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Article (2): The Second Party Obligations مادة الثانية : التزامات الطرف الثاني 

1.To assign one of the current accounts of the Second Party to transfer 
salaries from it (Payroll Account) in accordance with the current 
accounts opening rules and regulations.
2.The “Second Party” shall provide the “First Party” with payroll details in 
an electronic �le through the Electronic channels provided by the “First 
Party” in the format requested. This electronic payroll �le must include 
details such as employees’ names, their account numbers clarifying 
bank codes where accounts are maintained and the net salary 
entitlements so the “First Party” can transfer the salaries to the 
employees’ accounts/Payroll Card held with the “First Party” and other 
banks accordingly, and the accuracy of this data is within the “Second 
Party’s” sole responsibility.
3.The second party is commuted to apply the changes made by the �rst 
party in the speci�cation of the electronic �le and method of its sending 
subject at its discretion.
4.The First Party’s Employees are entitled to market the Bank's services 
to the “Second Party’s” employees at the “Second Party’s” premises 
with prior alignment.
5.The Second Party has to feed the designated account with the 
salaries amount before sending the “First Party” salaries disbursement 
data according to the agreed format one working days prior to the 
maturity date.
6.The Second party authorizes the First party to debit its account(s) for 
any fees or charges in case the above account has insuf�cient balance.
7.In cooperation with The First Party, the Second Party should direct 
their employees to open current accounts with the “First Party” 
branches.

1.تخصيص أحد الحسابات الجارية العائدة للطرف الثاني لتحويل الرواتب منها 
(حساب دفع الرواتب) طبقًا لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية.

2.يقوم "الطرف الثاني" بتزويد "الطرف األول" ببيانات تفصيلية عن دفع الرواتب 
بواسطة ملف إلكتروني عن طريق إحدى القنوات اإللكترونية المقدمة من "الطرف 
األول" بالصيغة المحددة. ويجب أن يتضمن الملف اإللكتروني لدفع الرواتب بيانات 

تفصيلية مثل أسماء الموظفين وأرقام حساباتهم التي توضح رموز البنك الذي توجد 
به الحسابات وصافي استحاقاقات الرواتب حتى يتمكن "الطرف األول" من تحويل 
المبالغ في الحسابات الجارية/ بطاقات الرواتب لدى "الطرف األول" ولدى البنوك  
األخرى، فيما يتحمل "الطرف الثاني" المسؤولية الوحيدة عن صحة هذه البيانات

3.يلتزم الطرف الثاني باعتماد أي تغيير يعتمده الطرف األول في مواصفات الملف 
اإللكتروني وطريقة إرساله اليه وفقًا لتقديره.

4.يحق لموظفي الطرف األول التواجد في المواقع الخاصة بالطرف الثاني لتسويق 
خدمات البنك لموظفيها باالتفاق المسبق مع الطرف الثاني.

5.يقوم الطرف الثاني بتغذية الحساب المخصص بمبلغ الرواتب قبل تسليم "الطرف 
األول" البيانات التفصيلية لتوزيع الرواتب حسب األسلوب والصيغة المتفق عليها، 

وذلك قبل يوم عمل واحد من تاريخ االستحقاق.
6.يفوض الطرف الثاني الطرف األول بالخصم من حسابه أو حساباته ليغطي 

الرسوم أو التكاليف في حال لم يكن في الحساب أعاله رصيد كاٍف.
7.بالتعاون مع الطرف األول، يوجه الطرف الثاني موظفيه بفتح حسابات رواتب 

بفروع "الطرف األول".

صفحة 1 /4

Based upon the desire of the (Second Party) to utilize the services of 
The National Commercial Bank (First Party) in disbursing salaries and 
other dues to their employees directly into their accounts held with “The 
First Party” or any other local bank through the Saudi Arabian Riyal 
Inter-Bank Express (SARIE) instead of cash and cheque disbursement, 
in line with the overall approach of the payment of salaries of workers in 
both the public and private sectors through (SARIE).
It was agreed between the parties on the following:

بناًء على رغبة (الطرف الثاني) في االستعانة بخدمات البنك األهلي التجاري 
(الطرف األول) من أجل تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات األخرى للعاملين 
لديه باإليداع المباشر فى حساباتهم الجارية لدى "الطرف األول" أو لدى البنوك 

المحلية األخرى عبر النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)؛ بدًال من 
صرفها نقدًا أو عن طريق الشيكات، وذلك تماشيًا مع التوجه العام لتحويل رواتب 

العاملين بالقطاعين العام والخاص عبر نظام (سريع)،
فقد تم االتفاق بين الطرفين على ما يلي:

Introduction تـــــــمهيد

In this agreement, the following terminology shall be adopted
unless the context suggests otherwise:
Bank: First Party/The Bank.
Client: Second Party/Institution.

