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االتفاقية الخاصة بخدمة تحويل الرواتب

Praise be to Allah alone and peace and blessings be upon our
Prophet Muhammad, his family and companions:

، والصـلاة والسـلام عل��ى نبين��ا محم��د وعل��ى آل��ه وصحبـ�ه،الحم��د هلل وحــده
:أمـ�ا بعـ�د

On this day

H,

G

in the city of ..................................................................

م

في يوم

................................................. بمدينة

this agreement has been made between the following Parties:

.تم إبرام هذه اإلتفاقية بين

Name of institution:………………………………………………………….

................................................................................    :اسم المؤسسة

Entity type: ………………..........................................…………………

........................................................................................    :نوع الكيان

C.R. NO:………………..........................................…………………..........

...........................................................................   :رقم السجل التجاري

P O Box …………….......……..…… Code ………...........………….......
Kingdom of Saudi Arabia.  

.................................... الرمــز   .....................................  :صنــدوق بريد
المملكــة العربيــة الســعودية

Tel No :……………….............................................………………….......

....................................................................................................:هاتف

Mobile No :……….............................................…………………..........

............................................................................................ رقم الجوال

National address:

:العنوان الوطني

Building Number

رقم المبنى

Street Name

اسم الشارع

Neighborhood
City
Zip code
Additional Number

Email Address .....................................................................................
Represented by the signing authority:
Mr. .......................................................................................................
in his capacity as ...............................................................................
hereinafter referred to as the «1st Party».
2. Name of financial institution: Al Rajhi Banking
& Investment Corp. Entity type: Bank \ Financial
Institution, Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R.
25,000,000,000.00 , C.R. NO:     1010000096   , PO Box: 28
Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel:     +966 11 2116000   , National Address:     Al Rajhi
Banking & Investment Corp. 8467 King Fahd Road - Al Muruj
Dist, Unit No (1) Riyadh 12263 – 2743, Web:    www.alrajhibank.
com.sa , SAMA Lic No: 1420     It is controlled and supervised
by SAMA
represented by the signing authority:
Mr. .......................................................................................................
in his capacity as: .............................................................................
hereinafter referred to as the «2nd Party».

الحي
المدينة
الرمز البريدي
الرقم اإلضافي

..............................................................................    :الموقع اإللكتروني
:ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية المكرم
.................................................................................................. األستاذ
.................................................................................................. بصفته
.ويشار إليه في هذه االتفاقية بالطرف األول
، شركة الراجحي المصرفية لألستثمار: اسم المؤسسة المالية-2
 مؤسسة مالية شركة سعودية مساهمة برأس/  مصرف:نوع الكيان
1010000096 : رقم السجل التجاري، 25,000,000,000.00 :مال
،  المملكة العربية السعودية11411  الرياض28:صندوق بريد
 شركة الراجحي المصرفية: العنوان الوطني، +966 11  2116000 :هاتف
، الرياض،)1(  وحدة رقم،حي المروج- طريق الملك فهد8467 ،لالستثمار
،  www.alrajhibank.com.sa   : الموقع اإللكتروني، 2743 – 12263
 وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة، 1420    :مرخص لها برقم الترخيص
.النقد العربي السعودي
:ويمثلها في التوقيع على هذه اإلتفاقية المكرم
.................................................................................................. األستاذ
.................................................................................................. بصفته
. ويشار إليه في هذه االتفاقية بالطرف الثاني

تمهيد:
يرغــب الطــرف األول اإلســتفادة مــن خدمــات الطــرف الثانــي ،وذلــك بتحويــل
رواتــب الموظفيــن ومســتحقاتهم لــدى الطــرف األول مــن حســابه إلــى
حســابات موظفيــه ،التــي ســيقوم بفتحهــا لهــم الطــرف الثانــي ،أو إلــى
أي حســابات أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الطرفيــن .وحيــث أن الطــرف
الثانــي قــد وافــق علــى تقديــم هــذه الخدمــة ،فقــد اتفــق الطرفــان وهمــا
بأهليتهمــا المعتبــرة شــرعًا ،علــى أن يقــدم الطــرف الثانــي للطــرف األول
خدمــة التحويــل وفــق األحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه
االتفاقيــة ،وهــي:
ً
ً
أوال  :يعد التمهيد المذكور جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
ً
ثانيا :التزم الطرف األول بما يأتي
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فتــح حســاب جــا ٍر لــدى الطــرف الثانــي ،وفقــً لشــروط فتــح
الحســابات الجاريــة وإجراءاتــه المت ّبعــة ،ويكــون توقيــع صاحــب
المنشــأة ،أو مــن ينــوب عنــه فــي ذلــك هــو التوقيــع المعتمــد

