
ENTITY DETAILS بيانات المؤسسة

بيانات حامل البطاقة وبيانات البطاقة

DECLARATIONS & SIGNATURE ا�قرارات والتوقيع

Account Number: رقم الحساب:

اسم الشركة: (حسب السجل التجاري)

Date: التاريخ:

New Card بطاقة جديدة Replacement Card بطاقة بدل فاقد Re-issuance Card إعادة إصدار بطاقة

رقم جواز السفر (ل�جانب فقط): رقم البطاقة الشخصية:

تاريخ انتهاء جواز السفر (ل�جانب فقط):

ID Number:

ID Expiry Date:

Passport Number (expats only): 

Passport Expiry Date (for Expats only): 

 :Full Nameاالسم الكامل: (الفاضل/الفاضلة/ا�نسة)

:Full Nameاالسم الكامل:

:Designationالمسمى الوظيفي:

(Mr. / Mrs. / Ms.)

Business Debit Card Application Form
استمارة بطاقة الخصم المباشر للشركات و المؤسسات

Company Name: (as per Commercial Registration) 

Office Phone Number: رقم هاتف العمل: Mobile Number: رقم الهاتف النقال:

I hereby apply to Ahli Bank SAOG for the banking service(s) indicated in this 
application form and confirm that all the information I provided are true, accurate 
and complete.

I hereby confirm the request of an Ahli Bank SAOG (“Bank”) Debit Card to be 
issued in my name, for such use as the Company authorizes me, pursuant to the 
details contained in this application. I confirm having read the Debit Card Terms & 
Conditions bearing reference TC-CDC-008-2022-V.1, the Schedule of Charges 
bearing reference CB-SOC-008-2022-V.1, copies of which have been made 
available to me.

I also understand and acknowledge that the above mentioned documents and any 
other documents related to the issuance of this Debit Card shall be subject to 
amendment, variation and/or changes from time to time at the sole discretion of 
the Bank by provision of notice to the Company by the Bank in accordance with the 
then prevailing Business Debit Card Terms and Conditions, and that my continued 
use of the Debit Card shall be deemed as my acceptance of such amended, varied 
and/or changed documents.

The Bank may also send all information with regard to the Debit Card and the 
statements of account relating to the same directly to the Company or any 
individual nominated by the Company for the said purpose. For the purpose of this 
declaration, any reference to the Bank shall include its affiliates, representatives, 
employees and branches.

المصرفيــة  الخدمــة /الخدمــات  ا�هلــي ش.م.ع.ع للحصــول علــى  البنــك  إلــى  أتقــدم بطلــب  أنــا 
التــي قدمتهــا صحيحــة  المعلومــات  الطلــب هــذا وأؤكــد أن جميــع  إليهــا فــي نمــوذج  المشــار 

ودقيقة وكاملة.
أقــر بموجــب هــذا بطلــب إصــدار بطاقــة خصــم مباشــر مــن البنــك ا�هلــي ش.م.ع.ع ("البنــك") 
باســمي، لالســتخدام الــذي تصــرح بــه الشــركة لــي، وفًقــا للتفاصيــل الــواردة فــي هــذا الطلــب. أؤكــد 
أنني قرأت شروط وأحكام بطاقة الخصم التي تحمل المرجع TC-CDC-008-2022-V.1، جدول الرسوم 

الذي يحمل المرجع CB-SOC-008-2022-V.1، والذي تم توفير نسخ منه لي.

أفهــم وأقــر أيًضــا أن المســتندات المذكــورة أعــاله وأي مســتندات أخــرى تتعلــق بإصــدار بطاقــة 
ــر البنــك المطلــق عــن  ــا لتقدي الخصــم هــذه تخضــع للتعديــل و / أو التغييــر  مــن وقــت ·خــر وفًق
طريــق تقديــم إشــعار إلــى الشــركة مــن قبــل البنــك وفًقــا لشــروط وأحــكام بطاقــة الخصــم الخاصــة 
بالشــركات الســائدة، ويعتبــر اســتخدامي المســتمر لبطاقــة الخصــم بمثابــة موافقتــي علــى هــذه 

المستندات المعدلة و / أو المتنوعة و / أو المتغيرة.

الحســاب  وكشــوف  الخصــم  ببطاقــة  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  إرســال  أيًضــا  للبنــك  يجــوز 
المتعلقــة بهــا مباشــرًة إلــى الشــركة أو أي فــرد رشــحته الشــركة لهــذا الغــرض. �غــراض هــذا ا¾عــالن، 

يجب أن تشمل أي إشارة إلى البنك الشركات التابعة له وممثليه وموظفيه وفروعه.