في هذه االتفاقية، يتم اعتماد المصطلحات التالية إال إذا كان السياق يشير إلى
خالف ذلك:

البنك: البنك األهلي التجاري أو الطرف األول.
العميل: الطرف الثاني/ المنشأة.

PAYROLL SERVICE AGREEMENT اتفاقية خدمة صرف الرواتب 

1. Transfer Employees’ Salaries directly into their accounts held with 
“The First Party” and forward those held with other banks through 
(SARIE) according to the details received from “The Second Party”.
2.  Provide the “Second Party ” with the following payroll reports via 
electronic channels:

a.The completed transfer of salaries to the employees’ accounts opened 
with the “First Party” and the transactions that were rejected. 
b.The completed transfer of salaries to the employees’ accounts 
opened with other banks through SARIE and the transactions that were 
rejected.
c.Provide “The Second Party” with the names and employees’ bene�ts 
whom their salaries and bene�ts are not credited to their accounts for 
any reason, no later than three working days after the due date (value 
date).

1.  تحويل رواتب الموظفين الشهرية مباشرة إلى حساباتهم لدى "الطرف األول"  
ولدى البنوك األخرى عبر نظام (سريع) طبقًا للبيانات المقدمة من "الطرف الثاني".
2.  موافاة "الطرف الثاني" بتقارير حول دفع الرواتب الشهرية عن طريق القنوات 

اإللكترونية على النحو التالي:

أ.  التحويل المنجز للرواتب الشهرية في حسابات الموظفين المفتوحة لدى "الطرف 
األول" وكذلك العمليات المرفوضة.

ب.  التحويل المنجز للرواتب الشهرية في حسابات الموظفين المفتوحة لدى البنوك 
األخرى  عبر نظام (سريع) وكذلك العمليات المرفوضة. 

ت.  تزويد "الطرف الثاني" بأسماء ومستحقات الموظفين الذين لم يتم تحويل  
رواتبهم ومستحقاتهم في حساباتهم ألي سبب كان، وذلك في موعد أقصاه ثالثة 

أيام عمل من تاريخ االستحقاق (تاريخ الصرف).

Article (1):  Obligations of The First Party المادة األولى: التزامات الطرف األول



Article (3): Service Fees المادة الثالثة : رسوم الخدمة
Service Type Service Fees نوع الخدمةنوع الخدمة

www.alahli.com – 4030001588 20,000 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل - س.ت.   البنك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية - رأس المال 
The National Commercial Bank - A Saudi Joint Stock Company - Paid Up Capital SR 20,000 Million - C.R. 4030001588 - www.alahli.com

Page 2 / 4 صفحة 2 / 4

.......... ريال (شهريًا) 

......... ريال (تدفع لمرة واحدة فقط)رسوم تأسيس خدمة الرواتب

إعفاء عن الرسوم

.......... ريال في الشهر (عن كل بطاقة) رسوم بطاقات الرواتب* 

رسوم الرشتراك بخدمة الرواتب

اتعاب تحويل رواتب الموظفين 
الى حسابات في البنك األهلي

Payroll Setup Fee Payroll one time Setup Fee SR ......

SR ......... (Monthly)

No fees

SR ......... per month (for each card)Payroll card fees* 

Payroll subscribtion fees

Transfer of salary to current 
account within NCB fees

* Covers the following services:
1. Card Issuance
2. Account Maintenance fees
3. Transfer of salary to payroll card account

* تغطي الخدمات التالية:
1. اصدار بطاقة جديدة.
2. اصدار بطاقة جديدة

3. تحويل الراتب لحساب البطاقة.
يلتزم الطرف الثاني بإبالغ موظفيه حاملي بطاقات حسابات الرواتب 

عن احتمالية فرض رسوم إضافية عليهم جراء الحاالت التالية:
أ   - تعدد مرات السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللي غير التابعة 

للبنك األهلي التجاري.
ب -تعدد مرات االستعالم عن رصيد البطاقة عبر أجهزة الصرف اآللي 

غير التابعة للبنك األهلي التجاري.  الخاصة بالبنوك االخرى.
جـ - استبدال بطاقة الصرف اآللي نتيجة ظرف غير متوقع.

