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- Terms and Conditions ( SADAD OLP Service ) - )الشروط و األحكام )خدمة السداد اآلمن و المباشر عبر اإلنترنت 

  

On this day      /     /     , corresponding 
to     /     /     , this agreement was entered by and 
between: 
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, represented in signing this 
contract by                      , in his capacity as 
               . 
 

 

 

These Terms and Conditions (in addition to the other 
documents referenced herein) clarify to the  

Merchant ……………………………………    , 
 
CR Number ……………….………………… 

               
              Office-Tel ……………………………………. 
               
             Office-Fax ……………………………………. 
              
             P.O.Box              City                                                                                                                                                                                
              
            Postal-code               
 
           National Address: 
 
          District / Area Name: ……………………………………… 
         Street Name: …………………………………………………… 
         City Name: ………………………………………………………. 
         Postal Code: …………………………………………………… 
         Additional No.: ………………………………………………… 
         Unit / Building No.: …………………………………………… 
         Apartment No.: ………………………………………………… 

 

Email ………………………………………………………….. 

 

(hereinafter the “Participating Merchant”) the Terms 

and Conditions to subscribe to SADAD OLP System 

هـ ، تم االتفاق بين كالً ………/..…/..…م الموافق ………/.…/.… .……في يوم 

 من:
عامة، مساهمة برأس مال البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة 

، ص ب  1010073368سجل تجاري رقم  لاير سعودي ، 12.053.571.670

-12624+ ، الرياض 966112890000هاتف ،  11554الرياض  56006

،  ـه 17/6/1397بتاريخ  23مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/ 2722

 .وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

بصفته  .……………….………… /السيدالعقد  ، ويمثله في التوقيع على هذا 

…………………………………………… 
 .ويشار إليه فيما يلي من هذه االتفاقية بـــ)الطرف االول / البنك(

 

 

 

 توضحستندات األخرى المشار إليها هنا الشروط واألحكام باإلضافة إلى الم هذه

 :للسادة

 ،     ..................................................../اسم التاجر

 ................................................./سجل تجاري 

  ................................................./ هاتف عمل      

 ................................................./ فاكس عمل     

 مدينة                  ب .ص : عنوان بريدي    

 رمز بريدي    

 العنوان الوطني    

 ..…………………………………………………… اسم الحي :      
 .……………………………………………………  اسم الشارع:      

 .…………………………………………………….…… المدينة:      
     ………………………………………………الرمز البريدي:       

 ………………………………………………: اإلضافيالرقم       
 : .…………………………………………………… رقم المبنى   

 : .……………………………………………………  ةرقم الشق   

       

 ................................................./ بريد الكتروني    

  

)ويشار إليه الحقاً بـ "التاجر المشترك" ( شروط االستخدام التي يمكن له من 

) "نظام السداد اآلمن والمباشر  خاللها أو بناًء عليها المشاركة في عمليات
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(hereinafter the “SADAD OLP”) which Banque Saudi 

Fransi (hereinafter “We/Us” or “Bank”) will provide 

to the Participating Merchant, being a new 

pilot/experimental system established and operated 

by the Saudi Arabian Monetary Agency, represented 

by SADAD Payments System. 

 

ليه الحقاً )ويشار إالبنك السعودي الفرنسي سيقوم عبر االنتًرنت" ( ، والذي 

ب"نحن" أو "البنك"( بتوفيره للتاجر المشترك، وهو نظام تجريبي جديد 

أسسته وتقوم على تشغيله مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بنظام سداد 

  .للمدفوعات

1. By using SADAD OLP System, the Participating 

Merchant acknowledges and confirms acceptance of 

these Terms & conditions, and agrees to comply with 

the same. In the absence of such acceptance and 

agreement, the Participating Merchant shall not be 

permitted to use the SADAD OLP System. 

 

نظام السداد اآلمن و المباشر عبر لمن خالل استخدام التاجر المباشر  .1

االنترنت، فإنه يقر ويؤكد قبوله لهذه الشروط واألحكام ويوافق على االلتزام 

استخدام نظام  فال يحق للتاجربها، فإن لم يوافق على هذه الشروط واألحكام، 

 السداد اآلمن و المباشر عبر االنترنت

2. The Participating Merchant acknowledges that the E-

Banking Rules general terms and conditions 

(published on this website “www.sama.gov.sa” apply 

to SADAD OLP System usage by the Participating 

Merchant to the effect that these Terms and 

Conditions are deemed supplementary to those 

general terms and conditions. In case of any conflict 

or discrepancy between them, these Participating 

Merchant’s Terms and Conditions shall prevail over 

and supersede the E-Banking Rules general terms and 

conditions to the extent permitted by the prevailing 

rules and regulations. 

