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ات م ات خدمة دف الش  Features of our Cheque Book Service  م
  .حة قة دفع م  . Convenient method of payment  ط
 ) عملة الدرهم اإلمارا ط لذلك ان يتوافق متوفرة فقط  صاحب  ش

ات الحساب  افة متطل مكتب االتحاد االئتما والبنك المركزي لدولة معل
ة المتحدة).    اإلمارات الع

 Available only in AED currency (subject to account holder 
meeting Al Etihad Credit Bureau (AECB )and Central Bank of the 
UAE guidelines). 

  تم ة المتحدة، س ة  اإلمارات الع ف للعمالء الجدد  الخدمات الم
ات مكون من  دون  10إصدار دف ش ف أوراق  ال مكن مصارف او ت . و

ان أداء  اوراق 10إصدار  ات الحقة  األشهر الستة األو إذا  دفاتر ش
ناًء ع ات األول. و عد استخدام دف الش ا  مكن الحساب مرض ك،   طل

ات    . و تطبق الرسوم و المصارف عليها ورقة  25/50 عدد إصدار دف ش
  

 For Customers new to Banking in UAE, cheque book of 10 leaves 
will be issued free of charges. Subsequent 10 leaves cheque 
books can be issued in the first 6 months if the account conduct 
is satisfactory after utilizing the first cheque book. Thereon upon 
your request cheque book of 25 / 50 leaves can be issued with 
applicable charges 

  اتهم من بنك آخر إ البنك األه ال للعمالء الذين ينقلون حسا
ات منتظم من  مكن إصدار دف ش و ورقة  25/50ش.م.ك.ع. (البنك)، 

ف عليها و ذلك  ر اي هناك ن كإذا لم  تطبق الرسوم و المصار ة  تقار سلب
ات ( صادره  من شأن الش ة   12خر ال مكتب االتحاد للمعلومات االئتمان

ا (أما شهرا).  ة سلب ر مكتب االتحاد للمعلومات االئتمان ان تق إذا تم اي إذا 
مكن إصدار  4إرجاع أقل من  ة األموال")، ف ب "عدم كفا س ات  دف ش

.  10من  ات مكون ش   ورقات فقط خالل األشهر الستة األو

 For Customers who are moving their account from another bank 
to Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. (the Bank), regular cheque 
book of 25 / 50 leaves can be issued with applicable charges if 
there is no adverse feedback in AECB report on cheques (last 12 
months). If AECB report is adverse (less than 4 cheques returned 
due to “insufficient funds”), then only 10 cheque leaves can be 
issued during the first 6 months. 

 قاف ا الت إ سه ات مع تتوفر  الش   Cheque Stop Payment facility is available with applicable  و المصارف عليها. الرسوم تطبيق  لدفع 
charges. 

  ات م طلب دف الش ه ع اي من مكن تقد ا نت.  م   Cheque book request can be placed over the counters in our  فروعنا أو ع اإلن
branches or online. 

  :ات ة للش ة الجزئ س الت ال   :  Partial cheque clearing facility  سه
ات) الذي تم إرجاعه  - ك (الش يتع ع البنك تجه السداد الجز للش

د  ة األموال  الحساب بناًء ع طلب المستف ب عدم كفا س
ك.  دين)  حامل الش   (المستف

- The Bank shall process partial payment of cheque(s) that has 
been returned due to insufficient funds in the account upon 
request of the beneficiary(ies)/bearer. 

دين)  لحامل  - د (المستف مكن للمستف  ، لالستفادة من السداد الجز
ك  مة الش البنك الُمصِدر وطلب سداد ق ة  ا ات) االتصال م ك (الش الش

ات) ج ا (الش  .  الحساب األموال المتاحة و ذلك حسبزئ
  

- To avail of partial payment, the beneficiary(ies)/bearer of the 
cheque(s) can directly approach the issuing bank and request 
to partially pay the value of the cheque(s) up to the available 
funds 

ختم قوم البنك  - ة ناجحة و ل دفعة جزئ د عند  الدفع للمستف الُمصدر 
 . د ع إتمام السداد الجز ات) األص للتأ ك (الش ع وجه وظهر الش
دين)  حامل  د (المستف ة إ المستف ات) األصل ك (الش تم إرجاع الش وس

