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أُبرطئ عثه اقتفاصغئ شغ تارغت  ........................................ بغظ ضض طظ:

nitions�Deالتـعـريـفـات

In this agreement, the following terminology shall be adopted 
unless the context suggests otherwise:
• Bank: The National Commercial Bank.
• Client: The individual or entity in whose name an account has been

opened with the Bank.
• Agreement: The contents, terms & conditions of this form.
• User or Users: refers to the person (or people) designated and

authorized by the Client to access and use AlAhli eCorp/ AlAhli eCorp
mobile service, by using the Bank’s of�cial forms for such purpose
signed or otherwise approved by the Client’s authorized signatories.

• Service: Refers to AlAhli eCorp/ AlAhli eCorp mobile service, which
means the User’s access and use of the Client’s accounts, �nancial or
trade services electronically via the Bank’s AlAhli eCorp/ AlAhli eCorp
mobile website through the internet or any other electronic means.

• Parties: refers to the Client and the Bank combined.

Any words and expressions herein which have a de�ned meaning in any 
VAT laws and regulations enacted within the Kingdom of Saudi Arabia shall 
have the same meaning as in that VAT laws and regulations.

• GAZAT: the General Authority of Zakat and Tax.

• VAT: any value added tax or similar additional tax chargeable under the
laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia for the time being
and any similar additional tax.

• VAT Regulation: is the VAT Law enacted by virtue of the Royal Decree
No. (M / 113) dated 2/11/1438H and its implementing regulations
issued by GAZAT and as amended from time to time, and in general,
any law or regulation imposing or relating to the imposition or administra-
tion of a value added tax on goods and services in the Kingdom of
Saudi Arabia and any implementing regulation made under the relevant
regulation or law.

• VAT–Exclusive Consideration:
For the avoidance of any doubt and notwithstanding the de�nition of
“consideration ”in the VAT Regulation, and unless otherwise expressly
stated in this Agreement, pro�t margin, prices or other sums payable or
amounts to be provided for under or in accordance with this Agreement
are exclusive of any VAT. Furthermore all amounts exclude tax that
would be imposed in the future (including VAT). Upon implementation of
the VAT, NCB will be entitled to recover from the Customer any VAT that
NCB (as “banking service provider”) is required by law to collect.

في هذه االتفاقية، يتم اعتماد المصطلحات التالية إال إذا كان السياق يشير إلى
:خالف ذلك 

• البنك: الئظك افعطغ الاةاري.
العميل: الفرد أو الضغان خاتإ التساب.

• االتفاقية: طتاعى عثا الظمعذج، طادمظا الحروط وافتضام.
المتـثد والمثـعل والمفعض  • المستخدم أو المستخدمين: غحغر إلى الـحثص (أو افحثاص) 

واجـاـثــثام خــثطـــئ افعطغ إي ضعرب/افعطغ إي ضعرب  لطعخــعل  طـظ صـئـض الــسـمـغــض 
طعباغض، وذلك سظ ذـــرغــص تـســـئؤــئ ظـماذج الـئظــك الثاخئ بثلك وتعصغسعا  أو المعاشصئ 

سطغعا طظ صئض المفعضغظ المسامثغظ لثى السمغض. 
• الـخـدمة: تحغـر إلى خـثطئ افعطغ إي ضعرب/ افعطغ إي ضعرب طعباغض، وتسظغ دخـعل أو 

المـالغـئ  تمــعغــض الـاــةــارة أو المظاـةـات  اجاـثـثام المساثـثم لتسابات أو طظاــةـات 
لطسـمـغـض شغ الـئظــك إلـضــاـروظـغـًا بــاجاثــثام طــعصع افعطغ إي ضعرب/ افعطغ إي ضعرب 

طعباغض سطى ا�ظارظئ أو أغئ وجغطئ إلضاروظغئ أخرى.
• األطراف: غحار  بثلك إلى السمغض والئظك طةامسغظ.

أى ضطمئ أو طخططح شى عثا السصث أو عثه ا�تفاصغئ له تسرغش وطسظى واضح شى اى صعاظغظ 
أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ خاخئ بدرغئئ الصغمئ المداشئ خثرت شى الممطضئ 

السربغئ السسعدغئ، جعف غضعن لعا ظفج المسظى و الاسرغش المظخعص سطغه شى تطك 
الصعاظغظ أو افظزمئ أو الاسطغمات أو الطعائح الاظفغثغئ الثاخئ بدرغئئ الصغمئ المداشئ.

• الهيئة: العغؤئ الساطئ لطجضاة و الثخض 

• ضريبة القيمة المضافة: أى ضرغئئ صغمئ طداشئ أو ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ غاط شرضعا 
بمعجإ اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ شى الممضطئ السربغئ السسعدغئ شى 

العصئ التالى وأى ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ.

• نظام ضريبة القيمة المضافة: عع ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ الخادر بمعجإ المرجعم 
المطضغ رصط (م/113) وتارغت 2/11/1438عـ وقئتاه الاظفغثغئ الخادرة سظ العغؤئ وضاشئ 

تسثغقتعما طظ وصئ فخر، وبخعرة ساطئ، أى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ 
تفرض أو لعا سقصئ بفرض أو بإدارة ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شى 

الممطضئ السربغئ السسعدغئ.

• مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة:
�جائساد أى حك وبالرغط طظ تسرغش "طصابض الاعرغث" شى تحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ 
وطا لط غظص خراتًئ شى عثه ا�تفاصغئ سطى خقف ذلك، شإن أى عاطح ربح، أو أجسار، أو 
أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ. ضما أن ضاشئ 

المئالس تسائر خالخئ طظ اغئ ضرائإ صث غاط شرضعا شى المساصئض (بما شى ذلك ضرغئئ الصغمئ 
المداشئ). وشعر تطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ، غضعن لطئظك اقعطى الاةارى التص شى 
الاتخغض طظ السمغض ضرغئئ الصغمئ المداشئ الاى غضعن ططجطاً باتخغطعا الئظك افعطى 

الاةارى ذئصاً لاحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ.  

This agreement is made on .................................................................                     
by and between:

The National Commercial Bank, a joint stock company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia with 
Commercial

Registration No. 4030001588, having its address at King Abdul Aziz 
Street, P.O.Box 3555, Jeddah 21481, Saudi Arabia,

Telephone: 012 646 4999.

Hereinafter referred to as the Bank

2.[ ......................................................................................................

...........................................................................................................], 
an entity established and existing under  the laws of the Kingdom of 
Saudi Arabia, with Commercial Registration No...................................

having its address at .............................................................................

Hereinafter referred to as the Client

The Client has applied for the AlAhli eCorp / AlAhli eCorp mobile 
service, and the Bank agrees to extend such service to the Client under 
certain terms and conditions.

Therefore, the parties (the Bank and the Client) hereto, each being 
legally capable, have agreed upon the following terms and conditions:

 الئظك افعطغ الاةاري، حرضئ طساعمئ تأجسئ و صائمئ بمعجإ صعاظغظ الممطضئ     
 السربغئ السسعدغئ بمعجإ الثطاب/المعاشصئ رصط  4030001588، وسظعاظعا:

 حارع المطك سئث السجغج،خظثوق برغث 3555،جثة 21481
 .012 646 الممطضئ السربغئ السسعدغئ, عاتش: 4999

 وغحار إلغه شغ عثة اقتفاصغئ ، غئطفر (الئظك)
.....................................................................................................].2

  ،[ ...........................................................................................................
ضغان صائط بمعجإ صعاظغظ الممطضئ السربغئ السسعدغئ ، بمعجإ  الثطاب/المعاشصئ  
 رصط ................................................ وسظعاظه: ...........................................
................................................................................................................

وغحار إلغه شغ عثة اقتفاصغئ ، بطفط  (السمغض)

تغث تصثم السمغض بططإ خثطئ اافعطغ إي ضعرب/ افعطغ إي ضعرب طعباغض وغصئض 
الئظك باعشغر عثه الثثطئ  لطسمغض تسإ حروط وأتضام طتثدة

وسطغه وبظاء سطى افعطغئ الصاظعظغئ الضاططئ لضق الطرشغظ (الئظك والسمغض) شصث تط 
اقتفاق سطى الحروط وافتضام الاالغئ:
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اإلعفاء من المسؤولية – لمحة عامة:
لظ غاتمض الئظك بأي تال طظ افتعال أي طسآولغئ صاظعظغئ تةاه السمغض أو أي حثص أو 

ضغان آخر سظ أي ضرر غظحأ طظ اجاثثام السمغض لطثثطئ أو سثم صثرته سطى اجاثثاطعا.

اإلعفاء من المسؤولية – معلومات طرف ثالث:
 لظ غضعن الئظك طسآوقً سظ دصئ واضامال أغئ طسطعطات غاط اجاقطعا طظ بظعك أو طآجسات 

طالغئ أخرى غغر الئظك سظ ذرغص الثثطئ. ولظ غضعن الئظك بأي تال طسآوقً طظ الظاتغئ 
الصاظعظغئ تةاه السمغض سظ أغئ أضرار غمضظ أن تطتص بـالسمغض بسئإ اقساماد سطى طسطعطات 

غاط اجاقطعا طظ طآجسات طالغئ غغر الئظك.

اإلعفاء من المسؤولية – استخدام العميل:
ق غضعن الئظك طسآوقً سظ أغئ خسائر أو طخارغش غاضئثعا السمغض ظاغةئ أي اظاعاضات  أو 

طثالفات طظ صئض السمغض أو أي طظ المساثثطغظ  لئظعد عثه  اقتفاصغئ.

التعهدات أو الضمانات:
غثرك السمغض بأن لطاصظغئ المساثثطئ تثودًا وضعابط طما غةسض تعشر الثثطئ بحضض طسامر 
وطاضاطض أطرًا غسامث بحضض أجاجغ سطى إطضاظغئ تعظغش عثه الاصظغئ. ولثلك، قغصثم الئظك 
أغئ تسعثات لطسمغض بحأن اجاثثام الثثطئ أو أي ظزام اتخاقت أو تسطغط غتثده الئظك شغما 

غاسطص بةعدتعا وجرساعا وأدائعا ودصـاعا واسامادغاعا وجاعجغاعا المسامرة أو خقف ذلك. 