Preamble:
Whereas the 1st Party wants to benefit from the services of the
2nd Party to transfer salaries and other benefits of employees
from the account of the 1st Party to the accounts of the 2nd Party, opened for them or any other account as agreed upon. And
whereas the 2nd Party agrees to offer this service.
Now the two Parties, in their full legal capacities, have agreed
in accordance with the terms and conditions hereinafter:
First: The above preamble shall be an integral part of this
agreement.
Second: Commitments of 1st Party
The 1st Party shall open a current account with the 2nd
Party as per the conditions and regulations governing
the opening of a current account. The signature of the
owner of the establishment, or his representative, shall
be the only authoritative signature
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The 1st Party shall update his account data at least every two years and shall at any time immediately inform
the 2nd Party in writing of any change in its legal form
or status. The 2nd Party shall not be responsible for any
consequences of breach of this provision
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2/2

تحديــث بيانــات حســابه كل ســنتين بحــد أقصــى ،وبإخطــار الطرف
الثانــي كتابــةً بــأي تعديــات قــد تطــرأ علــى عقــد التأســيس
للطــرف األول ،وقــد أقــر الطــرف األول ،بــأن الطــرف الثانــي ُيعــد
خالــي المســؤولية عــن كل مــا يترتــب علــى إخاللــه بذلــك
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إبــاغ الطــرف الثانــي خطيــً بــأي تغييــر فــي صالحيــات المفوضيــن
بالتعامـ�ل فـ�ي الحسـ�اب المذكـ�ور فـ�ي المـ�ادة ( ،)1 /2و ُيعــد كل مــا
يصــدر قبــل اإلبــاغ بالتغييــر صحيحــً

The 1st Party shall notify the 2nd Party in writing of any
changes in the powers or identity of the persons autho)rized to deal with the account mentioned in Article (2/1
and whatever actions taken before such a notification
shall be deemed valid and effective
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يقــوم الطــرف األول بتزويــد الطــرف الثانــي بملــف الرواتــب الخــاص
بالشــركة والــذي يحتــوي علــى بيانــات تفصيليــة للموظفيــن
وتواريــخ اإلســتحقاق خــال مــدة أقصاهــا قبــل يــوم عمــل مــن
تاريــخ االســتحقاق ,علــى أن تكــون بيانــات الملف وفــق المواصفات
الخاصــة بنظــام حمايــة األجــور

The 1ST party shall provide the 2ND party with the payroll file of the company which includes detailed information of the employees and the value date within a
Maximum duration of one business day prior to the
value date. And ensure that all file data adheres to the
Wage Protection System (WPS) specifications
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يحــق للطــرف الثانــي أن يغيــر مواصفــات الملــف اآللــي ،وطريقــة
إرســاله إليــه ،وفقــً لتقديــره ،وقــد التــزم الطــرف األول بتعديلــه
حســبما يطلبــه الطــرف الثانــي

The 2nd Party shall have the right to change the specification of the e-file and method of its sending subject at
their discretion and the 1st Party shall make necessary
changes accordingly
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إيــداع المبلــغ المســتحقات الشــهرية لموظفيــه فــي الحســاب
الجــاري المشــار إليــه فــي المــادة  ،1 /2وذلــك قبــل مــدة أقصاهــا
يــوم مــن تاريــخ تحويــل المســتحقات إلــى حســابات الموظفيــن

To deposit the due amounts of employees in the current account mentioned in Article 1/2. At least one day
prior to the value date of the transfer of salaries to the
employees account
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أن ال يتصــرف بتحويــل مســتحقات أي موظــف لديــه ،مــن حســابه
إلــى حســاب موظــف آخــر لــدى الطــرف الثانــي

The 1st Party shall not transfer the dues of one employee
to another employee having accounts with the 2nd Party
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عــدم إلغــاء تحويــل مســتحقات أي موظــف لديــه أو نقلهــا إلــى
بنــك آخــر ،أو اســتبدال صرفهــا بشــيك ،إال بعــد الحصــول مــن
الطــرف الثانــي علــى إخــاء طــرف للموظــف المعنــي