ة لُمصدر ا ل التال ك مع شهادة الدفع الجز ال تتضمن التفاص ك الش لش
ات):    (الش

  

- The issuing bank will pay the beneficiary upon each successful 
partial payment and will stamp on the face & the back of the 
original cheque(s) confirming that the partial payment is 
concluded. The original cheque(s) will be returned to the 
beneficiary(ies)/bearer along with a Partial Payment Certificate 
that includes the following details of the cheque(s) issuer: 

ة أو رقم جواز السفر أو رقم الرخصة التجارة لُمصدر   )أ ة اإلمارات رقم اله
ات) ك (الش   الش

ات)  )ب ك (الش  اسم مصدر الش
ة الُمصدر   )ت ات) رقم ه ك (الش  للش
انرقم (  )ث ات)لُمصدر ) االي ك (الش  الش
ات) لُمصدر رقم حساب   )ج ك (الش  الش
ات)لُمصدر رقم هاتف   )ح ك (الش  الش
ات) التفص  لُمصدر عنوان ال  )خ ك (الش   الش

a) Emirates ID No., Passport No. or Trade License No. of the 
cheque(s) issuer 

b) Cheque(s) issuer name 
c) Cheque(s) issuer ID number 
d) Cheque(s) issuer IBAN number 
e) Cheque(s) issuer Account number 
f) Cheque(s) issuer telephone number 
g) Cheque(s) issuer detailed address 

لغ  - الم ة  ات) المطال ك (الش دين)  لحامل الش د (المستف حق للمستف
ب تقادمه،  س ة  صبح منت الصالح املة أو  مة ال المت ح يتم دفع الق

عد استالم دفعة  180أي خالل  ات). وح  ك (الش ــــخ الش يوما من تار
ع القانو ضد ُمصدر ا د حق الرج فقد المستف ة، ال  ات) جزئ ك (الش لش

امل.  ال ك  لغ الش    حالة عدم دفع م

- The beneficiary(ies)/bearer of the cheque(s) has the right to 
claim the remaining amount until the full value is paid or it 
becomes stale i.e. within 180 days from date of the cheque(s). 
Even after receiving partial payment, the beneficiary does not 
lose the right of legal recourse against issuer of the cheque(s) 
in case of non-payment of full check amount. 
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ات) الصادر عن البنك األه ال ش.م.ك.ع.  - ك (الش تم تجه الش س
ة المتحدة  ات) الصادرة داخل اإلمارات الع ك (الش ة للش س ال فقط. و

ات) لتجه  ك (الش عن بنوك أخرى، ير زارة البنك الذي أصدر الش
ات).  ك (الش   طلب السداد الجز للش

- Only cheque(s) issued by Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P in the 
UAE will be processed by us. For cheque(s) issued by other 
banks, please visit the cheque(s) issuing bank to process your 
partial cheque(s) payment request. 

ات) صادرا عن البنك األه  - ا (ش حملون ش دين الذين  مكن للمستف
ة المتحدة التواصل مع  موظف ال ش.م.ك.ع. داخل اإلمارات الع

اك   ة اي من الش ات) المعاد (األصل) ووثائق اله ك (الش فروعنا مع الش
م.    لتجه طل

- Beneficiaries holding cheque(s) issued by Al Ahli Bank of 
Kuwait K.S.C.P in UAE can approach our teller counter at our 
branches with Returned cheque(s) (original) and ID documents 
to process your request. 

ع إ جدول الرسوم ر الرج  www.eahli.com  Please refer to the schedule of charges on our website ع موقعنا  و المصارف  و
www.eahli.com 

ة  Eligibility  األهل
  ك). صدر ات الجارة (فردي  مش  . Issued to Current Account holders (Single / Joint)  ألصحاب الحسا

  .لدى البنك ً ل مقبو ان التوك   Issued to People of Determination, if Power of Attorney is in  صدر ألصحاب الهمم، إذا 
place acceptable to the Bank. 

