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 اتفاقية تقديم قروض تمويلية لموظفي الشركات مع تحويل الراتب                                         

 بين كالً من: هجرية                       م الموافق                        بمدينة جدة يوم  االتفاقيةهذه  وتوفيقه توقيعتم بعون هللا 

 

 {                                         عنوانها الوطني }                                                                            الطرف األول: 

 ، أو من يفوضه                                   األستاذ /  االتفاقية)ويشار اليه فيما بعد الطرف االول/الشركة( و يمثلها في توقيع هذه  

 

المبنى الرئيسي برج عنوانها الوطني }   4030001588سجل تجاري رقم  –شركة مساهمة سعودية  – السعوديالبنك األهلي  : الثانيالطرف 

 الرياض – 778رقم الوحدة  –حي العقيق  3208 –األهلي السعودي مركز الملك عبدهللا المالي طريق الملك فهد / طريق الملك فهد 

أعمال طوير مدير ت -نائب الرئيس  – )ويشار إليه فيما بعد الطرف الثاني/البنك( ويمثله في توقيع هذه االتفاقية   920001000{   6676 -13519 

 ، أو من يفوضه  ل غالب الشريفآوالء واجد  /ةاألستاذ:   التمويل الشخصي

 

 ( تمهيد:1البند )

الشركة التي تبذلها  الحثيثةإطار الجهود لمنسوبيه وفي  تمويليةببنك/ مصرف لتقديم خدمات مصرفية وبرامج  االستعانة في األولالطرف  نظراً لرغبة
وتعزيز سبل استراتيجية طويلة المدى لتحقيق االهداف المرجوة الطرفين بتوطيد عالقة  ةفقد التقت رغبلالرتقاء بالخدمات التي توفرها لمنسوبيها 

 الخدمات والمزايا. أفضلالتعاون بين الجهتين لتقديم 

 :االتفاقية( أهداف 2البند )

 الطرف األول. والتمويلية لمنسوبيبتكار البرامج والمنتجات المصرفية التعاون المستمر بين الطرفين في إيجاد وا .1
 توسيع قنوات التواصل الفعالة بين الطرفين إلتاحة تقديم جميع المزايا والعروض والتسهيالت لمنسوبي الطرف االول. .2

 

 االتفاقية:( مدة 3البند )

الناشئة عن  االلتزامات وتظل جميع الطرفين،بموجب خطاب موقع من طلب انهاء العقد مطلعها حتى يتم  من التاريخ المبين في االتفاقيةتسري هذه 

 .االتفاقية انتهاءها سارية المفعول حتى بعد إنهاء او ئاو المتعلقة بها قبل إنها االتفاقية

 

 باآلتي:( يلتزم الطرف األول 4البند )

 والعموالت والحوافز بكافةحساباتهم المفتوحة من قبلهم( بما فيها جميع البدالت  في) نكبلدى ال االتفاقيةإيداع رواتب منسوبيه المشمولين بهذه  .1

 مسمياتها 

حساباتهم المفتوحة من قبلهم( في  فيالطرف األول لدى البنك ) لمنسوبيالمتعلقة بنهاية الخدمة  والمخصصات الماليةإيداع كافة المستحقات  .2

 .االتفاقيةمنسوبيه المشمولين بهذه  ع أحدم الطرف األولعالقة  انتهاءحاالت إنهاء او 

في حال   CollectionsSkipTracing@alahli.com إخطار الطرف الثاني ممثالً بإدارة التحصيل و بشكل فوري على البريد اإللكتروني  .3

 .االتفاقيةالعالقة التعاقدية مع أي موظف مشمول بهذه  انتهاءإنهاء او 

بعد الحصول  أي بنك أخرإال الثاني الىتحويل الراتب المودوع لدى الطرف  تعديل أو بطلب إلغاءللموظف التقدم  السماح بعدم الشركة تلتزم كما .4

)وفقاً  السعودي األهلي البنك بإخطار تلتزم الشركة فإن تقاعده أو فصله أو الموظف استقالة حال في أنه باإلضافة هذا الخطية، على موافقة البنك

 .(البند هذا من 3 رقم بالفقرة عليه منصوص هو لما

من متطلبات الطرف الثاني دراسة طلب التمويل ألي من منسوبي  والذي يعتبريلتزم الطرف األول بتزويد منسوبيها بمستند خطاب تعريف  .5

 الطرف األول.

 أعاله  ذكر ما بخالف مالي أو قانوني التزام أي تتحمل ال الشركة أن كما .6

 األول انهاءمباشرة ودون الرجوع للطرف الثاني  للطرفإلخالله بأي من االلتزامات المذكورة سابقا بأنه يحق  االول نتيجةالطرف  يقبل .7

التي تحت الدراسة المقدمة من موظفي الطرف األول ورفض التي يتقدم بها أي من موظفي الطرف األول التمويل  وإيقاف طلباتاالتفاقية 

 مستقبال.
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 :واالختصاص القضائي( تسوية النزاعات 5البند )

لألنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، و تحال جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيقها و التي لم يتم حلها  االتفاقيةتخضع هذه 

 ودياً بين الطرفين إلى المحكمة المختصة بالمملكة العربية السعودية لتصدر قرارها النهائي في النزاع.

 

 :واالشعارات( العناوين 6)البند 

كما يجب أن يتم تقديمها  بها، والمالحظات واإلشعارات المتعلقةجميع المكاتبات  وتاريخها في االتفاقيةأن يشار إلى رقم هذه يجب  .1

 اتصالباليد لكال الطرفين مقابل إيصال أو من خالل البريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس حسب أهمية الخطاب على أن تكون وسيلة 

 الي:كالت والعناوين هيجيدة 

 

 الطرف األول
 
 

 الطرف الثاني
 
 السعوديالبنك األهلي 

 
      /االسم

 المنصب/
 رقم التواصل/

     / االلكترونيبريد ال
 

 
   ل غالب الشريفآوالء واجد  /االسم

  أعمال التمويل الشخصيمدير تطوير  -نائب الرئيس  المنصب/

   012-6464126 رقم التواصل/

  PFBD@alahli.com: االلكتروني/بريد ال

 

أية  اعتبرتوإال  التغيير،( يوما قبل سريان ذلك 30في حال تغيير أي من العناوين فيجب تبليغ الطرف اآلخر بإشعار خطي مدة ) .2

 القانونية. ومرتبة ألثارهااليد على العنوان القديم نافذة مراسالت أو إخطارات أرسلت أو سلمت ب

 

 الرسمي:( التوقيع والختم 7)البند 

  أعاله: والتاريخ المذكورينفي المكان  االتفاقيةتقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه  وتوثيقا لما

 الطرف األول
 
 

 الطرف الثاني
 
 السعوديالبنك األهلي 

  /االسم
 

   ل غالب الشريفآوالء واجد االسم/ 

   /المنصب
 

  مدير تطوير أعمال التمويل الشخصي  -نائب الرئيس  المنصب/

 /التاريخ
 

 /التاريخ

 /والختم التوقيع
 
 
 
 

 /والختم التوقيع
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