The 1st Party shall not cancel the transfer of the due
amount of any employee or transfer the due amount to
any other bank or pay it through cheque except upon
prior written approval by Al Rajhi to release the account
of such an employee
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ً
ثالثا :التزم الطرف الثاني بما يأتي
3/1

تحويــل مســتحقات الموظفيــن لــدى الطــرف األول إلــى
حســاباتهم الشــخصية طبقــً للبيانــات المقدمــة مــن الطــرف
األول بعــد تغذيــة الحســاب وفقــً للمــادة  ،6 /2وال يتحمــل الطــرف
الثانــي خطــأ الطــرف األول ،فــي كتابــة اســم أي موظــف ،أو رقــم
حســابه ،أو المبلــغ الــذي يســتحقه

Third: Commitments of 2nd Party
To transfer all dues of employees of the 1st Party to their
accounts as per the details provided by the 1st Party in
accordance with Article (2/6). The 2nd Party shall not
bear any responsibility for any mistake of the 1st Party in
writing the name of an employee, his account number
or his due amount
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تحويــل مســتحقات الموظفيــن فــي تاريــخ االســتحقاق المبيــن،

Deposition of employees’ dues on due date as provided
by the 1st Party in the e-file provided that the e-mail file
is sent by the 1st Party. If the due date is not a working
date then payments shall be deposited on the following
business day.

شــهر رمضــان ،وعنــد نهايــة الســنة الماليــة ،حســب رغبــة الطــرف
ً
األول الكتابيــة ووفقــا ،لبنــود اإلتفاقيــة

The transfer of dues for the month of Ramadan and at
the end of the fiscal year shall be done as per the written instructions of the 1st Party and the provisions of this
agreement
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The 1st Party shall be provided with detailed statements
of accounts mentioned in Article (1) in the beginning of
every Hijri/Gregorian month or upon the request mentioning number and amount details
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بموجــب الملــف اآللــي الصــادر مــن الطــرف األول  ،وإذا لــم يوافــق
تاريــخاالســتحقاقيــومعمــلفيكــونالتحويــليــومالعمــلالتالــي
3/3
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أن يح ّــول المســتحقات التــي يحددهــا الطــرف األول لموظفيــه فــي

تزويــد الطــرف األول ببيانــات تفصيليــة عــن حركــة الحســاب
المذكــور فــي المــادة األولــى عند بداية كل شــهر هجــري  /ميالدي،
ً
أو عنــد الطلــب مبينــا فيهــا أرقــام ومبالــغ حركــة الحســاب

ً
رابعا :أجرة التحويل

وافــق الطــرف األول علــى أن يســتقطع الطــرف الثانــي مــن الحســاب
المذكــور فــي المــادة ()1/2أو مــن أي حســاب آخــر للطــرف األول مــا يأتــي:
4/1

ً
مبلغا وقدره (

) ريال رسوم

Fourth: Transfer Fees
The 1st Party agrees that the 2nd Party shall deduct from the account mentioned in Article (2/1), or any other account of the 1st
Party, the following amounts:
)

( ...........................................................ريــال ال غيــر) اشــتراك شــهري فــي
خدمة تحويل الرواتب
4/2

ً
ً
مبلغا شهريا مقداره (

شــهري للموظفيــن إلــى حســاباتهم الموجــودة لــدى الطــرف الثانــي
) ريال

(...................................................ريــال ال غيــر) عــن كل موظــف يتــم
تحويــل مســتحقاته اليــه فــي حســابه الموجــود لــدى بنــوك أخــرى غيــر
ً
الطــرف الثانــي ،ووافــق الطــرف األول أيضــا ،علــى أن يســتقطع هــذا المبلــغ
عــن أي تحويــل آخــر غيــر شــهري للموظفيــن إلــى حســاباتهم الموجــودة
لــدى بنــوك أخــرى غيــر الطــرف الثانــي جميــع الرســوم خاضعــة لضريبــة
القيمــة المضافــة
ً
خامسا :مدة اإلتفاقية
ً
مــدة هــذه اإلتفاقيــة (ســنة) مــن تاريــخ توقيعهــا ،وتتجــدد تلقائيــا لمــده
ً
مماثلــة مــا لــم يخطــر أحــد الطرفيــن اآلخــر برغبتــه فــي إنهائهــا قبــل  60يومــا
مــن تاريــخ إنتهــاء مدتهااألصليــة أو المجــددة ،وتكــون الزمــة خــال ســريانها.
ً
سادسا :إنتهاء اإلتفاقية
تنتهي هذه اإلتفاقية في أي من الحاالت اآلتية:
6/1

