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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  ع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

INWARD REMITTANCES   الت الواردة  التح
A simple and convenient remittances your account with our 
Bank in the UAE via our corresponding banking arrangements 
worldwide.  

الت   ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــة تحـــــ ـــــــ قــــ ــــــــــــطةط ــــ ــــ ســ ــــــــــــفنا   م ــــ ــــ ـ ـ ـــــــــدى م ــــ ــــ ك لـــــ ــــــــا ــــ ــــ ــــ ـــــــــــة  حســ ـــــــ حــــ وم
ــــــــــا  اتنــــ ـــــــــالل ترت ـــــــــن خـــــ ــــــــــــدة مـــــ ــــــــة المتحــ ــــ ــ ــــــــــارات الع ـــــــــــلةاإلمــــ ــــــــــارف المراســـ ـــــــــع المصــــ  مـــــ

 . جميع أنحاء العالم
 Direct and secure credit to your account     د ا  ق ك وآمن  م  حسا
 Multiple currency funds received is credited to your 

account at competitive prevailing exchange rate.  
   ــــــــــتم ـــــــــد يـــــ ــــ ــ ـــــــــــعر  ق ســــ ك  ــــــــــــا ـــــــــتلمة  حســـ ــــ ـــــــــــددة المســ ــــــــالعمالت المتعــــ ــــ ـــ ـــــــــــوال  األمــــ

ف التناف السائد  .ال
 SMS Alert facility.    ة ه ع الرسائل القص ب ة الت  .خاص
 Please refer to the schedule of fees and charges on our 

website www.eahli.com  
   ـــــــــوم ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــدول الرسـ ــــ ــــ ع إ جـ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــر الرجـ ــــ ــــ ــــــــــارف  يـــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــوفر و المصـ ــــ ــــ ـــــــــ المتــ ــــ ــــ ــــ عـ

   www.eahli.comموقعنا
To receive funds into your account, ensure accuracy of your    د من دقة الستالم ك ، تأ  األموال  حسا
 Full Name.    امل  .االسم ال
 IBAN (International Bank Account Number).     ان  .)رقم الحساب الم الدو ( اآلي
 Bank details.    ة ف ل الم  .التفاص
 Swift Code: ABKKAEADXXX.    فت كو ال  ABKKAEADXXXد: س
 Purpose of money received.    الغرض من األموال المستلمة. 

OUTWAD REMITTANCES   الت  الصادره التح
You can transfer money from your account to other accounts 
within UAE as well as internationally through our online 
banking as well as mobile banking app without the hassle of 
visiting our branch. Ensure accuracy of following details of the 
Beneficiary:  

ـــــــــــة   ـــــــــــل دولـــ ــــــــــــرى داخـــ ات أخــ ــــــــا ــــ ك إ حســ ــــــــا ــــ ــــــــــــن حســ ــــــــــوال مــ ـــــــــــل األمــــ ـــ ــــــــــك تح مكنــــ
ــــــــــدمات  ــــ ــــ ـــــــــالل الخــــ ــــ ــــ ــــــــــــن خـــــ ــــ ــــــــــا مــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــــــذلك دول ــــ ــــ ـــــــــدة وكـــ ــــ ــــ ـــــــــة المتحـــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــــــــارات الع ــــ ــــ اإلمــــ

ـــــــــــدمات الم ــــ ــــــــــــق الخــــ ــــ ـــــــــــــــذلك تطبيـــ ــــــــــت وكــــ ــــ نـــــ ـــــــــ اإلن ــــ ــــ ة عــ ـــــــــــف ــــ ـــ ـ ـــــــــ الم ــــ ــــ ة عــ ـــــــــــف ــــ ـــ ـ
ــــــــا.  ــــ ـــــــــارة فرعنـ ـــــ ـــــــــة إ ز ـــــــــــول دون الحاجــــ ــــــــاتف المحمـــ ــــ ــــــــــك الهـ ــــ ـــــــــــة عل ـــــــــن دقـــ ـــــــــــد مـــــ ــ التأ

