
الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services

Company/ Est. Nameاسم الشركة/ المؤسسة

User Full Nameاسم المستخدم الثالثي

.Account Noرقم الحساب
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تاريخ انتهاء المستخدم :

رقم الهاتف:رقم الجوال:

ج) إقرار البالد نت ل�عمال والخدمات الهاتفية ل�عمال

إقامةنوع الهوية:تاريخ الميالد: بطاقة أحوال

إنجليزيلغة المستخدم ا�فتراضية للبالد نت ل�عمال: عربــي تاريخ االنتهاء:رقم الهوية:

التـــوقيـع:

اســــــــــم الشـــركــــــــة/المــــــؤسســـــــة 

التاريخ :

أ) معلومات الشركة/المؤسسة

ب) معلومات عن المستخدم

اسم الفرع : Date:Branch Name:

A) Company/Establishment Information

Name of the Company / Establishment

B) User Information

الرمز البريدي:المدينة:ص.ب:العنــوان: الـجــنسـيـــة:االســــم:

ثانـــــــــوي
Secondary

NameNationalityAddressP.O.BoxCityZip code

Mobile Date of birthIdentity TypeID cardResidence PermitPhone

ArabicEnglish Expiration date ID Card No.

Signature

C) Business Phone Banking and Albilad Business Net Authorization

يتمتعون  والذين  /المؤسسة  الشركة  عن  بالتوقيع  المخولين  المسئولين  قبل  من  توقيعه  يتم 
بسلطة غير محدودة ªجراء المعامالت ومنح التفويضات وسلطة التوقيع على اتفاقيات ملزمة.

١- بهذا أفوض/نفوض البنك بإعطاء أحد الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال 
الواردة أدناه للشخص المفوض المذكور أعاله.

يرجى اªشارة على نعم بعالمة (√) للخدمات المطلوبة وعلى ال بعالمة (√)  للخدمات الغير مطلوبة :

To be signed by the authorized personnel on behalf of thecompany/Establishment who holds 
unlimited authority to perform transactions, grantauthorizations and sign binding contracts.

1. I/We hereby authorize the bank to provide any of the below Business Phone  
 Banking and Albilad Business Net Services for the above mentioned person.
Please check on Yes with (√) for the required services, and on No with (√) for 
the non-required ones:

(Token)

سيتم إرسال رمز تفعيل الخدمة إلى الجهاز المشفر.

سيتم إرسال رمز تفعيل الخدمة إلى رقم جوال المستخدم المسجل أعاله.

طلب إصدار جهاز مشفر

نعـم
Yes
ال

No

Requesting a Token device

The service activation code will be sent to the Token device

The service activation code will be sent to the above mobile number

-  يمكن إرفاق خطاب موقع ومختوم بجميع الحسابات المطلوب ربطها للخدمة في حال زاد  عدد الحسابات عن أربعة.
- في حال أن المستخدم غير سعودي يجب أن يكون على كفالة الشركة.

- المستخدم الرئيسي متاح فقط للمالك.

2. I/We acknowledge that the information mentioned in this form is complete and 
correct and I/we authorize you to validate it with whichever party you wish.

3. I/We hereby declare that I/We have read and understood the terms and 
conditions of Bank AlBilad's Business Phone Banking and Albilad Business Net 
Services mentioned hereinafter. I/We further agree to abide by these terms and 
conditions. 

       I/We also hereby declare that the main user shall have the right and power to 
register sub-users and authorize the sub-users to use the services either in full or 
in part. Bank AlBilad, therefore, shall assume no liabilities, whatsoever, in this 
respect

- In case of having more than four accounts, a signed and sealed letter can be attached to   
  all the accounts required to be linked to the service.
- In case the user is not a Saudi National, he should be sponsored by the company.

٢- أقر/نقر بأن جميع المعلومات في هذا النموذج صحيحة وكاملة وأفوضكم/نفوضكم للتحقق منها لدى أي جهة تختاروها.
٣- أقر/نقر أننا قد قرأنا وفهمنا البنود والشروط وا�حكام الخاصة بالخدمات الهاتفية 

ل�عمال والبالد نت ل�عمال المذكورة والواردة في هذه االتفاقية ونوافق على التقيد بها 
وأن من لديه خدمة بتسجيل مستخدمين آخرين وأن يمنحهم هذه

الصالحيات كلها أو بعضها دون أن يتحمل بنك البالد أية مسؤولية عن ذلك.
االسم:

التـوقيــع:
Name

Signature

For bank use onlyفقط الستخدام البنك

Employee NameEmployee No.DateBra. Stamp Signature ختم الفرعالتوقيعالتاريخالرقم الوظيفياسم الموظف

The user's default language of Albilad Business net

A copy of the id card /residence permit and commercial
registration  permit of the user signed by the owner to be attached

يتم ارفاق نسخة من بطاقة ا�حوال/ االقامة  والسجل التجاري الخاصة بالمستخدم موقعة
 من صاحبها ومختومة 

Expire date of user

How you would like to receive the token
طريقة استالم الجهاز المشفر

عن طريق الفرع
BranchRelationship Manager

مدير الحساب

Services available for MAIN user only

الخدمات المتاحة للمستخدم الرئيسي والثانوي

نعـم
Yes

ال
No Add Utility bills and payments (SADAD)

