
Request Type: Newنوع الطلب: cation�Modiجثغث Cancellationتسثغض إلشاء

Job Title المسمى العظغفغ E-mail Mobileالئرغث ا�لضاروظغ

966

الةعال

A. Client Detailsأ. بيانات العميل

 Entity Nameاجط المظحأة 

Corporate ID (If exists)رطج الحرضئ (إن وجث)

Employee Nameاجط المعظش

www.alahli.com – 4030001588  .الئظك افعطغ الاةاري حرضئ طساعمئ جسعدغئ - رأس المال 20,000 ططغعن رغال جسعدي طثشعع بالضاطض - 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:

اقجـــــط
Name

الاـــعصغع
Signature

الاــــارغت
Date

Veri�er:

اقجـــــط
Name

الاـــعصغع
Signature

الاــــارغت
Date

Inquiry Services Payroll Operationsخثطات اقجاسقم SADAD Servicesسمطغات الرواتإ خثطات السثاد

Trade Services خثطات الاةارة Payments & Transfers المثشعسات والتعاقت

B. Requested Servicesب. الخدمات المطلوبة

C. Accounts Accessج. الحسابات المطلوبة

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Inquiry Only Reviewerاجاسقم شصط طراجع Initiator طظحأ

Joint Approver Single Approverطسّمث باقحاراك طسّمث طظفرد Joint Reviewer طراجع باقحاراك

D. Authorization Level (Select authorization level(s) for transactions)د. مستوى الصالحية (غرجى اخاغار طساعغات الخقتغئ قجراء السمطغات)

 Note: Approver level is only granted to authorizedتنبيه : صالحية المعّمدين تمنح فقط للمفوضين بإجراء
signatories on the above accounts 

Required User IDرطج المساثثم المططعبID/Iqama Numberرصط الععغئ

E. Client Approvalهـ. موافقة العميل 

أؤضث سطى اذقسغ وتعصغسغ سطى "اتفاصغئ خثطئ افعطغ إي ضعرب/افعطغ 
إي ضعرب طعباغض"

أؤضث سطى ختئ ودصئ المسطعطات المثضعرة أسقه

أؤضث أن اجط المساثثم المثضعر شغ عثا الظمعذج طعظش لثغظا

المساثثم/المعظش تتئ ضفالئ الحرضئ 

طرشص خعرة واضتئطظ ععغئ المساثثم جارغئ الخقتغئ

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

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

The user/employee is under the company’s sponsorship

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

AlAhli eCorp Registration/AlAhli eCorp Mobile Form - User
نموذج تسجیل في خدمة األهلي إي کورب/ األهلي إي کورب موبایل - املستخدم

(Write account numbers to be granted to the users)(غرجى ضاابئ أرصام التسابات المططعب طظتعا لطمساثثم)

 عمليات على الحسابات أعاله 

الاــــارغت
Date

الاـــعصغع
Signature

اقجـــــط
Name

الاــــارغت
Date

الاـــعصغع
Signature

اقجـــــط
Name

Accounts Authorizer Signaturesتوقيعات المفوضين على الحسابات

18
-D

B
-4

64
 N

IM
B

U
S

Activate
(Request New Password)

تفسغض
(ذطإ رصط جري جثغث)