 

الشروط واألحكام العامة المتعلقة بالتعامالت البنكية اإللكترونية  تنطبق .2

( على استخدامات  ”www.sama.gov.sa“)والموجودة على هذا الرابط 

، وتعتبر هذه التاجر المشترك بنظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت

مة. وعند وجود أي الشروط واألحكام هنا مكملة لتلك الشروط واألحكام العا

اختالف أو تضارب بينها فإن العبرة بما تقتضيه هذه الشروط واألحكام 

وتكون مقدمةً على الشروط واألحكام العامة  بالتاجر المشتركالخاصة 

بالقدر الذي تسمح به األنظمة المعمول  بالتعامالت البنكية اإللكترونيةالخاصة 

 .بها

3. The Participating Merchant has been provided with 

certain tools and documents (which, for the 

avoidance of doubt, form an integral part of SADAD 

OLP System, and incorporate all the instructions or 

information we or SADAD OLP System Operator shall 

supply to the Participating Merchant from time to 

time) (hereinafter “SADAD Instructions”). These 

Instructions will enable the Participating Merchant to 

add a payment option through SADAD OLP System to 

its website according to SADAD Instructions. The 

participating Merchant must use SADAD OLP System 

strictly in conformity with the SADAD instructions at 

all times. 

 

تجنباً  -ببعض األدوات والمستندات )التي تُشكل  التاجر المشتركلقد تم تزويد  .3

 االنترنت من نظام السداد اآلمن والمباشر عبرجزءاً ال يتجزأ  -ألي سوء فهم

 التاجر المشتركوتحتوي على جميع التعليمات أو المعلومات التي سيتم تزويد 

نظام السداد اآلمن والمباشر بها من وقت آلخر من جانبنا أو من جانب مشغل 

عبر االنترنت )ويشار إليها الحقاً بـ"تعليمات سداد"(. تسمح هذه التعليمات 

اد اآلمن والمباشر عبر للتاجر المشترك بإضافة خيار الدفع عبر نظام السد

االنترنت إلى موقعه اإللكتروني طبقاً لتعليمات سداد. ويجب على التاجر 

المشترك أن يستخدم نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت طبقاً لتعليمات 

 سداد في جميع األوقات.
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4. Pursuant to these Terms and Conditions, the Bank 

grants the Participating Merchant a non-exclusive, 

non-transferrable sublicense to use SADAD OLP 

System’s intellectual property rights for a sole 

purpose of using the SADAD OLP System. The 

Participating Merchant acknowledges that all 

intellectual property rights associated with SADAD 

OLP System are a property of SADAD OLP System 

operator (SAMA), that the Participating Merchant 

may not use SADAD OLP System except in conformity 

with these Terms and Conditions and the SADAD 

Instructions, and that the Participating Merchant is 

not allowed (nor may it allow a third party) to 

reproduce, copy, adapt, reverse engineer, decipher 

or decompile the source/program code, or to re-

compile, modify, adapt or correct any errors (or any 

other similar action or programming process) of any 

component of SADAD OLP System. 

 

يمنح البنك التاجر المشترك رخصة فرعية بموجب هذه الشروط واألحكام،  .4

لمتعلقة بنظام غير حصرية وغير قابلة للنقل الستخدام حقوق الملكية الفكرية ا

السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت لغرض واحد فقط وهو استخدام نظام 

السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت، ويقر التاجر المشترك بأن جميع حقوق 

الملكية الفكرية المتعلقة بنظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت هي ملك 

عبر االنترنت، وأنه ال يجوز للتاجر لمشغل نظام السداد اآلمن والمباشر 

المشترك استخدام نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت إال بما يتوافق 

ال يحق للتاجر المشترك )وال  كمامع هذه الشروط واألحكام و تعليمات سداد. 