إضافة و سداد فواتير الخدمات (سداد)

نعـم
Yes

ال
No Add,delete and change services access for sub user

اضافة وتغيير والغاء الصالحيات والخدمات للمستخدمين الثانويين

نعـم
Yes

ال
No Account statement inquiry

االستفسار عن كشف الحسابات فقط 

نعـم
Yes

ال
No Amending pre-set transfers, and adding a new beneficiary

تعديل التحويالت المحددة مسبقًا. وإضافة مستفيد جديد

نعـم
Yes

ال
No Transfer between company/Establishment accounts

التحويل بين حسابات الشركة/المؤسسة

نعـم
Yes

ال
No Transfer to a beneficiary on Bank Albilad

التحويل إلى مستفيد داخل بنك البالد

نعـم
Yes

ال
No Transfer to a beneficiary on local Banks

التحويل إلى مستفيد في بنوك محلية 

نعـم
Yes

ال
No Transfer to a beneficiary on Foreign Banks

التحويل إلى مستفيد في بنوك خارجية

نعـم
Yes

ال
No Points of Sale Statement inquiry

االستفسار عن كشف حساب أجهزة نقاط البيع 

Services available for MAIN and Sub-User

الخدمات المتاحة للمستخدم الرئيسي فقط

رقم الحساب ٣:

رقم الحساب ٤:
Account No. 3

Account No. 4

رقم الحساب ١:

رقم الحساب ٢:
Account No. 1

Account No. 2

رئيســـي
Main

المسمى الوظيفي:
 Position 

Company Stampختم المنشأة

مدخل الطلب في النظام

توقيع مدير النظام

المصادقة على توقيع العميل
Customer Signature Verfication

System Manager Signature

Data Entry

Fo
rm

 N
o.

 (  
)

الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services

م :
رق

ج 
وذ

نم



التمهيد
الهاتفيــة  الخدمــات  باســتخدام  الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  جميــع  علــى  المســتخدم  يوافــق 
لبــالد نــت لألعمال، وعلى اســتخدام الخدمــات الهاتفيــة لألعمال والبالد نــت لألعمال  لألعمــال وا
لبنــك مســؤولًا عن أي خســارة أو  لنحــو المحــدد فــي هــذه االتفاقيــة ولــن يكــون ا فقــط علــى ا
يــًا كانــت قــد يتكبدهــا المســتخدم أو أي جهــة أخــرى، نتيجــة ألي مخالفــة أو  أ تكلفــة أو نفقــة 

إخــالل لهــذه االتفاقيــة.

1 - متابعة الحسابات :
لتزامها  لبنــك من أجل ضمــان ا يوافــق المســتخدم علــى متابعــة أي حســابات يحتفظ بهــا لدى ا
علــى  تترتــب  قــد  رســوم  أي  تســديد  علــى  أيضــًا  ويوافــق  العالقــة  ذات  نيــن  والقوا باألنظمــة 

اســتعمال أو متابعــة تلــك الخدمــات.

4 - تكلفة الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال:
يــف و الرســوم الهاتفيــة المتعلقــة بربــط جهازه  يتحمــل المســتخدم جميــع المصار
رســوم  أي  يتحمــل  كذلــك  لألعمــال،  نــت  لبــالد  وا لألعمــال  الهاتفيــة  بالخدمــات 
لــى االنترنت، وليس هناك أي رســوم  تتقاضاهــا أي جهــة مــزودة لخدمــة الدخول إ
لبــالد، ويمكن أن تنشــأ رســوم منفصلة  بــط جهــاز المســتخدم بشــبكة بنك ا علــى ر
لبــالد نــت لألعمــال، مثــل:  ا مقابــل خدمــات إضافيــة يطلبهــا المســتخدم مــن خــالل 
المســتخدم  بــالغ  إ يتــم  وســوف  للمعلومــات  المــزودة  األخــرى  الجهــات  خدمــات 

بتكلفــة كل خدمــة إضافيــة يطلبهــا.

5 - إلغاء الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال :
ستبقى أحكام و شروط استخدام الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال سارية المفعول إلى 
إلغاء هذه األحكام و الشروط  أو من المستخدم, ويجوز للمستخدم  البنك,  إلغاؤها من قبل  أن يتم 
المتعلقة بالخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال في أي وقت من خالل إشعار الكتروني أو 
للمعلومات  مزودة  أخرى  جهات  من  عليها  يحصل  خدمات  أي  يلغي  وهذا  البنك،  إلى  يرسله  بريدي 
والشروط  األحكام  هذه  يلغي  أن  للبنك  ويمكن  البنك،  لدى  المستخدم  حسابات  يلغي  ال  لكنه 
المتعلقة بالخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال و ينهي إمكانية المستخدم من استخدام 
الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال ألي سبب وفي أي وقت بعد إشعار الكتروني أو بريدي 

يرسله إلى العميل من دون أدنى مسؤولية على البنك في هذا اإلجراء. 