إنتهــاء مدتهــا مــا لــم يتــم تجديدهــا كمــا هــو مبيــن فــي المــادة
الخامســة منهــا.
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عنــد اإلخــال بــأي شــرط مــن شــروطها وعــدم معالجتــه أو
ً
تصحيحــه مــن قبــل الطــرف المخــل خــال  60يومــا مــن تاريــخ
ً
ً
إخطــاره خطيــا بذلــك مــن قبــل الطــرف اآلخــر ،مصحوبــا بإنــذاره
بــأن العقــد ُيعــد ملغــى إذا لــم تصحــح الملحوظــة أو تعالــج
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إعــان إفــاس أو تصفيــة أحــد الطرفيــن ،أو تعييــن حــارس قضائــي
ً
ً
لــه ،أو إجرائــه صلحــا واقيــا مــن اإلفــاس
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إبــاغ خطــي مــن قبــل أحــد الطرفيــن لآلخــر برغبتــه فــي إنهائهــا
ً
خــال مــدة ســريانها قبــل  60يومــا مــن التاريــخ المحــدد لذلــك
اإلنهــاء

)

) ريال

تحويــل مســتحقاته إليــه فــي حســابه الموجــود لــدى الطــرف الثانــي ،ووافق
ً
الطــرف األول أيضــا ،علــى أن يســتقطع هــذا المبلــغ عــن أي تحويــل آخــر غيــر
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( A monthly amount of SR
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( ...................................................) SR onlyas a subscription fee

(  ......................................................ريــال ال غيــر) عــن كل موظــف يتــم

ً
ً
مبلغا شهريا مقداره (

3/2

( A monthly amount of SR

4/2

(...................................................) SR only ( per employee whose
dues are deducted and
deposited in the employee’s account with the 2 Party. The 1
Party also agrees that this same amount shall be deducted for
any other non-monthly transfer of employees’ entitlements to
their accounts with the 2nd Party
nd

st

)

( A monthly amount of SR
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(...................................................) SR only per employee whose
dues are deposited in the accounts with banks other than the
2nd Party. The 1st Party also agrees that this amount shall be deducted from any other non-monthly transfer of employees’ entitlements to their accounts with banks other than the 2nd Party
All the above fees are subject to the value added tax.Fifth: Duration of Agreement
This agreement shall be valid and effective during its term of
validity, for one year form the date of signature thereon, and
may be renewed automatically for a similar period unless either Party notifies the other in writing of its desire to terminate
this agreement 60 days before the expiry date of its original or
any subsequent period.
Sixth: Termination of Agreement
This agreement shall be terminated in any one of the following
conditions:
At the end of its duration, if not renewed, as mentioned
in Article (5) here above
Upon breach of any of its conditions and failure of
breaching Party to remedy or correct the breach within
60 days from the date of delivery to him of the notice in
writing from the other Party that the agreement shall be
terminated if the breach is not corrected or dealt with
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Bankruptcy, liquidation, appointment of a judicial receiver or arrangement with creditors in lieu of bankruptcy

6/3

A written statement from one Party to the other stating
their wish to terminate the agreement while it is still
valid at least 60 days before it ends
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ً
ســابعا :ســرية المعلومــات المتعلقــة بموقــع “خدمــة ألراجحــي
المصرفيــة لألعمــال ”
7/1

يتســلم الطــرف األول اســم المســتخدم ،وكلمــة المــرور الخاصــة
عــن طريــق خدمــة ألراجحــي المصرفيــة لألعمــال خــال تعريــف

The 1st Party shall receive the username and password
through a system at the time of Registering the users in
Al Rajhi business banking service 2nd Party where the 1st
Party keeps its accounts