يحق له أن يسمح ألي طرف آخر( نسخ أو تبني أو إجراء هندسة عكسية أو 

شفرات البرمجية أو إعادة تفكيك أو تعديل، أو تبني أو القيام تفريغ أو تفكيك لل

بتصحيحات ألخطاء )أو أي إجراء أو عملية برمجية أخرى مشابهة(  ألي 

 جزء من نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت.

5. Pursuant to these Terms and Conditions, the Bank 

grants the Participating Merchant a nonexclusive, 

non-transferrable sublicense to use the SADAD 

Trademark and associated logos (“SADAD 

Trademarks”) solely for the purpose of operating 

SADAD OLP System. Additionally, the Participating 

Merchant acknowledges that all intellectual property 

rights in and about SADAD Trademarks are the 

property of SADAD OLP System operator, and the 

Participating Merchant may not use the SADAD 

Trademarks for any purpose except as otherwise 

stated in these Terms and Conditions and in the 

SADAD Instructions. 

رخصة فرعية غير حصرية وغير قابلة للنقل  التاجر المشترك البنكيمنح  .5

العالمة التجارية الخاصة بسداد والشعارات التابعة لها )"عالمات الستخدام 

سداد التجارية"( فقط لغرض تشغيل نظام السداد اآلمن والمباشر عبر 

االنترنت. كما أن التاجر المشترك يقر هنا بأن جميع حقوق الملكية الفكرية 

الخاصة المتعلقة بعالمات سداد التجارية هي ملك لمشغل نظام السداد اآلمن 

والمباشر عبر االنترنت، وال يجوز للتاجر المشترك استخدام عالمات سداد 

التجارية ألي غرض آخر باستثناء ما يرد في هذه الشروط واألحكام وفي 

 تعليمات سداد.

 

6. The Participating Merchant agrees that the Bank 

and/or SADAD OLP System operator is entitled to 

terminate this sublicense to use SADAD OLP System 

and SADAD Trademarks immediately upon 

occurrence of any of the following events: 

a. Expiration of the license granted by Internet 

Secure Online Payment System to the Bank for 

any reason whatsoever. 

 

يوافق التاجر المشترك على أنه يحق للبنك أو مشغل نظام السداد اآلمن  .6

والمباشر عبر االنترنت إنهاء هذه الرخصة الفرعية الستخدام نظام السداد 

اآلمن والمباشر عبر االنترنت و عالمات سداد التجارية فوراً عند أي من 

 الحاالت التالية:

نظام السداد اآلمن والمباشر عبر انتهاء الرخصة الممنوحة من  .أ

 االنترنت إلى البنك ألي سبب من األسباب.
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b. The Participating Merchant’s breach of the 

Applicable Law. 

c. Participating Merchant’s failure to comply with 

SADAD Instructions. 

d. Participating Merchant’s breach of these Terms 

and Conditions. 

e. Participating Merchant failure to execute any 

transaction through SADAD OLP System in a 

period of 12 months.  

Upon termination of this sublicense, the Participating 

Merchant must immediately cease usage SADAD OLP 

System or the SADAD Trademarks, and must remove 

from its website any copies, tools or documents 

pertinent SADAD OLP System which had been made 

available to the Participating Merchant during the 

service registration process, including all programs 

supplied to the Participating Merchant by the Bank or 

SADAD OLP System operator.  

 عند مخالفة التاجر المشترك للنظام واجب التطبيق. .ب

 عدم التزام التاجر المشترك بتعليمات سداد. .ج

 مخالفة التاجر المشترك لهذه الشروط واألحكام. .د

اآلمن عدم قيام التاجر المشترك بأي عملية عن طريق نظام السداد  .ه

 .شهراً  12والمباشر عبر االنترنت خالل مدة 

إنهاء هذه الرخصة الفرعية، فإنه يجب على التاجر المشترك أن يتوقف فوراً وعند 

السداد اآلمن والمباشر عبر  عن استخدام نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت

خ أو أدوات أو االنترنت أو عالمات سداد التجارية، وأن يحذف من نظامه أي نُس

مستندات خاصة بنظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت والتي تم تقديمها 

للتاجر المشترك أثناء عملية التسجيل لهذه الخدمة، هذا باإلضافة إلى كافة 

البرمجيات المقدمة للتاجر المشترك من البنك أو من ُمشغل بنظام السداد اآلمن 

 والمباشر عبر االنترنت.