للمساعدة يرجى االتصال على الرقم ٧٧٧٧ ١٢٣ ٨٠٠  ومن خارج المملكة ٨٧٦٦ ٤٧٩ ١ ٠٠٩٦٦

2 - الخدمات :
فيما يلي أمثلة على الخدمات التي يستطيع المستخدم الحصول عليها باستخدام نظام الخدمات 

الهاتفية لألعمال ونظام البالد نت لألعمال:
الخدمات المتاحة للمستخدم الرئيسي فقط

- إضافة و سداد فواتير الخدمات (سداد)
الخدمات المتاحة للمستخدم الرئيسي والثانوي

- االستفسار عن كشف الحسابات فقط 
- تعديل التحويالت المحددة مسبقًا. وإضافة مستفيد جديد

- اضافة وتغيير والغاء الصالحيات والخدمات للمستخدمين الثانويين
- التحويل بين حسابات الشركة/المؤسسة

- التحويل إلى مستفيد داخل بنك البالد
- التحويل إلى مستفيد في بنوك محلية 
- التحويل إلى مستفيد في بنوك خارجية

- االستفسار عن كشف حساب أجهزة نقاط البيع 

The user approves all terms and conditions related to the use of Business Phone Banking and 
Albilad Business Net Services, and the use of Business Phone Banking and Albilad Business 
Net Services as specified in this agreement only, and the bank will not be liable for any loss 
or expenses incurred by the user or any other party, resulting from any breach or violation of 
this agreement.

Introduction

The user agrees on following up all the accounts he holds at the bank to ensure of their 
compliance with the relevant laws and regulations, and also agrees to pay any fees resulting 
from the use or follow up of those services.

1- Account follow up:

3 - الحواالت وتسديد الفواتير:
لألعمــال  نــت  لبــالد  وا لألعمــال  الهاتفيــة  الخدمــات  عبــر  تعليماتــه  المســتخدم  يوجــه  عندمــا 
الخدمــات  خــالل  مــن  فاتــورة  بتســديد  أو  لبــالد،  ا بنــك  لــدى  حســابات  مــن  مبالــغ  بتحويــل 
المبلــغ  بســحب  تعليماتــه  ســينفذ  لبنــك  ا فــان  لألعمــال،  نــت  لبــالد  وا لألعمــال  الهاتفيــة 
المطلــوب مــن حســابه، بشــرط وجــود رصيــد كاف فــي حســابه المحــدد وقــت  الســحب ولن 
يتوفــر  لــم  إذا  المســتخدم  تــرد مــن  بالســحب  بتنفيــذ أي تعليمــات  لبــالد ملزمــا  ا بنــك  يكــون 
رصيــد كاف فــي حســابه المعنــي، وفــي حالــة المدفوعــات االلكترونية يتــم ســحب المبلغ 
لــذي يتــم فيــه تحويــل المبلــغ الكترونيــا إلى  ليــوم نفســه ا مــن حســاب المســتخدم، فــي ا
لتاريخ هو الذي حــدده المســتخدم عندما قدم  المســتفيد, وفــي أغلــب الحــاالت يكون هــذا ا
أو  المبلــغ,  تحويــل  فيــه  طلــب  لــذي  ا ليــوم  ا فــي  كافيــا  الرصيــد  يكــن  لــم  وإذا  تعليماتــه، 
المســتخدم  بإبــالغ  لبنــك  ا يقــوم  مــن حســابه فســوف  أي مبلــغ  أو خصــم  فاتــورة،  تســديد 

مباشــرة مــن خــالل رســالة الكترونيــة بــأن طلبــه قــد رفــض.

When a user gives instructions via the Business Phone Banking and Albilad Business Net 

Services to transfer big amounts of money from his accounts in Bank Albilad, or to pay a bill 

through Business Phone Banking and Albilad Business Net Services, the bank will execute his 

instructions by withdrawing the requested amount from his account on condition there is 

enough balance in his designated account at the time of the withdrawal, and Bank AlBilad 

shall not be bound to execute any withdrawal instruction from the customer if there is not 

enough balance in his account. In case of online payment, the amount shall be deducted 

from the user’s account, in the same day the amount is electronically transferred to the 

beneficiary. In most cases the date is that fixed by the user when he initiates his instructions, 

and in case there weren’t enough balance on the day the user requested either the transfer 

or a bill payment or a deduction from his account, the bank will inform the user directly by 

email of the rejection of his request.

3-Transfers and bill payments

The user is held accountable for phone expenses and fees related to his 
connection with the Business Phone Banking and Albilad Business Net Services, 
in addition to the fees charged by any third party providing Internet access. There 
are no fees for connecting the user to Bank AlBilad network, while separate fees 
can arise in return for additional services requested by the user through AlBilad 
Business Net, like for example: The Providers of information services. The user 
shall be notified of the cost of any additional service he requests.

4-Business Phone Banking and AlBilad Business Net Service Costs:

Terms and conditions of the Business Phone Banking and Albilad Business Net 
Services will remain effective until cancelled by the bank or the user.  The user can 
cancel the terms and conditions related to the Business Phone Banking and 
Albilad Business Net Servicesat any time by notifying the bank through email or 
postal mail. This measure will result in stopping all the services the user gets from 
the information providers, but does not affect the user’s accounts at the bank. 
The bank can also cancel the terms and conditions of the Business Phone 
Banking and AlBilad Business Net Services and deprive the user from availing of 
those services for any reason and at any time after notifying the user via email or 
postal mail, with no liability on the bank for such a measure.