د المستف ة الخاصة  ل التال  :التفاص
 Full Name.    امل  .االسم ال
 IBAN (International Bank Account Number, IBAN 

comprises of 23 digits).  
   ان  .)رقما 23رقم الحساب الم الدو ، يتكون من ( اآلي

 Complete beneficiary address.     ً ام د   .عنوان المستف
 Complete Bank address & Swift Code of the receiving 

bank. 
   فت للبنك المتل مل عنوان البنك ورمز س  .أ

 Purpose of money transferred   ل األموال  الغرض من تح
DOMESTIC    ل   مح تح
 Account transfer within your own accounts at our Bank or 

to other account holders of our Bank 
   ــــــــــــل ـــــ ــــــــــــن تح ـــــــــــاب مـــــ ــــ ــــــــــمنالحســ ــــ ـــــــــــفنا أو إ  ضـــ ــــ ـ ـ ـــــــــــة  م اتك الخاصــــــ ــــــــا ــــ حســـــ

فنا ن  م ات آخ  أصحاب حسا
- Instant transfer.    -  ل فوري  تح
- No fee / charges.    -   مصارفال توجد رسوم. 
- SMS Alerts   - ة بيهات الرسائل القص  ت

 Local Bank Transfer - Immediate Payment Instruction     ل بن مح مات -تح  دفع فورة تعل
- Immediate Payment Instruction (IPI) within UAE 

Instant transfer to participating UAE Banks.  
مات الدفع الفوري -   ل داخل دولة  تعل ة المتحدة التح اإلمارات الع

ة المشاركة  .الفوري إ البنوك اإلمارات
- 24/7 instant credit for transfers less than AED 

25,000.00 to all banks connected to IPI.  
د  -   الت ال تقل عن  ق ع للتح ام األسب فوري ع مدار الساعة طوال أ

طة  25000 مات الدفع الفوري. درهم إمارا لجميع البنوك المرت  بتعل
- Ensure accuracy of Beneficiary details (IBAN comprises 

of 23 digits)  
د (يتكون رقم الحساب الم الدو  -   ل المستف  ضمان دقة تفاص

ان)  )رقما 23من  (اآلي
   

 
 
 
Customer Signature : ___________________ 
 

   
  
  

ل :    ___________________توقيع العم
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 Local Bank Transfer - UAEFTS     ل الم المح ة -التح الت المال  نظام اإلمارات للتح

- Large value AED payments are made easy.  
- Transfers can be made over counter in our branches, 

through Online Banking and Mobile Banking. 

ـــــــــدرهم  -   ــــ ــــ الـــ ة  ـــــــــ ــــ ــــ بــ ـــــــــة ال ــــ ــــ ــ ـــــــــالغ المال ــــ ــــ ـــ ــــــــــدفوعات الم ــــ ــــ ـــــــــــراء مـ ــــ ـــــــــــن اجــــ ــــ مكــــ
ل سهولة   اإلمارا 

- Ensure accuracy as IBAN number of the beneficiary 
account (i.e. 23 digits) and account title, as these are 
mandatory information required to process the 
transfers.  

ــــــد مــــــــن الدقــــــــة رقــــــــم -   ــ ــــــان التأ ــ د (أي  اآلي  23لحســــــــاب المســــــــتف
ـــــــــ ل معلومـــــ ـــــــــ شـــــ ــــــــــا  ـــــــــث إنهــــ ـــــ ـــــــــاب ، ح ـــــــــــم الحســـــ ــــــــــا) واســـ ـــــــــــة رقمــــ ـــ ات إلزام

الت ة إلجراء التح  .مطل

INTERNATIONAL    ل الدو  التح
 Swift Transfer    (فت ــــع (الس ل ال  التح

- Transfers can be made in multiple currencies at 
competitive prevailing exchange rate displayed on our 
website www.eahli.com  