.......... ريال (عن كل تحويل)  اتعاب تحويل رواتب الموظفين 
SR ......... (For each transfer)الى حسابات في البنوك المحلية

Transfer of salary to current 
account held with local banks fees

The second party is obliged to inform his employees who are holding 
Payroll card about the possibility of imposing additional
charges on them as follows:

A. Multiple Cash Withdrawal through non NCB ATMs.
B. Multiple balance enquiry request through non NCB ATMS.
C. Unplanned Card replacement fee.
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Article (4): General Rules المادة الرابعة :  أحكام عامة

1.يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف األول ببيانات موظفيه االساسية لفتح 
حسابات بطاقة الرواتب، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن مصداقية 

البيانات المقدمة للبنك لفتح تلك الحسابات
2.يقوم الطرف األول بفتح حسابات بطاقات الرواتب وتزويد الطرف الثاني بأرقام 
الحسابات المفتوحة وإرسال بطاقات الرواتب مسبقة الدفع (في حالة غير نشطة) 
واألرقام السرية للطرف الثاني عن طريق البريد، وذلك لتسليمها للموظفين مع 

توثيق عملية التسليم بتوقيع صاحب البطاقة على إيصال االستالم.
3.عند رفع طلب فتح الحسابات، يقوم الطرف الثاني بتحديد أسماء المفوضين 

باستالم بطاقات الرواتب مسبقة الدفع واألرقام السرية.
4. يتم تفعيل بطاقات الرواتب بإحدى الخيارات التالية:

أ.(الخيار األول)، زيارة حامل البطاقة لفرع البنك األهلي التجاري (كويك باي) 
وبذلك يطبق موظف البنك األهلي التجاري (مبدأ اعرف عميلك) حيث يقوم 

بمطابقة بيانات حامل البطاقة قبل تفعيلها.
ب.(الخيار الثاني)، زيارة موظف البنك األهلي التجاري للطرف الثاني في مقر 

عمله/عملها ومقابلة حامل البطاقة الموظفين في مقر عملهم،  وبذلك يطبق 
موظف البنك األهلي التجاري (مبدأ اعرف عميلك) حيث يقوم بمطابقة بيانات 

حامل البطاقة قبل تفعيلها.
5.تتمتع بطاقات  حسابات الرواتب بالمزايا التالية: 

أ.إمكانية استخدامها في نقاط البيع 
ب.إمكانية استخدامها في أجهزة الصرف اآللي ضمن المملكة العربية السعودية 

ج. إمكانية استخدامها إلجراء خدمات الحواالت عن طريق أجهزة الصرف اآللي 
الخاصة  بالبنك األهلي التجاري وفروع كويك باي والهاتف المصرفي  

د. إمكانية استخدامها في نظام سداد  للمدفوعات
هـ. يتم تغذية بطاقات الرواتب من قبل صاحب العمل  فقط

6.تسري هذه االتفاقية لمدة عام كامل من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائيًا كل 
عام لمدة مماثلة ما لم يقدم أي من الطرفين لآلخر إشعارًا بإلغاء االتفاقية قبل 

نهاية المدة  بشهر واحد. 

1.The second party provides the �rst party with the basic data of its staff 
to open payroll card accounts and the second party shall bear full 
responsibility for the authenticity of the data provided to the bank to open 
these accounts.
2.The �rst party shall open payroll card accounts and provide the second 
party with the numbers of opened accounts and send prepaid payroll 
cards (in a non-active status) and pin numbers for the second party by 
mail to be delivered to employees with documentation of delivery with 
card holder signature on the delivery receipt.
3.When �ling a request to open accounts, second party delegate names 
of staff for receiving prepaid payroll cards and pin numbers.
4.The Payroll Card is activated through the following options:
a. ( First option), card holder would visit NCB branch (QuickPay) so the 
NCB employee should follow (Know your Customer Principle), where he 
will match the card holder data before activating the card. 
B. (Second Option), an NCB employee would visit the second party at 
his/her work location and meet with the cardholder, so the NCB 
employee should follow (Know your Customer Principle), where he will 
match the cardholder data before activating the card
5.The speci�c payroll accounts Card have the following Features:
a) Can be used in Point of Sales terminal  
b) Can be used in any ATM SPAN in KSA
c) Can be used for Remittance services via NCB ATM’s, Quick Pay 
Branches and IVR 
d)Can be used for SADAD payments
e)Payroll Cards can be funded by the Employer only
6.This agreement shall come into effect for a complete year from the date 
it is signed and will be automatically renewed yearly for a similar period 
unless one of the parties gives the other party a termination notice one 
months prior its expiry.
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7.The �rst party will have the sole authority to amend the service fees 
referred to Article (3) above at any point of time during validity period of 
this agreement; contingent on alerting the second party before applying 
such amendment in no less than one month’s time. The �rst party 
maintains the full rights terminate this agreement in case the second party 
rejects such amendments. 
8.The “AlahlieCorp Agreement” and the general terms and conditions of 
the account opening are an integral part of this agreement.
9.This agreement will be governed by the rules and regulation of the 
Kingdom of Saudi Arabia
10.The First party reserved the rights to halt or terminate this agreement 
partially or fully during its validity without the client’s consent, contingent 
on alerting the second party before applying such termination in no less 
than one month’s time. The First party also reserved the rights to request 
the Second party to ful�ll the accrued fees at no objection or dispute from 
the Second party’s end. Moreover; the second party reserved the rights to 
terminate this agreement at any time contingent on ful�lling all its 
obligations to the First party.
11.This agreement will be referring to “SARIE” rules and regulations for 
salary payments sent to other banks
12.In case of disputes and/or con�icts, this agreement will be under the 
jurisdiction of the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
13.The Arabic text shall prevail in this agreement.