 

 

7. The Participating Merchant acknowledges and 

consents that SADAD OLP System operator does not 

guarantee the permanent, continued and 

uninterrupted operation of SADAD OLP System or any 

component thereof, that SADAD OLP System 

operator is entitled to suspend, revoke, stop or 

change any and/or all components of SADAD OLP 

System without advance notice, and that neither the 

Bank nor SADAD OLP System operator shall be liable 

to the Participating Merchant or any third party in the 

event SADAD OLP System breaks down or 

malfunctions for any reason, at any-time and for 

whatever duration. 

يقر ويوافق التاجر المشترك على أن مشغل نظام السداد اآلمن والمباشر عبر  .7

االنترنت ال يضمن له استخدام نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت أو 

انقطاع، وأنه يجوز لمشغل أي جزء من أجزاء هذا النظام بشكل دائم أو بدون 

نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت تعليق أو سحب أو إيقاف أو تغيير 

جميع أو بعض أجزاء نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت دون أي 

إشعار مسبق. وأنه لن يكون أي من البنك أو مشغل نظام السداد اآلمن 

م التاجر المشترك أو أمام أي شخص والمباشر عبر االنترنت مسؤولين أما

آخر عند تعطل نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت ألي سبب من 

 األسباب وفي أي وقت من األوقات وألي مدة زمنية كانت.

8. The Participating Merchant warrants that it owns a 

valid commercial registration in the Kingdom of Saudi 

Arabia, and that the said commercial registration 

specifically permits the Participating Merchant to 

carry on e-Commerce business. 

ساري المفعول، وأن هذا السجل  بأنه يملك سجل تجاري التاجر المشتركيقر  .8

 نية.ممارسة أنشطة التجارة اإللكتروبعلى وجه الخصوص  لهالتجاري يسمح 

9. The Participating Merchant acknowledges and agrees 

that these Terms and Conditions do not contain any 

provision that may be construed to create any 

جر المشترك أنه ال يوجد في هذه الشروط واألحكام أي ما من شأنه التايقر  .9

إنشاء أية عالقة تعاقدية أو نظامية بين التاجر المشترك وبين ُمشغل نظام 
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contractual or legal relationship between the 

Participating Merchant and SADAD OLP System 

operator. Consequently, SADAD OLP System 

operator:  

 

a. Does not extend any covenants, 

representations or warranties (whether 

express or implied) to the Participating 

Merchant in relation to SADAD OLP System. 

b. Will not be liable to the Participating 

Merchant or any third party for any losses or 

damages, whether in contract or in tort, on 

grounds of breach of any statutory duty or 

otherwise, even if the same is predictable or 

is a consequence of or occasioned by the use, 

or inability to use, SADAD OLP System. 

c. Will not be liable or responsible to the 

Participating Merchant or any third party for 

the loss of any profit, business, operations 

shutdown, loss of business opportunities or 

any other indirect or consequential damages. 

السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت. وبناًء على ذلك فإن ُمشغل نظام السداد 

 اآلمن والمباشر عبر االنترنت:

 

ية تعهدات أو إقرارات أو ضمانات التاجر المشترك أ يمنح ال .أ

)صريحة كانت أو ضمنية( فيما يتعلق بنظام السداد اآلمن 

 والمباشر عبر االنترنت.

أو أمام أي شخص آخر  التاجر المشتركالً أمام ؤولن يكون مس .ب

عن أية خسائر أو تلفيات سواء  تتعلق بعقد أو لوجود إخالل بأي 

لك مما يمكن التنبؤ واجب نظامي أو غير ذلك، حتى وإن كان ذ

به، أو كان ذلك ناتجاً عن أو بسبب استخدام أو عدم القدرة على 

 نظام السداد اآلمن عبر االنترنت.استخدام 

أو أمام أي شخص آخر  التاجر المشتركلن يكون مسئوالً أمام  .ج

عن خسارة أية أرباح أو خسارة عمل أو تجارة أو توقف أنشطة 

ن أية خسائر غير مباشرة أو أو فقدان الفرص التجارية أو ع

 مترتبة على ذلك.

 

 

10. The Participating Merchant warrants to comply with 

any law or regulation applicable to its e-Commerce 

related commercial activities (“Applicable Law”). 

التجارية في التاجر المشترك بااللتزام بأي نظام ينطبق على أنشطته يتعهد  .10

 مجال التجارة اإللكترونية )"النظام واجب التطبيق"(.