ــــــــــــــف  -   ــ ـ ــــــــــعار ال ــــ أســـ ـــــــــــددة  ــــ ــــــــــالت متعــ ــــ عمـــ الت  ـــــــــ ــــ ــــــــراء التحــــ ــــ ــــــــــن إجـــــ ــــ مكـــ
نــــــــــت  ــــــــا عــــــــــ اإلن ــــــــة عــــــــــ موقعنــ ة المعروضــ  الســــــــــائدة التنافســــــــــ

www.eahli.com 
- Transfers can be made over counter in our branches, 

through Online Banking and Mobile Banking. Based on 
the amount, currency, type of charges (own / shared 
chosen by you), transfer fee will be applicable.  

ـــــــــــالل  -   ـــــــــــا ، ومـــــــــــــن خــ ــــــــــاون  فروعنــ ـــ ـــــــــ ال الت عــــ ـــــــــ ــــــــــراء التحــــ ـــــــــــن إجـــ مكــ
ـــــــــ  ــــ ة عــ ـــــــــــف ــ ـ ـــــــــــدمات الم ــــــــــت والخـــ نـــــ ـــــــــ اإلن ــــ ة عـ ـــــــــــف ــ ـ ـــــــــــدمات الم الخـــ
ـــــــــوم  ــــ ع الرســـ ـــــــــ ــــ ـــــــــة ونـــ ــــ ـــــــــغ والعملـــ ــــ لـــ ـــــــــ الم ــــ ــــــــــاًء عـــ ــــ ـــــــــــرك. بنــ ــــــــــاتف المتحـــــ الهــــــ

ـــــــــ ــــ تهــــ ـــــــــ اخ ــــ كة الـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــة  المشـــــ ـــــــــوم (الخاصــــــ ــــ ــــــــــق رســـــ ــــ تم تطبيــــ ـــــــــ ــــ ا) ، ســـــ
ل  .التح

- Correspondent bank charges varies from bank to bank.    - تختلف رسوم البنك المراسل من بنك آلخر. 
- The Bank might ask for additional information 

regarding the onward transfer which is required to 
process the payment.  

ــــــــــــل  -   ــــ ـــ ـــــــــــــوص التح ــــ خصــ ة  ـــــــــاف ــــ ــــ ــــــــــات إضــ ــــ ـــــــــك معلومـــــ ــــ ــــــــــب البنــــــ ــــ طلـــــ ـــــــــــد  ــــ قــــ
 .الدفعجراء إل الداخ المطلوب 

You should know    ك معرفته جب عل  ما 
Inward Transfers    الت الواردة  التح
 Actual amount of Telex/SWIFT transfers received in your 

favor will be credited to your account after deducting the 
Bank's fees/charges and commissions  

   فت ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ س  الســـ ـــــــــــتل ــــ ــــ ــــ الت الـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ لتحـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــغ الفعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ لـــ ـــــــــاف الم ــــ ــــ ــــ ــــ ضـــ ُ س
ــــــــــارف  ـــــــ ـــــــــوم  مصـ ــــ ــــــــــــم رســـــ ــــ ـــــــــد خصــ ــــ عـــــ ك  ــــــــا ــــ ــــ ـــــــــالحك إ حســ ــــ ـــــــــــتلمة لصـــــ ــــ المســـ

 البنك وعموالته. 
 In case of inaccurate details in name of the beneficiary / 

account number that does not match the Bank's records 
or for any other  reasons the Bank will reject the transfer.  

