
Request Type: Newنوع الطلب: cation�Modiجديد Cancellationتعديل إلغاء

Job Title المسمى الوظيفي E-mail Mobileالبريد اإللكتروني

966

الجوال

A. Client Detailsأ. بيانات العميل

 Entity Nameاسم المنشأة 

Corporate ID (If exists)رمز الشركة (إن وجد)

Employee Nameاسم الموظف

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

F. For Bank Use Onlyو. الستخدام البنك فقط

Creator:

االســـــم
Name

التـــوقيع
Signature

التــــاريخ
Date

Veri�er:

االســـــم
Name

التـــوقيع
Signature

التــــاريخ
Date

Inquiry Services Payroll Operationsخدمات االستعالم SADAD Servicesعمليات الرواتب خدمات السداد

Trade Services خدمات التجارة Payments & Trasfers المدفوعات و الحواالت

B. Requested Servicesب. الخدمات المطلوبة

C. Accounts Accessج. الحسابات المطلوبة

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Inquiry Only Reviewerاستعالم فقط مراجع Initiator منشئ

Joint Approver Single Approverمعّمد باالشتراك معّمد منفرد Joint Reviewer مراجع باالشتراك

D. Authorization Level (Select authorization level(s) for transactions)د. مستوى الصالحية (يرجى اختيار مستويات الصالحية الجراء العمليات)

 Note: Approver level is only granted to authorizedتنبيه : صالحية المعّمدين تمنح فقط للمفوضين بإجراء
signatories on the above accounts 
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 N
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Required User IDرمز المستخدم المطلوبID/Iqama Numberرقم الهوية

E. Client Approvalهـ. موافقة العميل 

أؤكد على اطالعي وتوقيعي لـ "اتفاقية خدمة األهلي إي كورب".

أؤكد على صحة ودقة المعلومات المذكورة أعاله.

أؤكد أن اسم المستخدم المذكور في هذا النموذج موظف لدينا.

مرفق صورة واضحة ومختومة من هوية المستخدم سارية الصالحي .

I hereby agree that I have read and signed the “AlAhli eCorp 
Service Agreement”

I hereby state the accuracy and correctness of the above provided 
information

I hereby af�rm that the mentioned user in this form is our employee

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

Accounts Authorizer Signaturesتواقيع المفوضين على الحساباتcial Stamp�Ofالختم الرسمي

التــــاريخ
Date

التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

التــــاريخ
Date

التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

AlAhli e-Corp Registration Form - User
نموذج تسجيل في خدمة األهلي إي كورب - املستخدم

(Write account numbers to be granted to the users)(يرجى كتابة أرقام الحسابات المطلوب منحها للمستخدم)


