
نموذج تسجیل اإلشعارات          
       Alerts Registration Form

Request Type : Cancelationإلغاءتعدیل جدید  نوع الطلب : Modification New

Customer Details بیانات العمیل 

Entity Name اسم الُمنشأة

Corporate ID رمز الُمنشأة 

Banque Saudi Fransi, Saudi joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670, C.R. No 1010073368
P.O.Box (56006) Riyadh 11554, Telephone+966112890000, Riyadh 1264-2722, founded under license duly
promulgated by royal decree No 23/m dated 17/06/1397 H , and it is under SAMA supervision and control

 :

Please select the requested option الرجاء تحدید الخدمات المطلوبة

Request Date :  تاریخ الطلب : 

 البنك السعودي الفرنسي، شركة مساھمة عامة، مساھمة برأس مال 12.053.571.670 لایر سعودي ، سجل تجاري رقم
 1010073368 ، ص ب 56006 الریاض 11554 ، ھاتف  966112890000+ ، الریاض 2722-12624 مرخص لھا

بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاریخ 1397/6/17 ھـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

Type of subscription and registered users authorizationنوع اإلشتراك وصالحیة المستخدمین المسجلین

 خدمات الُمنشأة وتسلسل العمل

Standard package options

 CPT
CPT = First 6 digits from account number

 CPT Number رقم الـــ

الباقة األساسیة  Standard package Premium packageباقة البریمیوم

All  users جمیع المستخدمین

Allocation specific usersتحدید مستخدمین ُمعینین

 یتم تعطیل حسابات المستخدمین الغیر النشطین في حال لم یقوموا بتسجیل الدخول إلى فرنسي جلوبال ألكثر من ثالثة
شھور ویتم وحذفھم من الخدمة حال إنقضاء فترة ستة شھور من اخر عملیة تسجیل دخول

Inactive corporate users IDs will be disabled if not logged in to the service for more than three months and
will marked as deleted in case of no login in FransiGlobal for more than a six months from last login date

خیارات الباقة األساسیة

Alerts Options خیارات اإلشعارات
By Email
بواسطة البرید
اإللكتروني

Alert
Submission

Type نوع
إرسال اإلشعار

Select إختر

NIN Expiry Alert 
  إنتھاء الھویة

(National ID – IQAMA – GCC ID)
Y

Batch 
دفعة

CR Expiry Alert 
 إنتھاء السجل التجاري

(Commercial Registration )
Y

Batch 
دفعة

Account Status Alert 
إشعار بحالة الحساب

Y
Batch 
دفعة

User Password Reset Alert 
إعادة ضبط الرقم السري

Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

Enable/Disable User Alert 
تفعیل/ تعطیل المتسخدم

Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

NIN Update Alert 
 تحدیث الھویة

(National ID – IQAMA – GCC ID)
Y

Real-Time 
في نفس اللحظة

Premium package options خیارات باقة البریمیوم

Alerts Options خیارات اإلشعارات
By Email
بواسطة البرید
اإللكتروني

By SMS
بواسطة الرسائل

النصیة

Alert
Submission

Type نوع
إرسال اإلشعار

Select إختر

NIN Expiry Alert 
  إنتھاء الھویة

(National ID – IQAMA – GCC ID)
Y Y

Batch 
دفعة

Please select the requested optionالرجاء تحدید الخدمات المطلوبة

Please type the users IDالرجاء كتابة معرف المستخدمین



نموذج تسجیل اإلشعارات          
       Alerts Registration Form

Banque Saudi Fransi, Saudi joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670, C.R. No 1010073368
P.O.Box (56006) Riyadh 11554, Telephone+966112890000, Riyadh 1264-2722, founded under license duly
promulgated by royal decree No 23/m dated 17/06/1397 H , and it is under SAMA supervision and control

نوع الخدمة وتسلسل العمل لدى الُمنشأة : 

 البنك السعودي الفرنسي، شركة مساھمة عامة، مساھمة برأس مال 12.053.571.670 لایر سعودي ، سجل تجاري رقم
 1010073368 ، ص ب 56006 الریاض 11554 ، ھاتف  966112890000+ ، الریاض 2722-12624 مرخص لھا

بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاریخ 1397/6/17 ھـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

 خدمات الُمنشأة وتسلسل العمل

Alerts Options خیارات اإلشعارات
By Email
بواسطة البرید
اإللكتروني

By SMS
بواسطة الرسائل

النصیة

Alert
Submission

Type نوع
إرسال اإلشعار

Select إختر

CR Expiry Alert 
 إنتھاء السجل التجاري

(Commercial Registration )
Y Y

Batch 
دفعة

 

Account Status Alert 
إشعار بحالة الحساب

Y Y
Batch 
دفعة

 

User Password Reset Alert 
إعادة ضبط الرقم السري

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Enable/Disable User Alert 
تفعیل/ تعطیل المتسخدم

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

NIN Update Alert 
 تحدیث الھویة

(National ID – IQAMA – GCC ID)
Y Y

Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Login Password Expiry 
إنتھاء الرقم السري للدخول

