
منوذج طلب/تعديل صالحية مستخدم لخدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

* يرجى تعبئة هذا الطلب إلكرتونيا وليس بخط اليد

ال یسمح باإلطالع على رصید الحساب أو تحمیل كشف الحساب إضافة جمیع حسابات الشركة

- خدمات تلقائية: اإلطالع عىل رصيد الحساب و طلب كشف الحساب  واإلطالع عىل عمليات خدمة نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكرنونية وتقديم طلب خطاب ضامن فقط و خدمة طلب إيداع شيك فقط عرب تطبيق البنك التجاري لألجهزة الذكية
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إسم الرشكة

رقم الحساب

إسم املستخدم الكامل

إسم الدخول (إن وجد)

الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف النقال

خدمات إضافية - يرجى اإلختيار

 طلب إصدار دفتر شیكات واإلطالع على حالة طلب إلغاء شیك

* إلضافة حسابات أخرى، يرجى ذكرها يف الجدول املبني أدناه وتوقيع املفوض عىل الحساب.

تفعيل الخدمة

إلغاء الخدمة نهائيا عن املستخدم املذكور أعاله

إلغاء الخدمة نهائيا عن الحساب/الحسابات املبينة أدناه

* يرجى إختيار صالحية واحدة فقط للمستخدم املذكور أعاله.
مستخدم منفرد (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات دون الحاجة ملوافقة مستخدم آخر)

منشئ العملية (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات)

املدقق واملفوض (الذي يقوم بالتدقيق عىل الشيكات التي تم إدخال بياناتها واملوافقة عليها)

رقم الحساب رقم الحساب

يرجى إدخال أرقام الحسابات املراد تفعيل الخدمة عليها

 الخدمة اإللكترونیة لإلشتراك في توزیع األرباح النقدیة للشركات خدمة إرسال إشعار العملیات المصرفیة بالبرید اإللكتروني

 التحويالت املالية بني حسابات الرشكة، بنوك محلية وحسابات دولية 
* يرجى إختيار صالحية واحدة فقط للمستخدم املذكور أعاله.

 مستخدم منفرد (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية وتحويلها مبارشة إىل مستفيد حايل)

 منشئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية)

 املدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية املرصفية)

 التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق)

 التفويض املميز (الذي يقوم بتفويض عملية مبارشة من منشئ العملية يف حال عدم توفر مدقق)

تعديل حدود التحويل عىل حسابات الرشكة التالية

الرتاتبية إلجراء التحويالت الجامعية بخاصية رفع ملف مستفيدين يف البنك التجاري أو بنوك محلية   

 التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق) | حدود التحويل الشهري: ..........................................د.ك املدقق (الذي يقوم بتدقيق امللف الذي تم تحميله) منشئ العملية (الذي يقوم بتحميل ملف املستفيدين)

* يرجى إختيار صالحية واحدة فقط للمستخدم املذكور أعاله.

 التحويل للبطاقات الإلئتامنية واملسبقة الدفع | حد التحويل اليومي لكل بطاقة (..................................... د.ك)  إدارة حساب يت يب (إضافة وإلغاء حسابات يت يب)

 Ver. Aug 2020 خدمة إدخال بيانات الشيكات 

الرقم املدين

الحد الشهري الحد اليومي  الحد لكل عملية

* يجب ذكر حدود التحويل للمستخدم

* بحد أقىص 30000 لبطاقة eGov و 10000 للبطاقات األخرى علام بأن الحد األقىص اليومي للبطاقات مسبقة الدفع هو  3000

 توقيع املفوض بالتوقيعإسم املفوض بالتوقيعإضافة الحسابات املرتبطة بهذا الحسابرقم الحساب

الحد الشهري الحد اليومي الحد لكل عملية رقم الحساب

Date: التاريخ:



Signature  التوقيع إسم املفوض بالتوقيع

إلستخدام البنك فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

 أقر بإطالعي وموافقتي عىل الرشوط املرتبطة بكل خدمة واملوضحة عىل املوقع اإللكرتوين للبنك التجاري الكويتي وأية تعديالت تجري عليها والتي ميكن الوصول إليها باملسح عىل رمز اإلستجابة الرسيع املوضح أدناه.
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حسابات

بطاقات

رقم حساب eGov أو حسابات أخرى 

eGov آخر أربعة أرقام  فقط من رقم البطاقة اإلئتامنية/مسبقة الدفع  أو  

 خدمة إستالم الرسائل النصية عىل هاتفك النقال للعمليات املرصفية التي تتم عىل حساباتك أو بطاقاتك اإلئتامنية واملسبقة الدفع و رمز التأكيد املؤقت للعمليات التي تتم عرب بوابة الدفع اإللكرتونية لشبكة يك نت

- خدمة الرسائل القصرية

* يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم 

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع 

أدناه لإلطالع عىل الرشوط واألحكام

إلغاء تفعيل  يرجى تحديد االختيار:

رقم الهاتف النقال

أوريدو اإلنجليزية العربيةلغة الرسائل: إس يت يس  زين  مزود الخدمة:

  إدارة الرواتب (رفع ملف الرواتب، إدارة رقم امللف لدى القوى العاملة) عىل حساب رقم:..........................................

