Preamble
Whereas Second Party, who is a client of the First Party, desires to transfer salaries of non-Kuwaiti employees into a private account
for each of them with the First Party, and as First and Second Parties to facilitate the process of opening accounts for employees of
the Second Party to transfer their salaries thereto, and based on the Cabinet’s resolution No. (1045) of 2002 issued on 2002 /10 /27
regarding the rules and regulations to deal with the personal accounts with local Banks for non-Kuwaiti employees who work for nongovernmental authorities; both Parties hereby agree upon the following:
Clause 1
The above preamble shall be deemed part and parcel hereof.
Clause 2
First Party hereby agrees to open accounts therewith for employees and workers of the Second Party in accordance with regulations
and provisions provided in the following clauses hereof.
Clause 3
Second Party shall, in writing, nominate and appoint one of its employees to perform all works, measures and procedures necessary
for execution hereof on behalf of the Second Party. In addition, such employee shall be vested with full powers to represent Second
Party before Bank, provided that, Second Party shall be fully responsible for all data, works, and procedures made by its mentioned
employee in execution hereof. For the said employee to perform works herein stipulated, First Party shall agree on the same and
approve employee’s name. Moreover, First Party is entitle to request replacement of such employee with another without expressing
reasons for such request.
Clause 4
Second Party and/ or the authorized employee shall perform all measures and procedures necessary for filling in and fulfilling
application forms of opening accounts for employees with the (“Employer”); attach documents necessary for opening such accounts
including effective original civil card and a copy thereof to the account holder, effective original passport and a copy thereof to the
account holder (making sure of attaching the page copy related to client’s name and the page relevant to data of father’s name from
the passport and residence page), a copy of effective work permit, a copy of effective trade license, a copy of effective signature
approval; fulfill signature of the account holder on the form related to opening account and which is applicable by the First Party. The
Authorized Employee shall empty the names of the Account Holders on CDs which it receives from Bank. Second Party shall solely
be liable for safety of all measures and procedures related to filling in account opening forms and validity of all what is attested by
Second Party or employee thereof including data and signatures of those who are required to open accounts in their names and
what the CDs include from data without any liability on the Bank regarding the same before the he who required to open account in
its name by a third party.
Second Party, authorized employee thereof and the officer concerned shall oblige to fulfill the Bank with all papers, documents, and
signature forms related to account that is required to be opened, at least five days before conducting any transactions on the account.
Second Party or the Authorized shall commit to receive automatic withdrawal cards and confidential numbers for account holders
which have been opened and deliver the same to workers who are account holders as-is received from the First Party in a well-closed
envelopes and the second party shall preserve records proving delivering cards and confidential numbers therewith and submit the
same to the Bank in any time when required.
Clause 5
Both Parties hereby agree that upon opening the account, employee or worker for whom the account is opened in its name shall be
solely the one who owns capacity and power to manage, withdraw and do all Bank transactions on the account without any right
for the Second Party to request any procedure, dispose, or issue any instructions concerning the opened account, which is subject to
rules, regulations and Bank customs stipulated on accounts and that are applicable with Bank including confidentiality of the Bank
to any data or information about the account to the non-owner thereof unless under a judicial ruling or order or an authorization by
the account holder itself.
Clause 6
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
Clause 7
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
Clause 8
Second Party shall oblige to deposit the sum equal to value of monthly salaries of employees therewith in its account with the
Bank, including value of the commission stated in the above clause, along with providing the Bank with monthly statements about
employees’ dues therewith on CDs and that are in compliance with devices and systems applicable in the Bank, at least five days
before the date defined for payment of salaries. The Bank is entitled to renew/ retain the sum for a period not exceeding five working
days before disposal for employees, in case of deposit for the sum equal to value of monthly salaries within a period less than five
working days.
Clause 9
In case of existence of viruses on the CDs, then the Bank shall have the right in accounting a commission of five dinars against each CD
containing viruses that are to be cleaned, and in case of repetition for existence thereof and not cleaning the devices of the Second
Party, First party is entitled to terminate such contract and to close all employee accounts for Second Party’s employees and the value
may be amended pursuant to resolutions issued by competent entities.
Clause 10
Second Party shall declare its full responsibility for data and information included in the CDs referred to in the above clause. Bank
shall not incur any liability about execution of transfers of salaries to accounts of Second Party’s employees, since the same is made
according to accounts’ numbers indicated and recorded on such CDs provided thereto by the Second Party.
Clause 11
Second Party shall commit to send authorized employee thereof to the First Party (“Bank”) for receiving a printed hard copy about
entries passed by the Bank in the same day defined for depositing salaries of Second Party’s employees into their accounts, Second
Party’s non-objection on such entries within one day from date determined for receiving thereof, or non-attending of Second Party’s
representative for receiving of the same shall be deemed and considered as a declaration by the Second Party on validity of all
executed entries and Second Party shall not have the right to object any thereof.
Clause 12
Bank has the right to close any of the accounts opened therewith hereunder in any time without being under obligation to express
reasons for doing so, and the Second Party is not entitled to request closing any of such accounts unless in case of end of labor relation
by and between Second Party and the account holder.
With the proviso that; Second Party shall commit to promptly notify First Party about each and every employee among opened
accounts’ holders in case of ending services thereof for any reason along with providing the Bank proof of residence cancellation. A
commission of two dinars shall be deducted against every month for each employee in case of non-transferring the salary into the
account holder for two consecutive months or more without notifying the Bank with reasons. In addition, the Bank is entitled to
retroactively deduct the commission from Second Party’s account, as long as, the Bank is not notified with reasons and the value may
be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
The account will be closed, if the salary is not registered for a period of six months.
The Bank is entitled to close accounts in any time without expressing reasons and in case of non-updating data of (“Know your client”)
and/ or non-obligation to laws and instructions of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing.
Client shall acknowledge and confess that the account will not be used in money laundering and/ or terrorism financing. Client shall
declare its commitment to laws and instructions regulating fighting crimes of money laundering and terrorism financing and other
financial crimes.
Clause 13
Both Parties agree that the accounts opened hereunder with the Bank are called (Al- Amel Account) (employee account) and holder of
such account is allowed to do all Bank transactions on all automatic withdrawal devices which allow withdrawal (ATMs) and in all sales
points (POS) only. In addition, such accounts shall not be granted check books and the account holder may not conduct any operations
of withdrawal/ cash deposit in any branch of the Bank or of other Banks. Such accounts shall be subject to all terms and conditions and
provisions regulating opening accounts with the Bank and to terms and conditions herein contained.
Clause 14
Term hereof is one year starting as of date of opening the account and it is renewable for another same period or other same periods,
unless either party notifies in writing the other party with its desire not to renew the contract at least one month before expiry of
original duration thereof or any renewable duration.
This contract shall supersede any previous contracts concluded by and between the two parties regarding the same subject.
Otherwise contracts (if any) shall be deemed and considered as if not to be.
Clause 15
Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.
Clause 16
The Bank is entitled to amend fees & commissions or add new fees, subject to obtaining required approvals from concerned regulatory
authorities. In addition, the Bank is entitled to amend the terms and conditions as it deems fit, noting that these amendments shall
take effect as of the date of being approved by regulatory authorities the same and shall be notified in the way the Bank deems fit.
Clause 17
This contract is executed in duplicate, one copy per each party.

متـــهــيــــد

  يرغب يف حتويل رواتب العاملني لدية من غري الكويتيني حل�ساب خا�ص-  وهو �أحد عمالء الطرف الأول- ملا كان الطرف الثاين
 وتي�س�يرا من الطرف الأول والثاين لعملية فتح ح�س��ابات للعامل�ين لدى الطرف الثاين لتحويل،ل��كل منه��م ل��دى الطرف الأول
 ب�ش��ان قواع��د املعامل��ة2002/10/27  ال�ص��ادر بتاري��خ2002 ) ل�س��نة1045(  و ا�س��تنادا لق��رار جمل���س ال��وزراء رق��م،رواتبه��م عليه��ا
 فقد اتف��ق الطرفان،اخلا�ص��ة باحل�س��ابات ال�ش��خ�صية ل��دى البن��وك املحلي��ة للعامل�ين غ�ير الكويتي�ين يف اجله��ات غ�ير حكومي��ة
:على ما هو �آت

البند الأول

.يعتربالتمهيد املتقدم جزءاً ال يتجز�أ من هذا العقد

طلب فتح حساب العامل

NEW

Al Amel Account Opening Form

KYC

البند الثاين

 عل��ى فتح ح�س��ابات لديه للموظفني والعاملني ل��دى الطرف الثاين وفق��اً للنظام والأحكام-  مبوج��ب ه��ذا- واف��ق الط��رف الأول
.الوارد بيانها يف البنود التالية من هذا العقد

BRANCH

 ح�ساب العميل/رقم ملف

CUSTOMER CIF NUMBER

الفرع

DATE

�إ�سم العميل

CUSTOMER NAME

البند الثالث

 ويفو�ضه يف القيام بتنفيذ كافة الأعمال والإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا-  كتابة- يقوم الطرف الثاين بتعيني �أحد موظفيه
 وتكون له كافة ال�صالحيات يف متثيل الطرف الثاين �أمام البنك وعلى �أن يكون الطرف،العقد نيابة عن الطرف الثاين �شخ�صيا
،الثاين م�سئو ًال م�س�ؤولية كاملة عن كافة البيانات والأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفه املذكور تنفيذاً لهذا العقد
 كما يكون للطرف الأول،وي�شرتط لقيام املوظف املذكور بالأعمال املقررة بهذا العقد موافقة الطرف الأول واعتماده لإ�سمه
.احلق يف طلب ا�ستبدال هذا املوظف بغريه دون �إبداء الأ�سباب لهذا الطلب
البند الرابع

يقوم الطرف الثاين �أو املوظف املفو�ض  من قبله بكافة الإجراءات الالزمة لتعبئة وا�ستيفاء مناذج طلبات فتح احل�سابات
 و�إرفاق امل�ستندات الالزمة لفتح هذه احل�سابات ومن بينها البطاقة املدنية الأ�صلية �سارية-  �صاحب العمل- للعاملني لدى
 جواز �سفره الأ�صلي �ساري و�صورة عنه ل�صاحب احل�ساب (مع الت�أكد من �إرفاق �صورة ال�صفحة،و�صورة عنها ل�صاحب احل�ساب
 ون�سخة، ون�سخة من �إذن العمل �ساري، )املتعلقة ب�إ�سم العميل وال�صفحة املتعلقة ببيانات �إ�سم الأب من اجلواز و�صفحة الإقامة
  وكذلك ا�ستيفاء توقيع �صاحب احل�ساب على النموذج اخلا�ص، ون�سخة من اعتماد توقيع �ساري،من الرخ�صة التجارية �سارية
 كما يقوم املوظف املفو�ض ب�إفراغ �أ�سماء �أ�صحاب احل�سابات على �أقرا�ص مدجمة،بفتح احل�ساب واملعمول به لدى الطرف الأول
 ويكون الطرف الثاين م�سئو ًال وحده م�س�ؤولية تامة عن �سالمة كل �إجراءات تعبئة مناذج فتح.) التي يت�سلمها من البنكCD(
 احل�سابات و�صحة كل ما ي�صدق عليه هو �أو موظفه من بيانات وتوقيعات املطلوب فتح ح�سابات ب�أ�سمائهم وما تت�ضمنه الأقرا�ص
.املدجمة من بيانات ودون �أدنى م�سئولية على البنك يف ذلك قبل املطلوب فتح احل�ساب ب�إ�سمه من قبل الغري
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض من قبله واملوظف املعني مبوافاة البنك بكافة الأوراق وامل�ستندات ومناذج التوقيع اخلا�صة
.باحل�ساب املطلوب فتحه قبل �إجراء �أي معامالت على احل�ساب بخم�سة �أيام عمل على الأقل
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض با�ستالم بطاقات ال�سحب الآيل والأرقام ال�سرية لأ�صحاب احل�سابات التي مت فتحها وت�سليمها
�إىل العاملني �أ�صحاب احل�سابات كما ت�سلمها من الطرف الأول يف �أظرف حمكمة الإغالق ويحتفظ الطرف الثاين بال�سجالت
.التي تثبت ت�سليم البطاقات والأرقام ال�سرية لديه وت�سليمها �إىل البنك يف �أي وقت يتم طلبها
البند اخلام�س

