UPDATING AL AMEL
ACCOUNT SYSTEM

تحديث النظام الخاص
بحساب العامل

Reference is made to the above-mentioned subject. Please
be advised that Al Ahli Bank of Kuwait (ABK) has introduced
some amendments to the Terms and Conditions that
regulate Al-Amel Account. The system for this type of
accounts has been updated to provide better service to our
customers.
Therefore, you are kindly informed that Al-Amel Account
system shall apply the following conditions:
11. Al-Amel salary shall not be transferred from other banks
(local or foreign).
22. Al-Amel salary shall be transferred from the company’s
account held with ABK only to Al-Amel Account.
33. Al-Amel salary shall be transferred from the company/
establishment account which has been linked with AlAmel Account when requesting the opening of such
account with ABK.
44. The type of transfer shall be specified whether it is a
salary, end of service indemnity (saved on CD). In case
that the laborer (Al-Amel) is not entitled to salaries,
bonuses, then a ZERO shall be noted against his name.

 نود الإفادة ب�أن البنك الأهلي الكويتي قد �أجرى، بالإ�شارة الى املو�ضوع �أعاله
تعديالت على ال�شروط و الأحكام املنظمة حل�ساب العامل و قد مت حتديث
 لذا يرجى،النظام اخلا�ص بهذا النوع من احل�سابات لتقدمي خدمة �أف�ضل
:التف�ضل بالعلم ب�أن النظام اخلا�ص بح�ساب العامل ي�شرتط ما يلي
 عدم حتويل رواتب العاملني من بنوك �أخرى �سواء كانت بنوك حملية �أو- 1
�أجنبية
 يتم حتويل رواتب العامل من ح�ساب ال�شركة لدى البنك الأهلي الكويتي- 2
فقط الى ح�ساب العامل
 امل�ؤ�س�سة التي مت ربطها مع ح�ساب/  يتم حتويل الراتب من ح�ساب ال�شركة- 3
العامل عند طلب فتح احل�ساب لدى البنك
 نهاية خدمة يف القر�ص/ عالوة/  يجب حتديد نوع التحويل ان كان راتب- 4
املدمج (يف حالة عدم ا�ستحقاق العامل لرواتب �أو عالوات يو�ضع �صفر
)�أمام ا�سمه
: بالن�سبة للرواتب و عالوات يجب- 5

55. For the salaries and increments, you have to note the
following:
a) The salary shall not exceed KD299/- (KD Two hundred
ninety nine only).

ك (مائتان و ت�سعة. د299/-  ان ال يتجاوز الراتب مبلغ و قدره.i
.)وت�سعون دينار كويتي

b) Increments shall not exceed KD598/- (KD Five
hundred ninety eight only).

ك (خم�سمائة و ثمانية. د598/-  �أن ال تتجاوز العالوات مبلغ و قدره.ii
.)وت�سعني دينار كويتي

c) The End of Service Indemnity due for the laborer (AlAmel) shall not exceed KD8000/- (KD eight thousand
only).
Therefore, you have to comply with the above-mentioned
provisions and update the data of your laborers as soon as
possible to avoid any delay in transferring their salaries.

Best Regards,

ك. د8000/-  �أن ال تتجاوز نهاية خدمة امل�ستحقة للعامل مبلغ و قدره.iii
.)(ثمانية االف دينار كويتي
بناء عليه يرجى االلتزام مبا ورد �أعاله و حتديث بيانات العمال التابعني لكم
.ب�أ�سرع وقت ممكن لتفادي �أي ت�أخري يف حتويل رواتب العاملني لديكم

،،، وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام و التقدير
البنك الأهلي الكويتي
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