Y Y
Batch 
دفعة

 

Authentication Mode Changed 
تغیر نوع المصادقة مع النظام

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Menu Pro�le Changed 
تغیر الملف الشخصي

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

User Details Updated  
تحدیث بیانات المستخدم

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Bene�ciaries maintenance  ( Add - Modify - Delete - linkage ) 
إدارة المستفیدین ( إضافة - تعدیل - حذف - ربط

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

SADAD Bills  maintenance ( add -modify -delete ) 
إدارة الفواتیر ( إضافة - تعدیل - حذف

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Sweeping rules maintenance ( Add - Modify - Delete )  
إدارة تغطیة الحسابات ( إضافة - تعدیل - حذف

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Sweeping rules ( Success - Fail )  
تغطیة الحسابات ( تمت بنجاح - لم تتم بنجاح 

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Number of Successful Payments for ( MOI - SADAD - Aramco - 
Esal -  MOI Refund )  

  عدد العملیات الناجحة لمدفوعات ( وزارة الداخلیة - سداد - أرامكو - إیصال -
المبالغ المسترجعة من وزارة الداخلیة

Y Y
Batch 
دفعة

 

Number of Failed Payments for ( MOI - SADAD - Aramco - Esal -  
MOI Refund ) 

  عدد العملیات التي لم تمرر لمدفوعات ( وزارة الداخلیة - سداد - أرامكو - إیصال -
المبالغ المسترجعة من وزارة الداخلیة

Y Y
Batch 
دفعة

 

Number of Successful transfers for ( between own accounts - 
BSF accounts - Local - International -  Government revenue )  
 عدد العملیات الناجحة للحواالت المالیة ( بین حسابات المنشأة - داخل البنك

السعودي الفرنسي - المحلیة - الدولیة - اإلیرادات الحكومیة

Y Y
Batch 
دفعة

 

Number of failed transfers for ( between own accounts - BSF 
accounts - Local - International -  Government revenue )  

 عدد العملیات التي لم تمرر للحواالت المالیة ( بین حسابات المنشأة - داخل البنك
السعودي الفرنسي - المحلیة - الدولیة - اإلیرادات الحكومیة

Y Y
Batch 
دفعة

 

Number of Pending Transactions with bank 
عدد العملیات المعلقة مع البنك

Y Y
Batch 
دفعة

 



نموذج تسجیل اإلشعارات          
       Alerts Registration Form

Banque Saudi Fransi, Saudi joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670, C.R. No 1010073368
P.O.Box (56006) Riyadh 11554, Telephone+966112890000, Riyadh 1264-2722, founded under license duly
promulgated by royal decree No 23/m dated 17/06/1397 H , and it is under SAMA supervision and control

نوع الخدمة وتسلسل العمل لدى الُمنشأة : 

Entity Authorized Signatory(s) Signature
توقیع ُممثلي المنشآة 

 البنك السعودي الفرنسي، شركة مساھمة عامة، مساھمة برأس مال 12.053.571.670 لایر سعودي ، سجل تجاري رقم
 1010073368 ، ص ب 56006 الریاض 11554 ، ھاتف  966112890000+ ، الریاض 2722-12624 مرخص لھا

بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاریخ 1397/6/17 ھـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

 خدمات الُمنشأة وتسلسل العمل

Name
Signature 

ھذا النموذج یجب إستكمالھ وتوقعیھ من قبل العمیل وھو بذلك جزء ال
یتجزأ من اتفاقیة خدمة الفرنسي جلوبال

This Form shall when duly completed and signed by the Customer, 
constitute an integral part of the FransiGlobal Service Agreement

اإلسم
التوقیع

For Bank Use Only :

إلستخدام البنك فقط : 

Relationship Manager Name/BSF ID Signature/Date 

Regional Sales Manager Name/BSF ID Signature/Date 

Signature and Authority of Agreement Signatory(s) Verified and Agreement held in Custody

Authorized official of Regional CAU
 

Name / BSF

Creator Name/BSF ID 

Signature/Date 

Signature/Date 
Verifier Name/BSF ID Signature/Date 

Alerts Options خیارات اإلشعارات
By Email
بواسطة البرید
اإللكتروني

By SMS
بواسطة الرسائل

النصیة

Alert
Submission

Type نوع
إرسال اإلشعار

Select إختر

Bulk Upload < �le status for MOI payments & SADAD bills  ( 
Success - Rejected )  

 رفع الملفات > حالة الملف لمدفوعات وزارة الداخلیة وفواتیر سداد ( نجاح -
مرفوض

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Bulk Upload < �le status for  bene�ciaries (  Rejected )  
رفع الملفات > حالة ملف المستفیدین ( مرفوض

Y Y
Real-Time 
في نفس اللحظة

 

Bulk Upload < �le status for  transfers  (  Success - Partially 
Success  - Rejected )  

( رفع الملفات > حالة ملف الحواالت ( ناجح - ناجح جزئیاً - مرفوض
Y Y

Real-Time 
في نفس اللحظة
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