وقغدمظ أو غاسعث الئظك بأن تـاطابص الثثطئ أو أي ظزام اتخاقت أو تسطغط طع اي 
طعاخفات غصثطعا الئظك تعل ذلك أو أن تضعن خالغئ طظ افخطاء والسغعب. بظاءًا سطى ذلك 

شإن السمغض غثطغ ذرف الئظك طظ أي طسآولغئ شغ تال سثم تعشر الثثطئ في جئإ تصظغ أو 
سعاطض الاغ صث تضعن خارجئ سظ إرادة الئظك.

Disclaimer of Liability – General:
 In no event shall the Bank have any liability to the Client or any other person 
or entity for damages of any kind arising from the Client’s use of, or inability 
to use the Service.

Disclaimer of Liability- Third Party Information:
 The Bank shall not be responsible for the accuracy and completeness of any 
information received from other banks or �nancial institutions other 
than the Bank by way of the Service, in no event shall the Bank be liable to 
the Client for any damages that the Client may suffer by relying on 
information received from �nancial institutions other than the Bank by way 
of the Service. 

Disclaimer of Liability- Client Use:
 The Bank shall not be held responsible for any losses or expenses incurred 
by the Client as a result of any violation or breach by the Client or its Users 
to the terms of this agreement.

 No Representations or Warranties:
 The Client acknowledges that there are inherent technological limitations and 
restrictions that continuous and/or uninterrupted availability of the Service 
relies basically upon the employment of technology. Thus, the Bank makes 
no representation to the Client regarding the use of the Service or any 
communication or delivery system speci�ed by the Bank with respect to its 
quality, timeliness, performance, accuracy, reliability, and continued 
availability or any other attribute. 

The Bank does not warrant that the Service or any communications or delivery 
system will conform to any description thereof provided by the Bank or will be free 
of errors or defects. Due to this the Client exempts and discharges the Bank from 
any and all responsibility resulting from being unable to access or use the 
respective services for any technical reason or other factors beyond the direct 
control of the Bank.

المــقدمـــة

Scope of Agreement: 
 This agreement governs the use of the Service and shall apply to all 
�nancial and trade products or services initiated through the Service; 
and shall be binding on the Client and User(s).

 Main Features of the Service: 
 The Service allows User(s) to inquire or otherwise obtain information 
regarding the Client’s accounts. The Service may also permit Users to 
initiate a number of �nancial and trade services and transactions.

نطاق االتفاقية:
 تتضط عثه اقتفاصغئ اجاثثام الثثطئ وضاشئ المظاةات المالغئ أو طظاةات الاةارة أو الثثطات 

المظفثة طظ خقل الثثطئ وجاضعن ُططجطئ لطسمغض  والمساثثطغظ.

الخصائص الرئيسية للخدمة: 
تاغح الثثطئ لطمساثثطغظ اقجافسار سظ تسابات السمغض أو التخعل سطى طسطعطات تعلعا، 

ضما صث تاغح الثثطئ لطمساثثطغظ بأن غظفثوا سثدًا طظ الثثطات المالغئ وسمطغات الاةارة.

Introduction

Disclaimers of Liability and Delivery of Service تقديم الخدمة و إعفاء المسؤولية

Service Continuity:
Based on the Client's best interest, the Bank undertakes the followings 
commitments:
•  To take all technical & management measures to ensure the service is 

available around-the-clock (24x7x365).
•  To take all technical & management measures to ensure that service is 

promptly restored in instance of failure or interruption.
•  To take all technical & management measures to ensure that the 

Client's access to the service is executed via safe and secure 
standards. The Bank shall avail these measures and details on the login 
page of the service.

Gross negligence or misconduct notwithstanding, the Bank shall not be 
liable or responsible for any damages or claims that may arise from full or 
partial failure of the above measures.

استمرارية الخدمة:
بظاًء سطى طا تصادغه طخطتئ السمغض، غاسعث الئظك بما غطغ:

•  الصغام بضاشئ الاثابغر الاصظغئ وا�دارغئ لاعشغر الثثطئ سطى طثار السظئ شغ ضض غعم وضض جاسئ 
 .(24x7x365)

•  الصغام بضاشئ الاثابغر الاصظغئ وا�دارغئ و الاغ طظ حأظعا أن تسغث الثثطئ أو ججءًا طظعا شغ تال 
تثوث أي خطض تصظغ أو غغره.

•  الصغام بضاشئ الاثابغر الاصظغئ وا�دارغئ والاغ طظ حأظعا تأطغظ دخعل المساثثم واجاثثام 
المعصع بحضض َاطظ، ضما غاسعث الئظك باعشغر عثه الافاخغض سطى خفتئ الثخعل الثاخئ 

بالثثطئ.
سثا تاقت ا�عمال الةسغط أو جعء الاخرف المططص طظ صئض الئظك، ق غاتمض الئظك أي طسآولغئ 
سظ أي أضرار أو ططالئات  صث تظحأ طظ السطض الضاطض أو الةجئغ في طظ الاثابغر المثضعرة أسقه.
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Usage Guidelines & Responsibilities

 التوجيهات واالستفسارات التي يتم إرسالها إلى البنك:
وشصاً لسغاجات وإجراءات الئظك، غعاشص السمغض سطى اقلاجام باسئؤئ الظماذج القزطئ تسإ 

ا�جراءات شغما غاسطص باعجغعاته، وتعصغع عثه الظماذج أو المعاشصئ سطغعا طظ صئض المفعضغظ 
المسامثغظ لـثى السمغض وإرجالعا إلى الةعات المسظغئ شغ الئظك.