7.يمتلك الطرف األول مطلق الصالحية في تعديل رسوم الخدمة المشار اليها في 
المادة (3) أعاله في أي وقت خالل فترة سريان هذه االتفاقية؛ شريطة إخطار الطرف 

الثاني قبل تطبيق ذلك التعديل خالل فترة ال تقل عن شهر واحد. كما يحتفظ 
الطرف األول بكامل الحق في إنهاء هذه االتفاقية في حال رفض الطرف الثاني تلك 

التعديالت
8.تعتبر "اتفاقية األهلي إي كورب" واألحكام العامة والشروط  الخاصة بفتح 

الحساب  جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
9.تخضع هذه االتفاقية لألحكام واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية

10.يحق للطرف األول أن يوقف أو يلغي هذه االتفاقية جزئيًا أو كليًا خالل فترة 
سريانها دون الحصول على موافقة العميل؛ شريطة إخطار الطرف الثاني قبل 

تطبيق ذلك اإللغاء بفترة ال تقل عن شهر واحد. ويحق أيضًا للطرف األول مطالبة 
الطرف الثاني بتسديد الرسوم المستحقة دون أن يكون للطرف الثاني حق 

االعتراض أو المخالفة. كما يحق للطرف الثاني إلغاء هذه االتفاقية في أي وقت 
يشاء؛ شريطة الوفاء بكل التزاماته تجاه الطرف األول.

11.تلتزم هذه االتفاقية بقواعد وأنظمة النظام السعودي للتحويالت المالية 
السريعة (سريع) فيما يخص مدفوعات الرواتب المرسلة إلى البنوك األخرى.  

12.في حالة حدوث خالف و/أو نزاع، فإن هذه االتفاقية تخضع الختصاص مؤسسة 
النقد العربي السعودي.

13.يعتمد النص العربي في هذة اإلتفاقية.

Article (4): General Rules المادة الرابعة :  أحكام عامة
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The Client understands that accepting this agreement forms an explicit
acceptance to all the terms and conditions provided herein and obligates 
the Client to use the Service exclusively within the provisions, ways and 
means provided.
Accepting this agreement means that the Client shall not and may not 
make any amendments, changes or omissions of any part of the 
agreement, nor introduce or involve any item or phrase in any form 
whatsoever. The Client agrees that in case of such amendments they are 
to be considered null, void and of no legal obligations towards the Parties.
Shall the Bank receive any modi�ed terms or conditions on paper or 
through electronic means or any other means of communication, the 
Client acknowledges and agrees that the receipt by the Bank of such 
modi�cations does not constitute approval or acceptance by the Bank in 
any way for said modi�cations, and that the terms and conditions that 
have been modi�ed by the client are rejected automatically without the 
need to notify the Client.
The Bank will not be liable for any loss (consequential or otherwise) 
incurred by the Account Holder(s) as a result of the Bank acting or 
declining to act (wholly or in part) on Instructions which the Bank entering 
into and performing this agreement. The fact that any unauthorised usage 
or otherwise not authentic, should not be an impediment to the rights of 
the Bank hereunder. 
The Second Party will release and indemnify the Bank against any claims, 
demands or actions made against the Bank or any loss or liability or 
expense incurred by the Bank as a result of the Bank entering into and 
performing this agreement.

