االتفاقية املوحــــــدة لــــصرف
رواتــب مـوظفي القــطاع الخـاص

Payroll Service Agreement

 /............/............سنة
 ............/............م المــوافــق يوم شهر
سنة
 /............شهر
إنـــه في يـــوم يوم
 .............هـــ ،
كــل مــن:
تـــم بـعــــون اهلل االتــفـــاق بــــين ٍ

day month
year
day month
year
\On this day .........
.........\ ............
\corresponding to .........
.........\ ............
,

this agreement was entered by and between:

البنك األهلي التجاري ،شركة سعودية مساهمة ،سجل تجاري رقـــم  ،4030001588وعــنــوانــه

The National Commercial Bank (NCB), a joint stock company, Commercial

شـارع الملـك عـبـد الـعـــزيــز بجــدة،

Registration No. 4030001588, having address at King Abdulaziz St., Jeddah,

ص ب ( )3555جـــدة ( ،)21481ويــمــثــلـــه في الـــتــوقـــيــع
عــلـــــى هــــذا الـعـــقـــــد  /اسم موظف البنك األهلي
.................................................................................................
بـصـفـتـــه صفة الموظف
......................................................................................................................

P.O. Box (3555) Jeddah (21481), represented in signing this contract by
Name of NCB employee

\............................................................................................................................
Description of employee
in his capacity as ..............................................................................................

ويشار إليه فيما يلي من هذه االتفاقية بلفظ (الطرف األول  /البنك).
و اسم الشركة أو المؤسسة كما هو موضح في السجل التجاري
..................................................................................................................................

Name of compay or entity as stated in the commercial registration
and ......................................................................................................................

ســجل تجاري رقم رقم السجل التجاري
............................................................................................................

registration
Commercial Registration No. commercial
...............................................................................

Referred to hereinafter as: (First Party/The Bank).

party’s address as stated in the commercial registration

عنوان ...........................................................................................................................

Address ...............................................................................................................

هاتــف عمــل .................................................................................................................

Office Tel. ...........................................................................................................

فاكس عمل ...................................................................................................................
كما هو في السجل
		
عنــوان بريــدي  :ص.ب كما هو في السجل
....................................................
 ......................................مدينــة

Office Fax. ...........................................................................................................
as in commercial registration
as in commercial registration
P.O.Box .......................................................
City ...............................................

ـد الكترونــي كما هو في السجل
		
كما هو في السجل
..........................................................
 ....................................بريـ
رمــز بريــدي

as in commercial registration E-Mail ....................................................
as in commercial registration
Postal Code .........................................

ويمثله في التوقيع على هذا العقد /اسم الموقع على هذا العقد
....................................................................................

contract signatory’s name
Represented in signing this agreement by\ ..........................................................

بـصـفـتـــه ......................................................................................................................

description of his relation to the company or entity
in his capacity as .................................................................................................

و يشار إليه فيما يلي من هذه االتفاقية بلفظ (الطرف الثاني  /المنشأة).

referred to hereinafter as: (Second Party/Institution).

تـــــــمـــــــهــــيـــد

Introduction

بنــاء علــى رغبــة (الطــرف الثانــي) فــي االســتعانة بالبنــك األهلــي التجــاري (الطــرف األول) ليقــدم لهــم
خدمــة مصرفيــة تتمثــل فــي تحويــل الرواتــب الشــهرية والمســتحقات األخــرى للعامليــن لــدى الطــرف
الثانــي باإليــداع المباشــر فــى حســاباتهم لديــه وتحويــل الرواتــب الشــهرية والمســتحقات األخــرى
للعامليــن الذيــن لديهــم حســابات جاريــة لــدى البنــوك المحليــة األخــرى عبــر النظــام الســعودي
للتحويــات الماليــة الســريعة (ســريع) بــدالً مــن صرفهــا نقــدًا أو عــن طريــق الشــيكات .وذلــك تماشــياً
مــع التوجــه العــام لتحويــل رواتــب العامليــن بالقطاعيــن العــام والخــاص عبــر نظــام (ســريع).
فقد تم االتفاق بين الطرفين على مايلي:

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:

1.1فتـــح حســـاب جــا ٍر لدفــع الرواتــب باســم الطـــرف الثانــي طبقـاً لشــروط وقواعــد فتــح الحســابات
الجاريــة
2.2قـيـــد أو تحويـــل رواتــب الموظفيــن الشهــــرية إلــى حســاباتهم المفتوحـــة لــدى الطـــرف األول أو
لـــدى البنــوك المحليــة األخــرى طبقـاً للبيانــات المقدمــة مــن الطــرف الثانــي
3.3موافــاة الـــطرف الثـــاني بتقاريــر تفصيلـيـــة لعمـليـــات الرواتــب المنفــذة وذلــك عــن طريــق
القنــوات اإللكترونيــة بمــا يفيــد:
•قـيـــد المبـــالغ المودعـــة في حسـابـــات الموظفـــين المفتوحـــة لـــدى الطـــرف األول والمبـــالغ
التي لـــم تقـــيد منهــــا.
•قـــيد المبالــغ المودعــة فــي حـســـابات الموظفيــن المفتوحــة لــدى البنــوك األخــرى عبــر نظام
(ســريع) والمبالــغ التــي لــم تقيــد منهــا
•تزويــد الطــرف الثانــي بأســماء واســتحقاقات الموظفيــن الذيــن ال يـتـــم قـــيد رواتـبهـــم
ومستحـقـــاتهم فــي حســاباتهم ألي ســبب ،فــي موعــد أقصــاه ثـــاثة أيـــام بـعـــد تـــاريخ
االستحـقـــاق (الـصـــرف)
4.4تتمتــع الحســابات الجاريــة المفتوحــة للموظفيــن لــدى الطــرف األول طبقــاً لهــذه االتفاقيــة
بكافــة المزايــا التــي تـتـــمتع بهـــا الحـســـابات الجـــارية األخــرى لــدى الطــرف األول بمــا فــي ذلــك
االستـفـــادة مـــن خـــدمات الشبكـــة الســعودية للصــرف اآللــي ونقــاط البيــع
5.5بالتعــاون مــع الطــرف األول ،يـوجـــه الطــرف الثـــاني مـــوظفيه بفتــح حسابـــات رواتــب بفـــروع
البنــك األهلــي التجــاري عـــلى أن تبقــى حـســـابات الموظفيــن الذيــن عليهــم التزامــات ســابقة
تجــاه بنوكهـــم الحاليــة كمـــا هــي عـلـــى أن تفتــح حســابات لهــم بفــروع الطــرف األول لتحويــل
رواتبهـــم بعــد ســداد التزاماتهــم الحـــالية تجـــاه بنوكهــم فــي حــال رغبتهــم بذلــك

1. To open a current account (Payroll Account) in the name of the “Second
Party ” to transfer salaries from it, as per the set account opening rules and
regulations.
2. 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”.
3. Provide the “Second Party ” with the following payroll reports via electronic
channels:
•	 The completed transfer of salaries to the employees’ accounts opened
with the “First Party” and the transactions that were rejected.
•	 The completed transfer of salaries to the employees’ accounts opened
with other banks through SARIE and the transactions that were rejected.
•	 Provide The Second Party with the names and employees’ benefits
whom their salaries and benefits are not credited to their accounts for
any reason,no later than three days after the due date (value date).
4. Normal current accounts opened for employees pursuant to this agreement
with “The First Party” will have all privileges of the regular Current Accounts
including usage of their ATM cards through MADA ATMs and POS services.
5. In cooperation with The First Party, the Second Party should direct
their employees to open current accounts with “First Party” branches.
Employees who have prior commitments to their current banks will remain
as is whereas they can open accounts with the “First Party” for this
purpose after settling their obligations towards their current banks if they
wish to do so.
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املادة األولى  :التزامات الطرف األول

Article (1): Obligations of The First Party

6. The specific payroll card have the following Features:
•	 Can be used in Point of Sales terminal.
•	 Can be used in any ATM in KSA.
•	 Can be used for Remittance services via NCB ATM’s, Quick Pay
Branches and IVR.
•	 Can be used for SADAD payments.
•	 Payroll Cards can be funded by the Employer only.

Article (2): The Second Party Obligations
1. The “Second Party” shall provide the “First Party” with payroll details in
an electronic file through the Electronic channels provided by the “First
Party” in the format requested. This electronic payroll file 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 held

:مميزات بطاقات الرواتب كاآلتي6.6
•إمكانية استخدامها على أجهزة نقاط البيع
•إمكانية السحب من أجهزة الصراف اآللي في المملكة العربية السعودية
•إمكانيــة عمــل الحــواالت الدوليــة عــن طريــق أجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنــك
األهلــي وعــن طريــق فــروع الحــوالت الســريعة وعــن طريــق الهاتــف
•يمكن استخدامها في عمليات سداد
.•يتم تغذية البطاقات من قبل المنشأة فقط
 التزامات الطرف الثاني: املادة الثانية
تزويـد الطرف األول ببيانـات تفصيلية بواسطة ملف إلكتروني عن طـريق إحدى القنوات1.1
 والتـي توضح،اإللكترونية الخـاصة بالـطرف األول بـالصيغـة التي يحـددها الطرف األول
استحقاقات المـوظـفـين الشهرية وتشمل أسماء الموظفين واستحقاقاتهم وأرقام حساباتهم
كاملة وتوضح رمز البنوك ليتم عـلى أسـاسها تحويل المبـالغ في الحسـابـات الجارية لدى
الـطـرف األول ولدى الـبنـوك المحلية األخـرى ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية صحة هذه
البيانات

