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SR 30,000 Million

Customer Signature:

NCB Signature:

اإلتــفاقــــية املوحــــــدة لــــصرف
رواتــب مـوظفي القــطاع الخـاص
Payroll Service Agreement

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

this agreement was entered by and between:

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

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

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

\......................................................................................................................

in his capacity as ..............................................................................................                 

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

and ......................................................................................................................

Commercial Registration No. ...............................................................................

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

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

Office Fax. ...........................................................................................................

P.O.Box ....................................................... City ...............................................

Postal Code ......................................... E-Mail ....................................................

Represented in signing this agreement by\ ..........................................................

in his capacity as .................................................................................................

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

ــاًء علــى رغبــة )الطــرف الثانــي( فــي االســتعانة بالبنــك األهلــي التجــاري )الطــرف األول( ليقــدم  بن
لهــم خدمــًة مصرفيــة تتمثــل فــي تحويــل الرواتــب الشــهرية والمســتحقات األخــرى للعامليــن لــدى 
الطــرف الثانــي باإليــداع المباشــر فــي حســاباتهم لــدى البنــك األهلــي، وتحويــل الرواتــب الشــهرية 
والمســتحقات األخــرى للعامليــن الذيــن لديهــم حســابات جاريــة لــدى البنــوك المحليــة األخــرى عبــر 
ــق  ــن طري ــدًا أو ع ــا نق ــن صرفه ــدالً م ــريع(، ب ــريعة )س ــة الس ــات المالي ــعودي للتحوي ــام الس النظ
الشــيكات، وذلــك تماشــيًا مــع التوجــه العــام لتحويــل رواتــب العامليــن بالقطاعيــن العــام والخــاص 

عبــر نظــام )ســريع(.

وعليه فقد تم االتفاق بين الطرفين على ما يلي:

فتــح حســاب جــاٍر لدفــع الرواتــب باســم الطــرف الثانــي طبقــا لشــروط وقواعــد فتــح الحســابات . 1
الجاريــة.

قيــد أو تحويــل رواتــب الموظفيــن الشــهرية إلــى حســاباتهم المفتوحــة لــدى الطــرف األول أو . 2
لــدى البنــوك المحليــة األخــرى، طبقــا للبيانــات المقدمــة مــن الطــرف الثانــي.

موافــاة الطــرف الثانــي بتقاريــر تفصيليــة لعمليــات الرواتــب المنفــذة، وذلــك عــن طريــق القنــوات . 3
اإللكترونيــة بمــا يفيد:

ــغ 	  ــدى الطــرف األول والمبال ــة ل ــن المفتوح ــي حســابات الموظفي ــة ف ــغ المودع ــد المبال  قي
التــي لــم تقيــد منهــا.

 قيــد المبالــغ المودعــة فــي حســابات الموظفيــن المفتوحــة لــدى البنــوك األخــرى عبــر نظــام 	 
)ســريع( والمبالــغ التــي لــم تقيــد منهــا.

 تزويــد الطــرف الثانــي بأســماء واســتحقاقات الموظفيــن الذيــن ال يتــم قيــد رواتبهــم 	 
ومســتحقاتهم فــي حســاباتهم ألي ســبب، فــي موعــد أقصــاه ثاثــة أيــام بعــد تاريــخ 

)الصــرف(. االســتحقاق 
تتمتــع الحســابات الجاريــة المفتوحــة للموظفيــن لــدى الطــرف األول طبقــا لهــذه االتفاقيــة . 4

بكافــة المزايــا التــي تتمتــع بهــا الحســابات الجاريــة األخــرى لــدى الطــرف األول، بمــا فــي ذلــك 
ــع. ــاط البي ــي ونق ــات الشــبكة الســعودية للصــرف اآلل ــن خدم االســتفادة م