5-Cancelling the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Services

2-Services:

Below few examples of the services that the user can access when 

using the Business Phone Banking and Albilad Business Net Services:

Services available for MAIN user only

- Add Utility bills and payments (SADAD)

Services available for MAIN and Sub-User

- Account statement inquiry 

- Amending pre-set transfers, and adding a new beneficiary

-Add,delete and change services access for sub user

- Transfer between company/Establishment accounts

- Transfer to a beneficiary on Bank Albilad

- Transfer to a beneficiary on local banks

- Transfer to a beneficiary on foreign banks

- Points of Sale Statement inquiry     

الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services

For assistance, please call us on 800 1237777 and on 00966 1 479 8766 from abroad.



أ – يوافق البنك على بذل الجهود المناسبة لضمان عمل الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال على أكمل 
وجه ممكن، وسيكون البنك مسئولًا عن التصرف فقط, بناء على تلك التعليمات المرسلة من خالل الخدمات الهاتفية 
لألعمال والبالد نت لألعمال، التي يتم استالمها فعال,وال يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خلل في أجهزة االتصال 

التي قد تؤثر على دقة الرسائل والتعليمات, التي يرسلها المستخدم أو توقيت وصولها.

ب – لن يكون البنك مسئولًا عن أي خسائر أو تأخير في إرسال تعليمات تنشأ عن استعمال أي خدمة عن طريق النظام 
االلكتروني ما لم يتعمد البنك أو يفرط ولن يتحمل البنك أي مسؤولية في حال قيام المستخدم بإعطاء تعليمات 

خاطئة أو إذا لم تعط تعليمات الدفع كاملة قبل وقت كاف يسمح بالدفع في الوقت المناسب.

ج – تعد المعلومات التي يستلمها المستخدم من البنك او أي جهة مزودة أخرى على أنها موثقة ويمكن تزويدها 
فقط على أساس بذل الجهود الممكنة لضمان راحة المستخدم لكنها ليست مضمونة , وال يعد البنك أو أي جهة 
أي  عن  أو  وصولها  توقيت  أو  توفرها،  أو  تمامها  أو  المعلومات  تلك  دقة  في  نقص  أي  عن  مسئولًا  أخرى  مزودة 

استثمار، أو قرار آخر يتم اتخاذه باستعمال هذه المعلومات.

عالقة  ذات  مشكالت  أو  حاسوبي،  فيروس  أي  عن  مسئولًا  للمعلومات،  مزودة  جهة  أي  أو  البنك  يكون  لن   – د 
المستخدم  حاسوب  من  تنشأ  قد  أو  للمعلومات  مزودة  جهة  أي  تقدمها  خدمات  عن  تنشأ  المقدمة  بالمعلومات 

الشخصي، كما ال يتحمل البنك أية مسؤولية في حال القرصنة.

7 - حدود مسؤولية البنك والجهات المزودة األخرى :

لجهات  تعود  وأخرى  للبنك،  ذات ملكية خاصة  برامج  لألعمال  نت  والبالد  لألعمال  الهاتفية  الخدمات  نظام  يستخدم 
مزودة فإذا زود البنك المستخدم ببرنامج الستعماله مع نظام الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال فهذا 
يمنح المستخدم ترخيصا غير حصري باستعمال هذا البرنامج  ويسمح له باستعماله ألغراضه المقررة فقط، كما هي 
محددة في هذه االتفاقية وال يجوز له فك أو تجزئة أو نسخ أو تعديل أو إعادة هندسة أو برمجة أي من برامج بنك 

البالد، أو السماح ألي شخص آخر بذلك.
وتتيح الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال للمستخدم إمكانية الدخول إلى خدمات ومعلومات عن البنك 
وجهات أخرى , وتعد هذه الخدمة والمعلومات ملكية خاصة للبنك , والجهات المزودة األخرى، ويمكن للمستخدم 
استعمال الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال فقط ألغراضه الشخصية غير التجارية، وال يجوز له إعادة نسخ 
أو بيع أي جزء من المعلومات التي يوفرها له نظام الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال، ومن المعلوم 
, وأي برامج اتصالية،  البنك ال يقدم له أي معلومات وبيانات بخصوص استعمال هذه الشبكة  لدى المستخدم أن 
وطرق تسليم يحددها البنك فيما بتعلق بجودتها وتوقيعها وأدائها ودقتها وموثوقيتها واستمرار توفرها وغير ذلك 
وال يضمن البنك أن يكون برنامج التشغيل أو أي اتصاالت , أو نظام للتسليم مطابقا ألي مواصفات يوفرها البنك، أو 

أنه سيكون خاليا من األخطاء والمشكالت.