with the “First Party” and other banks accordingly, and the accuracy of
this data is within the “Second Party’s” sole responsibility
2. The second party is commuted to apply the changes made by the first

يلتزم الطرف الثاني باعتماد أي تغيير يعتمده الطرف األول في مواصفات الملف اإللكتروني2.2
وطريقة إرساله إليه وفقاً لتقدير الطرف األول

party in the specification of the electronic file and method of its sending

يحق لموظفي الطرف األول التواجد في المواقع الخاصة بالطرف الثاني لتسويق خدمات البنك3.3

subject at its discretion
3. 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

لموظفي الطرف الثاني باالتفاق المسبق مع الطرف الثاني
يقوم الـطرف الثـاني بـتغـذية الحـسـاب المخصص بمبـلغ الـرواتب قبل تسليم البيانات4.4

prior alignment
4. The Second Party has to feed the designated account with the salaries

الـتفصيلـيـة للـرواتب حسب األسـلـوب والصيـغة المتـفـق عليهـا مع الطرف األول وذلـك قـبـل

amount before sending the “First Party” salaries disbursement data
according to the agreed format ( .... ) working days prior to the maturity date.
5. The below account number which will be used for charges and fees. The
Second party authorizes the First party to debit is accounts(s) for any fees
or charges in case the above account has insufficient balance:

 ) أيـام عمـل من تاريـخ االستحقاق.... (
رقم الحساب الذي سيتم خصم الرسوم والتكاليف منه يفوض الطرف الثاني الطرف األول5.5
ٍ بالخصم من حساب أو حسابات الطرف الثاني وذلك في حالة عدم وجود رصيد
كاف في
:الحساب المشار إليه أعاله يغطي قيمة الرسوم المستحقة

:رقم الحساب الذي سيتم خصم الرواتب منه6.6

6. The Account number which will be used for payroll processing is:

7. Corporate ID given in Alahli eCorp (if any)

Article (3): Service Fees

نوع الخدمة

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

) ريال(تدفع لمرة واحدة فقط..................

رسوم تأسيس خدمة الرواتب

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

)ً ريال (شهريا......... ......... ......... .........

رسوم االشتراك بخدمة الرواتب

Service Fees

Payroll setup fee
Payroll subscription fees

account within NCB fees
Transfer of salary to current
account held with local banks fees
Payroll card fees*

No fees

إعفاء من الرسوم

SR ......... ......... ....... for each transfer

) ريال (عن كل تحويل......... ......... .........

SR ......... per month (for each card)

)_________ ريال في الشهر (عن كل بطاقة

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

Service Type

Transfer of salary to current

)رمــز الــشـــركة عـلـى نـظــام األهـلــي إي كـــورب (إن وجــد7.7

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 inquiry request through non NCB ATMS.
C. Unplanned Card replacement fee.

أتعاب تحويل رواتب الموظفين إلى حسابات
.في البنك االهلي
أتعاب تحويل رواتب الموظفين إلى حسابات
.في البنوك المحلية
* رسوم بطاقات الرواتب

:* تغطي الخدمات التالية
 إصدار بطاقة جديدة.1
 صيانة حساب البطاقة.2
 تحويل الراتب لحساب البطاقة.3
يلتزم الطرف الثاني بإبالغ مـوظفيه حاملي بطاقات حسابات الـرواتب
:وذلك بـاحتماليـة فرض رسوم عليهم جراء الحاالت التالية
. السحب المتكرر من أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك االخرى- أ
 االستعالم المتكرر عن رصيد البطاقة عبر أجهزة الصراف اآللي- ب
.الخاصة بالبنوك االخرى
. استبدال بطاقة الصراف اآللي نتيجة لتلف أو الفقدان- جـ

املادة الرابعة  :أحكام عامة

Article (4): General Rules

1.1يقــوم الطــرف الثانــي بتزويــد الطــرف األول ببيانــات موظفيــه األساســية لفتــح حســابات بطاقــة