    د ـــــــــتف ــــ ــــــــم المســ ــــ ــــــــــــوص اســـ خصـــ ـــــــــــة  قــــ ـــــــــ دق ــــ ل غــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــود تفاصــ ـــــــــة وجـــ ـــ  حالـــ
اب  ـــــــــ ـــــــــــك أو ألي أســـــ ــــــــــــجالت البنـــ ــــــــــــع ســ ـــــــــــابق مــ ـــــــــ ال تتطـــ ـــــــــــاب والـــــ ــــــــــم الحســـ رقــــ

ل فض البنك التح  .أخرى ، س
 The Bank might ask for additional information regarding 

the inward transfer which is required to process the credit 
into your account  

   ــــــــــوراد ــــ ــــــــــــل الـــ ـــ ــ ـــــــــــــوص التح خصــــ ة  ـــــــــاف ــــ ــــــــــات إضـــ ــــ ـــــــــــك معلومـــ ــــ ـــــــــب البنــ ــــ طلــــ ـــــــــــد  ــــ قـ
ك د  حسا  المطلوب إلجراء الق

 Incoming remittances will be credited to your account at 
the exchange rate prevailing on the same day of deposit in 
the currency of such accounts unless we receive your 
instructions contrary thereto.  

   ـــــــــــــف ـ ــــــــــعر ال ســــ ك  ــــــــــــا ـــــــــواردة إ حســ الت الـــــ ـــــــــ ـــــــــــغ التحـــــ لـــ ـــــــــــافة م تم إضـــ ـــــــــ ســـــ
ـــــــــــذه ال ــــــــــة هــ عملـــ ـــــــــداع  ــــ ـــــــــائد  نفـــــــــــــس يـــــــــــــوم اإل ــــــــم نتلـــــــــــــق الســــ ـــــــــا لـــــ ات مــــ ــــــــا حســـــ

مات منك تتعارض مع ذلك  .تعل

Outward Transfers   ة الت الخارج  التح
 You must provide complete data / purpose of payment as 

requested by the Bank.  
   ــــــــــب ـــــــــب طلـــــ ــــــــــدفع حســـــ ـــــــــــرض الـــــ ـــــــــــة  غـــ املــــ ـــــــــــات  انـــ م ب ــــــــــــد ــــــــــك تقـــ ــــ ـــــــــب عل ــــ جـ

 .البنك
 The Bank will screen all payments to its satisfaction to 

ensure that the payment in not in any domestic or 
international breach of regulations.  

   ــــــــــــن ـــــــــد مـ ــــ ه للتأ ـــــــــ ــــــــــا يرضــــ مـــ ــــــــع المـــــــــــــدفوعات  ــــ ــــــــــص جميـ فحـــ ــــــــــك  قوم البنـــ ـــــــــ ســــ
ه أي انتهاك مح أو دو للوائح س   .أن الدفع ل

 
 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  
  

ل :    __________________توقيع العم
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 For SWIFT payments, Correspondent banks may deduct 

their applicable charges from the remittance amount If 
charge code SHA (shared) is selected, if charge code OUR 
is selected all charges will be borne by the remitter 

   ــــــــــم ــــ ـــــــــــلة خصـــــ ــــ ـــــــــوك المراســــ ــــ ــــ ــــــــــوز للبنــ ــــ جـــــ فت،  ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــــدفوعات الســ ــــ ة لمـــــ ـــــــــ ــــ ــــ سـ ال
ـــــــــــاركة  ـــــــــز مشــــ ـــ ــــــــــد رمــ ـــــ ــــــــــــم تحد ــــــــــــل إذا تــ ـــ ــــــــغ التح ــــ لــ ــــــــــــن م ــــــــة مـــ ــــ قــ ــــــــــوم المط الرســــ
ـــــــــع  ـــــــــــز دفــــ ـــــــــــد رمــ ــ ــــــــــــم تحد د، إذا تـ ـــــــــتف ــــــــــــل والمســــ ـــــــــ المرسـ ــــــــــــل بــــ ـ رســـــــــــــوم التح

ل المرسل تحمل المرسل جميع الرسوم الرسوم من ق  .، فس
 You may cancel your transaction while it is pending for 

processing with us. Once it is processed, we will try our 
best to recall the same but cannot guarantee a successful 
recall. Additional charges will be applicable to such 
recalls.  