9 – خدمة العمالء :
الخدمات  بمركز  االتصال  لألعمال  نت  والبالد  لألعمال  الهاتفية  الخدمات  المساعدة بخصوص  حالة طلب  للمستخدم في  يحق 
التي  انه يجوز للبنك تسجيل المحادثات  البنك على عنوانه  كما أن المستخدم يوافق على  الكتابة إلى  الهاتفية لألعمال أو 
يجريها موظفو البنك مع المستخدم وهذا إجراء يقوم به من وقت آلخر بهدف مراقبة جودة الخدمات ودقة المعلومات التي 
يزودها موظفو البنك للمستخدم وكذلك للتأكد من إتباع تعليمات المستخدم , ويمكن للخدمات الهاتفية بالبنك أن تساعد 
المستخدم في حل مشكالت تتعلق بالخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال وال يدخل في ذلك التنازل عن أي شرط من 

شروط هذه االتفاقية.

10 – الرسائل االلكترونية :
بالنظر إلى أن الرسائل المرسلة عبر البريد االلكتروني لشبكة االنترنت قد ال تكون آمنه، فان المستخدم يوافق على 
تسلم  على  يوافق  أنه  كما  المساعدة،  طلب  خيار  باستعمال  الرسائل  مركز  خالل  من  فقط  الكترونيا  بالبنك  االتصال 
المخاطبات المتعلقة بحسابه بطريقة الكترونية، ويتعهد المستخدم بأنه لن يحاول تفادي تسلم أي رسائل الكترونية 
أرسلت إليه عندما تصبح تلك الرسائل متاحة له , ويمكنه طباعة نسخة من تلك المخاطبات باستعمال وظيفة (طباعه) 
المتوفرة في برنامجه أو يطلب من البنك أن يرسل إلية بالبريد نسخة ورقية من تلك الرسالة, وذلك من خالل االتصال 

بالخدمات الهاتفية لألعمال.

a) The bank agrees to make reasonable effort to ensure the smooth and perfect functioning of the 
Business Phone Banking and AlBilad Business Net Services. The bank shall be responsible to act 
only on the instructions sent by the user through the Business Phone Banking and AlBilad 
Business Net Services that are effectively received. The bank shall not be liable for any disorder in 
the connection devices that may affect the accuracy of the messages and instructions sent by the 
user or the time of receipt.

b) The bank shall not be liable for any loss or delay of information sent by the user and resulting from 
the use of any service provided by the electronic system unless the bank intentionally caused the 
loss or the delay. The bank shall not be liable for any false information provided by the user or for 
any delay or inadequacy in payment  instructions to allow payment on time.

c) The information received by the user from the bank or any other provider of information is 
considered as reliable and can only be provided on grounds of making reasonable effort to ensure 
the comfort of the user, however those information are not guaranteed. The bank or any other 
information provider are not liable for any lack of accuracy regarding those information or their 
completeness or availability or arrival time, or any investment or decision made by the user based 
on those information.

d) The bank or any other information provider shall not be liable for any computer virus or problems 
related to the provided information that may result from the services provided by any information 
provider or from the user’s personal computer. The bank is not liable  either in case of any hacking.

7-Liability limits of the bank and the other service providers:

The Business Phone Banking and AlBilad Business Net Service System uses software owned by the bank, in 
addition to other software that belong to other service providers. If the bank provides the user with a 
software designed to be used with the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Service System, 
this gives the user non-exclusive authorization to use the program and allows him to use it for pre-set 
purposes only, as specified in this agreement. The user has no right to decode, divide, format, copy, amend, 
rebuild or program any of the bank’s software or allow any other person to do so. The Business Phone 
Banking and AlBilad Business Net Services allows the user to access services and information on the bank 
and other parties, and those services and information fall under the bank’s and other providing parties’ 
exclusive property. The user can use the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Services for 
personal and non-commercial purposes only, and consequently has no right to copy or sell any part of the 
information offered by the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Service System. The user is also 
aware that the bank does not provide him with any information or data concerning the use of this network, 
or any connectivity programs, or ways of delivery specified by the bank and regarding their quality, 
installation, performance, accuracy, reliability , availability and more. The bank does not guarantee that the 
operating system or any connection or delivery system will match any specification provided by the bank, 
or that they will be without any errors and problems.

8-Restricting the use of the Business Phone Banking and AlBilad Business
 Net Service System for other purposes:

In case the customer needs help regarding the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Services, he 
can call the Business Phone Banking Center or send a letter to the bank’s address. The user agrees on the 
bank’s right to record the conversations that take place between him (i.e. the user) and the bank employees. 
This is a procedure carried out by the bank, from time to time, in order to monitor the quality of services and 
the accuracy of information provided to the user by the bank employees, as well as to make sure that the 
user’s instructions were followed properly. The Phone Banking Services of the bank can help the user in 
solving problems related to the Business Phone Banking and AlBilad Business Net Services, without 
conceding any  term or condition of this agreement.

9-Customer service 

Given that emails sent through the internet might not be safe, the user agrees to contact the 
bank electronically only via the bank message center by using the Help Option. He also 
agrees to receive letters regarding his account electronically. The user pledges not to avoid 
receiving any emails sent to him when they are made available. He can also have a copy of 
those letters by using the (Print) Option provided in his software, or ask the bank to send him 
a hard copy of any letter via  postal mail, and that by calling the Business Phone Banking 
service Center.