ــروع . 5 ــب بف ــابات روات ــح حس ــه بفت ــي موظفي ــرف الثان ــه الط ــرف األول، يوج ــع الط ــاون م بالتع
البنــك األهلــي التجــاري، علــى أن تبقــى حســابات الموظفيــن الذيــن عليهــم التزامــات ســابقة 
تجــاه بنوكهــم الحاليــة كمــا هــي، علــى أن تفتــح حســابات لهــم بفــروع الطــرف األول لتحويــل 

رواتبهــم بعــد ســداد التزاماتهــم الحاليــة تجــاه بنوكهــم فــي حــال رغبتهــم بذلــك.
مميزات بطاقات الرواتب كاالتي. 6

إمكانية استخدامها على أجهزة نقاط البيع.	 
إمكانية السحب من أجهزة الصراف اآللي في المملكة العربية السعودية.	 
إمكانيــة عمــل الحــواالت الدوليــة عــن طريــق اجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنــك األهلــي 	 

وعــن طريــق فــروع الحــواالت الســريعة وعــن طريــق الهاتــف.
يتم تغذية البطاقات من قبل المنشأة فقط.	 

Based upon the desire of the (second party) to utilize the services of The Na-

tional 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. 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. 

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.

Introductionتـــــــمـــــــهــــيـــد

Article (1):  Obligations of The First Partyاملادة األولى: التزامات الطرف األول

الحمد هلل رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
وبعد:

فإنه في يوم ....................................... 
بتاريخ: ............/ ............/............ م، الموافق: ............/............/ ............. هـــ، 

تم االتفاق بين كلٍّ من:
أوالً: البنك األهلي التجاري، شركة سعودية مساهمة، سجل تجاري رقم 403000158، وعنوانه: 

شارع الملك عبد العزيز بجدة،
 ص ب )3555( جدة )21481(، ويمثله في التوقيع

على هذا العقد / .............................................. بصفته ..................................................
ويشار إليه فيما يلي من هذه االتفاقية ب)الطرف األول/ البنك(

ثانياً:............................................................................................................................، 
سجل تجاري رقم ،  .........................................................................................................
عنوان: ..........................................................................................................................
هاتف عمل ....................................................................................................................
فاكس عمل ..................................................................................................................
عنوان بريدي : ص.ب .................................................مدينة ...........................................
رمز بريدي ...................................... بريد الكتروني ..........................................................
ويمثله في التوقيع على هذا العقد/ .................................بصفته ........................................

ويشار إليه فيما يلي من هذه االتفاقية ب)الطرف الثاني/المنشأة(

Page 1/4صفحة 4/1



FO
R

M
-1

7C
B

00
5

SR 30,000 Million

Customer Signature:

NCB Signature:

Service Type Service Fees VAT الضريبة رسوم الخدمة نوع الخدمة

Payroll setup fee
Payroll one time Setup Fee SR ......

(non-refundable)

......... ......... ريال)تدفع لمرة و احدة فقط 
غير مستردة(

رسوم تأسيس خدمة الرواتب

Payroll subscription fees SR........... (Monthly) ريال )شهريًا(  ........... رسوم االشتراك بخدمة الرواتب

Transfer of salary to current 

account within NCB fees
No fees إعفاء من الرسوم

رسوم تحويل رواتب الموظفين الى حسابات 
في البنك االهلي

Transfer of salary to current 

account held with local banks fees
SR........... for each transfer ريال )عن كل تحويل(

رسوم تحويل رواتب الموظفين الى حسابات 
في البنوك المحلية

Payroll card fees* SR ......... per month (for each card) رسوم بطاقات الرواتب *  _________ ريال في الشهر )عن كل بطاقة(

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 with the “First Party” and other banks accordingly, and the accuracy
of this data is within the “Second Party’s” sole responsibility.

2. To request prepaid salary cards issuance, the “Second Party” provides
the “First Party” with the required data to issue a card. Data to be filled in
an electronic file and sent through the Electronic channel provided by the
“First Party”, in the requested format.