أقــر الطــرف األول بمســؤوليته الكاملــة عــن اســتخدام الخدمــة

The 1st Party agrees that it shall be fully responsible for
using e-Service related to this agreement and it shall
bear complete liability for its authorized person’s dealings with the use of this e-Service as if it has done it itself. It shall be fully responsible for the confidentiality
of the username and password and shall never disclose
them to any personal employee of the 1st Party or any
other person or authority. It shall be also responsible
for specification of account numbers registered with it
for subscription in this service

المســتخدم الطــرف الثانــي ،الــذي يتعامــل معــه الطــرف األول
7/2

Seventh: Confidentiality of Information Relating to Al Rajhi
business banking service Site

اإللكترونيــة المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة ،ومســؤوليته الكاملــة
عــن تصرفــات وكيلــه فــي اســتخدامه تلــك الخدمــة اإللكترونيــة
كمــا لــو كان هــو الــذي قــام بهــا ،ومســؤوليته الكاملــة عــن اســم
المســتخدم ،والرقــم الســري ،ومقتضيــات المحافظــة عليهمــا،
وعــدم اإلفصــاح عــن الرقــم ألي جهــة ،أو موظــف لــدى الطــرف األول،
أو أي شــخص آخــر ،أو جهــة أخــرى ،وكذلــك مســؤوليته عــن تحديــد
أرقــام الحســابات المســجلة منــه لالشــتراك فــي هــذه الخدمــة

The 1 Party declares that the 2 Party, its offices, affiliates and employees shall not be liable for any losses,
damages, financial claims or otherwise caused by use
of password and acknowledges that it has undertaken
to notify the 2nd Party in writing immediately when it
discovers that the password became known to others
so that the 2nd Party may be able to take necessary action. The 1st Party shall be responsible for all transactions and instructions issued by use of the password
and username three days after the date the 2nd Party
has received a written notification from the 1st Party and
until the 2nd Party has managed to stop the service
nd
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أقــر الطــرف األول بــأن الطــرف الثانــي والجهــات التابعــة لــه
وموظفيــه غيــر مســؤولين عــن أي خســائر أو أضــرار أو مطالبــة
ماليــة أو خالفهــا ناتجــة عــن اســتعمال الرقــم الســري ،كمــا التــزم
ً
الطــرف األول بإبــاغ الطــرف الثانــي فــورا  -بموجــب كتــاب مؤكــد -
ً
إذا تبيــن لــه أن الرقــم الســري قــد أصبــح معلومــا لآلخريــن حتــى
يتمكــن الطــرف الثانــي مــن إجــراء الــازم ،ويكــون الطــرف األول
ً
مســؤوال عــن جميــع المعامــات والتعليمــات الصــادرة منــه لحيــن
ّ
تســلم الطــرف الثانــي للبــاغ الخطــي ومضــي مــا ال يتجــاوز ثالثــة
أيــام عمــل مــن حــي نتســلم البــاغ الخطــي مــن الطــرف األول؛
وذلــك الســتكمال إجــراءات إيقــاف الخدمــة
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يكــون تبليــغ الطــرف الثانــي بطلــب الطــرف األول تعديــل أو تغيير
اســم المســتخدم وكلمــة المــرور أو أحدهمــا بموجــب كتــاب
ّ
مؤكــد ُيســل ُم لفــرع الطــرف الثانــي الــذي يتعامــل معــه الطــرف
األول ،ويقــوم الطــرف الثانــي بعمــل مــا يلــزم إلنجــاز المطلــوب
وتســليمه للطــرف األول فــي مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أيــام عمــل