 ف�إن املوظف �أو العامل املفتوح با�سمه احل�ساب يكون وحده �صاحب ال�صفة،من املتفق عليه بني الطرفني �أنه مبجرد فتح احل�ساب
 ودون �أن يكون للطرف الثاين،وال�صالحية يف �إدارة احل�ساب وال�سحب منه و�إجراء كافة العمليات امل�صرفية التي جتري عليه
 والذي يخ�ضع للقواعد والنظم والأعراف،احلق يف طلب �أي �إجراء �أو ت�صرف �أو �إ�صدار �أي تعليمات ب�ش�أن احل�ساب املفتوح
امل�صرفية املقررة ب�ش�أن احل�سابات واملعمول بها لدى البنك ومن بينها كتمان البنك لأي بيانات �أو معلومات عن احل�ساب لغري
.�صاحبه �إال مبوجب حكم �أو �أمر ق�ضائي �أو تفوي�ض من �صاحب احل�ساب نف�سه
البند ال�ساد�س

،يتقا�ضى البنك عمولة مقدارها دينار كويتي واحد عن كل عملية حتويل راتب �إىل ح�ساب كل عامل من عمال الطرف الثاين
 يف حال حتويل الراتب �إىل ح�ساب العامل وميكن تعديل،ويتم خ�صم هذه العمولة من ر�صيد ح�ساب الطرف الثاين لدى البنك
.القيمة وفقاً للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص
البند ال�سابع

للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم �إ�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب االيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل
تالف فال ر�سوم ا�صدار مفرو�ضة عليها
البند الثامن

يلتزم الطرف الثاين ب�إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية للعاملني لديه بح�سابه لدى البنك �شاملة قيمة العمولة
 مع تزويد البنك بك�شوف �شهرية عن م�ستحقات العاملني لدية على �أقرا�ص مدجمة ومتوافقة مع،املبينة من البند ال�سابق
 وللبنك احلق يف.الأجهزة والنظم املعمول بها لدى البنك وذلك قبل املوعد املحدد ل�صرف الرواتب بخم�سه �أيام عمل على الأقل
حجز املبلغ ملدة ال تزيد عن خم�سة �أيام عمل قبل �صرفه للعاملني يف حالة �إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية/جتديد
.خالل فرتة ال تقل عن خم�سة �أيام عمل

Civil ID

جـواز ال�سفر
Passport

�آخر

Other ..............................

مكان امليالد

Town or City of Birth

اجلن�سية

جن�سية �أخرى

Nationality

رقم الهوية

Other Nationality

بلد الإقامة

Country of Residence

CIVIL ID NO.				

عنوان ال�سكن

HOME ADDRESS
AREA
BUILDING
MOBILE

املنطقة
املبنى
نقال

املدينة
ال�شارع
فاك�س

CITY
STREET
FAX

INTERNATIONAL ADDRESS
International mailing address (if different from residence address)

الدولة
القطعة
TEL.
الهاتف
عنوان ال�سكن خارج دولة الكويت
)العنوان الربيدي خارج دولة الكويت (�إذا كان خمتلف عن عنوان ال�سكن
COUNTRY
BLOCK

عنوان العمل

BUSINESS ADDRESS
AREA
BUILDING
MOBILE

املنطقة
املبنى
نقال

املدينة
ال�شارع
فاك�س

CITY
STREET
FAX

COUNTRY
BLOCK
TEL.

الدولة
القطعة
الهاتف
بيانات مالية

FINANCIAL STATEMENTS

جهة العمل

SECTOR OF EMPLOYMENT

رقم ح�ساب ال�شركة

ACCOUNT NUMBER OF COMPANY

البند التا�سع

الراتب

 دنانري عن كل قر�ص مدمج يحتوي5 يف حال وجود فريو�سات يف الأقرا�ص املدجمة ف�إن للبنك احلق يف احت�ساب عمولة وقدرها
 فللطرف الأول احلق يف �إنهاء،على فريو�سات يتم تنظيفها ويف حال تكرار وجودها وعدم تنظيف الأجهزة التابعة للطرف الثاين
هذا العقد و�إقفال جميع ح�سابات العامل لعمال الطرف الثاين وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات
.ذات االخت�صا�ص

SALARY

م�صدر الدخل الأ�سا�سي

MAIN SOURCE OF INCOME

م�صادر دخل �إ�ضافية

البند العا�شر

ADDITIONAL INCOME

 يقر الطرف الثاين مب�س�ؤوليته الكاملة عن املعلومات والبيانات التي تت�ضمنها الأقرا�ص املدجمة امل�شار �إليها يف البند ال�سابق وال
يتحمل البنك �أية م�سئولية عن تنفيذ عمليات التحويل للرواتب اىل ح�سابات عمال الطرف الثاين حيث يتم ذلك وفقا لأرقام
.احل�سابات املبينة  امل�سجلة على هذه الأقرا�ص املدجمة التي زوده بها الطرف الثاين

البنك الأ�سا�سي

MAIN BANK

البند احلادي ع�شر

�سبب فتح احل�ساب

يلتزم الطرف الثاين ب�إر�سال موظفه املفو�ض �إىل الطرف الأول “البنك” لإ�ستالم ن�سخة ورقية مطبوعة عن القيود التي مت
 ويعترب عدم �إعرتا�ض الطرف،متريرها من قبل البنك يف نف�س اليوم املحدد لإيداع رواتب عمال الطرف الثاين بح�ساباتهم
 مبثابة، �أو عدم ح�ضور ممثل الطرف الثاين ال�ستالمها،الثاين على تلك القيود خالل يوم واحد من املوعد املقرر ال�ستالمها
. وال يحق له الإعرتا�ض على �أي منها،�إقرار من الطرف الثاين ب�صحة جميع القيود املنفذة

PURPOSE OF OPENING THE ACCOUNT

امل�ؤهل الدرا�سي

EDUCATION

الوظيفة

البند الثاين ع�شر

للبنك احلق يف �إقفال �أي ح�ساب من احل�سابات التي تفتح لديه مبوجب هذا العقد يف �أي وقت دون �أن يكون ملتزما ب�إبداء �أ�سباب
 وال يحق للطرف الثاين �أن يطلب �إقفال �أي من هذه احل�سابات �إال يف حالة انتهاء عالقة العمل بينه وبني،القيام بهذا الإجراء
.�صاحب احل�ساب
على �أن يلتزم الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول فوراً عن كل عامل لديه من �أ�صحاب احل�سابات املفتوحة اذا انتهت خدماته
 و يتم خ�صم عمولة دينارين عن كل �شهر لكل عامل يف حال عدم حتويل الراتب.لأي �سبب مع تزويد البنك ب�إثبات �إلغاء الإقامة
 كما يحق للبنك خ�صم العمولة من ح�ساب الطرف الثاين،ل�صاحب احل�ساب �شهرين متتالني �أو �أكرث دون �إخطار البنك بالأ�سباب
. وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص.ب�أثر رجعي طاملا مل يتم �إخطار البنك بالأ�سباب
. �أ�شهر6 كما �أنه �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة
�أو عدم الإلتزام/ ويف حالة عدم حتديث بيانات “�إعرف عميلك” و،للبنك احلق يف �إغالق احل�ساب يف �أي وقت بدون �إبداء �أي �سبب
.بقوانني وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني.يقر العميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل الإرهاب
.والتعليمات املنظمة ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى

منوذج طلب فتح ح�ساب العامل

Al Amel Account Opening Form: 										

البطاقـة املدنية

التاريخ

PROFESSION

نعم

ال

Are you a politically exposed person (PEP) ?
)معر�ض �سيا�سي ًا؟ (البند التا�سع من ال�شروط والأحكام
Yes
No
ّ هل �أنت
Relation of business partner / family with a PEP ............................................................................................................................. )ً ال�شراكة (للمعر�ض �سيا�سيا/�صلة القرابة
نعم
ال
Did you provide any power of attorney?
هل قمت بتزويد اي توكيل ر�سمي؟
Yes
No
SIGNATURE OF EMPLOYER

توقيع رب العمل

AL AMEL CUSTOMER’S SIGNATURE

توقيع العامل �صاحب احل�ساب

البند الثالث ع�شر

 وي�سمح،)من املتفق عليه من الطرفني �أن احل�سابات التي تفتح مبوجب هذا العقد لدى البنك هي من نوع (ح�ساب العامل
،ل�صاحب هذا احل�ساب القيام بجميع العمليات امل�صرفية على �أجهزة ال�سحب الآيل امل�سموح بال�سحب منها ونقاط البيع فقط
 �إيداع نقدي ب�أي من فروع/  كما ال يجوز ل�صاحب احل�ساب �أي يجري عمليات �سحب،وال متنح على هذه احل�سابات دفاتر �شيكات
 وتخ�ضع هذه احل�سابات لكافة ال�شروط والأحكام املنظمة لفتح احل�سابات لدى البنك و لل�شروط،البنك �أو البنوك الأخرى
.التي ت�ضمنها هذا العقد

CUSTOMER NAME

البند الرابع ع�شر

CIVIL ID NO.

 قابل للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ما مل يخطر �أحد،مدة هذا العقد �سنة واحدة تبد�أ اعتباراً من تاريخ فتح احل�ساب
. بعدم رغبته يف جتديده قبل انتهاء مدته الأ�صلية �أو �أي مدة جمددة ب�شهر واحد على الأقل-  كتابة- الطرفني الأخر
)و يحل هذا العقد حمل �أي عقود �سابقة مربمة بني الطرفني بخ�صو�ص ذات املو�ضوع ويعترب ماعدا ذلك من عقود (�إن وجدت
.كان مل يكن

البند اخلام�س ع�شر

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي
البند ال�ساد�س ع�شر

يحق للبنك تعديل الر�سوم و العموالت او فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد احل�صول على املوافقات املطلوبه من اجلهات الرقابية
املخت�صة كما يكون للبنك احلق بتعديل ال�شروط و االحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن هذه التعديالت تدخل حيز
.التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات الرقابية ويتم الإخطارعنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
البند ال�سابع ع�شر

.حرر هذا العقد من ن�سختني لتكون لدى كل طرف ن�سخة

�إ�سم العميل

الرقم املدين

�إ�سم العميل

CUSTOMER NAME

الرقم املدين

CIVIL ID NO.

�أ�شهد على �صحة بيانات العامل وتوقيعه كما اقر انا رب العمل انني قد �أطلعت على ال�شروط واالحكام والعقد املنظم حل�ساب
.العامل باخللف وا�ستلمت ن�سخة منه وا�ستلمت ن�سخة من االقرار وتعهد وتوكيل م�صريف خا�ص حل�ساب العامل

 كما �أقر �أنني اطلعت وا�ستلمت ن�سخة من �إقرار وتعهد وتوكيل،�أقر �أنا �صاحب احل�ساب �أننى امل�ستفيد الفعلي من هذا احل�ساب
.م�صريف خا�ص حل�ساب العامل وا�ستلمت ن�سخة من ال�شروط واالحكام حل�ساب العامل

I bear witness of correct labor’s information & signature, also I, the employer confirm that I read &
understood the terms and conditions and contract for Al Amel account overleaf. I received a copy and
received a copy of the under taking letter and power of attorney for Al Amel account.