3. The “Second Party” is undertaking the validity and accuracy of provided
data, and commits to notify the “First Party” on any changes of these
data. The “Second Party” agrees on the procedures the “First Party”
may follow to verify the validity of data, by checking it with the National
Information Center (NIC), and reject card issuance in case of conflicts.

4. The second party is commuted to apply the changes made by the first
party  in the specification of the electronic file and method of its sending
subject at its discretion.

5. 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
prior alignment.

6. The Second Party has to feed the designated account with the salaries 
amount before sending the “First Party” salaries disbursement data 
according to the agreed format ( .... ) working days prior to the maturity date.

7. 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:

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

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

Article (2): The Second Party Obligations املادة الثانية: التزامات الطرف الثاني

Article (3): Service Fees املادة الثالثة: رسوم الخدمة

* تغطي الخدمات التالية:
1. إصدار بطاقة جديدة.

2. صيانة حساب البطاقة.
3. تحويل الراتب لحساب البطاقة.

يلتزم الطرف الثاني بإباغ موظفيه حاملي بطاقات حسابات الرواتب، وذلك بفرض رسوم عليهم 
جراء الحاالت التالية:

أ - السحب المتكرر من أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى.
ب - االستعام المتكرر عن رصيد البطاقة عبر أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى.

ج - استبدال بطاقة الصراف اآللي نتيجة لتلف أو الفقدان.

* Covers the following services:

1. Card Issuance

2. Account Maintenance fees

3. Transfer of salary to payroll card account

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.

ــوات . 1 ــف إلكترونــي عــن طريــق إحــدى القن ــة بواســطة مل ــات تفصيلي ــد الطــرف األول ببيان تزوي
اإللكترونيــة الخاصــة بالطــرف األول بالصيغــة التــي يحددهــا الطــرف األول، والتــي توضــح 
وأرقــام  واســتحقاقاتهم  الموظفيــن  أســماء  وتشــمل  الشــهرية،  الموظفيــن  اســتحقاقات 
ــغ فــي الحســابات  ــل المبال ــى أساســها تحوي ــم عل ــوك ليت ــز البن ــة، وتوضــح رم حســاباتهم كامل
الجاريــة لــدى الطــرف األول ولــدى البنــوك المحليــة األخــرى، ويتحمــل الطــرف الثانــي مســئولية 

ــات. ــذه البيان ــة ه صح

عنــد طلــب الطــرف الثانــي إصــدار بطاقــات الرواتــب، يلتــزم الطــرف الثانــي بتزويــد الطــرف األول . 2
بالبيانــات الازمــة إلصــدار تلــك البطاقــات، والتحقــق مــن حامــل كل بطاقــة وهويتــه وبالصيغــة 
التــي يحددهــا الطــرف األول، علــى أن يتــم إرســال تلــك البيانــات بواســطة ملــف إلكترونــي 
عــن طريــق إحــدى القنــوات اإللكترونيــة التــي يحددهــا الطــرف األول، وبالصيغــة التــي يحددهــا 

الطــرف األول.

يقــر ويصــادق الطــرف الثانــي علــى صحــة المعلومــات والبيانــات المــزودة عــن طريقــه للطــرف . 3
ــاغ الطــرف األول عــن أي  ــد بإب ــزم ويتعه ــات، ويلت ــك البطاق ــر إلصــدار تل ــن آلخ ــن حي األول م
تعديــات تطــرأ علــى تلــك المعلومــات والبيانــات، كمــا يقــر ويوافــق علــى اإلجــراءات التــي يقــوم 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــمل، عل ــي تش ــات، والت ــذه البيان ــة ه ــن صح ــق م ــرف األول للتحق ــا الط به
الحصــر؛ التحقــق مــن صحــة البيانــات عــن طريــق مركــز المعلومــات الوطنــي، والتــي قــد ينتــج 
عنهــا رفــض طلــب إصــدار أي بطاقــة فــي حالــة اختــاف البيانــات المقدمــة مــن الطــرف الثانــي 

عــن البيانــات المتوفــرة فــي مركــز المعلومــات الوطنــي.

