
Entity Name (Arabic)اجط المظحأة (سربغ)

Entity Name (English)اجط المظحأة (اظةطغجي)

Addressالــــسظعان

:Commercial Registration Numberرصط السةض الاةاري:

اقجط المثاخر (اظةطغجي)
اضاإ "رطج الحرضئ" إن وجث

Short Name (English)
Write ‘Corporate I.D. if exists

:Telephoneعاتش::Cityالمثغظئ: :Faxشاضج:966 966

1. صط بضاابئ أرصام التسابات الئظضغئ الاغ تعد إضاشاعا لثثطئ افعطغ إي ضعرب/ افعطغ 
إي ضعرب طعباغض.

2. صط بعضع سقطئ       لطتسابات المساثثطئ لاعزغع الرواتإ 
أو المثشعسات المةمسئ.

3. تأضث أن جمغع التسابات طسةطئ بالسةض الاةاري المثضعر أسقه.

1. Write the account numbers to be added to AlAhli eCorp/AlAhli 
eCorp Mobile.
2. Mark the accounts with     which will be used for Payroll
or Bulk payments.
3. All account numbers must be registered with your CR number
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Corporate ID:

أؤضث سطى اذقسغ وتعصغسغ لـ "اتفاصغئ افعطغ إي ضعرب/ افعطغ إي ضعرب 
طعباغض".

أؤضث سطى ختئ ودصئ المسطعطات المثضعرة أسقه.

طرشص خعرة واضتئ طظ السةض الاةاري جاري الخقتغئ.

طرشص خعر واضتئ طظ ععغات المفعضغظ بالاعصغع سطى التسابات .

I hereby agree that I have read and signed the 

“AlAhli eCorp Agreement/AlAhli eCorp Mobile” 

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

Attached a clear copy of valid Commercial Registration

Attached a clear copy of Authorized Signatories’ IDs

Nameاقجـــــط Signatureالاعصغع Dateالاارغت

Nameاقجـــــط Signatureالاعصغع Dateالاارغت Nameاقجـــــط Signatureالاعصغع Dateالاارغت

Creator

File Identi�er(s):

Western Central Eastern

Region:SME CBD IBD Government
SFD Private Retail

Corporate Segment:

Request Type: Newنوع الطلب: cation�Modiجثغث Cancellationتسثغض إلشاء

AlAhli eCorp/Alahli eCorp Mobile Registration Form - Entity
نموذج تسجیل في خدمة األهلي إي کورب/ األهلي إي کورب موبایل - املنشأة

A. Client Detailsأ. بيانات العميل

B. Account Numbersب. أرقام الحسابات

C. Client Approvalج. موافقة العميل

D. For Bank Use Onlyد. الستخدام البنك فقط

Accounts Authorizer Signaturesتواقيع المفوضين على الحسابات

الاــــارغت
Date

الاـــعصغع
Signature

اقجـــــط
Name

الاــــارغت
Date

الاـــعصغع
Signature

اقجـــــط
Name

الثاخئ بالحرضئ


