
مــعــلومــــات الــتـــــــاجـــــر

Retailer Information

Ret.Name:

Name to appear on reciept:

P.O.Box:

National Address: 
District / Area Name

City Name

Additional No.

Apartment No. 

Street Name

Postal Code

Unit / Building No

Code :

اسم التاجر: 

االسم الذي يظهر على الوصل :

صندوق البريد : 

العنوان الوطني:
اسم الحي

المدینة
الرقم األضافي  
رقم الشقة      

العنوان الوطني:      

  اسم الشارع 
   الرمز البریدي 
  رقم المبنى 

الرمز البريدي :

Fax No: رقم الفاكس : 

Mobile No: رقم الجوال :

H.O Phone No : رقم الهاتف الخاص باإلدارة

E-Mail: عنوان البريد اإللكتروني :

Type Of Business:

City:

Street Name:

Location Phone No:

نوع النشاط التجاري (للمحل) : 

عدد المكائن المطلوبة :

1. یتعین على العمیل أن يخطر البنك بأي تغییر یطرأ على العنوان البریدي أو العنوان الوطني وفـي حالة 
عدم قيامهم بذلك فإن آخر عنوان وطني بريدي بما فـي ذلك العنوان الوطني الذي یعطى إلى البنك 

خطيًا يعتبر العنوان المعتمد للعميل لغرض إرسال كشوف الحساب واإلشعارات إليها. 

2. یعد عنوان محل اإلقامة العام أو الخاص- بحسب األحوال - الذي اعدتها مؤسسة البرید السعودي 
هو العنوان المعتمد للعمیل وذلك لتلقي اإلشعارات والتبلیغات ونحوها كما یلتزم العمیل بتسجيل 
ویوافق  بها خطیًا.  البنك  وتزوید  السعودي  البرید  لدى مؤسسة  الوطني  عنوانها  بيانات  وتحدیث 
العميل على تحقق البنك من العنوان الوطني واسترجاع وتحدیث عنوانها البريدي والوطني من خالل 

أنظمة مؤسسة البرید السعودي. 

3. تقديم خدمات مختلفة للعمیل على سبيل المثال ال الحصر: فتح وتحدیث الحسابات المصرفیة، تقديم 
خدمات الشركات وإصدار بوليصة التأمین، وتقدیم منتجات تمویل مشروط بتقدیم العنوان المعتمد 

من قبل البريد السعودي (العنوان الوطني) 

Atheer (         )            Naqd (          )        Terminal type (                )

Model (               )       Vendor (                  )

Number of Terminals Requested :

1. The Customer shall immediately notify the Bank, in writing, if his/her address has 
changed. Otherwise, the last address or instruction given to the Bank in writing, including 
their National Address, will be considered the Customer's mailing and accredited 
address for purposes of sending statements and other notices.

2. Saudi Post Corporation shall be considered the accredited address of the Customer for 
service of any notices. The Customer undertakes to register and update the National 
Address at Saudi Post Corporation, and at the same time advise the Bank in writing. The 
customer agrees that the bank verifies the national address, retrieve, and update its 
postal address through the Saudi Post Corporation systems.

3. Providing different services to customer for example, but not limited to: opening and 
updating bank accounts, providing corporate services, issuance of insurance policy, 
offering financing products conditional to providing the approved address set by Saudi 
Post (National Address).

National Address: 

أثير (          )       نقد (           )        نوع الجهاز (               )

موديل الجهاز (              )                المورد المطلوب (                  )

المدينة:

اسم الشارع:

رقم الهاتف بالموقع:

A/C No: رقم الحساب التجاري:

CR No: رقم السجل التجاري:

Entity National unified No: الرقم الوطني الموحد للمنشأة:

Contact Name (showroom): الشخص المسؤول في الموقع:

Mobile No: رقم جواله:

Contact Name (H.O): :الشخص المسؤول في اإلدارة

Mobile No: رقم جواله:

Reconciliation Language for POS: :لغة الموازنة لجهاز نقاط البيع

المطلوب:
1- ختم وتوقيع صفحة رقم 8 و 10 في العقد من الفرع، 2- لكل موقع تعبأ هذه األوراق الثالثة، 3-ملىء هذه االستمارة بمعلومات التاجر فقط ال غير، 4- إرفاق صورة من السجل التجاري وصورة من بطاقة األحوال

Location Information: معلومات عن الموقع  :

Please do not fill any other form than this form فضال يرجى عدم تعبأة أي استمارة غير هذه االستماره

Financial Information (for Bank Use Only) معلومات مالية (الستخدام البنك فقط)

Banque Saudi Fransi, Saudi Joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670. CR No. 1010073368 (Unified Number 7000025333) P.O. Box 
56006 Riyadh 11554, Telephone +966112899999, Riyadh 12624–2722, Building No. 7569 AlMadhar-AlMurabba Unit No. 2, Founded under license 
duly promulgated by royal decree No. 23/m dated 17/06/1397H. and it is under Saudi Central Bank supervision and control. www.alfransi.com.sa

البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال ١٢،٠٥٣،٥٧١،٦٧٠ ريال سعودي، سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٧٣٣٦٨ (الرقم 
الموحد ٧٠٠٠٠٢٥٣٣٣) ص.ب. ٥٦٠٠٦ الرياض ١١٥٥٤، هاتف ٩٦٦١١٢٨٩٩٩٩٩+، الرياض ١٢٦٢٤-٢٧٢٢ رقم المبنى ٧٥٦٩ المعذر/المربع وحدة رقم 
www.alfran- السعودي.  المركزي  البنك  وإشراف  لرقابة  وخاضعة  ١٣٩٧/٦/١٧هـ،  بتاريخ  م/٢٣  الملكي  المرسوم  بموجب  لها  مرخص   ،٢

si.com.sa