قانونية التعليمات التي تصل إلى البنك:
غصر السمغض بأن الططئات والاسطغمات العاردة طظه خقل الثثطئ إلى الئظك جعف تضعن ططجطئ 

صاظعظغاً وذات دقلئ صطسغئ شغ تال أي ظجاع أو خقف.

اإلهمال واألضرار:
 غاتمض السمغض المسآولغئ سظ أغئ أضرار غمضظ أن تظحأ سظ إعمال أو جعء تخرف طاسمث 

طظ جاظإ المساثثم شغ الثخعل إلى الثثطئ واجاثثاطعا أو شغ تماغئ بغاظات الثخعل الثاخئ 
به.

غحمض ذلك اجاثثام ضطمئ طرور غسعض تثمغظعا طبض تارغت المغقد أو اجط المساثثم غظخح 
دائماً باظحاء ضطمئ طرور ذات خفات غخسإ جرصاعا أو تثمغظعا (سطى جئغض المبال ق التخر): 

اجاثثام افرصام والتروف، اجاثثام 6 خاظات سطى افصض، تةظإ اجاثثام رطعز).

القوانين التي تحكم نشاط العميل: 
غاسعث السمغض بأن تاماحى و تطاجم جمغع أظحطاه وسمطغاته الماسطصئ بـالثثطئ بالصعاظغظ 

السارغئ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ وتسطغمات وجغاجات طآجسئ الظصث السسعدي بما شغ ذلك 
ظزط وجغاجات طضاشتئ غسغض افطعال.

تعديل وإلغاء الخدمات: 
غمضظ لطسمغض إلشاء أو تسثغض الثثطات المااتئ لعا أو في طظ طساثثطغعا شغ أي وصئ 

حرغطئ أن باط إخطار الئظك افعطغ الاةاري طسئصاً بسئسئ (7) أغام سمض بمعجإ تعصغع 
السمغض و ارجال اقجامارة المصثطئ طظ الئظك افعطغ الاةاري لعثا الشرض شصط، و ذلك شغ 

تالئ رغإ السمغض إطا تسثغض أو تثف أو إضاشئ أو تشغغر أو  إلشاء أي طظ المساثثطغظ أو 
خقتغاتعط، و ذلك شغما غاسطص بثثطات (افعطغ أي ضعرب) AlahlieCorp سطى أن غضعن شغ 

التثود الاغ وضسعا الئظك افعطغ الاةاري لعثا الئرظاطب و تسابات عثه الثثطئ.

سقوة سطى ذلك ، غاتمض السمغض و غضعن طسآول سظ دشع أي و ضاشئ الشراطات و   الاضالغش 
والظفصات الاغ صث تتثد أو تفرض إطا طظ صئض طآجسئ الظصث السربغ السسعدي أو الئظك افعطغ 

الاةاري ، أو ضطغعما شغ تال سثم اقطابال لطماططئات المظخعص سطغعا شغ عثه الفصرة.

سرية معلومات العميل:
شغ تال اظضحاف بغاظات السمغض أو المساثثم بأي ذرغصئ ضاظئ أو تط شصثاظعا أو جرصاعا أو 

ظسغاظعا، شإظه غاعجإ سطى السمغض إبقغ الئظك شعرًا ضاابئ، وغضعن السمغض وتثه  طسآوقً سظ 
ضاشئ الاسطغمات  والسمطغات الاغ تمئ شغ عثا الثخعص.

Directives & Inquiries Sent to Bank:
 Following the Bank’s policies and procedures, the Client shall adhere to duly �ll 
any necessary form regarding his directives, signed  or otherwise approved by the 
approved Client’s authorized signatories and sent to the concerned authorities in 
the Bank.

Legality of Instructions Received by Bank:
 The Client is aware that requests and instructions received by the Bank via the 
Service will be legally binding and may be considered as conclusive evidence in 
case of any dispute.

 Negligence and Damages:
  The Client shall be liable for any damage that may arise from any User’s 
negligence or willful misconduct in accessing and using the Service or in 
safeguarding their login information.

These may include, but not limited to, using “weak” passwords that include well 
known or easy-to-guess information such as birthdate or name. It is advisable to 
use “strong” passwords that include numbers & letters, minimum use of 6 �elds.

 Rules Governing Client Activity:
   The Client adheres that all activities and transactions relating to the Service shall at 
all times be in compliance with applicable laws and regulations of The Kingdom of 
Saudi Arabia and the Saudi Arabian Monetary Agency (including Anti-Money 
Laundering rules and policies).

Service Modi�cation and Termination:
   The Client may cancel or edit the Service for itself or any of its Users at any time 
by virtue of duly �lled and signed forms provided by the Bank.  Thus, for this 
purpose,  the Client  should and must give 7-day prior written notice the Bank 
using said duly �lled-up and signed form provided by the Bank in the event of the 
Client's intention to either amend, delete, alter, change, adjust, cancel or terminate 
the designation of the Users, or to add new Users in connection with this 
AlAhlieCorp in line with NCB account parameters.