10-Emails 

8 – حظر استخدام نظام الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت لألعمال ألغراض أخرى :

الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services

.For assistance, please call us on 800 1237777 and on 00966 1 479 8766 from abroadللمساعدة يرجى االتصال على الرقم ٧٧٧٧ ١٢٣ ٨٠٠  ومن خارج المملكة ٨٧٦٦ ٤٧٩ ١ ٠٠٩٦٦

أ -  يتمتع المستخدم بحقه في سرية المعلومات ولذا لن يقدم البنك أي معلومات محددة حول 
حسابات المستخدم لدى البنك ألحد غير موظفي البنك، أو مراسليه إال في الحاالت اآلتية:

- عند موافقة المستخدم على تقديم معلومات لآلخرين.
- إذا ذكر المستخدم البنك كمعرف له بخصوص مسائل ائتمانية.

- إذا قام البنك بإغالق حساب المستخدم بسبب إدارته بطريقة غير مقبولة بالنسبة للبنك، كإخالله بشروط 
وأحكام هذا االتفاقية.

- إذا طلبت تلك المعلومات من البنك بموجب النظام ومن ذلك:
السعودية  والشركة  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  إلى  بتقديمه  البنك  يلتزم  ما   -

للمعلومات االئتمانية (سمه)، وجهات حكومية أخرى من معلومات تتعلق بحساب المستخدم.
ب – يجوز للبنك بعد موافقة المستخدم تقديم أي معلومات تخص المستخدم للمؤسسات األخرى 
ذات  أنها  البنك  يرى  خدمات  على  بسببها  المستخدم  يحصل  مناسبة,وقد  أنها  البنك  يرى  التي 
أهمية، ويشمل ذلك المعلومات التي يقدمها المستخدم،  أو يحصل عليها البنك نتيجة معامالت 

, أو نشاط آخر.
ج – في حال عدم رغبة المستخدم في استالم عروض تسويقية من البنك، فعليه إشعار البنك بذلك 

الستثناء اسمه من قائمة العمالء المعدة لهذا الغرض.
د – يوافق المستخدم على أن يقوم البنك بتحميل معلومات معينه، بما فيها بيانات هوية العميل 

إلى حاسوب المستخدم، أو إلى نظام آخر.

6 -السرية في البنك :
a) The user enjoys the right of confidentiality, hence the bank shall not provide any specific 

information related to the user’s bank account to anyone, except the bank employees or 
correspondents in  the following circumstances:
- In case the user approves providing information to others.
- In case the user designates the bank as a reference on credit matters.
- In case the bank closes the user’s account due to the latter’s unacceptable management of 

his account, such as violating the terms and conditions of this agreement.
- If the information was requested from the bank by the law:
The bank is bound to provide the Saudi Arabian Monetary Agency 
and the Saudi Credit Bureau (SIMAH) and other governmental 
authorities with any information related to the user’s account.

b) The bank can, after the user’s approval, provide any information regarding the user to other 
Establishments the bank sees appropriate that could benefit the user and that the bank sees 
important. This includes information provided by the user or acquired by the bank as a result 
of transactions or other activities.

c) In case the user does not wish to receive promotional offers from the bank, he should notify 
the bank in order to remove his name from  the list of customers who receive those offers.

d) The user agrees that the bank downloads certain information including the customer identity 
to the user computer or any other system.

6-Confidentiality



١- تعتبر هذه االتفاقية جزًء ال يتجزأ من اتفاقية إنشاء العالقة البنكية المبرمة مع العميل.

٢- تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه االتفاقية نفس المعاني الواردة في اتفاقية إنشاء 
العالقة البنكية ما لم يقتض النص خالف ذلك.

للشروط  ومتممة  مكملة  البنكية  العالقة  إنشاء  اتفاقية  في  الواردة  واألحكام  الشروط  تعتبر   -٣
واألحكام الواردة في هذه االتفاقية، وفي حال التعارض بين االتفاقيتين، فإن الشروط واألحكام الواردة 

في هذه االتفاقية هي التي تسري.

٤- في حالة بطالن أي شرط أو أكثر من شروط وأحكام اتفاقية الخدمات الهاتفية لألعمال والبالد نت 
لألعمال أو أصبح غير قانوني أو غير واجب التنفيذ ألي سبب من األسباب فإن بقية الشروط ستظل 

سارية المفعول وواجبة التنفيذ.

٥- على العميل إبالغ البنك كتابيًا عن أية تغيير يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه أو أية بيانات أخرى يكون 
قد أبلغها للبنك، وال يعتد بهذا التغيير إال من تاريخ إشعار البنك بهذه التغييرات.

يتم  أن  أي وقت، وعلى  االتفاقية في  بهذه  الخاصة  الشروط واألحكام  تعديل  بحقه في  البنك  يحتفظ   -٦
إشعار العميل بذلك لإلحاطة.

السعودية،  العربية  المملكة  في  المفعول  السارية  والتعليمات  لألنظمة  االتفاقية  هذه  تخضع   -٧
– للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية  – ال قدر اهللا  ويكون الفصل في أي نزاع ينشأ 

السعودية، ويكون االختصاص المكاني لمدينة الرياض.

