


نموذج التحويل الذك  

(الخ... ,Chrome, Microsoft Edge, Safar)يرجى التكرم بتعبئة النموذج عن طريق متصفح حديث 1.

بصفحة واحدة فقط QRيجب طباعة كامل النموذج متمضناً رمز 2.

لى جميع األوراقفي حال طباعة النموذج بصفحتين الي سبب من األسباب، يجب التوقيع من قبل المفوضين بالتوقيع ع3.

:مالحظات مهمة
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:المزايا من النموذج

.سرعة في اإلنجاز•

.الحد من األخطاء•

.يتم التحقق من اآليبان بناءاً على الدولة المختارة•

.(الخ...SWIFTعنوان المستفيد ، الغرض، رمز )التأكد من تعبئة البيانات المطلوبة ألي تحويل مالي مثل •

.لن يتم تخزين أي بيانات على أنظمة البنك لضمان األمن وسرية المعلومات•

• ً .يلزم العميل بإدخل رقم الحساب كامالً والمكون من ثالثة عشر رقما

.ل العميلإلكترونياً حتى نتجنب عدم تطابق المبلغ باألرقام المدخلة من قب( االحرف)سيتم ملء المبلغ المحول بالتفقيط •

.  QRعن طريق أي تطبيق قارئ ل QRميزة التحقق من •

تحويل بالدوالر في حال كان ال: مثال)امكانية اختيار المبلغ بالعملة األجنبية الذي سيتم خصمه في حال كانت عملة الحساب مختلفة •

(يمكن تعبئة المبلغ بالدوالر األمريكي او بما يعادلة بالدينار الكويتي-األمريكي والحساب  بالدينار الكويتي

توافر حقل لتعبئة رمز البنك ومعلومات البنك الوسيط إلذا لزم األمر•

(المستفيد أو مقدم الطلب)إمكانية اختيار رسوم البنك المراسل يتم دفعها من قبل •

(.الخ...رقم الفاتورة، رقم العقد، رقم المرجع )توحيد الغرض الرئيسي من التحويل باإلضافة إلى الحقول االضافية مثل •

(.العربية  واإلنجليزية)إمكانية اإلطالع على شروط وأحكام نظام التحويالت لدى البنك األهلي الكويتي باللغتين •

.بعدم ذكر أي أحرف خاص ال يتطابق مع هذه المعاييرSWIFT/Rippleالتأكد من اإلمتثال لمعايير •
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www.eahli.comقم بزيارة موقع البنك األهلي الكويتي المتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية •
.في أعلى الصفحة" روابط سريعة"إضغط على كلمة •

انقر فوق نموذج التحويل الذكي•

.يمكنك مشاهدة العرض التقديمي الذي يحتوي على خطوات التحويالت المالية•

.يمكنك فتح النموذج لبدء عملية تعبئته وطباعته وتوقيعه•

:الخطوة الألوىل

http://www.eahli.com/
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.بيانات صاحب الحساب•

.إسم الشركة/ اإلسم كامالً 1.

.قم بإدخال رقم الهاتف للمتابعة في حال وجود أي استفسار2.

ً (  المحول منه المبلغ)ادخال رقم حساب العميل 3. .والمكون من ثالثة عشر رقما

.يتم ملء رقم اآليبان تلقائيا وذلك بناءاً على رقم الحساب الذي تم إدخاله4.

ملء النموذج: الخطوة الثانية
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تفاصيل الدفع: الجزء األول من النموذج •

.تحديد دولة حساب المستفيد1.

.إختيار العملة2.

ً ) كتابة المبلغ المراد تحويله 3. (.سيتم ملء المبلغ بالتفقيط تلقائيا

:قم بإختيار أحد الخيارات4.

.aوذلك اذا كان لديك علماً بالمبلغ المراد تحويله بالعملة األجنبية:  المبلغ المراد تحويلة بالعملة األجنبية.

