقــوم ببيعهــا
ملشــتريني مختلفــن (اجلمعيــات التعاونيــة واألســواق املركزيــة ،ووزارة الصحــة وغيــر ذلــك) .يدعــم هــذا
املنتــج الــدورة النقديــة لــكل مــن املورديــن واملشــتريني عــن طريــق توفيــر الســيولة للمورديــن وفتــرة ســماح
للمشــتريني.

منتجات الخدمات المصرفية للشركات

حلول التمويل التجاري
• خطاب الضمان
يغطــي كتــاب الضمــان الــذي يصــدره "بيتــك" موافقــة البنــك علــى الدفــع لطــرف آخــر إذا لــم يلتــزم عميــل
البنــك فــي الوفــاء بدينــه أو التزامــه جتــاه املســتفيد.
مالحظة :يتم تقدمي هذه اخلدمة من خالل كافة فروع بيت التمويل الكويتي.

األنواع الرئيسية لخطاب الضمان:
• خطاب ضمان أولي (كفالة ممارسة  /دخول املناقصة).
• خطاب ضمان إجناز (كفالة اإلجناز).
• خطاب ضمان الدفعة املقدمة (كفالة الدفعة املقدمة أو شراء) .
• خطاب احلجز ( كفالة محجوز الضمان أو الصيانة).
• اخلطابات األخرى.
• اإلعتماد المستندي

تقــدم إدارة التمويــل التجــاري مجموعــة واســعة مــن اإلعتمــادات املســتندية لتلبيــة كافــة احتياجاتكــم ســواء
كنتــم مســتوردين أم مصدريــن ،فــإن شــبكة املراســلة اخلاصــة بنــا مــع البنــوك األجنبيــة ســوف تضمــن لكــم
قيامنــا بتلبيــة كافــة متطلباتكــم الدوليــة .فيمــا يلــي أنــواع اإلعتمــادات املســتندية املتاحــة:
• اعتماد مستندي مرابحة.
• اعتماد مستندي (االطالع  /القبول).
• فواتير للتحصيل.

فروع الخدمات المصرفية للشركات

حرصــا منــا لنكــون أقــرب إليكــم ،قــام "بيتــك" بتخصيــص بعــض األفــرع املصرفيــة التــي تقــدم اخلدمــات
املصرفيــة للشــركات وهــي كالتالــي:
الفروع التي تقدم كافة اخلدمات املصرفية للشركات كالتالي:
 .1شرق (شارع أحمد اجلابر  -مجمع بهمن).
 .2الشويخ (خلف وزارة التربية).
 .3الساملية (مجمع الوطنية).
 .4الفروانية ( 2شارع حبيب مناور  -مجمع مبارك التجاري).
 .5حولي (البحر سنتر  -شارع تونس  -مجمع البحر سنتر  -الطابق األرضي).
الفروع التي تقدم خدمات الصراف ( إيداعات – حتويالت – شيكات – سحوبات) كالتالي:
 .1اجلهراء (شارع الشمالي  -بجوار قاعة األفراح).
 .2الفحيحيل (جمعية الفحيحيل  -بجوار قاعة األفراح).
 .3مدينة الكويت  -الفرع الرئيسي  -ميزانني .1
 .4خيطان (خيطان القدمية – خلف قاعة األفراح).

الصندوق الوطني الكويتي ()KNF

يقــوم بيــت التمويــل الكويتــي بالتعــاون مــع الصنــدوق الوطنــي الكويتــي لتنميــة املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة علــى بنــاء نظــام بيئــي مبتكــر شــامل وتعاونــي لــرواد األعمــال لوضــع األســاس للفــرص
التجاريــة فــي دولــة الكويــت.

خدمة صندوق األمانات

توفــر صناديــق األمانــات لــدى "بيتــك" ضمــان حلفــظ األشــياء الثمينــة والوثائــق الهامــة اخلاصــة بــك فــي
إحــدى أفضــل البيئــات أمانـاً التــي حتظــى مبراقبــة وأمــن وعنايــة "بيتــك".
ولكــي نقــدم لــك خدمــة مناســبة وبهــدف تلبيــة احتياجاتــك ،يوفــر "بيتــك" صناديــق األمانــات فــي ثالثــة
أحجــام :صغيــرة ومتوســطة وكبيــرة ،التــي ميكــن اســتئجارها لفتــرة قصيــرة أو طويلــة وفقــا الحتياجــك.