13 - أحكام عامة :

اقرار العميل بعلمه واطالعه التام وقبوله وتحمله ما ينتج عن ذلك مما يلي:

الخدمات  إستخدام  وجسامة  خطورة  بمدى  للجهالة  النافيتين  ومعرفتنا  بعلمنا  الشركة/المؤسسة  نحن  نقر   -١
المستخدم  قبل  من  لألعمال  نت  البالد  ونظام  لألعمال  الهاتفية  الخدمات  نظام  عبر  االتفاقية  هذه  في  الموضحة 
وصالحية  أحقية  على  المترتبة  والنتائج  المسؤوليات  كافة  نتحمل  وأننا  الثانويين  المستخدمين  و/أو  الرئيسي 
المستخدم الرئيسي باستخدام هذه الخدمات، وكذلك أحقية وصالحية المستخدم الرئيسي بتفويض المستخدمين 
الثانويين بإستخدام الخدمات المتاحة لهم كلها أو بعضها والصالحيات المترتبة عليها. ونقر كذلك بعدم تحمل بنك 
البالد أية مسؤولية مهما كانت لما ينتج عن ممارسة هذا الحق والصالحية من قبل المستخدم وكذلك لما ينتج عن 
إستخدام الخدمات و/أو الصالحيات من قبل المستخدم الرئيسي و/أو المستخدميين الثانويين، وفي جميع الحاالت 
المستخدمين  و/أو  الرئيسي  المستخدم  وبيانات  بأسماء  البالد  بنك  تزويد  الشركة/المؤسسة  نحن  علينا  يتعين 

الثانويين.

٢- بالنسبة للمؤسسات واألعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد. نقر بأنه ال يحق لنا توكيل/تفويض غير 
اإلستفسار عن  بإستثناء خدمة   – البالد نت لألعمال  الهاتفية لألعمال ونظام  الخدمات  السعوديين إلستخدام نظام 
كشف الحسابات – وذلك طبقً  ا للقواعد العامة الخاصة بتشغيل الحسابات في البنوك التجارية في المملكة العربية 
السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك فيما يخص حساباتنا المدرجة في هذه اإلتفاقية أو 

التي يتم إضافتها في المستقبل.

٣- بالنسبة للشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكاالت العالمات التجارية العالمية وغيرها من 
المنشآت المماثلة في الطبيعة نقر بأنه ليحق لنا توكيل/تفويض غير السعوديين الستخدام نظام الخدمات الهاتفية 
ممن  الثانويين  المستخدمين  و/أو  الرئيسي  المستخدم  يكون  أن  يشترط  فإنه  لألعمال  نت  البالد  ونظام  لألعمال 
معها  متعاقد  أو  مقيمة  جهة  موظفي  من  أو  النظاميين  موظفينا  من  يكونوا  وأن  كفالتنا  وتحت  لدينا  يعملون 
البنوك  الخاصة بتشغيل الحسابات في  العامة  ا للقواعد   ً بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بذلك، وذلك طبق 

التجارية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك فيما يخص حساباتنا.

14 - اقرارات إضافية

الخدمات الهاتفية ل�عمال والبالد نت ل�عمال
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services

13-General rules

1) This agreement is an integral part of the banking relationship establishment agreement 
signed with the customer.

2) The words and expressions used in this agreement have the same meanings as those in 
the banking relation agreement, unless stipulated otherwise.

3) The terms and conditions mentioned in the banking relationship establishment 
agreement are complementary to the terms and conditions of this agreement, and in case 
of contradiction between the two agreements, the terms and conditions of this 
agreement shall prevail.

4) In case of the annulment of one or several terms and conditions of the Business Phone 
Banking and AlBilad Business Net Services’ agreement, or if one or several terms and 
conditions of the said agreement become illegal or non-executable for any reason 
whatsoever, the remainder of the terms and conditions will remain in effect and 
executable.

5) The customer should inform the bank in writing of any changes in his home address or 
phone number or any other personal information that were previously given to the bank. 
The changes shall be considered effective only as of the date the bank was notified of 
their occurrence.

6) The bank reserves the right to amend the terms and conditions of this agreement at any 
time, and shall keep the customer informed of any action taken in this respect.

7) This agreement is bound by the regulations and directions in effect in the Kingdom of 
Saudi Arabia. In case of any disputes arising of this agreement – God forbids – it shall be 
referred to the competent judicial authorities in the Kingdom and Riyadh city shall have 
the territorial jurisdiction. 

14- Additional Declarations
The customer concurs his full awareness, knowledge, acceptance, and bearing of all and any responsibilities 
and/or consequences that may result from any of the following:

1- We, the Company / Establishment, hereby declare that we know and understand the severity and degree 
of risk related to the use of the services by the main user and/or sub-users through Business Phone Banking 
and Albilad Business Net Services system, and we shall assume full liability of whatsoever arises from the 
powers, authorities and rights empowered to the main user and/or sub-users under these terms and 
conditions. We also hereby declare that Bank Albilad shall assume no liabilities, whatsoever, in respect to the 
powers, authorities and rights empowered to the main user and/or sub-users under these

terms and conditions. In all cases, we shall submit and present to Bank Albilad the name(s) and personal 
information of the main user and/or the sub-user(s).

