
 

 
 

 الكويت في:

 

 السادة/ البنك األهلي الكويتي   المحترمين
 الكــــويت

 

 تحية طيبه وبعده،،،
 

 –بموجااه ااا ا  –العتباااتاا العاافعة فااي التعادااإ، كماادت  لاايك  

بكلماة االتعليمااا اب باعتماا   –فيماا يلاي  –تعليماتنا ) ويشاات  ليااا 

ابنا أو حعااباتنا كافة المفاسالا التي تف   ليك  بالفاكس دتعلقاة بحعا

دعك  لاد  أ  داف فافوعك   اااإ الكويات أو ااتجااا )ويشاات  لا  

بعبااااتر اتساااااإ الفااااكساب و و   –فيماااا يلاااي  –اااا ه المفاساااالا 

 –حاجة لتعزيزاا بأ  دعاتند خااف أو  جافاح الحاب، وباياف اكت اات 

 لوتو  أصولاا  ليك . –أيضاً 
 

 Kuwait: 
 
Messrs. Al Ahli Bank of Kuwait (K.S.C.) 
Kuwait 
 
Dear sirs, 
 
 

For the sake of expedient dealing we hereby 
give you our instructions (referred 
hereinafter as the “Instruction”) to act upon 
all correspondences sent to you by facsimile 
in connection with our account(s) with any of 
your branches inside or outside Kuwait 
(referred hereinafter as “Faxed Massages”) 
promptly on your receipt of the same, with no 
need for confirmation by any other document 
or subsequent procedure, and without 
holding such correspondences unit you 
receive its originals. 
 
 

 -صفاحة بما يلي: –في ا ا الخموص  –وكقف لك  
 

تعتباااف تساااااإ الفااااكس التاااي تمااالك  وتتعلاااب باااأ  داااف  ب1)

حعااااااباتنا أو عملياتناااااا المماااااففية دعكااااا  أو الماااااوت 

لناا فاي جمياأل ااحاواح، وح اة  دلزوداةالمعتخفجة دنااا 

 -ا  ساابه –قاطعااة علينااا فااي ا وباااا، وال ي ااو  لنااا 

البااة بم ابقتاااا اصااولاا التااي قااد المنا عااة فياااا أو الم 

 كحتفظ باا.
 

 In this regard we hereby explicitly 
acknowledge that : 
 

(1) The Fax Messages received by you in 
relation to any of our accounts or our 
banking transactions with your Bank, or any 
copies thereof, shall be binding and 
conclusive evidence upon us. Further we 
shall have no right to challenge it or to 
demand comparing it with its originals 
which we may keep in our possession. 

بتحملناااااا وحااااادكا كافاااااة النتااااااا   –داااااف ا    –وكقاااااف  ب2)

مااا، والمعئولياا المتفتباة علا  قياادك  بتنفيا  اا ه التعلي

وبااأ  دمااففك  ال يتحمااإ أيااة دعاائولية دبا اافر أو  يااف 

دبا فر في ا ا الخموص حت  ولو تبيف أ  ومة ا اأ أو 

عيباً أحاط بفسااإ الفاكس التي وصلتك  كتي ة لع إ فناي 

ب اا  الفاكس الخاص بكا  أو بناا أو ا  سابه خااف، وال 

يحب لنا االعتفاض أو االحت اا  ا  سابه بعادد صادوت 

لفاكس الم كوتر دف جاكبنا أو داف أجاازر الفااكس تسااإ ا

الخاصة بنا، وفي جميأل ااحواح كتعاد وكلتازد بتعويضاك  

كادالً عف أية  ضفات أو اعاااف دبا افر أو  ياف دبا افر 

 قد تلحب بك  دف جفاح تنفي ك  لا ه التعليماا.
 

 (2) We bear solely all consequences and 
liabilities resulted from your performance of 
the instruction, and your Bank shall bear no 
responsibility either direct or indirect in that 
respect, even if it is discovered that there was a 
mistake or default happened to the Faxed 
Message received by you as a result of 
operational failure or fault or any error 
howsoever occurring in the course of the 
transmission of the Faxed Messages whether 
relating to Equipment belonging to you or us, 
and we shall have no right to object or claim for 
any reason that such Faxed Messages were not 
sent by us or through our fax machine. And in 
all cases, we undertake to fully indemnify you 
against all and any losses, damages or claims 
either direct or indirect which you may sustain 
in connection with your performance of these 



instructions.  
 