1. The second party provides the first party with the basic data of its staff to

الرواتــب ويتحمــل الطــرف الثانــي كامــل المســؤولية فــي صحــة البيانــات المقدمــة للبنــك لفتــح

open payroll card accounts and the second party shall bear full responsibility

الحســاب

for the authenticity of the data provided to the bank to open these accounts

2.2يقــوم الطــرف األول بفتــح حســابات بطاقــات الرواتــب وتزويــد الطــرف الثانــي بأرقــام الحســابات
المفتوحــة وإرســال بطاقــات الرواتــب مســبقة الدفــع (فــي حالــة غيــر نشــطة) واألرقــام الســرية
للطــرف الثانــي عــن طريــق البريــد وذلــك لتســليمها للموظفيــن مــع توثيــق عمليــة التســليم
بتوقيــع صاحــب البطاقــة والرقــم الســري علــى االســتالم
3.3يفــوض الطــرف الثانــي الموظفيــن التاليــة اســماؤهم باســتالم بطاقــات الرواتــب مســبقة الدفــع
واألرقــام الســرية وهــم:
• الموظف المفوض باستالم بطاقات الرواتب مسبقة الدفع:
االسم كامالً
رقم الهوية
رقم الجوال
المدينة  /العنوان

ثالثي

2. The first 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. The second party delegate names of the following staff for receiving prepaid
payroll cards and pin numbers, they are:
•	 Officer Authorized to receive prepaid payroll cards:

Full name including middle name

Full Name

رقم هوية الموظف

Employee ID number

ID Number

رقم جوال الموظف

Employee mobile number

Mobile Number

Full name work address

City / Address

عنوان عمل الموظف

•الموظف المفوض باستالم األرقام السرية:

•	 Officer Authorized to receive PIN Codes:

االسم كامالً

ثالثي

رقم الهوية

رقم هوية الموظف

Employee ID number

رقم الجوال

رقم جوال الموظف

Employee mobile number

Mobile Number

المدينة  /العنوان

عنوان عمل الموظف

Full name work address

City / Address

4.4يتم تنشيط وتفعيل بطاقات الرواتب بأحد الخيارات التالية:
• (الخيــار األول) تنشــيط بطاقــات الرواتــب مــن خــال زيــارة حامــل البطاقــة لفــرع البنــك
(كويــك بــاي) وذلــك بــأن يقــوم الموظــف بتطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك ومطابقــة معلومــات
العميــل (حامــل البطاقــة األساســي) بعــد ذلــك يقــوم البنــك بتنشــيط البطاقــة
• (الخيــار الثانــي) تنشــيط بطاقــة الرواتــب مــن خــال زيــارة موظفــي البنــك لمقــر عمــل الطــرف
الثانــي وذلــك بــأن يقــوم البنــك بالتنســيق مــع الطــرف الثانــي لزيــارة موقــع الشــركة لمقابلــة
الموظفيــن فــي مقــر عملهــم لتطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك ومطابقــة معلومــات العميــل
(حامــل البطاقــة االساســي) بعــد ذلــك يقــوم البنــك بتنشــيط البطاقــات
5.5تســري هــذه االتفاقيــة لمــدة ســنة مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا وتجــدد تلقائيـاً كل عــام لمــدة
مماثلــة مــا لــم يخطــر أي مــن الطرفيــن الطــرف اآلخــر برغبتــه فــي عــدم التجديــد قبــل نهايــة
المــدة بشــهر واحــد علــى األقــل
6.6يحـــق للطـــرف األول تـعديــــل رسوم الخـدمــــة المـشـار إلـيهـا في المادة الثـالـثة أعـاله في أي
وقــت خــال فتــرة ســريان هــذه االتفاقيــة علــى أن يتــم إخطــار الطــرف الثانــي بهــذا التعديــل
قبــل تطبيــق الرســوم فعليـاً بفترة ال تـقـــل عــــن شهـــر ،عـــلماً بأنـــه يحــق للطــرف األول إنهاء
هـــذه االتفاقيــة فــي حــال رفـــض الطــرف الثانــي االلتــزام برســوم الخدمــة الجديدة
7.7بعــد توقيــع هــذه االتفاقيــة يقــوم الطــرف األول بالتنسيـــق مــع الطــرف الثانــي لالنتهــاء مــن
كافــة اإلجــراءات الالزمــة لوضــع هــذه االتفاقيــة موضــع التنفيــذ
8.8يــزود الطــرف الثانــي الطــرف األول بأســماء األشــخاص المخوليــن بإصــدار خطابــات التعريــف
علــى ذلــك

