
Entity Name (Arabic)اسم المنشأة (عربي)

Entity Name (English)اسم المنشأة (انجليزي)

Addressالــــعنوان

:Commercial Registration Numberرقم السجل التجاري:

االسم المختصر (انجليزي)
اكتب "رمز الشركة" إن وجد

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

:Telephoneها�ف::Cityالمدينة: :Faxفاكس:966 966

1. قم بكتابة أرقام الحسابات البنكية التي تود إضافتها لخدمة الخدمات 
اإللكت�ونية الحكومية/موبا�ل.

2. قم بوضع عالمة       للحسابات المستخدمة لتو��ع ال�وا�ب 
أو المدفوعات المجمعة.

3. تأكد أن جميع الحسابات مسجلة بالسجل التجاري المذكور أعاله.

1. Write the account numbers to be added to eGov/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:

أؤكد على اطالعي وتوقيعي لـ "ا�فاقية الخدمات اإللكت�ونية 
الحكومية/موبا�ل".

أؤكد على صحة ودقة المعلومات المذكورة أعاله.

مرفق صورة واضحة ومختومة من السجل التجاري ساري الصالحية.

مرفق صور واضحة ومختومة من هويات المفوضين بالتوقيع على 
الحسابات .

I hereby agree that I have read and signed the 
“eGov Agreement/Mobile” 
I hereby state the accuracy and correctness of the above provided 
information
Attached a clear and stamped copy of valid 
Commercial Registration
Attached a clear and stamped copy of Authorized Signatories’ IDs

Nameاالســـــم Signatureالتوقيع Dateالتا��خ

Nameاالســـــم Signatureالتوقيع Dateالتا��خ Nameاالســـــم Signatureالتوقيع Dateالتا��خ

File Identifier(s):
Western Central Eastern

Region:SME CBD IBD Government
SFD Private Retail

Corporate Segment:

Request Type: Newنوع الطلب: Modificationجديد Cancellationتعد�ل إلغاء

e-Government Registration Form - Entity
نموذج تسجيل في خدمة الخدمات اإللكت�ونية الحكومية - المنشأة

A. Client Detailsأ. �يانات العميل

B. Account Numbersب. أرقام الحسابات

C. Client Approvalج. موافقة العميل

D. For Bank Use Onlyد. الستخدام البنك فقط

الختم الرسمي للمنشأة

الخاصة بالشركة Accounts Authorizer Signaturesتواقيع المفوضين على الحسابات Official Stampالختم الرسمي
التــــا��خ

Date
التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

التــــا��خ
Date

التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  �أس المال 44,780,000,000 ��ال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الض��بي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 20/4/1373هـ (الموافق 26/12/1953م)   |  المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي ط��ق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |  

 www.alahli.com  |  920001000  |  13519 – 6676 رقم الوحدة 778  |  ال��اض
عندما �رد ذكر اسم “البنك األهلي التجاري” أو “األهلي” أو “البنك” فتكون اإلشارة إلى “البنك األهلي السعودي”
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