I, the account holder confirm that I am the primary beneficiary of this account, I confirm that I have
seen and received a copy of the under taking letter and power of attorney for Al Amel Account and
received a copy of the terms and conditions for Al Amel account.

APPROVED BY

اعتمد مبعرفة

Acknowledgment,
Undertaking & BANK P.O.A
for Employee Account

إقرار وتعهد وتوكيل
مصرفي خاص
لحساب العامل

I, the signatory on this from and Al Amel account holder,
have read and understand the following terms & conditions
pertinent to this form, expressly acknowledge my full cognizance
of the following:

.�أنا املوقع �صاحب احل�ساب املذكور يف النموذج
: مبا يلي- �أقر �صراحة مبعرفتي التامة

11. No interest applied on this account.
22. If no salary transferred within 6 months, the account will be
closed.
33. The Bank has all the right to close the account without
stating any reason.
44. Mailing address and contact numbers are same as my
employer,s.
55. All other general terms and conditions of opening account
with the Al Ahli Bank of Kuwait are applicable, unless
another text states otherwise for this form.
66. If I use the ATM in the branches or any off-site ATM of Al Ahli
Bank of Kuwait inside the branches and the Bank external
locations within the state of Kuwait, the Bank will not collect
any commission fees as the service is free of charge.
77. If I use the ATM of other local banks within the state of
Kuwait, including K-net machines located in several cooperatives and other key locations, I will be charged
a commission fee of 100 fils deducted from my account for
cash withdrawals and 50 fils for other services.
88. If I use any ATM deployed outside the state of Kuwait,
Al Ahli Bank of Kuwait will charge me 2 % (minimum KD 1) as
a commission fee deducted from my account in addition to
the current exchange rate of the country where the ATM is
located.
99. The Bank is entitled to charge a KD 1 fee for issuing a
replacement for lost ATM card for Al Amel account, whereas
issuing a replacement for damaged card will be free of
charge.
1010 I do hereby agree on above terms and conditions and take
full responsibility for any consequences or penalties that
may arise from the above. I also approve any change in the
commission fees or charges from Al Ahli Bank of Kuwait
according to its policies.
1111 The Bank is entitled to amend fees & commissions or add
new fees, subject to obtaining required approvals from
concerned regulatory authorities. In addition, the Bank is
entitled to amend the terms and conditions as it deems fit,
noting that these amendments shall take effect as of the
date of being approved by regulatory authorities the same
and shall be notified in the way the Bank deems fit.
1212 I do hereby authorize my employer or his deputy to collect
my account ATM card and pin number from the Bank on my
behalf without any responsibility of Bank. My signature of
this form is an acknowledgment from my side in this respect.
1313 The Customer acknowledges that the account will not be
used in Money Laundering or Terrorism Financing activities.
The customer further declares to abide by the Laws and
Regulations regarding combating Money Laundering and
Financing of Terrorism in addition to any other financial
crimes.

. ال يتم ح�ساب فوائد على هذا احل�ساب.1
. �شهور6  �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة.2
. كما يحق للبنك �إقفال هذا احل�ساب يف �أي وقت دون �إبداء الأ�سباب.3
. عنواننا و�أرقام الهواتف على نف�س عنوان و �أرقام هواتف ال�شركة و رب العمل.4
 ما مل يرد ب�ش�أنه ن�صاً خا�صاً بهذا الطلب ت�سري عليه جميع ال�شروط العامة.5
.الأخرى املطبقة لدى البنك الأهلي الكويتي لفتح احل�سابات
 يف حال ا�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل اخلا�صة بالبنك الأهلي الكويتي داخل.6
الفروع واملواقع اخلارجية التابعة للبنك الأهلي داخل دولة الكويت فان ذلك
.�سيتم جماناً وبدون �أي عموالت
 يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل التابعة لكافة البنوك.7
نت واملتوفرة-املحلية الأخرى داخل دولة الكويت مبا فيها �أجهزة �شركة كي
 فانه �ستقوم تلك البنوك با�ستقطاع عمولة من،باجلمعيات التعاونية وغريها
. فل�س للخدمات الأخرى50  فل�س لل�سحب النقدي و100 ح�سابي مقدارها
، يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل املنت�شرة خارج دولة الكويت.8
 دينار1  (بحد �أدنى%2 فانه �سيتم ا�ستقطاع عمولة من ح�سابي مقدارها
كويتي) بالإ�ضافة �إىل �سعر ال�صرف ال�ساري لدى الدولة التي مت فيها
.ا�ستعمال اجلهاز
 للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم ا�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب.9
الآيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل تالف فال ر�سوم ا�صدار
. مفرو�ضة عليها
 جميع التبعات الناجتة عن هذا الإقرار و �أحتمل-  وحدي-  و اقر بتحملي.10
 و�أي�ضا بعلمي و مبوافقتي،كافة امل�س�ؤوليات واجلزاءات التي ترتتب على ذلك
على �أي تغيري يح�صل على قيمة هذه العموالت وبح�سب �سيا�سة البنك الأهلي
.الكويتي
 يحق للبنك تعديل الر�سوم والعموالت �أو فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد.11
احل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات الرقابية املخت�صة كما يكون
للبنك احلق بتعديل ال�شروط واالحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن
هذه التعديالت تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات
.الرقابية ويتم الإخطار عنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
 �أفو�ض  �صاحب العمل �أو من ينوب عنه يف ا�ستالم بطاقة ال�سحب الآيل.12
والرقم ال�سري اخلا�صني بح�سابي من البنك ويعترب توقيعي على هذا الطلب
.�إقرارا مني بذلك مع �إخالء م�س�ؤولية البنك
 يقرالعميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل.13
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني والتعليمات املنظمة ملكافحة.الإرهاب
.جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى

Also I hereby appoint as attorney my employer, authorized on
behalf as the mentioned company as per this form, to open
an employee account in my name with Al Ahli Bank of Kuwait,
apply, receive the ATM card and its PIN code number, request
the issuance of replacement card for lost\ damaged card, and
has the right to withdraw from the account or transfer money
from it and to close the account. The attorney shall have the
right to delegate all parts or some of the above authorities to
the third party.

 امل�ؤ�س�سة املذكورة يف النموذج يف القيام/وكما �أوكل رب العمل املفو�ض عن ال�شركة
مبهمة فتح ح�ساب عامل با�سمي لدى البنك الأهلي الكويتي وطلب �إ�صدار
 بطاقة ال�سحب الآيل وا�ستالمها بالإ�ضافة �إىل ا�ستالم الرقم ال�سري اخلا�ص
 وكما له احلق بال�سحب من، تالف عند فقدانها �أو تلفها/ بها و طلب بدل فاقد
 وللوكيل احلق يف توكيل الغري يف كل،احل�ساب �أو حتويل الأموال منه و�إقفاله
.�أو بع�ض ما ذكر

The Ahli Bank of Kuwait is not liable for any consequence that
may arise.

.كما اخلي م�س�ؤولية البنك الأهلي الكويتي من �أي تبعات

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي

Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.

Preamble
Whereas Second Party, who is a client of the First Party, desires to transfer salaries of non-Kuwaiti employees into a private account
for each of them with the First Party, and as First and Second Parties to facilitate the process of opening accounts for employees of
the Second Party to transfer their salaries thereto, and based on the Cabinet’s resolution No. (1045) of 2002 issued on 2002 /10 /27
regarding the rules and regulations to deal with the personal accounts with local Banks for non-Kuwaiti employees who work for nongovernmental authorities; both Parties hereby agree upon the following:
Clause 1
The above preamble shall be deemed part and parcel hereof.
Clause 2
First Party hereby agrees to open accounts therewith for employees and workers of the Second Party in accordance with regulations
and provisions provided in the following clauses hereof.
Clause 3
Second Party shall, in writing, nominate and appoint one of its employees to perform all works, measures and procedures necessary
for execution hereof on behalf of the Second Party. In addition, such employee shall be vested with full powers to represent Second
Party before Bank, provided that, Second Party shall be fully responsible for all data, works, and procedures made by its mentioned
employee in execution hereof. For the said employee to perform works herein stipulated, First Party shall agree on the same and
approve employee’s name. Moreover, First Party is entitle to request replacement of such employee with another without expressing
reasons for such request.
Clause 4
Second Party and/ or the authorized employee shall perform all measures and procedures necessary for filling in and fulfilling
application forms of opening accounts for employees with the (“Employer”); attach documents necessary for opening such accounts
including effective original civil card and a copy thereof to the account holder, effective original passport and a copy thereof to the
account holder (making sure of attaching the page copy related to client’s name and the page relevant to data of father’s name from
the passport and residence page), a copy of effective work permit, a copy of effective trade license, a copy of effective signature
approval; fulfill signature of the account holder on the form related to opening account and which is applicable by the First Party. The
Authorized Employee shall empty the names of the Account Holders on CDs which it receives from Bank. Second Party shall solely
be liable for safety of all measures and procedures related to filling in account opening forms and validity of all what is attested by
Second Party or employee thereof including data and signatures of those who are required to open accounts in their names and
what the CDs include from data without any liability on the Bank regarding the same before the he who required to open account in
its name by a third party.
Second Party, authorized employee thereof and the officer concerned shall oblige to fulfill the Bank with all papers, documents, and
signature forms related to account that is required to be opened, at least five days before conducting any transactions on the account.
Second Party or the Authorized shall commit to receive automatic withdrawal cards and confidential numbers for account holders
which have been opened and deliver the same to workers who are account holders as-is received from the First Party in a well-closed
envelopes and the second party shall preserve records proving delivering cards and confidential numbers therewith and submit the
same to the Bank in any time when required.
Clause 5
Both Parties hereby agree that upon opening the account, employee or worker for whom the account is opened in its name shall be
solely the one who owns capacity and power to manage, withdraw and do all Bank transactions on the account without any right
for the Second Party to request any procedure, dispose, or issue any instructions concerning the opened account, which is subject to
rules, regulations and Bank customs stipulated on accounts and that are applicable with Bank including confidentiality of the Bank
to any data or information about the account to the non-owner thereof unless under a judicial ruling or order or an authorization by
the account holder itself.
Clause 6
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
Clause 7
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.

