
 خاص مصرفي حساب بيانات تعديل طلب 

  بالشركات

 

 الكويت في:
 

 الســادة/ البنك األهلي الكويتي    المحترمين

 فرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ًـههههه ًك  هههههههههههههههههههههههههههههه   ههههها   يـ  هههههر الو هههههال اهههههالاـو ًال ومرـو ًيكال ومهههههدي ً                         ههههههههههههههه لهههههد هههههههـ هههههمقدمههههه: لكـ:هههههههههههههههههههههههههههه اًهههههراي وههههه فههههه
.) 

 

ًك  المهه كو  ً  لوهه ًيال هه ههه هههههه اههـ امههدي  اا ههـ الاقهها ًــ ههههههههههه ق ههد هههههههههه ااهها ههـ اهه ً ههمي المـو ًن نههود اافههادن ابنهه: اموقهه  المقههد ال
 أ اله  يث اًاح امد الامدي  ههههههههههههههههههههههه .

 

ًك ًـههـ هههههههولمهها كانههت الوهه ًفكـ اال  هها   ًن ا ههاري لههد  مًهه ًقههض الارـهه  اامههدي  ايانههات ال  هها  ههههههه  المهه كو ههههههههه ل لهه ا ي
ًكهه  هههههههههههههههههه  اا ـليًاح  أنراالمنوه  ن:   و

                

ًفي  لامههدي –ارويـههال نئاايههال  –ونرههوا الانههو اموقهه   هه ا  ًا ات المًهه   ايانههات ال  هها  فههي ااذهها  مهها ي ههـج مههر امقهه
 المنوه  ن:.

 

ًن  – وأامئد ًك  الاامه  والنئاايه   هر الوفها  ابيه  الاجامهات  –اًهراي المه كو ًااه  ام هاولي  الوه أو مهديونيات ـهد اكهور ما
ًن  –وأفهوا الانهو فهي ذًهمئا   ض ال  ا  الم كًو ـاه  امهدي  ايانااه:ل  ًًهدن الداانه  اال  ها  امهد مهر  –مااوه األ

ًك    ههر الوفهها  اقيمهه  الوههيكات الاههي ـههد اكههور م هه وا    ههض ال  هها  ـاهه   –كهه لو  –امدي هه:ل كمهها أـههً ام ههاولي  الوهه
ًـهئا   يه: مهر  ًال لهد    ًًيد الداار ال   يكور ماوف امدي  اياناا:ل وأفوا الانو في ذًـ ـيم    ه الويكات مر ال

  ـا  الم اريد في ك  منئا.
 

 أـههً امهها فيه:         
 اا هههههـ:هههههههههههههههههه

ًــ:هههههههههههههههههه  اطاـ  مدني  
يهههههـ:هههههههههههههههههه   الاـو

ًيهههههال:هههههههههههههههههه  الاا
 

يـ:  مًادـ    ض الاـو
 

 

 البنــك إدارة ـالــالستعمـ 
: ً  مال يهههات مديً الر

-------------------------------------------------------------- 
: ً يـ مديً الر  -------------اـو

ًفقات:  الم
ًيال -1 ًــ ههه ق د ههه ااا ـ ا ً مي المـو  المقد ال
  قد امدي  -2
ًك  -3  ًذً  الو
4-  ً   ق  الاقا
ًك  -5 ًن الاطاـ  المدني  ل مـ  القانوني ل و  RBD/N-SH      ًو


