
كشوفات الحسابات عبر األهلي إي كورب:
يوضح كشف الحساب بيانًا تفصيليًا لجميع العمليات التي تمت على جهاز/أجهزة نقاط البيع. و يمكن الوصول إلى هذا الكشف عبر موقع األهلي إي كورب.

في حال وجود حساب على األهلي إي كورب، ستتم إضافة تفاصيل المستخدم أدناه فقط لإلطالع على كشف حساب العمليات الخاصة بنقاط البيع.
في حال عدم وجود حساب األهلي إي كورب، ستتم إضافة الخدمة )مجانًا( و إضافة المستخدم أدناه فقط لإلطالع على كشف حساب العمليات الخاصة بنقاط البيع.

     

مالحظة: سوف تظهر فقط أجهزة نقاط البيع المرتبطة بأرقام الحسابات أعاله.
بالموافقة على هذه اإلتفاقية، نؤكد موافقتكم على الشروط و األحكام المتعلقة بخدمة األهلي إي كورب و الموجودة على الرابط:

goo.gl/mzgAr4
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1. في حال تغير النشاط السابق، نرجو تزويدنا بصورة من السجل التجاري؛علما بأن الرسوم سوف تكون وفقا التفاقية نقاط البيع الحالية.
2. في حال الرغبة في تغيير رقم الحساب، الرجاء تعبئة النموذج مع الختم والتوقيع و تسليمه إلى أقرب فرع لديكم 

3. في حال الرغبة في تغيير الحساب ألكثر من جهاز، نأمل إرفاق جدول بأرقام األجهزة والحسابات حسب التصنيف التالي (رقم الجهاز- رقم الحساب القديم- رقم الحساب الجديد) مع الختم والتوقيع على الجدول.
4. في حال الرغبة بالحصول على أكثر من جهاز، الرجاء تزويدنا بقائمة بمواقع األجهزة المطلوبة.

5. في حال تلف الجهاز، سوف يتم استبدال الجهاز وتقييد التكاليف الخاصة بالجهاز على نفقة التاجر.
6. في حالة الغاء النشاط، يتوجب على التاجر تقديم طلب إالغاء مع تسليم أجهزة نقاط البيع للبنك.

7. يجب توقيع الطلب من قبل الشخص المفوض على الحساب لدى البنك األهلي التجاري لتفادي رفض الطلب.
8. في حالة الرغبة بالحصول على أكثر من خدمة، الرجاء تعبئة نموذج منفصل لكل خدمة تفاديا إللغاء الطلب 

9. إلرسال النموذج، الرجاء االتصال على الرقم 920000856 والضغط على الرقم 4 ثم الرقم، وفي حال كان الطلب تغيير رقم الحساب ، يرجى تسليم النموذج األصلي إلى أقرب فرع لديكم.

يخضع هذا الطلب التفاقية خدمات نقاط البيع الموقعة بواسطة التاجر المذكور اعاله ويعتبر مكمال لها.
أقر انا الموقع أدناه بصحة البيانات المذكورة أعاله وبموافقتي والتزامي بالتعليمات المذكورة أعاله. 

Corporate ID (If exists)

ID/Iqama NumberRequired User ID

Attached a clear and stamped copy of user’s National/Iqama ID

(Write account numbers to be granted to the users)
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Job Title Mobile

966

E-mail

Employee Name

Accounts Access

رمز الشركة (إن وجد)

اسم الموظف

رقم الهوية

البريد اإللكتروني

ج. الحسابات المطلوبة
(يرجى كتابة أرقام الحسابات المطلوب منحها للمستخدم)

الجوال

رمز المستخدم المطلوب

المسمى الوظيفي

مرفق صورة واضحة ومختومة من هوية المستخدم سارية الصالحية.
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1. في حال تغير النشاط السابق، نرجو تزويدنا بصورة من السجل التجاري؛علما بأن الرسوم سوف تكون وفقا التفاقية نقاط البيع الحالية.
2. في حال الرغبة في تغيير رقم الحساب، الرجاء تعبئة النموذج مع الختم والتوقيع و تسليمه إلى أقرب فرع لديكم 

3. في حال الرغبة في تغيير الحساب ألكثر من جهاز، نأمل إرفاق جدول بأرقام األجهزة والحسابات حسب التصنيف التالي (رقم الجهاز- رقم الحساب القديم- رقم الحساب الجديد) مع الختم والتوقيع على الجدول.
4. في حال الرغبة بالحصول على أكثر من جهاز، الرجاء تزويدنا بقائمة بمواقع األجهزة المطلوبة.

5. في حال تلف الجهاز، سوف يتم استبدال الجهاز وتقييد التكاليف الخاصة بالجهاز على نفقة التاجر.
6. في حالة الغاء النشاط، يتوجب على التاجر تقديم طلب إالغاء مع تسليم أجهزة نقاط البيع للبنك.

7. يجب توقيع الطلب من قبل الشخص المفوض على الحساب لدى البنك األهلي التجاري لتفادي رفض الطلب.
8. في حالة الرغبة بالحصول على أكثر من خدمة، الرجاء تعبئة نموذج منفصل لكل خدمة تفاديا إللغاء الطلب 

9. إلرسال النموذج، الرجاء االتصال على الرقم 920000856 والضغط على الرقم 4 ثم الرقم، وفي حال كان الطلب تغيير رقم الحساب ، يرجى تسليم النموذج األصلي إلى أقرب فرع لديكم.

يخضع هذا الطلب التفاقية خدمات نقاط البيع الموقعة بواسطة التاجر المذكور اعاله ويعتبر مكمال لها.
أقر انا الموقع أدناه بصحة البيانات المذكورة أعاله وبموافقتي والتزامي بالتعليمات المذكورة أعاله. 