Furthermore, the Client shall bear the costs and expenses including the Client's 
responsibility to pay for the penalty or �nes that may be decided or imposed either 
by SAMA or NCB, or both, in case of non-compliance with the requirements set 
forth under this clause.

Client Information Con�dentiality:
   In case the Client or any User's identi�cation, password or token becomes 
known, obtained, stolen, lost or misplaced by whatever means, the Client shall be 
obliged to immediately notify the Bank thereof in writing. The Client shall be solely 
liable for all the instructions, directives and inquiries acted on in respect of such 
compromise.

ضوابط ومسؤوليات االستخدام

إتاحة الدخول:
غعشر الئظك إطضاظغئ الثخعل قجاثثام الثثطئ طظ خقل حئضئ ا�ظارظئ أو أي ظزام اتخاقت 

أو تسطغط آخر غتثده الئظك طظ وصئ �خر. وغثرك وغصر السمغض بالسرغئ والمثاذر افخرى 
الماسطصئ باجاثثام حئضئ اقظارظئ والظزط الممابطئ. وغصئض السمغض بعثه المثاذر بما شغ ذلك 

تثخض ذرف بالث وطثاذر أطظغئ اخرى طخاتئئ لعثا الظعع طظ اقجاثثام، وغعاشص سطى أن 
الئظك لظ غضعن طسعؤقً تةاه السمغض سظ أغئ أضرار تطتص به جراء ذلك.

حماية هوية المستخدم:
صام الئظك با�جراءات الاالغئ لتماغئ ععغئ المساثثم:

1) تعظغش "المسغار البظائغ" لطاتصص طظ الععغئ،
2) إرجال رجالئ ظخغئ لطاأضث طظ ععغئ المساثثم،

3) تسطغض اجط المساثثم بسث 3 طتاوقت شاحطئ لطثخعل،
4) اظازار 24 جاسئ شغ تال الثخعل بظزام الاعضظ (ظزام الاحفغر).

تقديم الخدمة:
بمعجإ الاعاشص طع الصعاظغظ المسمعل بعا  وطخطتئ أي طظ افذراف، شإن السمغض غصر بأظه طظ 

تص الئظك بأن غصئض أو غرشخ أو غآجض أغاً طظ ا�تغ تسئما غصررة الئظك دون أي طساءلئ
1. تصثغط الثثطئ  في سمغض أو طساثثم. 

2. تظفغث أي أو ضض طظ افواطر الاغ ترد إلى الئظك سظ ذرغص الثثطئ،
3. الاةاوب طع أي اجافسار غرد إلى الئظك سظ ذرغص أو بثخعص الثثطئ،  

4. تظفغث أي خخط طظ أي طظ تسابات  السمغض ضما غرد لطئظك سظ ذرغص الثثطئ. 

Access: 
 Access to use the Service shall be provided by the Bank through the internet or 
any other communication delivery system that the Bank may specify from time to 
time. The Client understands and acknowledges the con�dentiality and other risks 
associated with the use of the Internet and similar technologies are taken into 
consideration. The Client accepts these risks, including third-party interference 
and other security risks inherent in such use, and agrees that the Bank shall not 
be responsible to the Client of any damages that it may suffer which are caused 
by such.

User Access Protection:
The following measures have been taken to protect the User's access to the 
Service:
1) Employment of "2 factor authentication".
2) Usage of registered phone number for authentication.
3) User disablement after 3 failed attempts at login.
4) 24 hour grace period if the User is utilizing a "token" device.

Delivery of Service:
 In accordance with prevailing laws and interest of any of the Parties, the Client 
acknowledges that it is the Bank’s right to accept, reject or delay any of the 
following and with no responsibility on the Bank:
1. Provisioning the Service to any Client or User(s).
2. Directives received from the Client / User(s) through AlAhli eGorp/  AlAhli eCorp 

mobile .
3. Response to any inquiry received by the Bank via or in regards to the Service.
4. Debiting any of the Client’s accounts for any activity reaching the Bank via the 

Service.

شكاوى العمالء:
شغ تال رغئئ السمغض شغ الاعاخض طع الئظك لاصثغط اساراض، غمضظ الاعاخض سطى الرصط:

920024288
وجغاط شاح ذطإ لطسمغض وإرجال رجالئ ظخغئ لطعصئ الماعصع لقظاعاء.

Customer Complaints:
To of�cially issue a complaint, the Client may contact the Bank at the following 
number: 920024288
A request will be open to the Client and an SMS will be sent indicating the 
expected date of closure.
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Token Device:
 The Client acknowledges that any electronic system or device provided by the 
Bank is and shall remain at all the times the sole property of the Bank. Accordingly, 
the Client undertakes to deliver the said system or devices upon the request of the 
Bank and in the same condition in which the respective system was received by 
the Client.

Service Design:
 The Bank shall have sole and full control in the design, con�guration, appearance 
and content of the Service, and reserves the right to make modi�cations to such at 
any time.
 Furthermore, The Bank reserves the sole right to modify, suspend or discontinue 
the Service or any part of it (temporarily or permanently). The Client agrees that the 
Bank shall not be held liable to the Client or to any third party for any such action.

أجهزة التشفير:
 غصـر السمـغـض بـأن جمغع المسثات ا�لضـاروظـغـئ وافجعجة المطتصئ الاغ غاط تجوغث السمغض بعا 
طظ صئض الئظك عـغ طـطك خـالـص لطـئظك وتـزـض ضـثلك ذعال شـاـرة اجاثـثام السمغض لعا. 

