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 نموذج موافقة وتفويض من العميل باالستعالم عن التسهيالت االئتمانية التجارية -( 5ملحق رقم ) 

Appendix (5) - Customer Consent Form for inquiry on Commercial Loans 
 

 

 –الجنسييييييي   ................................................... - ...................................................................................................................أقر أنا الموقع أدناه /

( .......................................................................................................................................................وأحمل بطاق  مدن   / جواز سييييييي)ر  ق   

 لـ:  بصفتي الممثل القانوني / عن نفسي

 

I, the undersigned/ .............................................................................................................. . - .................................................Nationality, 

holder of Civil ID / Passport number (..................................................................................................................... ......................... ), 

as myself  / as a legal representative on behalf : 

 

 االسم باللغة العربية

  

 

 

 

Name In English 

 الكيان القانوني

Legal Entity  

 ك ان أو جه  حكوم  
Government Entity 

 مؤسس  فردي  

Sole Proprietorship 

 شرك  تضامن

Partnership 
Co. 

 باألسه  شرك  توص  

Limited by Shares 

 شرك  توص   بس ط 

Limited Partnership 

 شرك  مساهم  عام 

Public Shareholding 

 شرك  مساهم  مق)ل 

Closed Shareholding 

شرك  ذات مسؤول   

 محدودة
Limited Liability   

 شرك  تابع 

Subsidiary 

 مؤسس  غ ر  بح  

Non-Profit Entity 

 صندوق استثما 

Investment Fund 

 ه ئ  خاص  ذات ن)ع عام
Association  of Public 

Benefit 
 شخـــــصـــي

Individual 

 أخرى / يرجى التحديد 
Others (Please Specify) 

......................................... 

مستند صفة المفوض 

 بالتوقيع عن الشركة 
Authorized signatory 

Document 

 

o  .  عقد تأس س الشرك 

o .  شهادة وزا ة التجا ة والصناع 

o  )........................  أخرى 

 رقم السجل التجاري

CR. No. 
 

 رقم الترخيص

License No. 
 

 أخرى

Others 
 

 (Customer Signatureتوقيـــع العميـــــــل )
 

 

  ……...../...../ (: Date)التاريخ    .....................................................
 

 ( Enquirer informationبيــــانات المستعلم ) 
 

 ف ها. الب انات الوا دةيقر المستعل  عند التوق ع على هذا النموذج بأنه قد إطلع على جم ع ب انات ومستندات العم ل المذكو  أعاله وتأكد من صح  

Upon signing this form, the person undertaking the inquiry acknowledges that they reviewed all of the above-mentioned customer data, documents and verified 

the accuracy of the data contained herein. 

 الجهــــــــة طالبة االستعالم  إســم
 

Name of the enquirer 

 الجهــــــــة طالبة االستعالم  رمز
 

Code of the enquirer 

 اســــــم المستخـــــدم )المستعلم( 
 

User Name (Enquirer) 

 ة المستـخدم )المستعلم( ـرقم هوي
 

User ID No. (Enquirer) 

 توقيع المستخــــــــدم )المستعلم( 
 

User Signature (Enquirer) 

 الختم المعتمد للجهة طالبة االستعالم  

 

Enquirer entity Stamp  

 

 

ص فيي س أو تيأخ ر أو نقيأياً منها ويلتزم المشترك بإعادة هذا النموذج الى شرك  شبك  المعلومات االئتمان ي  عنيد اسيت )اا كافي  الب انيات اليوا دة ف يه دون تقياعخاص  بالعم ل المذكو  أعاله ، ويُحظر اإلفصاح عن وجم ع الب انات الوا دة في هذا الطلب تعتبر معلومات سري   : تنـويه هام 

 للشروط والب انات الوا دة ف ه .تعبئ  أي ب ان ، وتحت)ظ شرك  شبك  المعلومات االئتمان   بكامل حقوقها القانون   في قبول أو  فض أي طلب غ ر مستوفي 
 

IMPORTANT DISCLAIMER: All information contained in this application is confidential and specific to the above-mentioned customer. It is forbidden to disclose any thereof. The subscriber is obliged to return this 

form to the Credit Information Network Company upon completing all the data contained therein without delay or shortage in filling any item. The Credit Information Network Company reserves all its legal rights to 

accept or reject any application that does not meet the conditions and data contained therein. 

With my full and unconditional approval of the authorization of 
…………………………………………………………Company / Bank to inquire about the 
individual data of my name and / or the data of the above-mentioned company, 
registered with government agencies in the State of Kuwait, as well as my full 
and unconditional approval to inquire about all credit data and information from 
Ci-Net centralized risk system, in terms of my credit status (in case of a personal 
inquiry only) or of the above-mentioned company (in case of inquiring about the 
legal entity only), including analytical and detailed credit information with credit 
scoring indicators of the credit status regarding the financial services, 
obligations, credit facilities and financing operations, or all types, descriptions 
without any liability to Ci-Net for any consequent inaccuracy of the credit data 
and information contained in the Credit Information Report if proves to be in 
violation or inconsistent with the law of the Civil Information Authority No 
(32/1982) and its Executive Regulations, as well as the provisions of Law No. 
(09/2019) on the regulation of the exchange of credit information and its 
Executive Regulations, Law No. (18/2018) on the Commercial Register and its 
Executive Regulations and all relevant law, in addition to any amendments to 
these laws and ministerial decisions issued or to be issued in implementation 
thereto without objection or reservation. This is an acknowledgement and 
approval by me to the above. 

