
Request Type: نوع الطلب:

Job Title المسمى الوظيفي E-mail Mobileالب��د اإللكت�وني

966

الجوال

A. Client Detailsأ. �يانات العميل

Government Entityاسم الجهة الحكومية
Name 

Government Entity IDرمز الجهة الحكومية(إن وجد)
(If exists)

Employee Nameاسم الموظف

F. For Bank Use Onlyو. الستخدام البنك فقط
Creator:

االســـــم
Name

التـــوقيع
Signature

التــــا��خ
Date

Verifier:
االســـــم

Name
التـــوقيع
Signature

التــــا��خ
Date

Inquiry Services *Payroll Operationsخدمات االستعالم SADAD Servicesعمليات ال�وا�ب* خدمات السداد
Payments & Trasfers المدفوعات والحواالت

B. Requested Servicesب. الخدمات المطلوبة

ج. الحسابات المطلوبة

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Inquiry Only Reviewerاستعالم فقط م�اجع Initiator منشئ

Joint Approver معّمد باالشت�اك Joint Reviewer م�اجع باالشت�اك

د. مستوى الصالحية (�رجى اختيار مستويات الصالحية الج�اء العمليات)

Note: Approver level is only granted to authorized 
signatories on the above accounts 

Required User IDرمز المستخدم المطلوبID/Iqama Numberرقم الهوية

E. Client Approvalهـ. موافقة العميل 

أؤكد على اطالعي وتوقيعي على "ا�فاقية خدمة األهلي للجهات 
الحكومية/إي كورب موبا�ل"

أؤكد على صحة ودقة المعلومات المذكورة أعاله
أؤكد أن اسم المستخدم المذكور في هذا النموذج موظف لدينا

مرفق صورة واضحة من هوية المستخدم سا��ة الصالحية

I hereby agree that I have read and signed the “eGov
Service Agreement/eCorp Mobile”
I hereby state the accuracy and correctness of the above provided information
I hereby affirm that the mentioned user in this form is our employee
Attached a clear copy of user’s National / Iqama ID

(�رجى كتابة أرقام الحسابات المطلوب منحها للمستخدم)
C. Accounts Access

D. Authorization Level (Select authorization level(s) for transactions)

(Write account numbers to be granted to the users)

�ن�يه : صالحية المعّمد�ن تمنح فقط للمفوضين �إج�اء
 عمليات على الحسابات أعاله 

التــــا��خ
Date

التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

التــــا��خ
Date

التـــوقيع
Signature

االســـــم
Name

Accounts Authorizer Signaturesتوقيعات المفوضين على الحسابات

eGov/eCorp Mobile Registration Form - User
نموذج تسجيل في خدمة الخدمات اإللكت�ونية الحكومية/إي كورب موبا�ل - المستخدم

Services provided to government agencies and entities are limited to:
1) Inquiry. 2) Internal conversion. 3) Payment of utility bills.
Banking processing must be carried out through the electronic service by means of joint orders from those 
authorized to withdraw. 
*Signing the Payroll Agreement is Mandatory

تقتصر الخدمات المقدمة للجهات الحكومية على:
1) االطالع. 2) التحو�ل الداخلي. 3) سداد فوا�ير الخدمات.

يجب ان �تم العمليات المصرفية من خالل الخدمات االلكت�ونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب.
* يشترط توقيع ا�فاقية ال�وا�ب

New Modificationجديد Cancellationتعد�ل إلغاء Activate
(Request New Password)

تفعيل
(طلب رقم سري جديد)
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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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Saudi National Bank - Landor

Saudi Arabia 297.00 x 210.00 mm
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