وغعاشص السمغض سطى إسادتعا لطئظك سظث ططالئئ الئظك بثلك وبظفج تالاعا الاغ تط تسطغمعا 
لطسمغض.

تصميم الخدمة:
غـضـعن لطئظك الاتـضط التخري والـضـاطــض شغ تـخـمغـط وحضض وطـتـاعغـات الثـثطئ 

وغـتـافر بتـص إدخـال تسثغقت سطى ذلك شغ أي وصئ.
ضـمــا غـتـافــر الئظك وتـثه بالتـص شغ تسـثغـض ضـاطـض الثثطئ أو ججء طـظعا أو إغـصـاشعـا أو 
تسـطغصعا (طآصـااً أو بحـضـض دائـط)، وغعاشص السمغض سطى أن الئظك غغر طسآول تةـاه السمغض 

أو تةـاه أي أذـراف أخـرى ظاغةئ ذلك.

 Intellectual and Property Rights  الحقوق الفكرية والملكية
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أحكام عامة

القانون الذي يحكم االتفاقية وتسوية المنازعات:
تضـعن عـثه اقتفاصغئ طتـضعطئ بافظزمئ والصعاظغظ السارغئ شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ.
و أغئ ظجاسات تظحـأ بـحـأن عـثه افتـفـاصـغـئ جـااـط إتـالـاـعـا إلى لةـظـئ تسعغئ المظازسات 

المخرشغـئ بمآجسئ الظصث السربغ السسعدي.السظاوغظ:
إن ضـاشـئ الـسـظاوغظ الرئغسغـئ الـعاردة شغ عثه اقتـفاصـغئ عغ لشرض ا�حارة شصط وق غصخث 

طظعا أن تتثد أو تآبر بطرغصئ أخرى شغ تفسغر أي حرط شغ عثه اقتفاصغئ بأغئ ذرغصئ.

Governing Law & Dispute Resolution:
  This agreement shall be governed by the laws and regulations of the Kingdom of 
Saudi Arabia. Any disputes arising under this agreement shall be referred to the 
Saudi Arabian Monetary Agency’s Committee for Settlement of Banking 
Disputes.Headings:
 All headings in this agreement are for reference purposes only and shall not be 
construed to limit or otherwise affect the interpretation of any provision in this 
agreement in any way.

General Terms & Conditions

وغئثل السمغض ضاشئ العجائض واقتاغاذات لدمان وخعل المساثثطغظ إلى الثثطئ تخرًا 
باجاثثام بغاظات الثخعل المصثطئ إلى ضض طساثثم سطى تثة. وغضعن السمغض وتثه  طسآوقً 

طسآولغئ ضاططئ سظ سثم إشخاح المساثثطغظ سظ بغاظات اجاثثام الثثطئ في طسآوقً أو 
طعظش طظ طعظفغ الئظك أو أي ذرف آخر.

غاسعث الئظك بسثم إشحاء أي طظ طسطعطات السمغض أو طساثثطغه أو اجاثثام عثه المسطعطات 
فغراض تروغةغئ خارج ظطاق سمض الئظك.

ولتماغئ طسطعطات السمغض طظ اقظضحاف، غتثر الئظك طظ اجاثثام الحئضات الساطئ أوغغر المسروشئ 
وق غاتمض الئظك طسآولغئ أي خطض أو خرق أطظغ غاسرض له السمغض جراء اجاثثام عثه العجائط.

رسائل وإشعارات الخدمة:
صث غصعم الئظك بالاعاخض طع المساثثم سظ ذرغص الثثطئ بحضض رجائض أو تظئغعات، وأظه 

طظ طسآولغئ المساثثم طراجسئ الرجائض واقحسارات الثاخئ بعط بحضض دوري.
با�ضاشئ إلى ذلك، غعاشص السمغض وغفعض الئظك باجاثثام الئرغث ا�لضاروظغ �رجال 

المراجقت وا�حسارات الثاخئ بـالثثطئ،  وغاعجإ سطى السمغض الصغام بضاشئ ا�جراءات لطتفاظ 
سطى جرغئ المسطعطات المساطمئ طظ الئظك وغضعن السمغض طسآوًقسظ أي اظاعاك شغ عثا 

الخثد.

التعرفة والرسوم:
غطاجم السمغض بسثاد ضاشئ الرجعم والمخارغش المتثدة طظ صئض الئظك والماسطصئ بالثثطئ، 
وغتافر الئظك بتصه شغ تسثغض تطك الرجعم والمخارغش شغ أي وصئ غراه، وجغاط إخطار 

السمغض باطك الاسثغقت شغ تغظعا وغفعض السمغض الئظك بالثخط طظ تساب أو تسابات 
السمغض طئالس الرجعم أو المخارغش.

الدفعات والرسوم واألتعاب:
1) سظثطا تضعن ضرغئئ الصغمئ المداشئ طفروضئ، شإن أى عاطح ربح، أو أى رجعم أو أتساب 

أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ والثثطات المحار إلغعا تسائر خالخئ طظ ضرغئئ 
الصغمئ المداشئ، والاى جعف تداف صغماعا وشصاً لمسثل أو ظسئئ ضرغئئ الصغمئ المداشئ 

المطئص شى تارغثه أو ضما تُسثل تطك الظسئئ طساصئًق جعاء بالجغادة أو الظصخان والاى 
جعف غاط تتمغطعا سطى السمغض.