ل   كام ن.............................غ ر المشيييييييروط  بموافقتي ال .( ......................على ت)ويض  شيييييييرك  / ب

والمسيييجل  لدى  -ه باالسيييتعالم عن الب انات ال)ردي  الخاصييي  باسيييمي و/ أو عن ب انات الشيييرك  المذكو ة أعال

الجهات الحكوم   في دول  الكويت ، كما أقر بموافقتي الكامل  غ ر المشييييروط  باالسييييتعالم عن جم ع الب انات 

والمعلومات االئتمان   من النظام اآللي لمركزي  المخاطر لشيييرك  شيييبك  المعلومات االئتمان   والمتعلق  بالحال  

م الشيخصيي فق ( أو عن الشيرك  المذكو ة أعاله  في حال االسيتعالم االئتمان   الخاصي  بي  في حال االسيتعال

نات من معلومات تحل ل   وت)صييييييي ل   من ح   الخدمات  ل. الب ا قانوني فق ( وما تتضيييييييمنه ت عن الك ان ال

ومسييييم اتها ومؤشييييرات التصيييين   ا أنواعهوااللتزامات المال   والتسييييه الت االئتمان   وعمل ات التمويل بكاف  

لما يترتب عل ه من عدم  دون وقوع أدنى مسيييييئول   على شيييييرك  شيييييبك  المعلومات االئتمان  وذل. ، اني االئتم

في حال اذا ما كانت مخال)  أو صيييييييح  الب انات والمعلومات االئتمان   الوا دة في تقرير المعلومات االئتمان   

( لسييييييين  9القانون  ق    وأحكام 1982( لسييييييين  32غ ر متوافق  مع قانون نظام ه ئ  المعلومات المدن    ق   

في شيييييأن  2018لسييييين   18في شيييييأن تنظ   تبادل المعلومات االئتمان   والئحته التن) ذي  والقانون  ق   2019

السيييييييجيل التجيا ي والئحتيه التن) يذيي  وجم ع القوان ن ذات الصيييييييلي  ، وأيي  تعيديالت تطرا على تلي. القوان ن 

وهذا إقرا   ة أو التي سيييييتصيييييد  تن) ذا له  دون اعترا  أو تح)ظ والقرا ات والضيييييواب  الوزا ي  الصييييياد

 وموافق  مني بذل. على ما و د أعاله .

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/associations+of+public+benefit
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/associations+of+public+benefit
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/Name+of+the+entity
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/Name+of+the+entity
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 كتاب طلب إصدار تقرير ائتماني عن التسهيالت االئتمانية التجاريةنمـوذج  - (7)ملحق رقم 
Appendix (7) - Application Form for Issuing a Credit Report on Commercial Credit Facilities   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

In case the customer wishes to inquire about the commercial credit facilities, 
the following procedures shall be followed: 
 

1- Issuing an official letter on the official documents of the company wishing to 
inquire about the commercial credit facilities according to the following 
form: 

في حال رغبة العميل بطلب االستعالم عن التسهيالت االئتمانية التجارية فإنه يجب 

 اتباع االجراءات األتية : 

 

إصدار كتاب رسمي على مطبوعات الشركة الرسمية الراغبة في االستعالم عن  -1

 التسهيالت االئتمانية التجارية وذلك حسب الصيغة التالية

Date: ……/……/……… 
M/S: Credit Information Network Company,                            Esq, 
 
Greetings, 
 

Subject: Application for issuing a credit report on commercial credit 
facilities and authorization of receipt 

 

With reference to the above subject, kindly provide us with a credit report from the 

Central Risk Automated System of the Credit Information Network Company which 

includes all credit data and information about the company: 

…………………………………………......………… provided by the data and information 

providers stipulated in the provisions of Law No. (9) of 2019 on the regulation of the 

exchange of credit information and its executive regulations. The report shall 

include analytical and detailed data and information in terms of services, financial 

obligations, credit facilities, financing processes of all kinds and names and credit 

rating indicators. 
 

We hereby authorize Mr./……………………….……………………...…………………, nationality 
………………………….…………., Passport No. (…………………………….………...) in his capacity 
as …………………………………………...…………, to check with your company to issue and 
receive the above-mentioned credit report and pay the fees prescribed thereof, 
without having any responsibility on the Credit Information Network Company in 
this regard.  
 

Yours sincerely, 

                                                                                                 Applicant              
 

- For Shareholding companies (Board Chairman - Vice Board Chairman - Chief 
Executive Officer according to the powers granted to him). 

- For companies of other legal forms (Director General or his legal representative 
according to the powers granted to him). 

 التاريخ ....../....../.......