خدمة “التمويل أون الين” للشركات

يتيح "بيتك" الوصول إلى حساباتك املصرفية وإدارة أموالك بكل سهولة .وتوفر اخلدمات املصرفية
عبــر اإلنترنــت خدمــات مميــزة لتســهيل إجــراء املعامــات املاليــة علــى شــبكة اإلنترنــت مبســتوى عالــي مــن
األمــان .ونقــدم خدمــات متنوعــة لتبســيط معامالتكــم مثل:
 .1التحويالت:
• التحويل بني احلسابات.
• حتويالت محلية أو حتويالت عاملية (تلكس).
• حتويالت إلى عميل بيت التمويل الكويتي "بيتك".
• حتويل الرواتب.
• حتويالت إلى جهات خيرية.
• حتويالت لـ "بيتك" للتداول.
 .2أوامر دائمة.
 .3طلب دفتر شيكات.
 .4كشف حساب.
 .5كشف حساب تفصيلي.
 .6كشف حساب متقدم.
 .7أسعار العمالت واملزيد من اخلدمات األخرى.
تقنية توثيق الرقم السري :
متكنــك إدارة قائمــة العاملــن لديــك مــن معرفــة التفاصيــل وحتويــل الرواتــب علــى شــبكة اإلنترنــت بدرجــة
عاليــة مــن األمــان عــن طريــق اســتخدام تقنيــة توثيــق الرقــم الســري "جهــاز توكــن".
بوابة الدفع اإللكترونية (:)EPG
يوفــر لــك "بيتــك" بوابــات الدفــع اإللكترونيــة األكثــر تقدمـاً للتمتــع بخدمــات التحصيــل الســريعة واملؤمنــة
علــى شــبكة اإلنترنــت .ســوف ٌ َ
تكنــك هــذه اخلدمــة مــن الدخــول علــى إحــدى املنصــات التكنولوجيــة
وإجــراء معامــات التحصيــل الســريعة مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ،وســوف يتــم قبــول التحصيــل عــن
طريــق بوابــة الدفــع اإللكترونيــة مــن خــال اســتخدام كافــة البطاقــات املصرفيــة مبــا فــي ذلــك بطاقــات
الصــراف اآللــي وبطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع املســبق.
أجهزة نقاط البيع (خدمة التجار):
يحتــل "بيتــك" مركــزاً رائــداً بخدمــة نقــاط البيــع األكثــر تقدمـاً مــن خــال قبــول بطاقــات الصــراف اآللــي
وبطاقــات االئتمــان والبطاقــات مســبقة الدفــع .كمــا يوفــر لــك "بيتــك" مجموعــة متنوعــة مــن نقــاط البيــع
املتنقلــة مــن الدرجــة األولــى .يتــم تقــدمي اخلدمــة للتجــار بالتنســيق مــع شــركة كــي نــت.

للتواصل معنا
إن كان لديك أي اقتراحات ،ال تتردد بالتواصل معنا على:
االمييلtb@kfh.com :

SAFE DEPOSIT BOX SERVICE

A safe environment is a critical aspect when storing valuables and
important documents.
KFH safe deposit boxes give you surety that all valuables and precious
items are stored in one of the safest environments under KFH security
and surveillance.
In order to offer you a convenient service and meet your needs, KFH
offers safe deposit boxes in three sizes: small, medium and large, which
can be rented for short or long term depending on your need.

KFHONLINE FOR CORPORATES (E - CORP)

KFHonline banking offers unique services to facilitate conducting financial
transactions online with a high level of security. Various services are
available to simplify customer transactions as follows:
1-Transfers
• Transfer between accounts.
• Local and international transfers.
• Transfers to KFH customers.
• Salary transfers.
• Transfers to charities.
• Transfers to “KFH Trade” accounts.
2-Permanent orders.
3-Chequebook request.
4-Account statement.
5-Detailed account statement.
6-Advanced account statement.
7-Currencies rate and more services.

AUTHENTICATION CODE (TOKEN)

The service is integrated through E-Corp online services. A customer can
manage his/her employee list in details and transfer salaries online in a
highly secured manner by using the pass code technique (TOKEN).

ELECTRONIC PAYMENT GATEWAY (EPG):
KFH presents to its valued customers the most advanced Electronic Payment
solutions and gateways for fast and secured online payment services. This
service enables you to access high tech platform and conduct fast, easy
and secured online payment transactions. Payment by using all banking
cards including debit cards, credit cards and prepaid cards is acceptable
in EPG payment system.

POINT OF SALE (POS):
KFH is a pioneer in Kuwait for providing its valued merchants the most
advanced POS service for accepting debit cards, credit cards and prepaid
cards. KFH offers a variety of top notch mobile GPRS POS terminals. This
service is presented to merchants in coordination with K-net Company.

CONTACT US
If you have any queries do not hesitate to contact us via:
E-mail : tb@kfh.com

CORPORATE BANKING SERVICE PRODUCTS

Trade finance service is designed to facilitate all your local and international
trade transactions by using innovated and tailored sharia compliant trade
solutions to suite your needs.
Trade Finance Solutions

• Letter of Guarantee
A Letter of Guarantee issued by KFH covers an agreement by the Bank to
pay another party if the Bank’s customer defaults in his debt or obligation
to the beneficiary.
Note: This service is provided at all KFH Branches.
Main types of LGs include:
• Initial surety (Bid guarantee/ Bidding).
• Performance Guarantee.
• Advance Payment Guarantee.
• Retention Guarantee.
• Other Guarantee.
• Letter of Credit
Whether an importer or exporter, our correspondent network with foreign
banks shall ensure that we meet all your international requirements.
Trade Finance Department offers a wide range of LC’s to meet all your
requirements. Following are types of available LC’s:
• Murabaha LC
• Ordinary LC ( sight /acceptance)
• Bills for collection

CORPORATE BANKING BRANCHES

KFH Corporate Services Branches Listed below:
Teller services (Deposit - checks - withdraw):
1. Al Jahra (Shamaly Street - Next to wedding hall).
2. Fahaheel (Fahaheel Cooperation - Next to wedding hall).
3. Head Office – M1.
4. Khaitan (Old Khaitan - Behind wedding hall).
All services:
1. Salmiya (Wataniya Complex).
2. Sharq (Ahmed Al - Jaber Street - Bahmen Complex).
3. Shuwaikh (Behind Ministry of Education).
4. Farwaniya 2 (Habeb Monawer St. - Mubarak Commercial Complex).
5. Al Bahar Center Branch (Hawalli – Tunis Street – Albahar Center – ground floor).