2) سطى الرغط طظ الفصرة أسقه وفى جئإ ضان وجعاء ضان ذلك شغما غثص طساططئ طسغظئ أو 
بخعرة ساطئ شغما غثص تطئغص حروط وأتضام عثه ا�تفاصغئ، إذا صام الئظك افعطى 

الاةارى بادمغظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ شى أى عاطح ربح، أو أى رجعم أو أتساب أو أغئ 
طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ، جعف غصعم الئظك اقعطى الاةارى بادمغظ  ضحش 
التساب الثاص بالسمغض إن وجث شى الحعر القتص طادمظاً صغمئ الدرغئئ المداشئ 

المتمطئ وطسثل السائث المطئص المتمطئ سطى السمغض.

التكاليف المرتبطة باستخدام الخدمة:
غعاشص السمغض سطى تتمض ضاشئ تضالغش اقتخال (بما شغعا تضالغش العاتش وا�ظارظئ) أو أي 

تضالغش خاخئ باجاثثام الثثطئ.

The Client shall also exert all possible care and precautionary effort to ensure that 
only its Users shall have access to the Service, exclusively by using the credentials 
provided to each individual User by the Bank. The Client shall be fully and solely 
responsible for ensuring that such Users do not divulge or make available any 
User’s identi�cation to any Bank of�cer or employee or any third party.

The Bank shall not utilize or disclose this information for any commercial purpose 
outside the scope of the Bank's services.

The Client understands the potential threats of using public or unprotected 
networks. The Bank shall not be liable for any breach from such thusly.

Service Messages & Alerts:
 The Bank may occasionally communicate important notices to its Users via the 
Service by sending messages and/or alerts, and it is the User’s responsibility to 
periodically check their inboxes for such important message.
Furthermore, the Client authorizes the Bank to make use of electronic mail in 
sending noti�cations and correspondences related to the Service. The Client 
should take all necessary measures to maintain the secrecy of messages received 
by any means and shall be held responsible for any violation in this regard.

Tariff and Charges:
 The Client undertakes to pay the fees / charges determined by the Bank in 
relation to the Service as the Bank may prescribe from time to time. The Bank 
reserves the right to amend the fees / charges at any time and the Client shall be 
informed in the event of amendments to the fees / charges. The Client authorizes 
the Bank to debit its account(s) for any fees or charges.

Charges, Fees and Payments:
1) (Where VAT is applicable, the Pro�t Margin/Charges/Fees or amounts to be 

provided for under or in accordance with this Agreement and related services 
are stated exclusive of VAT, which shall be added at the prevailing rate on the 
date hereof or as amended in the future whether by increase or decrease and 
which shall be charged to the Customer).

2) Notwithstanding the sub-clause above and if, for whatsoever reason and 
whether for speci�c transaction or in general within applying the terms and 
conditions of this Agreement, NCB has made any or all of the Charges/Fees or 
amounts to be provided inclusive of VAT, NCB shall provide an account 
statement (if any) the following month which will provide a breakdown of the 
applicable VAT amount and its rate at the prevailing rate as applicable and 
charged to the Customer.

 Costs Associated with Using the Service:
 Client agrees to bear all the costs of communication (including telephone usage 
and internet connectivity costs) and/or any other costs related to using the 
Service.
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هذه االتفاقية:
تضعن عثه اقتفاصغئ طضمطئ وججء ق غاةجأ وتثدع  فتضام وحروط أي اتفاصغئ تط تعصغسعا أو 

جغاط تعصغسعا طع السمغض بثخعص تسابات  أو خثطات أو طظاةات السمغض.

اللغة المعتمدة:
 الطشئ السربغئ عغ الطشئ المسامثة لافسغر وتظفغث عثه اقتفاصغئ وشغ تال أي اخاقف بغظ 

الظص السربغ وا�ظةطغجي شإظه غساث بالظص السربغ ضأجاس لافسغر وشعط  وتظفغث عثه 
اقتفاصغئ. 

This Agreement:
  The agreement, and its terms and conditions supplement any agreement which 
the Client has executed or may execute with the Bank governing any of the 
Client’s accounts, services or products.

 The Accredited Language:
  The Arabic language is the language of interpretation and execution of this 
agreement. In case of any inconsistency between the Arabic and English texts, 
the Arabic text shall prevail and shall be the basis of interpretation and execution 
of this agreement.
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The National Commercial Bank
البـنـك األهـلي الـتــجـاري

The Client
 الــــعــمــيــــــــل

Name: االســــــم:

Signature: التـوقـــــيع:

Title: مسمى الوظيفة:

Date: التاريخ:

Name: االســــــم:

Signature: التـوقـــــيع:

Name: االســــــم:

Signature: التـوقـــــيع:

Date: التاريخ:

قبول هذه الشروط واألحكام: 
غـثرك الـسمـغـض تمـاطـاً بأن المعاشصئ سطى عثه اقتفاصغئ  غـسظـغ الصئـعل الـخرغـح والضـاطض 

لةـمغـع الحروط وافتضام العاردة شغعا، وغطاجم السمغض باجاثثام الثثطئ شغ إذار وتثود 
وجئض اقجاثثام بـمـا غافص طـع طتاعى عثه اقتفاصغئ.

