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......................تاریخ: ال   

 

  /التوقیع                                                           مقدم الطلب/

 /الختم            /صفة مقدم الطلب

 بمعرفة العمیل بیانات تمأل
 م العمیل حالیاً بالنظامــــإس
  للعمیل الرقم المدني*  (اإلسم المطلوب تعدیلھ) *
 

 بالنظام تاریخ تسجیل اإلسم
 
 

 
 مـــسبب تعدیل اإلس*

 

     ةـــــستندات الدالـالم*  ددیـــــــم الجــــــــــــــاإلس*
 لــــدیــــــى التعــــــعل

 
 

 البطاقة تاریـــــخ إصـــــدار*
  اـــاءھــخ إنتھــــتاری*  ة/یـــــــالــدنیة الحــــــــــالم
  یلـــــــــــع العمـیـــــــوقـت*

  خــــــــــــــــــــاریــالت* 
 بمعرفة إدارة خدمة العمالء بیانات تمأل

  اسم العمیل المسجل بالنظام

  لمیــــــدني للعــــم المــالرق
  امــــــــــــنظـجل بالـــــسـالم

 تداول العمیلأرقام حسابات 
1- 
2- 
3- 

 یلمــــــــــویة العـام ھـــــأرق
1- 
2- 
3- 

 تاباـــــــــــالحسج ــدم تأكید
  ماــــــنظـام الھویة بالـــوأرق

 یع ـــــــــوقــم وتـــــــــــــــإس
 ختصـــــــوظف المـــــــــالم

 
 
 

  التاریخ

 نظم المعلوماتبیانات ترد من إدارة 
فتح الحساب أو تاریخ 

  مم بالنظاــــــــجیل اإلســــتس
 مراجعة اإلدارة القانونیة

  ةیـــــــــــــــــــــــــــــــالتوص
 

 
وصفتھ  راجعـــــإسم الم

 عھـــــــــــــــــــــــــــوتوقی
  التاریخ 

 

 التاریخ:                                                                                                                                          : ءتوثیق اإلجرا

 

 اسم تعدیل طلب نموذج
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 إقرار مقدم الطلب   ●

 * یقر مقدم الطلب باآلتي:

 صحة البیانات الواردة بالطلب. -
 الطلب غیر العمیل)صحة توقیع العمیل (إذا كان مقدم  -
 صحة صور المستندات المرفقة بالطلب ومطابقتھا لألصل. -
یقة یر دقإخالء مسئولیة الشركة الكویتیة للمقاصة عن أي ضرر یترتب على أي بیانات خاطئة أو غ -

 واردة بالنموذج.

 اسم مقدم الطلب/
 

 توقیع مقدم الطلب/
 

 الختم/
 
 

 التاریخ/
 

 

 سبب تعدیل اإلسم •
حالیة مدنیة الاقة الفترة سریان البط ءسبب تعدیل اإلسم ھو إدخال اإلسم بالخطأ على النظام أثناإذا كان  -

 البطاقة المدنیة الحالیة. صورة  فیكتفي بتقدیم
جب الیة، فیة الحر البطاقة المدنیال اإلسم بالخطأ على النظام قبل صدوإذا كان تعدیل اإلسم بسبب إدخ -

 لبطاقةصورة الكانت ساریة أثناء إدخال اإلسم بالنظام باإلضافة  التيتقدیم صورة البطاقة السابقة 
 الحالیة. المدنیة

 لدال علىتند النظام فیجب تقدیم المسر إدخال اإلسم بالخطأ بام ألي سبب آخر غیإذا كان تعدیل اإلس -
 صدق.م كونیتغییر اإلسم باللغة العربیة، وإذا كان المستند صادر من خارج دولة الكویت فیجب أن 

 إذا كان العمیل شخص اعتباري فیجب تقدیم المستندات التالیة: -

 جدید.اإلسم من اإلسم القدیم إلى اإلسم ال دیل* شھادة من وزارة التجارة والصناعة تفید تع  

 .وما یثبت صفتھ * نموذج اعتماد توقیع الممثل القانوني للشخص اإلعتباري  

 مستندات أخرى. أيیحق للشركة الكویتیة للمقاصة طلب  -
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