  ات الق ة وأصحاب الحسا تا ة  القراءة وال ل الذي يواجه صع العم
ات. غ مؤهل للحصول    ع دف ش

 Customer having difficulty in reading and writing and minor 
account holders are not eligible for Cheque Book 

وقة ات المفقودة  الم  Lost / Stolen Cheque(s)  الش
  ،طة الغ المقدم إ ال م طلب رس مع ال ارة فرعنا لتقد ك ز جب عل

ات).  ك (الش م الش   إذا لم يتم تقد
  ات) ع الرغم من أن ك (الش البنك غ مسؤول عن الوفاء بهذا الش

ف.  عات) مزور أو م   التوقيع (التوق

 You must visit our branch; submit a formal request along with 
police report, if the cheque(s) has not been presented. 

 The Bank is not responsible for honoring such cheque(s), despite 
the signature(s) were forged or counterfeited. 

ات غ المدفوعة   Retuned Unpaid Cheque(s)  المعادةالش
ة  جميع األوقات لتجنب دخول  اف أموال  د من االحتفاظ  ك التأ جب عل

ك إ ات غ مدفوعة  4أنه  حالة إرجاع  ير مالحظة متأخرات  اي  حسا ش
فاتك  مكن أن تتأثر تص ة عام واحد،  د خالل ف ة الرص ب عدم كفا س

ة مما  ل  االئتمان حد من قدرتك ع الوصول إ المنتجات والتم قد 
ل.    المستق

You must ensure to maintain sufficient funds at all times to avoid 
your account go into arrears and note that in case of 4 cheques 
returned unpaid due to insufficient balance within a period of one 
year, your credit ratings can be affected which may limit your 
ability to access future products and financing. 

 Warning  تحذير

  ستخدمونها د من أنك أنت أو ممثلك القانو فقط  ات وتأ احِم الش
ك.    لسحب األموال من حسا

 Safeguard your cheques and ensure only you or your legal 
representative use it for withdrawal of funds from your 
account 

  ة الخاصة ف الشخص ة  أرقام التع ف انات االعتماد الم احتفظ ب
ة ألي  ف ك آمنة  جميع األوقات وال تفصح عن معلوماتك الم

  شخص. 

 Keep your banking credentials / PINs safe at all times and do 
not disclose your banking information to anyone. 

   البنك ع الفور إذا الحظت أي  كشف الحساب راجع انتظام واتصل 
الغ عن هذه المخالفة  غضون  جب اإل ــــخ  30مخالفة. و يوما من تار

  . كشف الحساب 
  

 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 

  ل االتصال الخاصة ة وتفاص قاء البنك ع اطالع دائم بوثائق اله قم ب
ل ك  جميع األوقات.  سل البنك إشعارات تذك ق يوما من  90وس

ندات إ فرض  م هذه المس ة. وقد يؤدي عدم تقد ـــخ انتهاء الصالح ـ تار
د المعامالت أو حظر الحساب أو إغالق الحساب.    رسوم أو تقي

 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. 

  .ن األصدقاء  األقارب س عناو ك ول د الخاصة  ن ال  . Use your own mailing addresses and not of friends / relatives  استخدم عناو
   ام الواردة وط واألح ل ال الحق  تغي أي من أو  حتفظ البنك 

اإلضافة إ عقد مقدم  ام المنتج،  وط وأح ة، و س ان الحقائق الرئ ب
ـ    يوما.  60الطلب مع إشعار مسبق لك 

 The Bank reserves the right to change any or all the terms and 
conditions in the Key Fact statement, product terms and 
conditions, as well as the Applicant contract with 60 days prior 
notice to you.  
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ف تتصل بنا  How to contact us  ك
  ام ع ع رقم مركز مكنك االتصال بنا ع مدار الساعة طوال أ األسب

ة 971 4 607 5507االتصال الخاص بنا  + (داخل  خارج اإلمارات الع
  المتحدة). وسنكون سعداء جدا لمساعدتك. 

 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.  

  ك لدينا مكنك االتصال بنا ع الخط المش خالل ساعات عمل البنك، 
5555 607 4 971 +  

 During the Bank working hours, you may contact us on  
+971 4 607 5555. 