إن طعاشصئ الـسمغض سطى عثه اقتـفاصـغئ غسظغ سثم صغام السمغض بإجراء أي تسثغقت أو 
تشغغرات أو تثوشات في جــجء طظـعـا وســثم إدخــال أو إصــتــام أي بظــث أو جـمـطـئ سطـغـعا بـأي 
حضض ضـان. وشغ تـال تـخـعل طبض عـثه الاسثغقت، شإن السمغض غعاشص سطى اسائارعا قغغئ 

وباذطئ وغغر ططجطئ لفذراف طظ الظاتغئ الصاظعظغئ.

شغ تال اجاقم الئظك في حروط أو أتضام طسثلئ جعاء  ورصغًا أو طظ خقل العجائض 
ا�لضاروظغئ أو أي وجائض اتخاقت أخرى شإن السمغض غصر وغعاشص سطى أن اجاقم الئظك لمبض 
عثه الاسثغقت ق غمبض بتث ذاته طعاشصئ أو صئعقً طظ ذرف الئظك بأي تال طظ افتعال لعثه 

الاسثغقت، وأن عثه الحروط وافتضام الاغ جرى تسثغطعا طظ صئض السمغض تسائر طرشعضئ 
بحضض تطصائغ دون التاجئ �حسار السمغض.

تغيير أو تعديل الشروط واألحكام:
غتافر الئظك بالتص شغ تشغغر أو تسثغض أي طظ الحروط و افتضام الثاخئ بعثه اقتفاصغئ  أو 
اجائثالعا ضطغاً بحروط وأتضام أخرى وذلك بسرض عثه الحروط وافتضام سطى طعصع الثثطئ، 

تغث إن اجامرارغئ اجاثثام السمغض لطثثطئ تسائر بمبابئ طعاشصئ طظ السمغض سطى تطك 
الاشغغرات.

حقوق البنك:
 ق غسظغ سثم صغام الئظك أو تأخره شغ اجاثثام خقتغاته أو المطالئئ بتصعصه ججئغًا أو ضطغًا 
تظازقً طظ الئظك سظ تطك التصعق أو الخقتغات، ضما ق غسظغ صغام الئظك باجاثثام خقتغاته 

ججئغاً أو بسدعا أو المطالئئ بةجء طظ تصعصه تظازقً طظ الئظك سظ باصغ تطك الخقتغات أو 
التصعق، أو أن غمظسه ذلك طظ اجاثثام ضاشئ خقتغاته أو المطالئئ بضاطض تصعصه قتصًا . 

وسطغه غضعن تص الئظك الصاظعظغ تصًا ضاطًق ق غاةجأ شغ اجاثثام خقتغاته أو المطالئئ 
بالاسعغخ سظ أي أضرار طاى طا دسئ التاجئ لثلك.

Acceptance of Terms and Conditions:
 The Client understands that accepting this agreement forms an explicit 
acceptance to all the terms and conditions provided herein and obligates the 
Client to use the Service exclusively within the provisions, ways and means 
provided.
 Accepting this agreement means that the Client shall not and may not make any 
amendments, changes or omissions of any part of the agreement, nor introduce 
or involve any item or phrase in any form whatsoever. The Client agrees that in 
case of such amendments they are to be considered null, void and of no legal 
signi�cance or obligations towards the Parties.

Shall the Bank receive any modi�ed terms or conditions on paper or through 
electronic means or any other means of communication, the Client acknowledges 
and agrees that the receipt by the Bank of such modi�cations does not constitute 
approval or acceptance by the Bank in any way for said modi�cations, and that 
the terms and conditions that have been modi�ed by the client are rejected 
automatically without the need to notify the Client.

 Changing or Amending The Terms and Conditions:
  The Bank reserves the right to change any of the terms or conditions found in this 
agreement or to replace it entirely by posting any such revised content on the 
Service’s webpage, the Client’s continued access to or use of the Service shall 
constitute the Client’s acceptance of any such changes.

Bank Rights:
  No failure by the Bank to exercise and no delay in exercising any right, power or 
privilege hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial 
exercise of any rights, power or privilege preclude any other or further exercise 
thereof. The rights and remedies herein provided are cumulative and not exclusive 
of any rights or remedies provided by law.
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Alahli eCorp Agreement/AlAhli eCorp Mobile
إتــــــفاقیة األهلي إي کورب / األهلي إي کورب موبایل

البنك األهلي التجاري شرکة مساهمة سعودیة | رأس املال 30 ملیار ریال سعودي مدفوع بالکامل | الرقم الضریبي 300002471110003 | س . ت 4030001588
خاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي | مرخص لها بموجب األمر السامي رقم 3737 وتاریخ 20/4/1373 هـ املوافق 26/12/1953 م

www.alahli.com     |  9 2000 1000    | مبنی اإلدارة العامة | 7029 باعشن (البلد) | وحدة رقم 20 | الرمز البریدي 22233 | الرقم اإلضافي 2670 | جدة | اململکة العربیة السعودیة

Name: االســــــم:
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