تلقااياً علا  أ  داف حعااباتنا لاد  أ   –بأ  تقيدوا  كفوضك  ب3)

دااف فاافوعك   ااااإ الكوياات أو ااتجاااا كافااة المبااال  التااي 

تااادفعوكاا كتي اااة تنفيااا ك  اااا ه التعليمااااا، وساااواح كاكااات 

حعااباتنا الما كوتر  ااناة أو دديناة. وكلتازد بالعادا  الفاوت  

لياه للفصيد المقيد عل  حعابنا المديف دأل استحقاق الفاادر ع

بالحاد ااقما  لعاعف الفااادر  –أ  كاكت بالدينات الكويتي  –

االتفاقية المقافت داف قباإ بناك الكويات المفكاز  لتعاايالا 

   كاا   –العحه عل  المكشاو،، واساتحقاق الفااادر علياه 

بالعاعف العاات  لاديك ، و و  أ  يكاو  لناا  –بعملة أجنبياة 

 الحب في االعتفاض عل  ذلك.

 (3) We authorize you to automatically debit any 
of our accounts with any branches inside or 
outside Kuwait, all and any amounts you may 
pay as a result of your performance of such 
instruction, notwithstanding whether such 
accounts have debit or credit balances. And we 
are obliged to pay immediately any debit 
Balance debited to our account(s) with you 
and any accrued interest thereon (if in Kuwait 
Dinars at the highest rate of the contractual 
interest that the Central Bank of Kuwait allows 
for the overdraft facilities and if in foreign 
currency at your applicable interest rate) and 
we shall have right to object that. 

 

وفقاً لتقديفه الم لب فاي أ   –ودف جاة أاف  لممففك   ب4)

أ  يمتنااأل عااف تنفياا ه ااا ه التعليماااا، وبايااف أ   –وقاات 

يكااااو  دلزداااااً بسبااااداح ااساااابا ، و و  أ  يتحمااااإ بأيااااة 

 جفاح ذلك.دعئولية دف 

 (4) Moreover, your Bank shall have the right 
– at its absolute discretion -  to refrain 
from performing such instructions 
without any justification and under no 
responsibility for that 

ت ااإ ااا ه التعليماااا بكافااة بنو اااا العااابقة ساااتية وكافاا ر  ب5)

ودنت ااة لكافااة خواتاااا علاا  أ  يتعاال  دمااففك   المفعااوح

كتابااااً ا يااااً اصااالياً دوقعااااً داااف جاكبناااا بنماااوذ  توقيعناااا 

 المحفوظ لديك  ودتضماً تعليماا أافى داايفر.

  

(5)These instructions and all its terms shall 
remain valid and in full force unless 
otherwise instructed to your Bank by the 
original form of hand written letter signed 
by us in conformity with our authorized 
signature form retained at your Bank. 

 

تخضاااااأل اااااا ه التعليمااااااا احكااااااد القااااااكو  الكاااااويتي  ب6)

 والاتماص المحاك  الكويتية.

 (6)These instructions shall be subject to the 
Laws   of Kuwait and to the jurisdiction of 
Courts of Kuwait.   

 
يكو  النص العفبي لاا ه التعليمااا ااو الواجاه الت بياب  ب7)

 .عند وقوع أ  تعاتض بيف النميف العفبي وا ك ليز 

 (7)In case of any discrepancy between the Arabic 
and English texts, the Arabic text shall prevail.  

  
 

 االص التحية. بقبوح وتفضلوا

 

 حعا  تق :

 أو     

 حعاباا:أتقاد 

 
   

 االســ :

 
 

 التوقيـأل:

 

 
 :دعاعد المديفالمديف/  توقيأل

 

 

 /                /           التاتيـخ: 

  
Best Regards. 

 
Account(s) No.: 
 
 
 
 
Name : 
 
Signature: 
 

 
Manager / Assistant Manager Signature: 
 
 

 
Date:            /                 /   
 

   



RDB/N-SH 