  اإلضافة إ الرسوم د عن خدماتنا  مكنك زارة المصارفوالمعرفة الم  ،
نت    www.eahli.comموقعنا ع اإلن

 To know more about our services along with the fees and 
charges, you may visit our website www.eahli.com. 

م شكوى مكنك تقد ف   How can you make a complaint  :ك
ــــــــد   ــــــ ال ـــــــد أو عــ ال ــــــا  اوى إمــ ــــــ ــــــكواك إ وحـــــــدة الشــ رســــــــال شــ س   قـــــــم ب الفــــــــا

نت.  و  ع اإلن د اإلل  ال
  كر الصديق، ديرة، د ، شارع أبو  ل مركز حمر ع : مقا ع د اإلمارات  -ف

ة المتحدة.   الع
  ة، الطابق ة والمال ف : مب معهد اإلمارات للدراسات الم ع أبوظ ف

، شارع المرور، أبوظ  ة المتحدة.  -األر  اإلمارات الع
  :س  + 971 4 2684445الفا
  : و د اإلل  complaints@abkuwait.comال
  : و  www.eahli.comالموقع االل

ـــة إ  الشــــــــكوى المقدمــــــ علــــــــم الوصــــــــول  ارســــــــال رد كتـــــــــا  ـــك  قــــــــوم البنـــــ ســــــــوف 
ـــــــــكوى   ــــــــة الشــ ــــــــراءات معاملـــ ــ ــــــــة اجـ ـــ ل عمل ـــــــــع تفاصـــــــــــ ــــــــو البنـــــــــــك، مــ  غضـــــــــــون يـــ

ص رقــــــــــم ممــــــــــ  تم تخصــــــــــ ــــــــ ـــــــكوى، وســ ــ ــــــــتالم الشـ ــــخ اســ ــار ــــــ ــــــن تــ ــ ــــــــــامل مــ ــــــــل  عمــ
  لطلب الخدمة لك. 

  

ة  غضون  ل اب التفص ا مع األس سل لك البنك رده النها كتاب يوم  30وس
ــــخ تل الشكوى.  امل من تار   عمل 

  

حق لك  اب عن حل الشكوى الخاص بنا، ف ب من األس ا ألي س ذا لم تكن راض و
  www.centralbank.aeإحالة شكواك إ البنك المركزي: 

Submit your complain to the Complaint Unit either hand delivered 
or via mail / fax / email / online. 
 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker Siddiqui 

Road, Deira, Dubai - UAE. 
 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al Muroor 

Street, Abu Dhabi - UAE. 
 Fax: +971 4 2684445 
 Email: complaints@abkuwait.com. 
 Website: www.eahli.com 
The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with the 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. 
The Bank shall send you in writing, its final response with detailed 
reasons within 30 complete business days of receiving a 
Complaint.  
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 

ة  ان إخالء المسؤول  Disclaimer  ب
املة للعقد،  وط ال ست ال ة هذا ل س ان الحقائق الرئ المعلومات الواردة  ب
ا إ جنب مع الوثائق  ة لهذه الخدمة جن وط النهائ وال تم تضمينها  ال
ند، فإنك توافق  ة فتح الحساب. ومن خالل التوقيع ع هذا المس ا ة لم المطل

ات والرسوم دها من خالل  ع أنك تفهم تماما الم ف ال قد يتم تك ال والت
طلب للحصول ع هذا المنتج.    التقدم 

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 along with the documentation required to proceed with 
account opening. By signing this document, you agree that you 
fully understand the features, fees and charges, which may be 
incurred by applying for this product. 

  

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

 أقر بالتوقيع أدناه أنني فهمت واستلمت المستندات على النحو المذكور أعاله. 

Customer Name     اسم العميل 
Address    العنوان 
Mobile Number    رقم الهاتف المتحرك 
Email ID    البريد االلكتروني 
Signature / Date     التوقيع/ التاريخ 

For bank use  الستخدام البنك 
Bank official Name    اسم المسؤول في البنك 
Bank official ID    رقم بطاقة المسؤول في البنك 
Signature / Date     التوقيع/ التاريخ  

 