  إدارة حساب العامل (فتح حساب جديد، تحديث بيانات، إغالق حساب) عىل حساب رقم:...........................................

  تحويل الرواتب (حدود التحويل الشهري للرواتب ............................................ د.ك)

 تحويل الرواتب بخاصية التفويض الثنايئ (يجب أن يتوفر مستخدم آخر لديه صالحية تحويل الرواتب) 

خدمات الرواتب وحساب العامل

 رقم حساب الرشكة التي يسمح بتحويل راتب إىل
حساب العامل ذات الصلة

 توقيع املفوض بالتوقيع إسم املفوض بالتوقيعإسم الرشكة

دفع رواتب لحساب عامل غري مرتبط بحساب الرشكة

 رقم حساب الخصم             :

Date: التاريخ:


نموذج طلب/تعديل صلاحية مستخدم لخدمة الإنترنت المصرفية للشركات
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
* يرجى تعبئة هذا الطلب إلكترونيا وليس بخط اليد
- خدمات تلقائية: الإطلاع على رصيد الحساب و طلب كشف الحساب  والإطلاع على عمليات خدمة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكنرونية وتقديم طلب خطاب ضمان فقط و خدمة طلب إيداع شيك فقط عبر تطبيق البنك التجاري للأجهزة الذكية
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إسم الشركة
رقم الحساب
إسم المستخدم الكامل
إسم الدخول (إن وجد)
البريد الإلكتروني
رقم الهاتف النقال
خدمات إضافية - يرجى الإختيار
* لإضافة حسابات أخرى، يرجى ذكرها في الجدول المبين أدناه وتوقيع المفوض على الحساب.
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
رقم الحساب
رقم الحساب
يرجى إدخال أرقام الحسابات المراد تفعيل الخدمة عليها
 التحويلات المالية بين حسابات الشركة، بنوك محلية وحسابات دولية 
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
   التراتبية لإجراء التحويلات الجماعية بخاصية رفع ملف مستفيدين في البنك التجاري أو بنوك محلية
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
 Ver. Aug 2020 خدمة إدخال بيانات الشيكات  
الرقم المدني
الحد الشهري
الحد اليومي
الحد لكل عملية 
يجب ذكر حدود التحويل للمستخدم *
* بحد أقصى 30000 لبطاقة eGov و 10000 للبطاقات الأخرى علما بأن الحد الأقصى اليومي للبطاقات مسبقة الدفع هو  3000
رقم الحساب
إضافة الحسابات المرتبطة بهذا الحساب
إسم المفوض بالتوقيع
توقيع المفوض بالتوقيع 
الحد الشهري
الحد اليومي
الحد لكل عملية
رقم الحساب
Signature  التوقيع
إسم المفوض بالتوقيع
لإستخدام البنك فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
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حسابات
بطاقات
 أو حسابات أخرى eGov رقم حساب
eGov آخر أربعة أرقام  فقط من رقم البطاقة الإئتمانية/مسبقة الدفع  أو  
خدمة إستلام الرسائل النصية على هاتفك النقال للعمليات المصرفية التي تتم على حساباتك أو بطاقاتك الإئتمانية والمسبقة الدفع و رمز التأكيد المؤقت للعمليات التي تتم عبر بوابة الدفع الإلكترونية لشبكة كي نت
- خدمة الرسائل القصيرة
* يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم 
قم بمسح رمز الإستجابة السريع أدناه للإطلاع على الشروط والأحكام
:يرجى تحديد الاختيار 
رقم الهاتف النقال
:لغة الرسائل
:مزود الخدمة
خدمات الرواتب وحساب العامل
رقم حساب الشركة التي يسمح بتحويل راتب إلى حساب العامل ذات الصلة
إسم الشركة
إسم المفوض بالتوقيع 
توقيع المفوض بالتوقيع 
دفع رواتب لحساب عامل غير مرتبط بحساب الشركة
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