متـــهــيــــد

  يرغب يف حتويل رواتب العاملني لدية من غري الكويتيني حل�ساب خا�ص-  وهو �أحد عمالء الطرف الأول- ملا كان الطرف الثاين
 وتي�س�يرا من الطرف الأول والثاين لعملية فتح ح�س��ابات للعامل�ين لدى الطرف الثاين لتحويل،ل��كل منه��م ل��دى الطرف الأول
 ب�ش��ان قواع��د املعامل��ة2002/10/27  ال�ص��ادر بتاري��خ2002 ) ل�س��نة1045(  و ا�س��تنادا لق��رار جمل���س ال��وزراء رق��م،رواتبه��م عليه��ا
 فقد اتف��ق الطرفان،اخلا�ص��ة باحل�س��ابات ال�ش��خ�صية ل��دى البن��وك املحلي��ة للعامل�ين غ�ير الكويتي�ين يف اجله��ات غ�ير حكومي��ة
:على ما هو �آت

البند الأول

.يعتربالتمهيد املتقدم جزءاً ال يتجز�أ من هذا العقد
البند الثاين

 عل��ى فتح ح�س��ابات لديه للموظفني والعاملني ل��دى الطرف الثاين وفق��اً للنظام والأحكام-  مبوج��ب ه��ذا- واف��ق الط��رف الأول
.الوارد بيانها يف البنود التالية من هذا العقد
البند الثالث

 ويفو�ضه يف القيام بتنفيذ كافة الأعمال والإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا-  كتابة- يقوم الطرف الثاين بتعيني �أحد موظفيه
 وتكون له كافة ال�صالحيات يف متثيل الطرف الثاين �أمام البنك وعلى �أن يكون الطرف،العقد نيابة عن الطرف الثاين �شخ�صيا
،الثاين م�سئو ًال م�س�ؤولية كاملة عن كافة البيانات والأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفه املذكور تنفيذاً لهذا العقد
 كما يكون للطرف الأول،وي�شرتط لقيام املوظف املذكور بالأعمال املقررة بهذا العقد موافقة الطرف الأول واعتماده لإ�سمه
.احلق يف طلب ا�ستبدال هذا املوظف بغريه دون �إبداء الأ�سباب لهذا الطلب
البند الرابع

يقوم الطرف الثاين �أو املوظف املفو�ض  من قبله بكافة الإجراءات الالزمة لتعبئة وا�ستيفاء مناذج طلبات فتح احل�سابات
 و�إرفاق امل�ستندات الالزمة لفتح هذه احل�سابات ومن بينها البطاقة املدنية الأ�صلية �سارية-  �صاحب العمل- للعاملني لدى
 جواز �سفره الأ�صلي �ساري و�صورة عنه ل�صاحب احل�ساب (مع الت�أكد من �إرفاق �صورة ال�صفحة،و�صورة عنها ل�صاحب احل�ساب
 ون�سخة، ون�سخة من �إذن العمل �ساري، )املتعلقة ب�إ�سم العميل وال�صفحة املتعلقة ببيانات �إ�سم الأب من اجلواز و�صفحة الإقامة
  وكذلك ا�ستيفاء توقيع �صاحب احل�ساب على النموذج اخلا�ص، ون�سخة من اعتماد توقيع �ساري،من الرخ�صة التجارية �سارية
 كما يقوم املوظف املفو�ض ب�إفراغ �أ�سماء �أ�صحاب احل�سابات على �أقرا�ص مدجمة،بفتح احل�ساب واملعمول به لدى الطرف الأول
 ويكون الطرف الثاين م�سئو ًال وحده م�س�ؤولية تامة عن �سالمة كل �إجراءات تعبئة مناذج فتح.) التي يت�سلمها من البنكCD(
 احل�سابات و�صحة كل ما ي�صدق عليه هو �أو موظفه من بيانات وتوقيعات املطلوب فتح ح�سابات ب�أ�سمائهم وما تت�ضمنه الأقرا�ص
.املدجمة من بيانات ودون �أدنى م�سئولية على البنك يف ذلك قبل املطلوب فتح احل�ساب ب�إ�سمه من قبل الغري
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض من قبله واملوظف املعني مبوافاة البنك بكافة الأوراق وامل�ستندات ومناذج التوقيع اخلا�صة
.باحل�ساب املطلوب فتحه قبل �إجراء �أي معامالت على احل�ساب بخم�سة �أيام عمل على الأقل
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض با�ستالم بطاقات ال�سحب الآيل والأرقام ال�سرية لأ�صحاب احل�سابات التي مت فتحها وت�سليمها
�إىل العاملني �أ�صحاب احل�سابات كما ت�سلمها من الطرف الأول يف �أظرف حمكمة الإغالق ويحتفظ الطرف الثاين بال�سجالت
.التي تثبت ت�سليم البطاقات والأرقام ال�سرية لديه وت�سليمها �إىل البنك يف �أي وقت يتم طلبها
البند اخلام�س

 ف�إن املوظف �أو العامل املفتوح با�سمه احل�ساب يكون وحده �صاحب ال�صفة،من املتفق عليه بني الطرفني �أنه مبجرد فتح احل�ساب
 ودون �أن يكون للطرف الثاين،وال�صالحية يف �إدارة احل�ساب وال�سحب منه و�إجراء كافة العمليات امل�صرفية التي جتري عليه
 والذي يخ�ضع للقواعد والنظم والأعراف،احلق يف طلب �أي �إجراء �أو ت�صرف �أو �إ�صدار �أي تعليمات ب�ش�أن احل�ساب املفتوح
امل�صرفية املقررة ب�ش�أن احل�سابات واملعمول بها لدى البنك ومن بينها كتمان البنك لأي بيانات �أو معلومات عن احل�ساب لغري
.�صاحبه �إال مبوجب حكم �أو �أمر ق�ضائي �أو تفوي�ض من �صاحب احل�ساب نف�سه
البند ال�ساد�س

،يتقا�ضى البنك عمولة مقدارها دينار كويتي واحد عن كل عملية حتويل راتب �إىل ح�ساب كل عامل من عمال الطرف الثاين
 يف حال حتويل الراتب �إىل ح�ساب العامل وميكن تعديل،ويتم خ�صم هذه العمولة من ر�صيد ح�ساب الطرف الثاين لدى البنك
.القيمة وفقاً للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص
البند ال�سابع

للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم �إ�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب االيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل
تالف فال ر�سوم ا�صدار مفرو�ضة عليها
البند الثامن

Clause 8
Second Party shall oblige to deposit the sum equal to value of monthly salaries of employees therewith in its account with the
Bank, including value of the commission stated in the above clause, along with providing the Bank with monthly statements about
employees’ dues therewith on CDs and that are in compliance with devices and systems applicable in the Bank, at least five days
before the date defined for payment of salaries. The Bank is entitled to renew/ retain the sum for a period not exceeding five working
days before disposal for employees, in case of deposit for the sum equal to value of monthly salaries within a period less than five
working days.

يلتزم الطرف الثاين ب�إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية للعاملني لديه بح�سابه لدى البنك �شاملة قيمة العمولة
 مع تزويد البنك بك�شوف �شهرية عن م�ستحقات العاملني لدية على �أقرا�ص مدجمة ومتوافقة مع،املبينة من البند ال�سابق
 وللبنك احلق يف.الأجهزة والنظم املعمول بها لدى البنك وذلك قبل املوعد املحدد ل�صرف الرواتب بخم�سه �أيام عمل على الأقل
حجز املبلغ ملدة ال تزيد عن خم�سة �أيام عمل قبل �صرفه للعاملني يف حالة �إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية/جتديد
.خالل فرتة ال تقل عن خم�سة �أيام عمل

Clause 9
In case of existence of viruses on the CDs, then the Bank shall have the right in accounting a commission of five dinars against each CD
containing viruses that are to be cleaned, and in case of repetition for existence thereof and not cleaning the devices of the Second
Party, First party is entitled to terminate such contract and to close all employee accounts for Second Party’s employees and the value
may be amended pursuant to resolutions issued by competent entities.

 دنانري عن كل قر�ص مدمج يحتوي5 يف حال وجود فريو�سات يف الأقرا�ص املدجمة ف�إن للبنك احلق يف احت�ساب عمولة وقدرها
 فللطرف الأول احلق يف �إنهاء،على فريو�سات يتم تنظيفها ويف حال تكرار وجودها وعدم تنظيف الأجهزة التابعة للطرف الثاين
هذا العقد و�إقفال جميع ح�سابات العامل لعمال الطرف الثاين وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات
.ذات االخت�صا�ص

Clause 10

البند التا�سع

البند العا�شر

Second Party shall declare its full responsibility for data and information included in the CDs referred to in the above clause. Bank
shall not incur any liability about execution of transfers of salaries to accounts of Second Party’s employees, since the same is made
according to accounts’ numbers indicated and recorded on such CDs provided thereto by the Second Party.

 يقر الطرف الثاين مب�س�ؤوليته الكاملة عن املعلومات والبيانات التي تت�ضمنها الأقرا�ص املدجمة امل�شار �إليها يف البند ال�سابق وال
يتحمل البنك �أية م�سئولية عن تنفيذ عمليات التحويل للرواتب اىل ح�سابات عمال الطرف الثاين حيث يتم ذلك وفقا لأرقام
.احل�سابات املبينة  امل�سجلة على هذه الأقرا�ص املدجمة التي زوده بها الطرف الثاين

Clause 11
Second Party shall commit to send authorized employee thereof to the First Party (“Bank”) for receiving a printed hard copy about
entries passed by the Bank in the same day defined for depositing salaries of Second Party’s employees into their accounts, Second
Party’s non-objection on such entries within one day from date determined for receiving thereof, or non-attending of Second Party’s
representative for receiving of the same shall be deemed and considered as a declaration by the Second Party on validity of all
executed entries and Second Party shall not have the right to object any thereof.

يلتزم الطرف الثاين ب�إر�سال موظفه املفو�ض �إىل الطرف الأول “البنك” لإ�ستالم ن�سخة ورقية مطبوعة عن القيود التي مت
 ويعترب عدم �إعرتا�ض الطرف،متريرها من قبل البنك يف نف�س اليوم املحدد لإيداع رواتب عمال الطرف الثاين بح�ساباتهم
 مبثابة، �أو عدم ح�ضور ممثل الطرف الثاين ال�ستالمها،الثاين على تلك القيود خالل يوم واحد من املوعد املقرر ال�ستالمها
. وال يحق له الإعرتا�ض على �أي منها،�إقرار من الطرف الثاين ب�صحة جميع القيود املنفذة

Clause 12
Bank has the right to close any of the accounts opened therewith hereunder in any time without being under obligation to express
reasons for doing so, and the Second Party is not entitled to request closing any of such accounts unless in case of end of labor relation
by and between Second Party and the account holder.
With the proviso that; Second Party shall commit to promptly notify First Party about each and every employee among opened
accounts’ holders in case of ending services thereof for any reason along with providing the Bank proof of residence cancellation. A
commission of two dinars shall be deducted against every month for each employee in case of non-transferring the salary into the
account holder for two consecutive months or more without notifying the Bank with reasons. In addition, the Bank is entitled to
retroactively deduct the commission from Second Party’s account, as long as, the Bank is not notified with reasons and the value may
be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
The account will be closed, if the salary is not registered for a period of six months.
The Bank is entitled to close accounts in any time without expressing reasons and in case of non-updating data of (“Know your client”)
and/ or non-obligation to laws and instructions of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing.
Client shall acknowledge and confess that the account will not be used in money laundering and/ or terrorism financing. Client shall
declare its commitment to laws and instructions regulating fighting crimes of money laundering and terrorism financing and other
financial crimes.
Clause 13
Both Parties agree that the accounts opened hereunder with the Bank are called (Al- Amel Account) (employee account) and holder of
such account is allowed to do all Bank transactions on all automatic withdrawal devices which allow withdrawal (ATMs) and in all sales
points (POS) only. In addition, such accounts shall not be granted check books and the account holder may not conduct any operations
of withdrawal/ cash deposit in any branch of the Bank or of other Banks. Such accounts shall be subject to all terms and conditions and
provisions regulating opening accounts with the Bank and to terms and conditions herein contained.
Clause 14
Term hereof is one year starting as of date of opening the account and it is renewable for another same period or other same periods,
unless either party notifies in writing the other party with its desire not to renew the contract at least one month before expiry of
original duration thereof or any renewable duration.
This contract shall supersede any previous contracts concluded by and between the two parties regarding the same subject.
Otherwise contracts (if any) shall be deemed and considered as if not to be.
Clause 15
Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.
Clause 16
The Bank is entitled to amend fees & commissions or add new fees, subject to obtaining required approvals from concerned regulatory
authorities. In addition, the Bank is entitled to amend the terms and conditions as it deems fit, noting that these amendments shall
take effect as of the date of being approved by regulatory authorities the same and shall be notified in the way the Bank deems fit.
Clause 17
This contract is executed in duplicate, one copy per each party.