يلتــزم الطــرف الثانــي باعتمــاد أي تغيــر يعتمــده الطــرف األول فــي مواصفــات الملــف اإللكترونــي . 4
وطريقــة إرســاله إليــه وفقــًا لتقديــر الطــرف األول.

يحــق لموظفــي الطــرف األول التواجــد فــي المواقــع الخاصــة بالطــرف الثانــي لتســويق خدمــات . 5
البنــك لموظفــي الطــرف الثانــي باالتفــاق المســبق مــع الطــرف الثانــي.

ــات . 6 ــليم البيان ــل تس ــب قب ــغ الروات ــص بمبل ــاب المخص ــة الحس ــي بتغذي ــرف الثان ــوم الط أن يق
التفصيليــة للرواتــب، حســب األســلوب والصيغــة المتفــق عليهــا للطــرف األول، وذلــك قبــل ).......(  

أيــام عمــل مــن تاريــخ االســتحقاق.

رقم الحساب الذي سيتم خصم الرسوم والتكاليف منه.. 7

يفــوض الطــرف الثانــي الطــرف األول بالخصــم مــن حســاب أو حســابات الطــرف الثانــي، وذلــك 
ــوم  ــة الرس ــي قيم ــاه يغط ــه أع ــار إلي ــاب المش ــي الحس ــد كاٍف ف ــود رصي ــدم وج ــة ع ــي حال ف

المســتحقة: 

رقم الحساب الذي سيتم خصم الرواتب منه:. 8

رمز الشركة على نظام األهلي أي كورب )إن وجد(. 9
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SR 30,000 Million

Customer Signature:

NCB Signature:

يقــوم الطــرف الثانــي بتزويــد الطــرف األول ببيانــات موظفيــه األساســية لفتــح حســابات بطاقــة . 1
الرواتــب ويتحمــل الطــرف الثانــي كامــل المســؤولية عــن صحــة البيانــات المقدمــة للبنــك لفتــح 

الحســاب.

يقــوم الطــرف األول بفتــح حســابات بطاقــات الرواتــب وتزويــد الطــرف الثانــي بأرقــام الحســابات . 2
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 االســتام.

يفــوض الطــرف الثانــي الموظفيــن التاليــة أســمائهم باســتام بطاقــات الرواتــب مســبقة الدفــع . 3
واالرقــام الســرية وهــم:

الموظف المفوض باستام بطاقات الرواتب مسبقة الدفع:	 

االسم كامًا

رقم الهوية

رقم الجوال

المدينة / العنوان

الموظف المفوض باستام األرقام السرية:	 

االسم كامًا

رقم الهوية

رقم الجوال

المدينة / العنوان

يتم تنشيط وتفعيل بطاقات الرواتب بإحدى الخيارات التالية:. 4

ــك (	  ــارة حامــل البطاقــة لفــرع البن ــب مــن خــال زي ــار األول( تنشــيط بطاقــات الروات )الخي
كويــك بــاي( وذلــك بــان يقــوم الموظــف بتطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك و مطابقــة معلومــات 

العميــل )حامــل البطاقــة األساســي( بعــد ذلــك يقــوم البنــك بتنشــيط البطاقــة.

ــل 	  ــر عم ــك لمق ــي البن ــارة موظف ــال زي ــن خ ــب م ــة الروات ــيط بطاق ــي( تنش ــار الثان )الخي
الطــرف الثانــي، وذلــك بــأن يقــوم البنــك بالتنســيق مــع الطــرف الثانــي لزيــارة موقع الشــركة 
لمقابلــة الموظفيــن فــي مقــر عملهــم لتطبيــق مبــدأ» إعــرف عميلــك «ومطابقــة معلومــات 

العميــل )حامــل البطاقــة األساســي( ثــم بعــد ذلــك يقــوم البنــك بتنشــيط البطاقــات.