ID Number

4. The Payroll Card is activated through the following options:
( 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
(Second Option), an NCB employee would visit the second party at his
/ her work location and meet with the card holder,so the NCB employee
should follow (Know your Customer Principle), where he will match the
card holder data before activating the card

•
•

5. 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
		6. The first 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 not less than one month’s time. The first party maintains the
full rights terminate this agreement in case the second party rejects such
amendments
7. After signing this agreement “ The First Party ” will make the necessary
arrangements with “ The Second Party ” to execute all of the clauses
agreed herein and start the service accordingly
8. The Second Party ” will provide “ The First Party ” with a list of the authorized
persons who will be issuing “Introduction Letters” for employees and issue
of “Transfer Confirmation Letters” for employees who wish and qualify to
obtain “Personal Finance” services

FORM-17CB005

وخطابــات تأكيــد تحويــل الراتــب فــي حــال اقتراض/تمويــل األفــراد وموافقــة الطــرف األول

Full name including middle name

Full Name

9.9تعتـــبر اتفاقيــة «األهلــي إي كـــورب» الموقعــة مــع الطــرف الثانــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه

9. The signed “AlAhlieCorp Agreement” by The Second Party is an integral
part-of this agreement

1010تسري على هذه االتفاقية أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية

10. This agreement will be governed by the rules and regulation of the Kingdom
of Saudi Arabia

االتفاقيــة ومكملــة لهــا

1111يحــق للطــرف األول فــي أي وقــت يشــاء خــال فتــرة ســريان هــذه االتفاقيــة ودون الحاجــة
إلــى موافقــة الطــرف الثانـــي أن يـوقـــف أو يلغــي هــذه االتفاقيــة كليـاً أو جزئيـاً علــى ان يتــم
إخطــار الطــرف الثانــي بهــذا اإليقــاف قبــل التطبيــق الفعلــي بفتــرة ال تقــل عــن شــهر ،علم ـاً
بــأن للطــرف األول الحــق الكامــل بمطالبــة الطــرف الثانــي بتســديد الرســوم المســتحقة دون
أن يكــون للطــرف الثانــي حــق االعتــراض ،كمــا يحــق للطــرف الثانــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة
فــي أي وقــت يشــاء شــريطة الوفــاء بــكل التزاماتــه للبنــك.
1212تـستنـــد هـــذه االتفاقيــة إلــى القـواعـــد العـامــــة واإلجـــراءات التنفيذيــة لتحويـــل رواتــب
الموظفـــين عبــر النـــظام الســعودي للتحويــات الماليــة الســريعة (ســريع)
1313فــي حـــالة حـــدوث خـــاف بـشـــأن تـطبيـــق هـــذه االتـفـاقـيـــة يـكـــون الفصــل فيــه مــن
اختصــاص مـــؤسسة النقــد العربــي الســعودي

11. 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 not less
than one month’s time. The First party also reserved the rights to request
the Second party to fulfill 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 fulfilling all its
obligations to the First party
12. This agreement will be referring to “SARIE” rules and regulations for salary
payments sent to other banks
13. In case of disputes and/or conflicts this agreement will be under the
)jurisdiction of the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA

1414حــررت هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وفــي حــال وجــود اختــاف بيــن النصيــن

14. This agreement is made bilingual and in case of any discrepancy between
the two text then the Arabic text shall prevail

1515إن تـــوقيع الطرفـــين على هـــذه االتـفاقـيـــة يلـــغي جميع االتفاقيات التي تم تـوقيعهـا مسبقـاً

Signing this agreement considered a cancellation of the previously signed 15.
agreements between the two parties for the Payroll service

1616حـــررت هـــذه االتفـــاقية مــن نـسـخـتـــين أصـــليتين تســلم لــكل مـــن الطــرف الثانــي والـــطرف

This agreement has been issued in two originals to be signed by the two 16.
parties to comply on its conditions accordingly.

فــإن النــص باللغــة العربيــة يســود باعتبــاره األصــل

فـيـمـــا يـخـص خـدمـة تحويل الرواتب

األول للعمـــل بموجبهــا.

الطرف األول

الطرف الثاني

First Party

Second Party
الــــــعـــمـــيـل

البنك األهلي التجاري

The National Commercial
Bank
االسم

الوظيفة

التوقيع

الختم

The Client

Name

االسم

المفوض على الحسابات

Authorized account
person

 Job Titleالوظيفة

 Signatureالتوقيع

 Stampالختم (اختياري)

Name

Job Title

توقيع المفوض

Authorized person’s
signature

Signature

ختم الشركة أو المؤسسة

Company of entity’s
)stamp (Optional

)Stamp (Optional

(اختياري)