البند احلادي ع�شر

البند الثاين ع�شر

للبنك احلق يف �إقفال �أي ح�ساب من احل�سابات التي تفتح لديه مبوجب هذا العقد يف �أي وقت دون �أن يكون ملتزما ب�إبداء �أ�سباب
 وال يحق للطرف الثاين �أن يطلب �إقفال �أي من هذه احل�سابات �إال يف حالة انتهاء عالقة العمل بينه وبني،القيام بهذا الإجراء
.�صاحب احل�ساب
على �أن يلتزم الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول فوراً عن كل عامل لديه من �أ�صحاب احل�سابات املفتوحة اذا انتهت خدماته
 و يتم خ�صم عمولة دينارين عن كل �شهر لكل عامل يف حال عدم حتويل الراتب.لأي �سبب مع تزويد البنك ب�إثبات �إلغاء الإقامة
 كما يحق للبنك خ�صم العمولة من ح�ساب الطرف الثاين،ل�صاحب احل�ساب �شهرين متتالني �أو �أكرث دون �إخطار البنك بالأ�سباب
. وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص.ب�أثر رجعي طاملا مل يتم �إخطار البنك بالأ�سباب
. �أ�شهر6 كما �أنه �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة
�أو عدم الإلتزام/ ويف حالة عدم حتديث بيانات “�إعرف عميلك” و،للبنك احلق يف �إغالق احل�ساب يف �أي وقت بدون �إبداء �أي �سبب
.بقوانني وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني.يقر العميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل الإرهاب
.والتعليمات املنظمة ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى
البند الثالث ع�شر

 وي�سمح،)من املتفق عليه من الطرفني �أن احل�سابات التي تفتح مبوجب هذا العقد لدى البنك هي من نوع (ح�ساب العامل
،ل�صاحب هذا احل�ساب القيام بجميع العمليات امل�صرفية على �أجهزة ال�سحب الآيل امل�سموح بال�سحب منها ونقاط البيع فقط
 �إيداع نقدي ب�أي من فروع/  كما ال يجوز ل�صاحب احل�ساب �أي يجري عمليات �سحب،وال متنح على هذه احل�سابات دفاتر �شيكات
 وتخ�ضع هذه احل�سابات لكافة ال�شروط والأحكام املنظمة لفتح احل�سابات لدى البنك و لل�شروط،البنك �أو البنوك الأخرى
.التي ت�ضمنها هذا العقد

البند الرابع ع�شر

 قابل للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ما مل يخطر �أحد،مدة هذا العقد �سنة واحدة تبد�أ اعتباراً من تاريخ فتح احل�ساب
. بعدم رغبته يف جتديده قبل انتهاء مدته الأ�صلية �أو �أي مدة جمددة ب�شهر واحد على الأقل-  كتابة- الطرفني الأخر
)و يحل هذا العقد حمل �أي عقود �سابقة مربمة بني الطرفني بخ�صو�ص ذات املو�ضوع ويعترب ماعدا ذلك من عقود (�إن وجدت
.كان مل يكن

البند اخلام�س ع�شر

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي
البند ال�ساد�س ع�شر

يحق للبنك تعديل الر�سوم و العموالت او فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد احل�صول على املوافقات املطلوبه من اجلهات الرقابية
املخت�صة كما يكون للبنك احلق بتعديل ال�شروط و االحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن هذه التعديالت تدخل حيز
.التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات الرقابية ويتم الإخطارعنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
البند ال�سابع ع�شر

.حرر هذا العقد من ن�سختني لتكون لدى كل طرف ن�سخة

Acknowledgment,
Undertaking & BANK P.O.A
for Employee Account
I, the signatory on this from and Al Amel account holder,
have read and understand the following terms & conditions
pertinent to this form, expressly acknowledge my full cognizance
of the following:
11. No interest applied on this account.
22. If no salary transferred within 6 months, the account will be
closed.
33. The Bank has all the right to close the account without
stating any reason.
44. Mailing address and contact numbers are same as my
employer,s.
55. All other general terms and conditions of opening account
with the Al Ahli Bank of Kuwait are applicable, unless
another text states otherwise for this form.
66. If I use the ATM in the branches or any off-site ATM of Al Ahli
Bank of Kuwait inside the branches and the Bank external
locations within the state of Kuwait, the Bank will not collect
any commission fees as the service is free of charge.
77. If I use the ATM of other local banks within the state of
Kuwait, including K-net machines located in several cooperatives and other key locations, I will be charged
a commission fee of 100 fils deducted from my account for
cash withdrawals and 50 fils for other services.
88. If I use any ATM deployed outside the state of Kuwait,
Al Ahli Bank of Kuwait will charge me 2 % (minimum KD 1) as
a commission fee deducted from my account in addition to
the current exchange rate of the country where the ATM is
located.
99. The Bank is entitled to charge a KD 1 fee for issuing a
replacement for lost ATM card for Al Amel account, whereas
issuing a replacement for damaged card will be free of
charge.
1010 I do hereby agree on above terms and conditions and take
full responsibility for any consequences or penalties that
may arise from the above. I also approve any change in the
commission fees or charges from Al Ahli Bank of Kuwait
according to its policies.
1111 The Bank is entitled to amend fees & commissions or add
new fees, subject to obtaining required approvals from
concerned regulatory authorities. In addition, the Bank is
entitled to amend the terms and conditions as it deems fit,
noting that these amendments shall take effect as of the
date of being approved by regulatory authorities the same
and shall be notified in the way the Bank deems fit.
1212 I do hereby authorize my employer or his deputy to collect
my account ATM card and pin number from the Bank on my
behalf without any responsibility of Bank. My signature of
this form is an acknowledgment from my side in this respect.
1313 The Customer acknowledges that the account will not be
used in Money Laundering or Terrorism Financing activities.
The customer further declares to abide by the Laws and
Regulations regarding combating Money Laundering and
Financing of Terrorism in addition to any other financial
crimes.

إقرار وتعهد وتوكيل
مصرفي خاص
لحساب العامل
.�أنا املوقع �صاحب احل�ساب املذكور يف النموذج
: مبا يلي- �أقر �صراحة مبعرفتي التامة
. ال يتم ح�ساب فوائد على هذا احل�ساب.1
. �شهور6  �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة.2
. كما يحق للبنك �إقفال هذا احل�ساب يف �أي وقت دون �إبداء الأ�سباب.3
. عنواننا و�أرقام الهواتف على نف�س عنوان و �أرقام هواتف ال�شركة و رب العمل.4
 ما مل يرد ب�ش�أنه ن�صاً خا�صاً بهذا الطلب ت�سري عليه جميع ال�شروط العامة.5
.الأخرى املطبقة لدى البنك الأهلي الكويتي لفتح احل�سابات
 يف حال ا�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل اخلا�صة بالبنك الأهلي الكويتي داخل.6
الفروع واملواقع اخلارجية التابعة للبنك الأهلي داخل دولة الكويت فان ذلك
.�سيتم جماناً وبدون �أي عموالت
 يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل التابعة لكافة البنوك.7
نت واملتوفرة-املحلية الأخرى داخل دولة الكويت مبا فيها �أجهزة �شركة كي
 فانه �ستقوم تلك البنوك با�ستقطاع عمولة من،باجلمعيات التعاونية وغريها
. فل�س للخدمات الأخرى50  فل�س لل�سحب النقدي و100 ح�سابي مقدارها
، يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل املنت�شرة خارج دولة الكويت.8
 دينار1  (بحد �أدنى%2 فانه �سيتم ا�ستقطاع عمولة من ح�سابي مقدارها
كويتي) بالإ�ضافة �إىل �سعر ال�صرف ال�ساري لدى الدولة التي مت فيها
.ا�ستعمال اجلهاز
 للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم ا�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب.9
الآيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل تالف فال ر�سوم ا�صدار
. مفرو�ضة عليها
 جميع التبعات الناجتة عن هذا الإقرار و �أحتمل-  وحدي-  و اقر بتحملي.10
 و�أي�ضا بعلمي و مبوافقتي،كافة امل�س�ؤوليات واجلزاءات التي ترتتب على ذلك
على �أي تغيري يح�صل على قيمة هذه العموالت وبح�سب �سيا�سة البنك الأهلي
.الكويتي
 يحق للبنك تعديل الر�سوم والعموالت �أو فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد.11
احل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات الرقابية املخت�صة كما يكون
للبنك احلق بتعديل ال�شروط واالحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن
هذه التعديالت تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات
.الرقابية ويتم الإخطار عنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
 �أفو�ض �صاحب العمل �أو من ينوب عنه يف ا�ستالم بطاقة ال�سحب الآيل.12
والرقم ال�سري اخلا�صني بح�سابي من البنك ويعترب توقيعي على هذا الطلب
.�إقرارا مني بذلك مع �إخالء م�س�ؤولية البنك
 يقرالعميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل.13
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني والتعليمات املنظمة ملكافحة.الإرهاب
.جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى

Also I hereby appoint as attorney my employer, authorized on
behalf as the mentioned company as per this form, to open
an employee account in my name with Al Ahli Bank of Kuwait,
apply, receive the ATM card and its PIN code number, request
the issuance of replacement card for lost\ damaged card, and
has the right to withdraw from the account or transfer money
from it and to close the account. The attorney shall have the
right to delegate all parts or some of the above authorities to
the third party.

 امل�ؤ�س�سة املذكورة يف النموذج يف القيام/وكما �أوكل رب العمل املفو�ض عن ال�شركة
مبهمة فتح ح�ساب عامل با�سمي لدى البنك الأهلي الكويتي وطلب �إ�صدار
 بطاقة ال�سحب الآيل وا�ستالمها بالإ�ضافة �إىل ا�ستالم الرقم ال�سري اخلا�ص
 وكما له احلق بال�سحب من، تالف عند فقدانها �أو تلفها/ بها و طلب بدل فاقد
 وللوكيل احلق يف توكيل الغري يف كل،احل�ساب �أو حتويل الأموال منه و�إقفاله
.�أو بع�ض ما ذكر

The Ahli Bank of Kuwait is not liable for any consequence that
may arise.

.كما اخلي م�س�ؤولية البنك الأهلي الكويتي من �أي تبعات

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي

Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.