رقم السجل التجاري:

Country:P.O. Box:                                              City:Postal Code: الرمز البريدي:صندوق البريد:المدينة:البلد:

Commercial Registration Number:

Address العنوان

Main Contact Details بيانات المفوض بالتواصل

Cardholder: حامل البطاقة:

Office Phone Number: رقم هاتف العمل: Mobile Number: رقم الهاتف النقال:

CARDHOLDER & CARD DETAILS

تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية:

الـجـــنـســيــة: Designation:Nationality: المسمى الوظيفي:

Signed by Cardholder

Full Name

Signature

موقعة من قبل حامل البطاقة

االسم الكامل  

التوقيع
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Name to Appear on the Card:
(maximum 20 characters)

االسم الذي سيظهر على البطاقة:
(20 حرف كحد أقصى)



Company Authorization: تفويض الشركة:

On behalf of the Company, I/we certify that all the information contained in this 
Business Debit Card Application Form is true and correct in all respects. We confirm 
that the Company shall be bound by the actions of the Cardholder, and agree and 
accept the Debit Card Terms & Conditions bearing reference TC-CDC-008-2022-V.1, 
the Schedule of Charges bearing reference CB-SOC-008-2022-V.1, copies of which 
have been made available to the Company. 
I/We also understand and acknowledge on behalf of the Company that the above 
mentioned documents and any other documents related to the issuance of this 
Debit Card shall be subject to amendment, variation and/or changes from time to 
time at the sole discretion of the Bank by provision of notice to the Company by the 
Bank in accordance with the Business Debit Card Terms and Conditions, and that 
the Cardholder’s continued use of the Debit Card shall be deemed as the 
Company’s acceptance of such amended, varied and/or changed documents. 
We additionally confirm that the Bank shall be entitled to treat the instructions of 
contained in this Debit Card Application Form as fully authorized and binding upon 
the Company and the Bank shall also be allowed to rely on and take appropriate 
steps in reliance with the same.
I/We request that in accordance with the above, an Ahli Bank Business Debit Card 
be issued to the nominee, whose details are mentioned in the Cardholder Details 
section above.
In accordance with the above, we authorize the Bank to debit the Company’s 
account for any transactions, fees, charges, expenses and taxes incurred on the 
Debit Card issued to the Cardholder on behalf of the Company.

نيابــة عــن الشــركة، أقــر / نقــر بــأن جميــع المعلومــات الــواردة فــي نمــوذج طلــب بطاقــة الخصــم 
المباشــر هــذه صحيحــة مــن جميــع النواحــي. نؤكــد أن الشــركة ملتزمــة بإجــراءات حامــل البطاقــة، 
ونوافق ونقبل شروط وأحكام بطاقة الخصم التي تحمل المرجع TC-CDC-008-2022-V.1، جدول 

الرسوم الذي يحمل المرجع CB-SOC-008-2022-V.1، الذي تم توفير نسخ منهم للشركة.

أفهــم / نفهــم أيًضــا ونقــر بالنيابــة عــن الشــركة أن المســتندات المذكــورة أعــاله وأي مســتندات 
أخــرى متعلقــة بإصــدار بطاقــة الخصــم هــذه تخضــع للتعديــل و / أو التغييــر مــن وقــت ·خــر وفًقــا 
ــا لشــروط وأحــكام بطاقــة  ــى الشــركة مــن قبــل البنــك وفًق ــم إشــعار إل ــر مــن خــالل تقدي لتقدي
الخصــم الخاصــة بالشــركات الســائدة، وأن اســتمرار اســتخدام حامــل البطاقــة لبطاقــة الخصــم 
يعتبــر بمثابــة موافقــة مــن الشــركة علــى هــذه المســتندات المعدلــة و / أو المتنوعــة و / أو 

المتغيرة.

ــواردة فــي نمــوذج طلــب  ــه يحــق للبنــك التعامــل مــع التعليمــات ال ــك، نؤكــد أن ــى ذل با¾ضافــة إل
بطاقــة الخصــم هــذا علــى أنهــا مرخصــة وملزمــة بالكامــل للشــركة، كمــا ُيســمح للبنــك باالعتمــاد 

عليها واتخاذ الخطوات المناسبة باالعتماد عليها.

ــة الخصــم المباشــر للشــركات مــن البنــك ا�هلــي  ــا لمــا ورد أعــاله، إصــدار بطاق ــا / نطلــب وفًق أن
للمرشح، والتي ترد تفاصيلها في قسم تفاصيل حامل البطاقة أعاله.

وفًقــا لمــا ورد أعــاله، نفــوض البنــك بالخصــم مــن رقــم حســاب الشــركة مقابــل أي معامــالت ورســوم 
نيابــة عــن  البطاقــة  إلــى حامــل  الصــادرة  الخصــم  ومصاريــف وضرائــب متكبــدة علــى بطاقــة 

الشركة.

Signed by Directors/Members of the Board/Authorized Signatories موقعة من قبل المديرين / أعضاء مجلس ا�دارة / المفوضين بالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع

Full Nameاالسم الكامل  

Signatureالتوقيع
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