ً
ثامنا :أحكام عامة:
8/1

ً
تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر وفقــا للشــريعة اإلســامية
واألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا بالمملكــة بمــا ال يخالــف أحــكام
الشــريعة اإلســامية
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تكــون هــذه االتفاقيــة هــي المعتمــدة وتلغــي أي اتفــاق آخــر قــد
ً
ً
تــم بهــذا الشــأن بيــن طرفيهــا ســواء أكان خطيــا أم شــفهيا
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ّ
المبيــن بصــدر
ترســل جميــع المكاتبــات لــكل طــرف علــى عنوانــه
هــذه اإلتفاقيــة ،وفــي حــال حــدوث أي تغييــر فــي العنــوان يجــب
ً
علــى مــن قــام بتغييــر عنوانــه إبــاغ الطــرف اآلخــر كتابــة بذلــك
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فــي حــال نشــوء نــزاع بيــن طرفــي هــذه اإلتفاقيــة فيمــا يتعلــق
بتفســيرها أو تنفيذهــا أو ســريانها أو إلغائهــا يلجــأ الطرفــان
ّ
ً
ّ
إلــى حلــه وديــا ،وفــي حــال فشــل الجهــود فــي حلــه بطريقــة وديــة
ً
خــال  30يومــا مــن تاريــخ إخطــار أحــد الطرفيــن اآلخــر لالجتمــاع
ً
لحــل النــزاع وديــا ،يحــق لــكل واحــد مــن الطرفيــن اللجــوء إلــى
الجهــات القضائيــة المختصــة فــي المملكــة للبــت فــي النــزاع.
جــرى التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة مــن قبــل الطرفيــن فــي
التاريــخ الموضــح فــي أولهــا ،وذلــك مــن نســختين ،بيــد كل طــرف
نســخة للعمــل بموجبهــا

st

The 1st Party may, by written application delivered to the
2nd Party, request amendment or change to the username, password or both; the application shall be made
to the branch where the 1st Party has his accounts. The 2nd
Party shall be subject to the verification act accordingly,
to fulfill the requirement and deliver it to the 1st Party
within a period of not more than three working days
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Eighth: General Rules:
This agreement shall comply and be interpreted in accordance with Islamic laws as well as by applicable
rules and regulations in the Kingdom, which are in conformity with Islamic laws
This agreement is a valid contract between the Parties
and shall supersede any other agreement, understanding or representation between the Parties whether in
writing or verbally whatsoever
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All correspondence shall be made to the address each
Party mentioned in the beginning of this agreement. In
case of any change in address, the other Party shall be
informed in writing accordingly

8/3

In case of any dispute between the Parties to this agreement regarding its interpretation, implementation,
enforcement and termination, both Parties shall try to
solve it amicably and in case they fail to resolve it within
30 days from the date of intimation to the other Party
for meeting to solve it amicably, then each Party shall
have the right to refer to the legal court in the Kingdom
of Saudi Arabia. This agreement has been signed by
both Parties on the date mentioned in the beginning of
the agreement with two original copies; one for each of
them to act upon it accordingly
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1st Party representative
Name:
Position:
Signature:

Stamp

2nd Party representative
Name:
Position:
Signature:

Stamp

Signature has been verified by the branch:

:عن الطرف األول
:االسم
:بصفته
:التوقيع

الختم

:عن الطرف الثاني
:االسم
:بصفته
:التوقيع

الختم

:مصادقة الفرع على صحة توقيع الطرف األول

Payroll Form

نموذج الرواتب
معلومات طالب الخدمة ( نظام الراتب في المباشر الشركات  -االرسال و استقبال الملفات مع المصرف )

) Information about the service seeker ( Payroll service within eCorp - to send and receive the files from the bank
Name of service applicant

اسم الجهة طالبة الخدمة

Name of the employee/ system user

اسم الموطف مستخدم النظام

ID No / Iqama No

رقم الهوية أو االقامة
Telephone No

رقم الهاتف

Mobile No

رقم الجوال

E-Mail

البريد االلكتروني
الخدمة المطلوبة
انشاء مستخدم

Requested Service
 Create Userنشيط مستخدم

Activate user

الغاء مستخدم

أخرى

Cancel User

شرح الحاجة من الخدمة المطلوبة

Need for the required service

المعلومات المنشاة

Details of Corporate

رقم العميل ( سي أي سي )

) Company profile (CIC

رقم الحساب الجاري الجهة

Account No of service applicant

رقم المنشاة في مكتب العمل

MOL ID No
الختم Stamp

ملحوظة :يمكن تسليم رقم المستخدم لمستخدم أخر يشرط أن يقوم المستخدم الجديد بتغير كلمة المرور

مصادقة الفرع على صحة التوقيع

التوقيع Signature

Note :user no can be transferred to another user provided the new user chnages password

Verfication of signature by the branch

اسم و رقم الفرع

Branch name & No
الختم

الستخدام قسم أمن المعلومات
المدير المسؤول
اسم المنفيد
التاريخ

Others

Stamp

For official use of the information Security Dept
Manager in-Chanrge
Executor name
Date
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