   ــــــــــا ـــــــــــار معالجتهــ ــــــــــاء انتظـ ـــــــــــك أثنــ ـــــــــاء معاملتـ ــــــــــك إلغـــ ـــــــــرد البنــــــــــــك ىلــــــــــــدمكنــ مجـــ  .
ـــــــــــة  ـــــــــــوال المحولـــــــ ــــ ــــــــــتدعاء االمـــ ــــ ـــــــــــــدنا الســــ ــــــــــــــارى جهـــــ ذل قصــــ ـــــــــ ــــ ــــــــا ، ســـــ ــــ ــــ معالجتهــ

ــــــــــرة  ــــ ــــــــر مـــ ــــ ـــــــــاجح.  ىاخـــــ ــــ داد نــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــمان اســــ ــــ ـــــــــــا ضـــ ـــ مكننـــ ـــــــــــن ال  ــــ ــ ك  ول ــــــــا ــــ  حســـــ
ات االستدعاء هذه ة ع عمل تم تطبيق رسوم إضاف  .س

 Transactions can be rejected due to inaccurate beneficiary 
details / status of account like inactive or dormant or any 
other reasons. Additional charges will be applicable to 
such rejected transactions.  

   ـــــــــــة قـــ ـــــــــ دق د غـــــ ـــــــــتف ل المســـــ ـــــــــ ب ان تفاصـــــ ـــــــــ ســـــ ــــــــــامالت  ـــــــــض المعــــ ـــــــــــن رفـــــ مكــ
اب    ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــد أو أي أســـ ــــ ـــ ــــــــــــط أو خامــ ــــ شــــ ـــــــــ  ــــ ــــ ــــــــــاب  غـــ ــــ ــــ ــــــــــة الحســ ــــ ــــ ــــــــــون حالــ ــــ ــــ ان تكــ

ـــــــــــرى ـــــــــ .أخـــ ــــ ـــــــــــل هـ ـــــــــ مثــــ ــــ ة عـ ـــــــــاف ــــ ـــــــــوم إضــ ــــ ــــــــــــق رسـ تم تطبيـــ ـــــــــ ــــ ــــــــــامالت سـ ذه المعـــــ
 .المرفوضة

 The Correspondent / Beneficiary bank can reject the 
transaction if there is non-compliance to their policies. In 
this case, the transaction will be refunded at the prevailing 
rate and might incur loss. 

   د ـــــــــتف ــــ ــــــــــــل  المســ ــــــــــك المراســـ ـــــــــــن للبنـــــ ـــــــــاك  مكــــ ــــ ـــــــــــان هنــ ــــ ـــــــــــة إذا  ـــــــــض المعاملــــ ــــ رفــ
داد  ـــــــــ ــــ ــــ ــــ تم اســـ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــة ، ســـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــذه الحالــــ ــــ ــــ ــــــــــاتهم.  هـــــ ــــ ـــــــ اســـ ــــــــــال لس ــــ ــــ ــــ ـــــــــدم امتثــ ــــ ــــ ــــ عــ

د خسارة السعر السائد وقد تتك  .المعاملة 

Warning    ه ب    ت
 Keep your banking credentials / PINS safe at all times and 

do not disclose your banking information to anyone.  
   ة ــــــف ـــ ــــ ـــ ـــ ـ ـ ــــاد الم ــــ ـــ ـــ ــــ ــات أوراق االعتمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ انــ ــتفظ ب ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــف /احــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــام التع ـــ ـــ ــــ ـــ أرقـــ

ــــف  ـــ ـــ ــــ ــات وال تكشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع األوقـ ـــ ـــ ــــ ــــة  جميــ ـــ ــــ ـــ ـــــك آمنـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــة  ـــ ــــ ـــ ة الخاصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ الشخصــــ
ة ألي شخص ف  .عن معلوماتك الم

 Check your statements regularly and contact the Bank 
immediately if you notice any irregularity. Such 
irregularity must be reported within 30 days of the 
statement date.  