تســري هــذه االتفاقيــة لمــدة ســنة مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا، وتجــدد تلقائيــا كل عــام لمــدة . 5
مماثلــة، مــا لــم يخطــر أي مــن الطرفيــن الطــرف اآلخــر برغبتــه فــي عــدم التجديــد قبــل نهايــة 

المــدة بشــهر واحــد علــى األقــل.

يحــق للطــرف األول تعديــل رســوم الخدمــة المشــار إليهــا فــي المــادة الثالثــة أعــاه فــي أي . 6
وقــت خــال فتــرة ســريان هــذه االتفاقيــة، علــى أن يتــم إخطــار الطــرف الثانــي بهــذا التعديــل 
قبــل تطبيــق الرســوم فعليــاً بفتــرة ال تقــل عــن شــهر، علمــًا بأنــه يحــق للطــرف األول إنهــاء 

هــذه االتفاقيــة فــي حــال رفــض الطــرف الثانــي االلتــزام برســوم الخدمــة الجديــدة.

بعــد توقيــع هــذه االتفاقيــة، يقــوم الطــرف األول بالتنســيق مــع الطــرف الثانــي لانتهــاء مــن . 7
كافــة اإلجــراءات الازمــة لوضــع هــذه االتفاقيــة موضــع التنفيــذ.

يــزود الطــرف الثانــي الطــرف األول بأســماء األشــخاص المخوليــن بإصــدار خطابــات التعريــف . 8
وخطابــات تأكيــد تحويــل الراتــب فــي حــال اقتراض/تمويــل األفــراد وموافقــة الطــرف األول 

علــى ذلــك.

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

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

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

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

ID Number

Mobile Number

City / Address

	 Officer Authorized to receive PIN Codes:

Full Name

ID Number

Mobile Number

City / Address

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.

Article (4): General Rules املادة الرابعة: أحكام عامة
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Name االسم Name االسم

Job  Title الوظيفة Job  Title الوظيفة

Signature التوقيع Signature التوقيع

البنك األهلي التجاري

الطرف الثانيالطرف األول
First PartySecond Party

الــــــعـــمـــيـل
The Client  The National Commercial

Bank

ــر اتفاقيــة »األهلــي أي كــورب« الموقعــة مــع الطــرف الثانــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه . 9 تعتب
ــة لهــا. ــة ومكمل االتفاقي

تسري على هذه االتفاقية أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.. 10

يحــق للطــرف األول فــي أي وقــت يشــاء خــال فتــرة ســريان هــذه االتفاقيــة ودون الحاجــة . 11
إلــى موافقــة الطــرف الثانــي أن يوقــف أو يلغــي هــذه االتفاقيــة كليــًا أو جزئيــًا، علــى أن يتــم 
إخطــار الطــرف الثانــي بهــذا اإليقــاف قبــل التطبيــق الفعلــي بفتــرة ال تقــل عــن شــهر، علمــًا 
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.

تســتند هــذه االتفاقيــة إلــى القواعــد العامــة واإلجــراءات التنفيذيــة لتحويــل رواتــب الموظفيــن . 12
عبــر النظــام الســعودي للتحويــات الماليــة الســريعة )ســريع(.

فــي حالــة حــدوث خــاف بشــأن تطبيــق هــذه االتفاقيــة يكــون الفصــل فيــه مــن اختصــاص . 13
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

حــررت هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حــال وجــود اختــاف بيــن النصيــن . 14
فــإن النــص باللغــة العربيــة يســود باعتبــاره األصــل.

إن توقيــع الطرفيــن علــى هــذه االتفاقيــة يلغــي جميــع االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا مســبقًا . 15
فيمــا يخــص خدمــة تحويــل الرواتــب.

حــررت هــذه االتفاقيــة مــن نســختين أصليتيــن، وتســلم كلُّ طــرف نســخًة منهــا للعمــل . 16
بموجبهــا.

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

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

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)

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

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

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