
خطوات تحويل الرواتب 
الجديده



خطوات الحصول على استماره الرواتب

1. Customer has to use the internet and visit ABK website : 

a. https://abk.eahli.com  

b. In the top right of the page choose   WHOLESALE  

 

c. On the bottom of the page choose Corporate  

 



a. In the left side of the page choose Salary Transfer Form  

 



:لملئ االستماره يرجى اتباع الخطوات البسيطه باالسفل

1. Employee salary records are entered through the form. 

 



منيهيرجى ادخالها بالشكل الصحيح لدواعي ا, ستظهر لك كلمه التحقق, عند تأكيد البيانات



عن طريق يجب طباعه الملف) بعد ادخال المعلومات بشكل صحيح يرجى ادخال البيانات سيتم انشاء ملف •

لكتاب الموجه سيحتوي ا, (الضغط على كلمه طباعه بالموقع و التوقيع عليها من قبل المفوض بأسم الشركه

:الى البنك البيانات األتيه

رقم حساب الشركه1.

اسم الشركه2.

اجمالي عدد السجالت3.

اجمالي المبلغ4.

مجموع التجزئه5.

اسم الملف6.



:لطباعه الكتاب الموجه الى البنك يرجى اتباع الخطوات االتيه

(اختياري) اضافه رقم الملف الخاص بوزاره الشؤون 

اختيار الشهر و السنه للراتب المراد تسديده

(باللون االزرق) عرض الشروط و االحكام 

ضع عالمه صح بالصندوق المخصص

طباعه الكتاب عن طريق الضغط على كلمه طباعه  



ألعاده ارسال الرواتب مره اخرى يرجى اتباع الخطوات 
:التاليه

1. The Get Posted Salary Records button is added to retrieve previously posted employee salary 

records. 

 



:يرجى ادخال كلمه التحقق بعد ادخال البيانات التاليه

اسم الملف

رقم الحساب
مجموع التجزئه



سيتم اعاده عرض الرواتب التي تم ارسالها الخاصه بأسم, بعد ادخال جميع البيانات بشكل صحيح
الملف الذي تم ادخاله



هر بامكانك اضافه او تعديل او مسح اي سجل سابق لمطابقه الرواتب المراد ارسالها للش
الحالي



:لطباعه الكتاب الموجه الى البنك يرجى اتباع الخطوات االتيه

(اختياري) اضافه رقم الملف الخاص بوزاره الشؤون 

اختيار الشهر و السنه للراتب المراد تسديده

(باللون االزرق) عرض الشروط و االحكام 

ضع عالمه صح بالصندوق المخصص
طباعه الكتاب عن طريق الضغط على كلمه طباعه  



ماهي ميزه تحويل الرواتب الجديده؟

.العميل سيتم خدمته عن طريق المكت المختص: أسرع•

العميل سيقدم فقط اشعار للرواتب: أسهل•

.ال وجود للقرص المضغوط: أبسط•