 المحترمين ،،،   السادة / شركة شبكة المعلومات االئتمانية 

 

 تحية طيبة وبعد ،
 

 الموضوع : طلب إصدار تقرير ائتماني عن التسهيالت االئتمانية التجارية 

 وتفويض باإٍلستالم 
 

 
 

شااارإ إلااى الموأااوع  عااال  ز يرجااى تروياادنا بت رياار إئتماااني ماان ال  ااام ا لااي لمركريااة باإل

المخاطر لشركة شبكة المعلوماات االئتمانياة يتنامن كافاة البياناات والمعلوماات االئتمانياة عان 

مااان  بااال  .......... والمااارو إ.......................................................شاااركة ..............

فاي شا ق  2019لسا ة  9م دمو البيانات والمعلومات الم صوص عليهم فاي  حكاام ال اانوق ر ام 

ت  اايم تبااا ل المعلومااات االئتمانيااة والئفتااه الت ايييااة ز ومااا يشاامله ذلااك الت رياار ماان بيانااات 

ومعلومااات تفليليااة وتاصاايلية ماان حيااو الخاادمات وااللترامااات الماليااة والتسااهيالت االئتمانيااة 

 وعمليات التمويل بكافة  نواعها ومسمياتها ومؤشرات التص يف االئتماني .
 

 

 

 .............................. -.......... ....................................وناوض السيد / ................

( ........................................(ويفمل بطا ة مدنية ر ام /  و / جاواس ساار ر ام  –الج سية 

....... لمراجعاة شاركتكم إلساتخراإ وإساتالم .........................................بصاته ..........

الت رير االئتماني الميكور  عال  وسدا  الرساوم الم اررإ ع اه وذلاك  وق و اوع   ناى مساؤولية 

 على شركة شبكة المعلومات االئتمانية في هيا الش ق .
 

 لوا ب بول فائق االحترام والت دير زززوتان

 م دم الطلب                                                                                                

الرئيس  –نائب رئيس مجلس اال ارإ  –بال سبة للشركات المساهمة )رئيس مجلس اال ارإ  - 

 ة له( .الت اييي بفسب الصالحيات المم وح

 انونااا بفسااب  بال ساابة للشااركات ذات االشااكال ال انونيااة األداارا )الماادير العااام  و ماان يم لااه -

 الصالحيات المم وحة له(
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 يتم إرفاق المستندات اآلتي بيانها مع الكتاب المشار إليه أعاله :  -2
2 - The following documents shall be attached with the above mentioned 
letter: 

 المست دات المطلوبة :

كتاب التاويض من الشركة باللغة العربية ف ط وماييال بتو ياأ  حاد الماوأاين ع هاا حساب  – 1

 الصاة ودتم الشركة المعتمد .

 صورإ من السجل التجاري . – 2

 صورإ من الترديص التجاري . – 3

ات صااورإ ماان شااها إ وسارإ التجااارإ والصاا اعة ألسااماء الماوأااين بااالتو يأ عاان الشاارك – 4

 الرئيس الت اييي(  و اال ارإ نائب رئيس مجلس   والمساهمة )رئيس مجلس اال ارإ 

صورإ من إعتما  تو يأ الماوأين بالتو يأ عن الشركات المساهمة )رئيس مجلس اال ارإ  – 5

 الرئيس الت اييي(  –رإ نائب رئيس مجلس اال ا –

 ارإ لشاركات ع اد الت سايس والاوار  فياه ب اد اإل صورإ من تِ شيرإ في السجل التجااري  و – 6

األشاخاص )الماادير العااام  و المم اال ال ااانوني بموجااب ع ااد الت ساايس  و الت شاايرإ فااي السااجل 

 التجاري(.

لماادير العااام  و )ا صااورإ ماان إعتمااا  تو يااأ الماوأااين بااالتو يأ عاان شااركات األشااخاص  - 7

 .المم ل ال انوني(

 صورإ البطا ة المدنية للماوض بالتو يأ عن الشركة طالبة االستعالم . - 8

 صورإ البطا ة المدنية للماوض باستالم الت رير االئتماني .  - 9

  .ك )كي نت ف ط( . 25/-رسوم الت رير و درها  - 10

Required Documents: 
1- Authorization letter from the company in Arabic only and is signed by one of the 

authorized officers in accordance with the capacity and the approved seal of the 
company. 

2- Copy of the Commercial Register. 
3- Copy of the commercial license. 
4- Copy of the certificate of the Ministry of Commerce and Industry of the names of 

authorized signatories for shareholding companies (Board Chairman - Vice Board 
Chairman - Chief Executive Officer). 

5- A copy of the signature approval of the authorized signatories for shareholding 
companies (Board Chairman - Vice Board Chairman - Chief Executive Officer). 

6- Copy of the approval in the Commercial Register or the Memorandum of 
Association containing a clause for management of companies of persons 
(Director General or the legal representative under the Memorandum of 
Association or approval in the Commercial Register). 

7- Copy of the signature approval of the authorized signatories for the companies of 
persons (Director General or the legal representative). 

8- Copy of the civil ID of the authorized signatory for the inquiring company. 
9- Copy of the civil ID of the authorized person to receive the credit report. 
10- Report fees of KD 25/- (Knet only). 

 
 

 