يدرك العميل تمامًا بأن الموافقة على هذه االتفاقية يعني القبول الصريح بجميع 
الشروط  واألحكام الواردة فيها، ويلتزم العميل باستخدام الخدمة  حصرًا في إطار 

بنود وسبل ووسائل االستخدام .
إن الموافقة على هذه االتفاقية يعني أن العميل ال يحق له القيام بإجراء أي 

تعديالت أو تغييرات أو حذف ألي جزء من االتفاقية،  وعدم إدخال أو إقحام أي بند 
أو جملة عليها بأي شكل كان. وفي حال حصول مثل هذه التعديالت، فإن العميل 

يوافق على اعتبارها الغية وباطلة وغير ملزمة قانونيًا ألي من األطراف.
في حال استالم البنك ألي شروط أو أحكام معدلة، سواء على الورق أو من خالل 

الوسائل اإللكترونية أو أي وسائل اتصاالت أخرى،  فإن العميل يقر ويوافق على أن 
استالم البنك لمثل هذه التعديالت ال يمثل بحد ذاته موافقة أو قبوًال من طرف 

البنك بأي حال من األحوال لتلك التعديالت، وأن هذه الشروط واألحكام التي جرى 
تعديلها من قبل العميل تعتبر مرفوضة بشكل تلقائي؛ دون الحاجة إلشعار 

العميل.
لن يكون البنك مسؤوًال عن أية خسارة (الحقة أو خالف ذلك) بسبب صاحب أو 

أصحاب الحساب؛ نتيجة تصرف البنك أو امتناعه عن التصرف (كليًا أو جزئيًا) بناًء 
على تعليمات يدخلها البنك أو ينفذها على هذه االتفاقية. وحقيقة أن االستخدام 

غير المصرح به أو غير الحقيقي ال يجب أن تكون عائقًا في وجه حصول البنك 
على حقوقه المنصوص عليها. 

على الطرف الثاني إعفاء وتعويض البنك في مواجهة أية دعاوى أو مطالبات أو 
تحركات تقام ضد البنك أو أية خسارة أو مسؤولية أو مصاريف يتحملها البنك 

نتيجة دخول البنك في هذه االتفاقية وتنفيذها.

Acceptance of Terms and Conditions by the Second Part: قبول هذه الشروط واألحكام بواسطة الطرف الثاني:

The Bank reserves the right to change any of the terms or conditions 
found in this agreement or to replace it entirely by posting any such 
revised content on the Service’s webpage, the Client’s continued access 
to or use of the Service shall constitute the Client’s acceptance of any 
such changes.

يحتفظ البنك بالحق في تغيير أو تعديل أي من الشروط  واألحكام الخاصة بهذه 
االتفاقية أو استبدالها كليًا بشروط وأحكام أخرى، وذلك بعرض المحتوى المعدل 

على موقع الخدمة، حيث أن استمرارية استخدام العميل للخدمة يعتبر بمثابة 
موافقة العميل على تلك التغييرات.

Changing or Amending The Terms and Conditions: تغيير أو تعديل الشروط واألحكام:

Online-Payroll Service Agreement
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No failure by the Bank to exercise and no delay in exercising any right, 
power or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall 
any single or partial exercise of any rights, power or privilege preclude any 
other or further exercise thereof. The rights and remedies herein provided 
are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by 
law.

ال يعني عدم قيام البنك أو تأخره في ممارسة أي من حقوقه أو صالحياته  أو 
امتيازاته المذكورة هنا تنازًال عن أي منها، كما اليعني أن  الممارسة األحادية أو 

الجزئية لتلك الحقوق أو الصالحيات أو االمتيازات امتناعًا عن ممارسة أخرى أو 
إضافية بناًء على ذلك. إن الحقوق والتعويضات المتضمنة هنا تراكمية وليس 

مقصورة على أية حقوق أو تعويضات بموجب القانون. 

Bank Rights: حقوق البنك:
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This agreement, and its terms and conditions supplement any 
agreement which the Client has executed or may execute with the 
Bank governing any of the Client’s accounts, services or products.
The Second Party declares that by selecting and checking the box 
of “I accept” that this is an electronic transaction which is a valid 
and enforceable contract between me and the National Commer-
cial Bank in accordance with the Electronic Transaction Regula-
tion, Royal Decree Number M/8, 08/03/1435 H 26 March 2007.

تتضمن هذه االتفاقية وملحق شروطها وأحكامها وأية اتفاقية ينفذها أو قد ينفذها 
العميل مع البنك الذي يدير حسابات وخدمات ومنتجات العميل.

يعلن الطرف الثاني أنه باختيار ووضع عالمة الصح في صندوق "أقبل" أن هذه عملية 
الكترونية وتمثل عقدًا صالحًا واجب النفاذ بيني وبين البنك األهلي التجاري طبقًا 

لقانون التعامالت اإللكترونية الصادرة بمرسوم ملكي رقم م/8 في 8/3/1435 هجرية 
الموافق 26 مارس 2007.   

This Agreement: هذه االتفاقية:
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