  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك عــــ ـــ ــــ ـــ البنــ ـــــل  ــــ ـــ ـــ ــــام واتصــ ـــ ـــ ــــ انتظــ ك  ـــا ــــ ـــ ـــ ـــــوفات حســــ ـــ ـــ ــــ ــــن كشـ ـــ ــــ ـــ ــــــق مـــ ـــ ـــ تحقــــ
ــــحة ـــ ـــ ــــدم صـــ ـــ ــــ ـــــت أي عــ ـــ ــــ ـــــور إذا الحظـ ـــ ـــ ـــان  الفــ ــــ ـــ ـــ ــــن اي ب ـــ ــــ ــــالغ عـــ ــــ ـــ ــ ـــب اإل ـــ ــــ جـــ  .
ـــــون  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذه  غضـ ــــ ـــ ـــ ــــحة هـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدم الصــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــف  30عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــخ كشــ ــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــن تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ يومــ

 .الحساب
 Keep the Bank updated with your identification 

documents and contact details at all times. Bank will 
send reminder notices 90 days  before expiry. Not 
providing these documents might result in charges, 
transactions being restricted, account being blocked 
or  account being closed.  

   ـــال ــــ ـــ ل االتصــ ـــ ــــ ـــ ــــة وتفاصــ ـــ ـــــ ـــائق اله ــــ ـــ ــــم بوثــ ــــ ــــالع دائــــ ـــ ـــ ـــ اطــ ــــ ـــ ــــك عــ ــــ ـــ ــاء البنـ ـــ ــــ قـــ إ
ـــعارات  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك إشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل البنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ســــ ـــــات. س ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع األوقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك  جميــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــة  ـــ ــــ ـــ ـــ الخاصـــ

ـــــل  ــــ ـــ ــــ ـــذك ق ــــ ـــ ـــ ــــدم  90تـــ ـــ ـــ ــــ ــــؤدي عــ ـــ ـــ ــــ ــــد يــ ـــ ــــ ـــ ة. قــ ـــالح ـــ ــــ ـــ ـــاء الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــن انتهـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مـــ ـــ ــــ ـــ يومـــ
ــــامالت  ـــ ــــ ـــ ــــد المعــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــوم أو تقي ـــ ــــ ـــ ـــرض رســـ ـــ ــــ ـــ ندات إ فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذه المســـ ـــ ــــ ـــ م هـــ ـــد ــــ ـــ ـــ تقـــ

 .الحساب أو حظر الحساب أو إغالق

 Use your own mailing addresses and not of friends / 
relatives.  

   ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت الخاصــ ـــ ـــ ــــ ـــ سـ ــــك ول ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الخاصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ د ن ال ـــــاو ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتخدم العنـ ـــ ــــ ـــ ـــ اســـ
 .األصدقاء  األقارب

 The Bank reserves the right to change any or all the terms 
and conditions in the Key Fact statement, product terms 
and conditions, charges ,as well as the Applicant contract 
with 60 days prior notice to you.  

   ـــوط ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــل ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ أي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالحق  تغيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــك  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتفظ البنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ حــــ
وط  ة ، و ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ سـ ـــائق الرئ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان الحقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ ــــواردة  ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ واألح

ــتج ،  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام المنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ف وأح ــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدم و المصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد مقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــافة إ عقــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ اإلضـــ
ـ الطلب مع   .يوما 60إشعار مسبق لك 

How to contact us  ف تتواصل معنا  ك
 You can contact us 24/7 on our call center number  

+971 4 607 5507 (within / outside UAE). We will be very 
happy to assist you.  