2- For Individual Ownership, Establishments and Businesses, we hereby declare that, as per SAMA rules and 
regulations, we are not allowed and have no right to appoint/authorize non-Saudi person(s) to use the 
Business Phone Banking and Albilad Business Net Services system, except for inquiry service of current 
account statements.

3- For Companies, factories, joint ventures, International trademark agencies (and similar legal entities), we 
hereby declare that, as per SAMA rules and regulations, Bank Albilad may accept authorization to a resident 
non-Saudi person(s) to use the Business Phone Banking and Albilad Business Net Services system provided 
that the resident non-Saudi person(s) is employed by the Company, factory, joint venture, International 
trademark agency and one of the Company, factory, joint venture, International trademark agency regular 
staff or a resident or a contracted party vides an official license allowing such authorization.

11 – محافظة المستخدم على سرية معلومات هويته :
يتعين على المستخدم التأكد من حفظ الهوية الخاصة به وكلمة السر والرقم السري، فهذه الشفرات هي وسائل 
أو  وثائق  أي  أو  الكترونية  أجهزة  أي  في  يدونها  فال  الشخصي،  توقيعه  بمثابة  وتعد  للمستخدم،  مهمة  حماية 
وسائط معلوماتية أخرى للدخول المباشر وإذا ظن المستخدم أن شخصا غير مصرح له قد تمكن من االطالع على 
رقمه السري الخاص به فعليه االتصال فورا ويعد الهاتف أسرع طريقة إلشعار البنك بأن شخصا ربما يستعمل رقمه 
المستخدم كامل  يخسر  أن  ذلك  الممكن بسبب  تفويض منه ومن  أو  إذن  غير  به، من  الخاصة  السر  أو كلمة  السري 
المبلغ المتوفر بحسابه باإلضافة إلى حده االئتماني، وعلى المستخدم أن يتصل بمركز الخدمات الهاتفية لألعمال 

وسيجد أحد موظفي البنك على أهبة االستعداد لتلقي مكالمته.

١- الجهاز يخص العميل المشترك بخدمة اإلنترنت فقط، وال يجوز له التنازل عن الجهاز لألخرين.
٢- يتعين على العميل إبالغ البنك في حال ضياع الجهاز بالسرعة الممكنة.

٣- يحق للعميل طلب إلغاء الجهاز في أي وقت يشاء.
٤- يتعهد العميل بالمحافظة على كلمة السر الخاصة بالجهاز المشفر والتي قام بتأسيسها بنفسه وعدم إفشائها، ويكون 

مسؤولًا مسؤولية كاملة في حالة حدوث ذلك.
٥- للبنك الحق في إيقاف الجهاز بدون إبداء األسباب.

٦- يقبل العميل سداد قيمة الجهاز خصمًا على حسابه لدى البنك.
٧- يقر العميل بقبوله لكافة القيود المالية التي يجريها البنك على حساباته كنتيجة إلستخدام الجهاز، وأن هذه القيود شاملة 

وملزمة ونهائية.
٨- يتعهد العميل بالمحافظة على الجهاز وبمسؤوليته الكاملة عن أية عمليات تتم على حساباته بإستخدام الجهاز من خالل 

اإلنترنت، وال يجوز اإلدعاء بأن الجهاز تم استخدامه بدون علمه.

(Token)12 – الشروط واألحكام الخاصة باستخدام جهاز المشفر

The user shall  preserve the confidentiality of his Personal Data, his Password and his PIN number, since these 
codes are important means of protection to the user, and are considered as his personal signature. He should not 
keep them in any electronic device or any document or other multimedia for direct access purposes. In case the 
user has doubts that an unauthorized person has come to the knowledge of his password, he should 
immediately call and alert the bank that someone might be using his Password or PIN number without his 
permission or authorization, and might consequently suffer the loss of all of his account balance in addition to 
his credit limit. Hence the user should call the Business Phone Banking Service Center and will find an  employee 
ready to answer his call and help him.

11-Necessity for the user to preserve the confidentiality of his Personal Data

1) The device belongs to the customer subscribed to the online service only, and cannot be 
conceded to someone else.

2) In case of device loss, the customer should inform the bank as soon as possible.
3) The customer has the right to request the cancelling of the device at anytime.
4) The customer pledges to keep his coded device password set by himself confidential, and 

not disclose it to anyone, otherwise he will be held fully liable.
5) The bank has the right to stop the device without providing justification.
6) The customer confirms his acceptance to the payment of his device cost to be deducted 

from his bank account.
7)  The customer confirms his acceptance of all the financial restraints imposed by the bank 

on his accounts as a result of the use of the device. Those restraints are comprehensive, 
binding and final.

8) The customer pledges to protect the device and acknowledges his full responsibility for 
any transactions performed on his accounts through online usage of the device, and 
hence cannot allege that the device has been used without his knowledge.

12-Terms and conditions of Token use

.For assistance, please call us on 800 1237777 and on 00966 1 479 8766 from abroadللمساعدة يرجى االتصال على الرقم ٧٧٧٧ ١٢٣ ٨٠٠  ومن خارج المملكة ٨٧٦٦ ٤٧٩ ١ ٠٠٩٦٦