Preamble
Whereas Second Party, who is a client of the First Party, desires to transfer salaries of non-Kuwaiti employees into a private account
for each of them with the First Party, and as First and Second Parties to facilitate the process of opening accounts for employees of
the Second Party to transfer their salaries thereto, and based on the Cabinet’s resolution No. (1045) of 2002 issued on 2002 /10 /27
regarding the rules and regulations to deal with the personal accounts with local Banks for non-Kuwaiti employees who work for nongovernmental authorities; both Parties hereby agree upon the following:
Clause 1
The above preamble shall be deemed part and parcel hereof.
Clause 2
First Party hereby agrees to open accounts therewith for employees and workers of the Second Party in accordance with regulations
and provisions provided in the following clauses hereof.
Clause 3
Second Party shall, in writing, nominate and appoint one of its employees to perform all works, measures and procedures necessary
for execution hereof on behalf of the Second Party. In addition, such employee shall be vested with full powers to represent Second
Party before Bank, provided that, Second Party shall be fully responsible for all data, works, and procedures made by its mentioned
employee in execution hereof. For the said employee to perform works herein stipulated, First Party shall agree on the same and
approve employee’s name. Moreover, First Party is entitle to request replacement of such employee with another without expressing
reasons for such request.
Clause 4
Second Party and/ or the authorized employee shall perform all measures and procedures necessary for filling in and fulfilling
application forms of opening accounts for employees with the (“Employer”); attach documents necessary for opening such accounts
including effective original civil card and a copy thereof to the account holder, effective original passport and a copy thereof to the
account holder (making sure of attaching the page copy related to client’s name and the page relevant to data of father’s name from
the passport and residence page), a copy of effective work permit, a copy of effective trade license, a copy of effective signature
approval; fulfill signature of the account holder on the form related to opening account and which is applicable by the First Party. The
Authorized Employee shall empty the names of the Account Holders on CDs which it receives from Bank. Second Party shall solely
be liable for safety of all measures and procedures related to filling in account opening forms and validity of all what is attested by
Second Party or employee thereof including data and signatures of those who are required to open accounts in their names and
what the CDs include from data without any liability on the Bank regarding the same before the he who required to open account in
its name by a third party.
Second Party, authorized employee thereof and the officer concerned shall oblige to fulfill the Bank with all papers, documents, and
signature forms related to account that is required to be opened, at least five days before conducting any transactions on the account.
Second Party or the Authorized shall commit to receive automatic withdrawal cards and confidential numbers for account holders
which have been opened and deliver the same to workers who are account holders as-is received from the First Party in a well-closed
envelopes and the second party shall preserve records proving delivering cards and confidential numbers therewith and submit the
same to the Bank in any time when required.
Clause 5
Both Parties hereby agree that upon opening the account, employee or worker for whom the account is opened in its name shall be
solely the one who owns capacity and power to manage, withdraw and do all Bank transactions on the account without any right
for the Second Party to request any procedure, dispose, or issue any instructions concerning the opened account, which is subject to
rules, regulations and Bank customs stipulated on accounts and that are applicable with Bank including confidentiality of the Bank
to any data or information about the account to the non-owner thereof unless under a judicial ruling or order or an authorization by
the account holder itself.
Clause 6
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
Clause 7
The Bank shall receive a commission of only ONE Kuwaiti dinar (K.D 1) for each and every transfer of salary to the account of each
worker of the Second Party, and such commission shall be deducted from Second Party’s account balance with the Bank in case of
transferring salary to worker’s account and the value may be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
Clause 8
Second Party shall oblige to deposit the sum equal to value of monthly salaries of employees therewith in its account with the
Bank, including value of the commission stated in the above clause, along with providing the Bank with monthly statements about
employees’ dues therewith on CDs and that are in compliance with devices and systems applicable in the Bank, at least five days
before the date defined for payment of salaries. The Bank is entitled to renew/ retain the sum for a period not exceeding five working
days before disposal for employees, in case of deposit for the sum equal to value of monthly salaries within a period less than five
working days.
Clause 9
In case of existence of viruses on the CDs, then the Bank shall have the right in accounting a commission of five dinars against each CD
containing viruses that are to be cleaned, and in case of repetition for existence thereof and not cleaning the devices of the Second
Party, First party is entitled to terminate such contract and to close all employee accounts for Second Party’s employees and the value
may be amended pursuant to resolutions issued by competent entities.
Clause 10

متـــهــيــــد

  يرغب يف حتويل رواتب العاملني لدية من غري الكويتيني حل�ساب خا�ص-  وهو �أحد عمالء الطرف الأول- ملا كان الطرف الثاين
 وتي�س�يرا من الطرف الأول والثاين لعملية فتح ح�س��ابات للعامل�ين لدى الطرف الثاين لتحويل،ل��كل منه��م ل��دى الطرف الأول
 ب�ش��ان قواع��د املعامل��ة2002/10/27  ال�ص��ادر بتاري��خ2002 ) ل�س��نة1045(  و ا�س��تنادا لق��رار جمل���س ال��وزراء رق��م،رواتبه��م عليه��ا
 فقد اتف��ق الطرفان،اخلا�ص��ة باحل�س��ابات ال�ش��خ�صية ل��دى البن��وك املحلي��ة للعامل�ين غ�ير الكويتي�ين يف اجله��ات غ�ير حكومي��ة
:على ما هو �آت

البند الأول

.يعتربالتمهيد املتقدم جزءاً ال يتجز�أ من هذا العقد

البند الثاين

 عل��ى فتح ح�س��ابات لديه للموظفني والعاملني ل��دى الطرف الثاين وفق��اً للنظام والأحكام-  مبوج��ب ه��ذا- واف��ق الط��رف الأول
.الوارد بيانها يف البنود التالية من هذا العقد
البند الثالث

 ويفو�ضه يف القيام بتنفيذ كافة الأعمال والإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا-  كتابة- يقوم الطرف الثاين بتعيني �أحد موظفيه
 وتكون له كافة ال�صالحيات يف متثيل الطرف الثاين �أمام البنك وعلى �أن يكون الطرف،العقد نيابة عن الطرف الثاين �شخ�صيا
،الثاين م�سئو ًال م�س�ؤولية كاملة عن كافة البيانات والأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفه املذكور تنفيذاً لهذا العقد
 كما يكون للطرف الأول،وي�شرتط لقيام املوظف املذكور بالأعمال املقررة بهذا العقد موافقة الطرف الأول واعتماده لإ�سمه
.احلق يف طلب ا�ستبدال هذا املوظف بغريه دون �إبداء الأ�سباب لهذا الطلب
البند الرابع

يقوم الطرف الثاين �أو املوظف املفو�ض  من قبله بكافة الإجراءات الالزمة لتعبئة وا�ستيفاء مناذج طلبات فتح احل�سابات
 و�إرفاق امل�ستندات الالزمة لفتح هذه احل�سابات ومن بينها البطاقة املدنية الأ�صلية �سارية-  �صاحب العمل- للعاملني لدى
 جواز �سفره الأ�صلي �ساري و�صورة عنه ل�صاحب احل�ساب (مع الت�أكد من �إرفاق �صورة ال�صفحة،و�صورة عنها ل�صاحب احل�ساب
 ون�سخة، ون�سخة من �إذن العمل �ساري، )املتعلقة ب�إ�سم العميل وال�صفحة املتعلقة ببيانات �إ�سم الأب من اجلواز و�صفحة الإقامة
  وكذلك ا�ستيفاء توقيع �صاحب احل�ساب على النموذج اخلا�ص، ون�سخة من اعتماد توقيع �ساري،من الرخ�صة التجارية �سارية
 كما يقوم املوظف املفو�ض ب�إفراغ �أ�سماء �أ�صحاب احل�سابات على �أقرا�ص مدجمة،بفتح احل�ساب واملعمول به لدى الطرف الأول
 ويكون الطرف الثاين م�سئو ًال وحده م�س�ؤولية تامة عن �سالمة كل �إجراءات تعبئة مناذج فتح.) التي يت�سلمها من البنكCD(
 احل�سابات و�صحة كل ما ي�صدق عليه هو �أو موظفه من بيانات وتوقيعات املطلوب فتح ح�سابات ب�أ�سمائهم وما تت�ضمنه الأقرا�ص
.املدجمة من بيانات ودون �أدنى م�سئولية على البنك يف ذلك قبل املطلوب فتح احل�ساب ب�إ�سمه من قبل الغري
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض من قبله واملوظف املعني مبوافاة البنك بكافة الأوراق وامل�ستندات ومناذج التوقيع اخلا�صة
.باحل�ساب املطلوب فتحه قبل �إجراء �أي معامالت على احل�ساب بخم�سة �أيام عمل على الأقل
ويلتزم الطرف الثاين �أو املفو�ض با�ستالم بطاقات ال�سحب الآيل والأرقام ال�سرية لأ�صحاب احل�سابات التي مت فتحها وت�سليمها
�إىل العاملني �أ�صحاب احل�سابات كما ت�سلمها من الطرف الأول يف �أظرف حمكمة الإغالق ويحتفظ الطرف الثاين بال�سجالت
.التي تثبت ت�سليم البطاقات والأرقام ال�سرية لديه وت�سليمها �إىل البنك يف �أي وقت يتم طلبها
البند اخلام�س

 ف�إن املوظف �أو العامل املفتوح با�سمه احل�ساب يكون وحده �صاحب ال�صفة،من املتفق عليه بني الطرفني �أنه مبجرد فتح احل�ساب
 ودون �أن يكون للطرف الثاين،وال�صالحية يف �إدارة احل�ساب وال�سحب منه و�إجراء كافة العمليات امل�صرفية التي جتري عليه
 والذي يخ�ضع للقواعد والنظم والأعراف،احلق يف طلب �أي �إجراء �أو ت�صرف �أو �إ�صدار �أي تعليمات ب�ش�أن احل�ساب املفتوح
امل�صرفية املقررة ب�ش�أن احل�سابات واملعمول بها لدى البنك ومن بينها كتمان البنك لأي بيانات �أو معلومات عن احل�ساب لغري
.�صاحبه �إال مبوجب حكم �أو �أمر ق�ضائي �أو تفوي�ض من �صاحب احل�ساب نف�سه
البند ال�ساد�س

،يتقا�ضى البنك عمولة مقدارها دينار كويتي واحد عن كل عملية حتويل راتب �إىل ح�ساب كل عامل من عمال الطرف الثاين
 يف حال حتويل الراتب �إىل ح�ساب العامل وميكن تعديل،ويتم خ�صم هذه العمولة من ر�صيد ح�ساب الطرف الثاين لدى البنك
.القيمة وفقاً للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاين ب�إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية للعاملني لديه بح�سابه لدى البنك �شاملة قيمة العمولة
 مع تزويد البنك بك�شوف �شهرية عن م�ستحقات العاملني لدية على �أقرا�ص مدجمة ومتوافقة مع،املبينة من البند ال�سابق
 وللبنك احلق يف.الأجهزة والنظم املعمول بها لدى البنك وذلك قبل املوعد املحدد ل�صرف الرواتب بخم�سه �أيام عمل على الأقل
حجز املبلغ ملدة ال تزيد عن خم�سة �أيام عمل قبل �صرفه للعاملني يف حالة �إيداع املبلغ املعادل لقيمة الرواتب ال�شهرية/جتديد
.خالل فرتة ال تقل عن خم�سة �أيام عمل

البند التا�سع

 دنانري عن كل قر�ص مدمج يحتوي5 يف حال وجود فريو�سات يف الأقرا�ص املدجمة ف�إن للبنك احلق يف احت�ساب عمولة وقدرها
 فللطرف الأول احلق يف �إنهاء،على فريو�سات يتم تنظيفها ويف حال تكرار وجودها وعدم تنظيف الأجهزة التابعة للطرف الثاين
هذا العقد و�إقفال جميع ح�سابات العامل لعمال الطرف الثاين وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات
.ذات االخت�صا�ص
البند العا�شر

 يقر الطرف الثاين مب�س�ؤوليته الكاملة عن املعلومات والبيانات التي تت�ضمنها الأقرا�ص املدجمة امل�شار �إليها يف البند ال�سابق وال
يتحمل البنك �أية م�سئولية عن تنفيذ عمليات التحويل للرواتب اىل ح�سابات عمال الطرف الثاين حيث يتم ذلك وفقا لأرقام
.احل�سابات املبينة  امل�سجلة على هذه الأقرا�ص املدجمة التي زوده بها الطرف الثاين

Clause 11
Second Party shall commit to send authorized employee thereof to the First Party (“Bank”) for receiving a printed hard copy about
entries passed by the Bank in the same day defined for depositing salaries of Second Party’s employees into their accounts, Second
Party’s non-objection on such entries within one day from date determined for receiving thereof, or non-attending of Second Party’s
representative for receiving of the same shall be deemed and considered as a declaration by the Second Party on validity of all
executed entries and Second Party shall not have the right to object any thereof.

