
 الكويت في:
 

 السادة/ البنك األهلي الكويتي   المحترمين
 الكــــويت

 
 تحية طيبه وبعده،،،

 

 –بكوجــــا  ــــ ا  –العتبــــ اات ال ــــاعة فــــي التع كــــ ،   ــــدا  لــــيك  
بكلكــة لالتعليكــ ت لع ب عتكــ د  –فيكــ  يلــي  –تعليك ت ــ  و ويرــ ا  لي ــ  

أو ح ـ ب ت    ك فة الكاا الت التي تاد  ليك  ب لف كس كتعلقة بح ـ ب  
كعكــ  لــد  أ  كــك فــاوعك  داتــ  الكويــت أو ت اج ــ  وويرــ ا  لــ  

بعبـ ا  لا ـ    الفـ كسلع ودوك ح جـة  –فيكـ  يلـي  –  ه الكاا الت 
 –أيضـ    –لتعزيز   بأ  ك ت د آتا أو  جااء الحق، وبغيا ا تظـ ا 

 لواود أ ول    ليك .
 

 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. 
 
 

 - ااحة بك  يلي: –في   ا الت وص  –و قا لك  

 
تعتبـــــا ا ـــــ    الفـــــ كس التـــــي ت ـــــلك  وتتعلـــــق بـــــأ  كـــــك  ع1و

ـــــــــ  الك ـــــــــافية كعكـــــــــ  أو ال ـــــــــوا  ح ـــــــــ ب ت   أو عكلي ت 
الك ـــتتاجة ك  ـــ  كلوكـــة ل ـــ  فـــي جكيـــ  ا حـــوا ، وحجـــة 

 -    ـــبا –ق طعـــة علي ـــ  فـــي ا يبـــ ت، وال يجـــوز ل ـــ  
ـــة ـــد  الك  زعـــة في ـــ  أو الكط لب بكط بقت ـــ    ـــول   التـــي ق

  حتفظ ب  .

 

 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. 

بتحكل ـــــــــ  وحـــــــــد   ك فـــــــــة ال تـــــــــ     –كـــــــــك ا ك  –و قـــــــــا  ع2و
 والك ــ ولي ت الكتاتبــة علــ  قيــ كك  بت فيــ   ــ ه التعليكــ ت،
وبــــأك ك ــــافك  ال يتحكــــ  أيــــة ك ــــ ولية كب رــــا  أو  يــــا 
كب رــا  فــي  ــ ا الت ــوص حتــ  ولــو تبــيك أك يكــة تطــأ 
أو عيب   أح ط با     الفـ كس التـي و ـلتك   تيجـة لعطـ  
ف ــــي بج ــــ ز الفــــ كس التــــ ص بكــــ  أو ب ــــ  أو     ــــبا 
آتــــا، وال يحــــق ل ــــ  االعتــــااس أو االحتجــــ       ــــبا 

ــ  أو كــك بعــد   ــدوا ا ــ    الفــ ك س الكــ كوا  كــك ج  ب 
أج ـــز  الفـــ كس الت  ـــة ب ـــ ، وفـــي جكيـــ  ا حـــوا   تع ـــد 
و لتز  بتعويضك  ك كال  عك أية  ضااا أو ت   ا كب رـا  
أو  يــــا كب رــــا  قــــد تلحــــق بكــــ  كــــك جــــااء ت فيــــ ك  ل ــــ ه 

 التعليك ت.

 

 (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.  

 

تلق  ي   عل  أ  كك ح  ب ت   لـد  أ   –تقيدوا   فوضك  بأك ع3و
كـــك فـــاوعك  داتـــ  الكويـــت أو ت اج ـــ  ك فـــة الكبـــ ل  التـــي 
ـــــدفعو     تيجـــــة ت فيـــــ ك   ـــــ ه التعليكـــــ ت، و ـــــواء ك  ـــــت  ت

 (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 



ح ـــ ب ت   الكـــ كوا  دا  ـــة أو كدي ـــة. و لتـــز  ب ل ـــداد الفـــوا  
ـــد   ـــ  ح ـــ ب   الكـــديك كـــ  ا ـــتحق ق الف   للا ـــيد الكقيـــد عل

ب لحـد ا ق ـ  ل ـعا  –أك ك  ت ب لـدي  ا الكـويتي  –عليه 
ــــت الكاكــــز   ــــ  الكوي ــــ  ب  ــــاا كــــك قب ــــة الكق الف  ــــد  االتف قي
لت ـ يالت ال ـحا علـ  الككرـوا، وا ـتحق ق الف  ـد  عليــه 

ب ل عا ال ـ ا  لـديك ، ودوك أك  – ك ك ك بعكلة أج بية  –
 يكوك ل   الحق في االعتااس عل   ل .

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. 

 

وفقـ   لتقـدياه الكطلـق فـي أ   –وكك ج ة أتا  لك افك   ع4و
أك يكت ـــ  عـــك ت فيـــ ه  ـــ ه التعليكـــ ت، وبغيـــا أك  –وقـــت 

ــــــة  ــــــداء ا  ــــــب ا، ودوك أك يتحكــــــ  بأي يكــــــوك كلزكــــــ   ب،ب
  ل . ك  ولية كك جااء

 (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 

تظــ   ـــ ه التعليكـــ ت بك فـــة ب ود ــ  ال ـــ بقة  ـــ اية و  فـــ    ع5و
تجـــة لك فـــة آي ا ـــ  علـــ  أك يت ـــل  ك ـــافك  الكفعـــو  وك 

كت بــــ   تطيــــ   ا ــــلي   كوقعــــ   كــــك ج  ب ــــ  ب كــــو   توقيع ــــ  
 الكحفوظ لديك  وكتضك   تعليك ت أتاى كغ يا .

  

(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. 
 

تتضـــــــــ   ـــــــــ ه التعليكـــــــــ ت  حكـــــــــ   القـــــــــ  وك الكـــــــــويتي  ع6و
 والتت  ص الكح ك  الكويتية.

 (6)These instructions shall be subject to the Laws   

of Kuwait and to the jurisdiction of Courts of 

Kuwait.   

 

يكــوك الــ ص العابــي ل ــ ه التعليكــ ت  ــو الواجــا التطبيــق  ع7و
 .ع د وقوع أ  تع اس بيك ال  يك العابي وا  جليز 

 (7)In case of any discrepancy between the Arabic 

and English texts, the Arabic text shall prevail.  

  

 

 وتفضلوا ت لص التحية.
 

 .ح  ا اق :
 أو     

 أاق   ح  ب ت :
 

   
 .اال ــ 

 

 
 التوقيـ :

 

 
 /                /           الت ايـخ: 

  

Best Regards. 

 

 

Account(s) No.:  

 

 

 

 

Name  . 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

Date:            /                 /   

 

   

RDB/N-SH 