KUWAIT NATIONAL FUND (KNF)

Kuwait National Fund for MME Development focuses on building an
inclusive, collaborative, and innovative ecosystem for entrepreneurs to
lay the foundation for economic opportunities in the State of Kuwait.

CARDS
KFH provides you with a variety of corporate banking cards to facilitate
your business and grow your funds.

COURIER CARD
Your time is valuable, we have designed and tailored Deposit Card to fulfill
all your business needs.
Features:
• Round the clock service.
• Cash deposit only or cheques deposit only.
• Cash deposit on the spot.
• Cheques are deposited next day maximum.
• Card is issued free of charge first time.
• The company may issue more than one card if necessary.
• A Courier Card can be issued for all types of accounts (KD Accounts only).
• Deposit receipt is printed through ATM machine for every transaction
without showing balance.

“COMPANY EXPENSE” CARD
Company Expense Card assists you in covering all your company related
expenses.
Features:
Credit limit starts from KD 3,000 up to KD 20,000. You can review your
card details online through our online service or App. Additionally, you
will receive SMSs for transactions and get a “Priority Pass” card.
* For more details about the card, you can visit our website: kfh.com
Facilities:
KFH provides you with a wide range of facilities to suit your business
needs and fulfill your aspirations. We are committed to providing you
with most appropriate Sharia compliant products that meet global
standards:
• Murabaha.
• Ijara.
• Tawwaruq.
• Istisnaa.
• Factoring “Cooperative, Medical Marketing Finance, and commercial
centers”.
• Currency Transfer.
* For more details, you can visit our website: kfh.com

FACTORING “COOPERATIVE, MEDICAL MARKETING FINANCE,
AND COMMERCIAL CENTERS”
This product aims at financing local trade and enhancing national
products. KFH purchases mostly demanded goods from supplies, settles
the value instantly and then sells the same to various buyers (cooperative
societies, supermarkets, Ministry of Health, etc.). This product supports
the money circulation between suppliers and buyers by providing
liquidity to suppliers and a grace period to buyers.
You are dealing with a highly professional team supported by a leading
and a pioneer financial institution that provides flexible Islamic finance

WELCOME TO KFH CORPORATE BANKING
Our customers are the essence of all our efforts and ambitions to
provide high quality professional corporate banking services. We aim
to be your first choice bank by building relations of mutual interests
and introducing easy and flexible products to develop your banking
experience.

CUSTOMER RELATIONS MANAGERS
Our highly skilled and professional relations managers endeavor to fulfill
your short and long term finance needs. Customer relations managers
are available to assist you in finding most suitable banking solutions for
your business.

BUSINESS BANKING ACCOUNTS
We aim to facilitate and provide you with full access to your bank
accounts to manage your funds and grow your business.
Current Account:
Enables you to easily and securely manage your funds.
Current Account Features
• Available in Kuwaiti Dinar (KD) or Foreign Currency (FC).
• Highly Classified telebanking services.
• Issue chequebooks.
• KFH Online Banking service.

“WAKALA INVESTMENT” CALL ACCOUNT
“Wakala” Call Account is available only for corporates and organizations.
Funds are invested based on Sharia principles “Wakala Investment”,
where a customer is promised of anticipated and projected profit and
income. Realized profit and returns are then deposited in the customer’s
account on quarterly basis.
Features:
• Account can be opened in KD or other major foreign currencies.
• Profit is calculated based on available daily balance provided that
available balance is not under KD 100,000 or equivalent in other major
foreign currencies.
• Competitive projected rates.
• KFH Online Banking service.

INVESTMENT DEPOSITS

KFH offers a fully integrated and variable set of Sharia compliant
investment deposits with highly competitive returns on the following
investment deposits:
Deposit Name

Min. Deposit Amount

Al-Nuwair

KD 5,000

1 to 36 months

Al-Dimah

KD 5,000

1, 3, 6, 9, 12 months

Al-Khumasiya

KD 5,000

5 years

Continuous

KD 5,000

1 year

Al-Sidra

KD 1,000

1 year

Al-Kawthar

KD 10,000

1 year

Investment Deposit in
Foreign Currencies

Investment Duration

USD 10,000
GBP 5,000

3, 6, 9, 12 months

EUR 5,000

* For more details about the deposits you can visit our website: kfh.com

CORPORATE BANKING

WE UNDERSTAND YOUR
BUSINESS NEEDS