.bالكويتيإذا لم يكن لديك علم بقيمة المبلغ بالعملة االجنبية المراد تحويله وترغب بتحويل مبلغ معين بما يعادله بالدينار

.قم بكتابة رقم اآليبان إذا كانت الدولة المختارة تتطلب رقم األيبان5.

.اذا تم اختيار دولة ال تحتاج إلى رقم اآليبان قم بكتابة رقم حساب المستفيد كامالً 6.

تعبئة النموذج: الخطوة الثانية
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تفاصيل الدفع:  الجزء الثاني •

.قم بكتابة اسم البنك المستفيد1.

(.ليس مطلوباً إذا كانت الدولة المحددة تتطلب رقم اآليبان)SWIFTقم بكتابة رمز 2.

يمكنك FW21300077رمز البنك -يمكنك كتابة األرقام فقط بدون الحروف مثال( إذا لزم األمر) قم بكتابة رمز البنك 3.

.21300077–كتابة األرقام بدون االحرف فقط قم بكتابة 

(.إذا لزم األمر)قم بكتابة اسم البنك الوسيط 4.

(.إذا لزم األمر)البنك الوسيط SWIFTقم بكتابة 5.

:قم بتحديد رسوم البنك المراسل على النحو التالي6.

.a اختيارOURويعني أن العميل المحول للمبلغ سيتحمل أي رسوم بنكية إن وجدت.

.bاختيارBeneficiary م استقطاعها من سيتحمل الرسوم البنكية إن وجدت ويت( مستلم الحوالة)يعني أن المستفيد : المستفيد

.قبل البنك المتلقي للحوالة وذلك من المبلغ المحول

تعبئة النموذج:  الخطوة الثانية 
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:تفاصيل المستفيد•

.قم بكتابة اسم المستفيد1.

.هذا الحقل غير مطلوب لتحويالت البنوك المحلية–( 3و 2، 1)قم بإدخال عنوان المستفيد في األسطر الثالثة 2.

.قم بتحديد الغرض من التحويل3.

(.3و2، 1)في السطور ( إلخ... رقم الفاتورة ، رقم العقد ، رقم المرجع )قم بتعبئة تفاصيل إضافية عن التحويل 4.

(.إلخ...يرجى التحويل بنفس اليوم، مطلوب سعر صرف خاص)هذا الحقل تم إنشائه ألي معلومات أو طلبات خاصة مثل 5.

تعبئة النموذج:  الخطوة الثانية
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.المتوفر في أعلى الصفحة وفي أسفل الصفحة" Print Form“قم بالنقر فوق 1.

.قم بقراءة الشروط واألحكام2.

(.قمت بقراءة والموافقة على الشروط واألحكام)قم بتحديد اختيارك 3.

Proceed Printingانقر على 4.

.اطبع النموذج5.

".توقيع العميل" قم بالتوقيع داخل المربع 6.

طباعة النموذج: الخطوة الثالثة
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!قم بإرسال النموذج بعد توقيعه إلى أي فرع من فروع البنك األهلي الكويتي ونحن سنقوم بالباقي1.

روني تعليمات وذلك حول كيفية ملء النموذج ، يرجى مراسلة وحدة المدفوعات على البريد اإلكت/ ألي استفسارات2.

.المذكوره أدناه

Email: fundstransferform@abkuwait.com

قم بإرسال النموذج:الخطوة الرابعة

mailto:fundstransferform@abkuwait.com
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.إلستكمال اإلسم1إذا تجاوز إسم المستفيد عن خمسة وثالثون حرفاً يرجى استخدام خانة العنوان رقم 1.

وعمل مسح قراءة للتحقق من المعلومات التي تم QRوتحميل برنامج قارئ Apple/Androidإلى متجر الرجوع يمكنك2.

.النموذجإنشائها في أسفل 

. .QRللتأكد من أن جميع البيانات تم تخزينها في”Refresh“بعد طباعة النموذج، يجب إغالق المتصفح او النقر على 3.

•QR Reader

:نقاط عامة

https://apps.apple.com/kw/app/qr-code-reader-%CF%9F/id368494609