   ـــــــــم ع عــــــــــ رقـ ــــــــب ــــــــــام األســ ــــــــاعة طــــــــــوال أ ـــــــــ مــــــــــدار الســ ــــــــك االتصــــــــــال بنــــــــــا عـ مكنــ
ــــــــــا  ـــ ـــ ــــ ـــــــــاص بنـ ـــ ـــ ـــ ــــــــــال الخـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــز االتصــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــارج 971 4 607 5507مركــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــل  خـ ـــ ـــ ـــ + (داخـــ

ة السعادة لمساعدتك ة المتحدة) وسنكون  غا  .اإلمارات الع
 During the Bank working hours, you may contact us on 

+971 4 607 5555. 
   ـــــــــم ـــ ــــ ـــــــــ رقـــ ـــ ـــ ــــــــا عــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــال بنــ ـــ ــــ ـــــــــك االتصـــ ـــ ـــ مكنــــ ـــــــــك،  ـــ ـــ ـــــــــل البنــــ ـــ ـــ ــــــــاعات عمــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــالل ســ ـــ ـــ خــــ

ال   + . 971 4 607 5555االستق
 To know more about our services along with the fees and 

charges, you may visit our website www.eahli.com 
   ـــــــــافة ـــ ــــ اإلضــــ ـــــــــدماتنا  ـــ ـــ ــــــــــن خــــ ـــ ـــ ــــــــــد عــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــة الم ـــ ـــ ــــــــــــوم والمعرفـــ ـــ ـــ ـــــــــارفإ الرسـ ـــ ـــ ـــ ، لمصــ

نت   www.eahli.com مكنك زارة موقعنا ع اإلن
 
Customer Signature : ___________________ 

   
ل :    _________________توقيع العم



  

 

 
 

Remittances (Inward and Outward –Key Fact Statement   
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  ع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

    
How can you make a complaint:  م شكوى مكنك تقد ف   :ك
Submit your complain to the Complaint Unit either hand 
delivered or via mail / email / online. 

   ـــــــــ ــــ ـــــــــد أو عــــ ــــ ــــ ال ــــــــــا  ــــ اوى إمـــ ـــــــــ ــــ ــــــــــدة الشــــ ـــــــــكواك إ وحـــــــ ــــــــــال شــــــــ ــــ رســـ ـــــــــم ب ــــ قــــ
نت .  و  موقع البنك ع اإلن د اإلل د  ال  ال

 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker 
Siddiqui Road, Deira, Dubai- UAE. 

   ــــــــز ـــ ــــــــــل مركــ ـــ : مقا ع د ـــــــــ ـــــــــــر الصـــــــــــــديق ،  فــــ كــ ــــــــــو  ــــــــــارع أبـــ ـــــــــ ، شـــ ـــــــــــر عــــ حمــ
ة المتحدة -ديرة ، د   .اإلمارات الع

 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al 
Muroor Street, Abu Dhabi. 

 Fax: +971 4 2684445 

   ة ـــــــــــف ــــ ـــ ـ ـــــــــات الم ــــ ــــ ــــــــــارات للدراســ ــــ ـــــــــــد االمـــــ ــــ ـــــــــ معهــــ ــــ ــــ : مبــ ــــــــــــوظ ــــ ع أبـــ ـــــــــ ــــ ــــ فــ
ة، الطابق األر ، شارع   .المرور ، أبوظ والمال

  :س  2684445 4 971+الفا
 Email: complaints@abkuwait.com.    : و د اإلل  complaints@abkuwait.comال
 Website: www.eahli.com    : و ك  www.eahli.comالموقع االل

The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with Bank, with details of the Complaint 
process within 2 complete business days of receiving the 
Complaint.  A unique service request number will be assigned 
to you. 