يلتزم الطرف الثاين ب�إر�سال موظفه املفو�ض �إىل الطرف الأول “البنك” لإ�ستالم ن�سخة ورقية مطبوعة عن القيود التي مت
 ويعترب عدم �إعرتا�ض الطرف،متريرها من قبل البنك يف نف�س اليوم املحدد لإيداع رواتب عمال الطرف الثاين بح�ساباتهم
 مبثابة، �أو عدم ح�ضور ممثل الطرف الثاين ال�ستالمها،الثاين على تلك القيود خالل يوم واحد من املوعد املقرر ال�ستالمها
. وال يحق له الإعرتا�ض على �أي منها،�إقرار من الطرف الثاين ب�صحة جميع القيود املنفذة

Clause 13
Both Parties agree that the accounts opened hereunder with the Bank are called (Al- Amel Account) (employee account) and holder of
such account is allowed to do all Bank transactions on all automatic withdrawal devices which allow withdrawal (ATMs) and in all sales
points (POS) only. In addition, such accounts shall not be granted check books and the account holder may not conduct any operations
of withdrawal/ cash deposit in any branch of the Bank or of other Banks. Such accounts shall be subject to all terms and conditions and
provisions regulating opening accounts with the Bank and to terms and conditions herein contained.
Clause 14
Term hereof is one year starting as of date of opening the account and it is renewable for another same period or other same periods,
unless either party notifies in writing the other party with its desire not to renew the contract at least one month before expiry of
original duration thereof or any renewable duration.
This contract shall supersede any previous contracts concluded by and between the two parties regarding the same subject.
Otherwise contracts (if any) shall be deemed and considered as if not to be.
Clause 15
Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.
Clause 16
The Bank is entitled to amend fees & commissions or add new fees, subject to obtaining required approvals from concerned regulatory
authorities. In addition, the Bank is entitled to amend the terms and conditions as it deems fit, noting that these amendments shall
take effect as of the date of being approved by regulatory authorities the same and shall be notified in the way the Bank deems fit.
Clause 17
This contract is executed in duplicate, one copy per each party.

FATCA and Common Reporting Standards Self-Certification form (Individual Customers)
Section (A): Please answer the following questions:
Questions:

NO / ال

YES / نعم

1 - Are you a US Person?*1
* If the answer is (yes) please provide a W- 9
form and your Tax Payer Identification
Number (US TIN) *2

: يرجى الإجابة على الأ�سئلة التالية:)الق�سم (�أ
:الأ�سئلة
1* هل �أنت �شخ�ص �أمريكي؟-1
* �إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويد منوذج
9-W .والرقم ال�ضريبي اخلا�ص بدافع ال�ضرائب الأمريكية
.ورقم التعريف ال�ضريبي2*)US TIN(
 جن�سية �أمريكية؟/ هل لديك جواز �سفر-2

2 - Are you holding a US passport / nationality?

 هل �أنت من مواليد الواليات املتحدة الأمريكية؟-3

3 - Is your country of birth the US?

3*  هل لديك �إقامة يف الواليات املتحدة الأمريكية لأغرا�ض ال�ضريبة ؟-4

4 - Any residency in the US for tax purposes? * 3

 هل قمت ب�إن�شاء �أو لديك تعليمات ثابتة بتحويل �أية مبالغ للواليات املتحدة الأمريكية ؟- 5

5 - Have you created / initiated standing order instructions to transfer funds to US?

تفوي�ض ل�شخ�ص لديه عنوان بالواليات املتحدة الأمريكية؟/ هل قمت مبنح توكيل-6

6 - Do you have any Power of Attorney to a person with a US address?

 هل �أنت مقيم لأغرا�ض ال�ضريبة يف دولة غري دولة الكويت؟-7

7 - Are you a tax resident of a country other than KUWAIT?

3* .) يرجى اكمال الق�سم (ب،اذا كانت الإجابة بنعم

If yes, please complete section (B) *3

Section (B): Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification
Number or Functional equivalent (“TIN”)

 دولة الإقامة لأغرا�ض ال�ضريبة ورقم التعريف ال�ضريبي:)الق�سم (ب
بلد اال�إقامة اخلا�ضعة لل�ضريبة

Country of tax residence

4*رقم التعريف ال�ضريبي

Taxpayer Identification Number*4
If no Taxpayer Identification Number available, choose Reason A, B or C as per the below Table and explain why you
are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.

 مع �شرح �سبب عدم، يف حال عدم توفر رقم التعريف ال�ضريبي يرجى اختيار ال�سبب (�أ) �أو (ب) �أو (ج) كما هو مو�ضح باجلدول �أدناه
.)القدرة يف احل�صول على رقم تعريف ال�ضريبة يف حال اختيار ال�سبب(ب

Reason A
The country/jurisdiction where the Account
Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.

)ال�سبب (�أ

.عدم �إ�صدار رقم التعريف ال�ضريبي يف الدولة التي يكون �صاحب احل�ساب ملزم ًا بدفع ال�ضريبة فيها

)ال�سبب (ب

Reason B
The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain in why you are unable
to obtain a TIN if you selected Reason B above).

.عدم متكن �صاحب احل�ساب من احل�صول على رقم التعريف ال�ضريبي
.) يرجى �شرح �سبب عدم القدرة يف احل�صول على رقم تعريف ال�ضريبة يف اجلدول �أدناه،(يف حال مت اختيار هذا ال�سبب

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).

.رقم التعريف ال�ضريبي غري مطلوب
.) قم باختيار هذا ال�سبب فقط يف حال كان القانون املحلي ال يتطلب احل�صول على رقم تعريف �ضريبي �صادر عن تلك الدولة:(مالحظة

البند ال�سابع

للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم �إ�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب االيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل
تالف فال ر�سوم ا�صدار مفرو�ضة عليها

Second Party shall declare its full responsibility for data and information included in the CDs referred to in the above clause. Bank
shall not incur any liability about execution of transfers of salaries to accounts of Second Party’s employees, since the same is made
according to accounts’ numbers indicated and recorded on such CDs provided thereto by the Second Party.

Clause 12
Bank has the right to close any of the accounts opened therewith hereunder in any time without being under obligation to express
reasons for doing so, and the Second Party is not entitled to request closing any of such accounts unless in case of end of labor relation
by and between Second Party and the account holder.
With the proviso that; Second Party shall commit to promptly notify First Party about each and every employee among opened
accounts’ holders in case of ending services thereof for any reason along with providing the Bank proof of residence cancellation. A
commission of two dinars shall be deducted against every month for each employee in case of non-transferring the salary into the
account holder for two consecutive months or more without notifying the Bank with reasons. In addition, the Bank is entitled to
retroactively deduct the commission from Second Party’s account, as long as, the Bank is not notified with reasons and the value may
be amended pursuant to resolutions issued by competent authorities.
The account will be closed, if the salary is not registered for a period of six months.
The Bank is entitled to close accounts in any time without expressing reasons and in case of non-updating data of (“Know your client”)
and/ or non-obligation to laws and instructions of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing.
Client shall acknowledge and confess that the account will not be used in money laundering and/ or terrorism financing. Client shall
declare its commitment to laws and instructions regulating fighting crimes of money laundering and terrorism financing and other
financial crimes.

نموذج معلومات العميل ألغراض قانون اإلمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
)ومعايير اإلبالغ المشترك (العمالء األفراد

البند احلادي ع�شر

البند الثاين ع�شر

للبنك احلق يف �إقفال �أي ح�ساب من احل�سابات التي تفتح لديه مبوجب هذا العقد يف �أي وقت دون �أن يكون ملتزما ب�إبداء �أ�سباب
 وال يحق للطرف الثاين �أن يطلب �إقفال �أي من هذه احل�سابات �إال يف حالة انتهاء عالقة العمل بينه وبني،القيام بهذا الإجراء
.�صاحب احل�ساب
على �أن يلتزم الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول فوراً عن كل عامل لديه من �أ�صحاب احل�سابات املفتوحة اذا انتهت خدماته
 و يتم خ�صم عمولة دينارين عن كل �شهر لكل عامل يف حال عدم حتويل الراتب.لأي �سبب مع تزويد البنك ب�إثبات �إلغاء الإقامة
 كما يحق للبنك خ�صم العمولة من ح�ساب الطرف الثاين،ل�صاحب احل�ساب �شهرين متتالني �أو �أكرث دون �إخطار البنك بالأ�سباب
. وميكن تعديل القيمة وفقا للقرارات التي ت�صدر عن اجلهات ذات االخت�صا�ص.ب�أثر رجعي طاملا مل يتم �إخطار البنك بالأ�سباب
. �أ�شهر6 كما �أنه �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة
�أو عدم الإلتزام/ ويف حالة عدم حتديث بيانات “�إعرف عميلك” و،للبنك احلق يف �إغالق احل�ساب يف �أي وقت بدون �إبداء �أي �سبب
.بقوانني وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني.يقر العميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل الإرهاب
.والتعليمات املنظمة ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى
البند الثالث ع�شر

 وي�سمح،)من املتفق عليه من الطرفني �أن احل�سابات التي تفتح مبوجب هذا العقد لدى البنك هي من نوع (ح�ساب العامل
،ل�صاحب هذا احل�ساب القيام بجميع العمليات امل�صرفية على �أجهزة ال�سحب الآيل امل�سموح بال�سحب منها ونقاط البيع فقط
 �إيداع نقدي ب�أي من فروع/  كما ال يجوز ل�صاحب احل�ساب �أي يجري عمليات �سحب،وال متنح على هذه احل�سابات دفاتر �شيكات
 وتخ�ضع هذه احل�سابات لكافة ال�شروط والأحكام املنظمة لفتح احل�سابات لدى البنك و لل�شروط،البنك �أو البنوك الأخرى
.التي ت�ضمنها هذا العقد

البند الرابع ع�شر

 قابل للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ما مل يخطر �أحد،مدة هذا العقد �سنة واحدة تبد�أ اعتباراً من تاريخ فتح احل�ساب
. بعدم رغبته يف جتديده قبل انتهاء مدته الأ�صلية �أو �أي مدة جمددة ب�شهر واحد على الأقل-  كتابة- الطرفني الأخر
)و يحل هذا العقد حمل �أي عقود �سابقة مربمة بني الطرفني بخ�صو�ص ذات املو�ضوع ويعترب ماعدا ذلك من عقود (�إن وجدت
.كان مل يكن

البند اخلام�س ع�شر

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي
البند ال�ساد�س ع�شر

يحق للبنك تعديل الر�سوم و العموالت او فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد احل�صول على املوافقات املطلوبه من اجلهات الرقابية
املخت�صة كما يكون للبنك احلق بتعديل ال�شروط و االحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن هذه التعديالت تدخل حيز
.التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات الرقابية ويتم الإخطارعنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
البند ال�سابع ع�شر

.حرر هذا العقد من ن�سختني لتكون لدى كل طرف ن�سخة

)ال�سبب (ج

 الإف�صاح و التوقيع:)الق�سم (ج

Section (C): Certiﬁcation / Declaration
1- Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and
to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.
2- I agree to provide a copy of this form, or use and disclose the information mentioned
above to any third party, or any competent authority responsible for the institution FATCA
compliance.
3- I am the individual that is the beneﬁcial owner (or am authorized to sign for the individual
that is the beneﬁcial owner) of all the income to which this form is related.
4- I understand and agree that on speciﬁc request from any relevant tax authorities or any
party authorized to audit or conduct a similar control for tax purposes, the information
contained in this form and/or a copy of this form can be disclosed to such tax authorities
or such a party.
5- I undertake to advise Al Ahli Bank of Kuwait within 30 days of any change in circumstances
which affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the
information contained herein to become incorrect, and to provide Al Ahli Bank of Kuwait
with a suitably updated self-certification and declaration within 90 days of such a change
in circumstances.