م   الشــــــــــــــكوى المقدمــــــــــــــة علــــــــــــــم الوصــــــــــــــول ا كتــــــــــــــ  رد قــــــــــــــوم البنــــــــــــــك بتقــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــة  ل عمل الشـــــــــــــــــــكوى  غضـــــــــــــــــــون اجـــــــــــــــــــراءات إ البنـــــــــــــــــــك، مـــــــــــــــــــع تفاصـــــــــــــــــــ

ص  تم تخصـــــــــــــ ــــخ اســـــــــــــتالم الشـــــــــــــكوى. ســـــــــــــ ـــــــــــــامل مـــــــــــــن تـــــــــــــار يـــــــــــــو عمـــــــــــــل 
  رقم مم لطلب الخدمة لك. 

The Bank shall send you in writing, its final response with 
detailed reasons within 30 complete business days of receiving 
a Complaint. 

ة  غضون   ل اب التفص ا مع األس  30سوف يرسل لك البنك رده النها كتاب
 يوم عمل من تل الشكوى. 

If for any reason you are not satisfied with our complaint resolution, 
you have the right to refer your complaint to the Central Bank: 
www.centralbank.ae 

ـــــــــاص   ـــــــــن حــــــــــــل الشـــــــــــــكوى الخــــ اب عــــ ـــــــــ ــــــــــن األســـ ب مـــ ـــــــــ ا ألي ســــ ـــــــــ ـــــــــم تكـــــــــــــن راضـــ إذا لـــ
ـــــــــــزي:  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــــك المركــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــكواك إ البنـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــة شــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــك إحالـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــق لـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ حـــ ــــــــــا ، ف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بنــــ

www.centralbank.ae 
Disclaimer   ة  اخالء المسؤول
The information in this Key Fact Statement is not the full terms 
of the contract, which is contained within the final terms of 
this Service. By signing this document, you agree that you fully 
understand the features, fees and charges, which may be 
incurred by applying for this Service. 

ــــــــــت    ــــ ــــ ــــ ســ ـــــــــذا ل ـــــــ ــــ ة هـــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــائق األساســـ ــــ ــــ ــــ ــــــــان الحقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــواردة  ب ــــ ــــ ــــ ـــــــــات الــ ـــ ــــ ــــ المعلومـــ
ـــــــــذه  ــــــــــة لهـــــ ــــ ــــــــــــوط النهائ ـ ـ ــــــــمينها  ال ــــ ــــــــــم تضــ ـــــــــ تــــ ــــــــــد، والـــــ ــــــــة للعقــــ ــــ املــ ـــــــــــوط ال ــ ـ ال
ـــــــــ أنـــــــــــك  ند، فإنـــــــــــك توافـــــــــــق عــ ـــــــــ ـــــــــ هـــــــــــذا المســ ـــــــــع عــ ـــــــــالل التوقيــ ــــــــة. مـــــــــــن خــ الخدمـــ

ـــــــــوم  ات والرســـ ـــــــــ ــــــــــارف و تفهــــــــــــم تمامــــــــــــا المـــ ـــــــــن خــــــــــــالل  المصــ ــــــــــــدها مـــ ـــــــــد تتك ـــــــــ قـــ الـــ
طلب  الخدمة.  للحصول ع هذه التقدم 

 
 

I acknowledge by signing below that I have understood and 
received the documents as mentioned herein above. 

ــــو   ـــ ــــ ـــ النحــــ ــــ ـــ ـــ ندات عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتلمت المسـ ــــ ـــ ـــ ــــــت واســـ ـــ ـــ ـــ فهمـــ ــــ ـــ ـــ ــاه أنـ ـــ ــــ ـــ ــــالتوقيع أدنـــ ـــ ـــ ـــــ ـــر  ـــ ـــ ــــ أقـ
 المذكور أعاله. 

Customer Name     ل  اسم العم
Address     العنوان 
Mobile Number     رقم الهاتف المتحرك 
Email ID      و ك د اإلل  ال
Signature / Date      ـــخ ـ  التوقيع التار

For bank use  الستخدام البنك 
Bank official Name    اسم المسؤول  البنك 
Bank official ID     طاقة المسؤول  البنك  رقم 
Signature / Date      ـــخ ـ   التوقيع التار

 