 �أ�ؤكد قيامي. �أخذ ًا بعني االعتبار العواقب القانونية الناجتة عن تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو مغلوطة �أو غري كاملة-1
.مبراجعة جميع البيانات واملعلومات املقدمة �أعاله و�أن جميع املعلومات �صحيحة ودقيقة وكاملة
 �أو ا�ستخدام املعلومات �أعاله والإف�صاح عنها لأي طرف �أو �أية جهة معنية، �أوافق على تقدمي ن�سخة من هذا النموذج-2
.بالتدقيق �أو الرقابة على التزام امل�ؤ�س�سة بقانون (فاتكا) ومعايري الإبالغ امل�شرتك
.�أقرر �أنني امل�ستفيد الوحيد (�أو املفو�ض بالتوقيع نيابة عن ال�شخ�ص امل�ستفيد) من �إجمايل الدخل املتعلق بهذه الإ�ستمارة- 3
 �أقر و�أوافق على �أنه يف حالة ورود �أي �إ�ستف�سارات حول �إلتزامي مبتطلبات قانون (فاتكا) �أومعايري الإبالغ امل�شرتك-4
)ف�إنه ميكن تقدمي وا�ستخدام املعلومات املتعلقة بح�سابي مبا يت�ضمن (معلومات عن ر�صيد احل�ساب والدفعات امل�ستلمة
 الأطراف �إر�سال هذه املعلومات للجهات/ و�أنه ميكن لهذه اجلهات،�إلى اجلهات ال�ضريبية �أو الأطراف ذات ال�صلة
. واملذكورة �أعاله،ال�ضريبية يف الدول التي تخ�ضع �إقامتي فيها لل�ضريبة
 يوم ب�أي تغيري يف الظروف التي من املمكن �أن ت�ؤثر على حالة بلد30  �أتعهد ب�أن �أبلغ البنك الأهلي الكويتي خالل-5
ال�ضريبة لل�شخ�ص املو�ضح يف هذا النموذج �أو التي ت�ؤدي الى ان ت�صبح املعلومات املقدمة يف هذا النموذج غري
. يوم من ذلك التغيري90  و�أن �أقدم منوذج �إقرار �ضريبي ذاتي حمدث �إلى البنك الأهلي الكويتي خالل،�صحيحة

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

........................................................................................................... :الإ�سم

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

......................................................................................................... :التوقيع

Date: ......................................................................................................

......................................................................................................... :التاريخ

FOR BANK USE ONLY

Signature (s) verified by: ........................................................................
Definitions
1- The term “US Person” means a US citizen or resident individual, a partnership or
corporation organized in the United States or under the laws of the United States or
any state thereof, a trust (i) a court within the United States would have authority under
applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding
administration of the trust, and (ii) one or more US persons have the authority to control
all substantial decisions of the trust , or an estate of a decedent that is a citizen or resident
of the United States. This subparagraph 1 (aa) shall be interpreted in accordance with US
Internal Revenue Code.
2- US TIN: Taxpayer Identification Number of a US federal tax payer.
3- Tax residency: Resident in a country or subject to the tax laws enforced in the country for
any reason other than the residency, which enforces / requires the person to pay taxes
without necessarily holding the country’s nationality.
4- Taxpayer Identification Number (TIN): A number issued to individuals and organizations to
track tax obligations and payments that they make.

Authorized by: ............................................................................................

تعريفات
 �أو �شركة ت�ضامن �أو �شركة مت �إن�شا�ؤها �أو، يعني فرد ًا مواطن ًا �أمريكي ًا �أو مقيم يف الواليات املتحدة: ال�شخ�ص الأمريكي.1
” �إذا كان للق�ضاءTrusts“  ال�صناديق.تنظيمها يف الواليات املتحدة �أو حتت قوانني الواليات املتحدة �أو �أي والية منها
يف الواليات املتحدة �سلطة عليه مبوجب قوانني الواليات الأمريكية لتقدمي الطلبات �أو الأحكام املخت�صة بكافة الق�ضايا
) �شخ�ص �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الأمريكيني لديهم ال�سلطة للتحكم بكافة القراراتii(  �أو،املتعلقة ب�إدارة ال�صندوق
) يجب �أن تف�سر وفق ًا لقانون الوالياتaa( 1  هذه الفقرة الفرعية. �أو تركه ملواطن �أو مقيم �أمريكي،املهمة لل�صندوق
.املتحدة للإيرادات الداخلية
. تعني رقم التعريف ال�ضريبي لدافع ال�ضرائب الفدرالية الأمريكية:US TIN .2
 تعني الإقامة يف دولة �أو اخل�ضوع لقوانينها ال�ضريبية املعمول بها يف هذه الدولة لأي �سبب: الإقامة اخلا�ضعة لل�ضريبة.3
. مبا يلزم ال�شخ�ص دفع ال�ضريبة بدون ا�شرتاط حمل جن�سية هذه الدولة،غري الإقامة
 هو رقم ي�صدر من قبل ال�سلطة ال�ضريبية للأفراد وامل�ؤ�س�سات لتتبع االلتزامات واملدفوعات: رقم التعريف ال�ضريبي.4
.ال�ضريبية

Acknowledgment,
Undertaking & BANK P.O.A
for Employee Account

إقرار وتعهد وتوكيل
مصرفي خاص
لحساب العامل

I, the signatory on this from and Al Amel account holder,
have read and understand the following terms & conditions
pertinent to this form, expressly acknowledge my full cognizance
of the following:

.�أنا املوقع �صاحب احل�ساب املذكور يف النموذج
: مبا يلي- �أقر �صراحة مبعرفتي التامة

11. No interest applied on this account.
22. If no salary transferred within 6 months, the account will be
closed.
33. The Bank has all the right to close the account without
stating any reason.
44. Mailing address and contact numbers are same as my
employer,s.
55. All other general terms and conditions of opening account
with the Al Ahli Bank of Kuwait are applicable, unless
another text states otherwise for this form.
66. If I use the ATM in the branches or any off-site ATM of Al Ahli
Bank of Kuwait inside the branches and the Bank external
locations within the state of Kuwait, the Bank will not collect
any commission fees as the service is free of charge.
77. If I use the ATM of other local banks within the state of
Kuwait, including K-net machines located in several cooperatives and other key locations, I will be charged
a commission fee of 100 fils deducted from my account for
cash withdrawals and 50 fils for other services.
88. If I use any ATM deployed outside the state of Kuwait,
Al Ahli Bank of Kuwait will charge me 2 % (minimum KD 1) as
a commission fee deducted from my account in addition to
the current exchange rate of the country where the ATM is
located.
99. The Bank is entitled to charge a KD 1 fee for issuing a
replacement for lost ATM card for Al Amel account, whereas
issuing a replacement for damaged card will be free of
charge.
1010 I do hereby agree on above terms and conditions and take
full responsibility for any consequences or penalties that
may arise from the above. I also approve any change in the
commission fees or charges from Al Ahli Bank of Kuwait
according to its policies.
1111 The Bank is entitled to amend fees & commissions or add
new fees, subject to obtaining required approvals from
concerned regulatory authorities. In addition, the Bank is
entitled to amend the terms and conditions as it deems fit,
noting that these amendments shall take effect as of the
date of being approved by regulatory authorities the same
and shall be notified in the way the Bank deems fit.
1212 I do hereby authorize my employer or his deputy to collect
my account ATM card and pin number from the Bank on my
behalf without any responsibility of Bank. My signature of
this form is an acknowledgment from my side in this respect.
1313 The Customer acknowledges that the account will not be
used in Money Laundering or Terrorism Financing activities.
The customer further declares to abide by the Laws and
Regulations regarding combating Money Laundering and
Financing of Terrorism in addition to any other financial
crimes.

. ال يتم ح�ساب فوائد على هذا احل�ساب.1
. �شهور6  �سيتم غلق احل�ساب �إذا مل يتم قيد الراتب ملدة.2
. كما يحق للبنك �إقفال هذا احل�ساب يف �أي وقت دون �إبداء الأ�سباب.3
. عنواننا و�أرقام الهواتف على نف�س عنوان و �أرقام هواتف ال�شركة و رب العمل.4
 ما مل يرد ب�ش�أنه ن�صاً خا�صاً بهذا الطلب ت�سري عليه جميع ال�شروط العامة.5
.الأخرى املطبقة لدى البنك الأهلي الكويتي لفتح احل�سابات
 يف حال ا�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل اخلا�صة بالبنك الأهلي الكويتي داخل.6
الفروع واملواقع اخلارجية التابعة للبنك الأهلي داخل دولة الكويت فان ذلك
.�سيتم جماناً وبدون �أي عموالت
 يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل التابعة لكافة البنوك.7
نت واملتوفرة-املحلية الأخرى داخل دولة الكويت مبا فيها �أجهزة �شركة كي
 فانه �ستقوم تلك البنوك با�ستقطاع عمولة من،باجلمعيات التعاونية وغريها
. فل�س للخدمات الأخرى50  فل�س لل�سحب النقدي و100 ح�سابي مقدارها
، يف حال قيامي با�ستعمال �أجهزة ال�سحب الآيل املنت�شرة خارج دولة الكويت.8
 دينار1  (بحد �أدنى%2 فانه �سيتم ا�ستقطاع عمولة من ح�سابي مقدارها
كويتي) بالإ�ضافة �إىل �سعر ال�صرف ال�ساري لدى الدولة التي مت فيها
.ا�ستعمال اجلهاز
 للبنك احلق بخ�صم دينار واحد بدل ر�سم ا�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�سحب.9
الآيل على ح�ساب العامل اما �إ�صدار بطاقة بدل تالف فال ر�سوم ا�صدار
. مفرو�ضة عليها
 جميع التبعات الناجتة عن هذا الإقرار و �أحتمل-  وحدي-  و اقر بتحملي.10
 و�أي�ضا بعلمي و مبوافقتي،كافة امل�س�ؤوليات واجلزاءات التي ترتتب على ذلك
على �أي تغيري يح�صل على قيمة هذه العموالت وبح�سب �سيا�سة البنك الأهلي
.الكويتي
 يحق للبنك تعديل الر�سوم والعموالت �أو فر�ض ر�سوم جديدة وذلك بعد.11
احل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات الرقابية املخت�صة كما يكون
للبنك احلق بتعديل ال�شروط واالحكام وفقا ملا يراه البنك منا�سبا علما �أن
هذه التعديالت تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من اجلهات
.الرقابية ويتم الإخطار عنها  بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة
 �أفو�ض  �صاحب العمل �أو من ينوب عنه يف ا�ستالم بطاقة ال�سحب الآيل.12
والرقم ال�سري اخلا�صني بح�سابي من البنك ويعترب توقيعي على هذا الطلب
.�إقرارا مني بذلك مع �إخالء م�س�ؤولية البنك
 يقرالعميل ب�أن احل�ساب لن ي�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال �أو لتمويل.13
 كما يقر العميل بالتزامه بالقوانني والتعليمات املنظمة ملكافحة.الإرهاب
.جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى

Also I hereby appoint as attorney my employer, authorized on
behalf as the mentioned company as per this form, to open
an employee account in my name with Al Ahli Bank of Kuwait,
apply, receive the ATM card and its PIN code number, request
the issuance of replacement card for lost\ damaged card, and
has the right to withdraw from the account or transfer money
from it and to close the account. The attorney shall have the
right to delegate all parts or some of the above authorities to
the third party.

 امل�ؤ�س�سة املذكورة يف النموذج يف القيام/وكما �أوكل رب العمل املفو�ض عن ال�شركة
مبهمة فتح ح�ساب عامل با�سمي لدى البنك الأهلي الكويتي وطلب �إ�صدار
 بطاقة ال�سحب الآيل وا�ستالمها بالإ�ضافة �إىل ا�ستالم الرقم ال�سري اخلا�ص
 وكما له احلق بال�سحب من، تالف عند فقدانها �أو تلفها/ بها و طلب بدل فاقد
 وللوكيل احلق يف توكيل الغري يف كل،احل�ساب �أو حتويل الأموال منه و�إقفاله
.�أو بع�ض ما ذكر

The Ahli Bank of Kuwait is not liable for any consequence that
may arise.

.كما اخلي م�س�ؤولية البنك الأهلي الكويتي من �أي تبعات

.ويكون الن�ص العربي يف هذا العقد هو الواجب تطبيقه عند وقوع �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص االجنليزي

Arabic text herein shall be applicable and enforceable in case of any conflict between the Arabic and the English text.