11. The Participating Merchant agrees to be bound by the 

dispute resolution procedures provided by the Bank 

in respect to any payments’ related dispute during 

the experimental operation phase of SADAD OLP 

System that may arise between the Participating 

Merchant and the consumers relative to SADAD OLP 

System. 

التاجر المشترك على االلتزام باإلجراءات المتعلقة بحل النزاعات يوافق  .11

)المقدمة له من البنك( بالنسبة ألي نزاع يعنى بالمدفوعات خالل فترة التشغيل 

لتجريبي لنظام السداد اآلمن والمباشر االنترنت قد ينشئ بين التاجر المشترك ا

   وبين المستهلكين فيما يتعلق بنظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت.

12. The Participating Merchant covenants to hold 

confidential any and everything related to SADAD 

OLP System during the experimental operation phase 

of SADAD OLP System. The Participating Merchant 

must refrain, under all circumstance, from disclosing 

or publishing any pictures or printed matter or 

leaking any information relevant to the validity of 

SADAD OLP System or its operation method in any 

manner whatsoever. 

التاجر المشترك على المحافظة على سرية كل ما يتعلق بنظام السداد يوافق  .12

اآلمن والمباشر عبر االنترنت خالل فترة التشغيل التجريبي لنظام السداد 

تحت أي  - اآلمن والمباشر عبر االنترنت، و على التاجر المشترك اإلحجام

عن اإلفصاح أو نشر صور أو مطبوعاٍت أو أي تسريب كان  - ظرٍف كان

ألي من المعلومات المتعلقة بطرق سريان نظام السداد اآلمن والمباشر عبر 

 االنترنت بأي شكل كان.
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13. The Participating Merchant acknowledges and agrees 

that SADAD OLP System operator is entitled to amend 

the terms and conditions pursuant to which the 

Participating User was granted the right to use SADAD 

OLP System (including these Terms and Conditions), 

and that the Participating Merchant’s continued 

utilization of SADAD OLP System constitutes 

acknowledgement and acceptance by the 

Participating Merchant of these Terms and 

Conditions and the changes communicated to the 

Participating Merchant from time to time (including 

by means of electronic notification or reference to 

Terms and Conditions displayed on an associated link 

or website). 

 

التاجر المشترك على أنه يحق لمشغل نظام السداد اآلمن والمباشر يقر ويوافق  .13

عبر االنترنت تعديل الشروط التي تم بموجبها منح المستخدم المشترك حق 

استخدام نظام السداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت )بما في ذلك هذه الشروط 

و يعد استمرار التاجر المشترك في استخدام نظام السداد اآلمن واألحكام(، 

إقراراً وقبوالً منه بهذه الشروط والتغييرات التي يتم والمباشر عبر االنترنت 

إبالغه بها من وقت آلخر )بما في ذلك ما يتم إبالغه بها إلكترونياً أو باإلشارة 

 إلى شروط موضحة على رابط أو موقع ذا صلة(.

14. The Bank is not liable for any losses or damages the 

Participating Merchant may incur as a result of using, 

or the inability to use, SADAD OLP. 

 

 

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

 

لن يكون البنك مسئوالً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالتاجر المشترك  .14

اآلمن و المباشر عبر أو عدم القدرة على استخدام نظام السداد نتيجة استخدام 

 .اإلنترنت

 

البريدي أو  عنوانه على يطرأ تغيير بأي البنك يخطر أن العميل على يتعين .15

بريدي بما في  عنوان آخر فإن بذلك، قيامه عدم حالة وفي عنوانه الوطني

 المعتمد العنوان يعتبر خطيا البنك الى يعطى ذلك العنوان الوطني الذي

 .اليه واإلشعارات الحساب كشوف إرسال لغرض للعميل
 

16. The Residence or the private address (National 

Address) set by Saudi Post Corporation shall be 

considered the accredited address of the 

Participating Merchant 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. 

 

17. Providing different services to the Participating 

Merchant for example, but not limited to : opening 

and updating bank accounts, providing corporate 

services, issuance of insurance policy, offering 

 اعدته الذي  -االحوال بحسب -الخاص او العام االقامة محل عنوان يعد .16

 اإلشعارات لتلقي وذلك للعميل المعتمد العنوان هو السعودي البريد مؤسسة

 الوطني عنوانه بيانات وتحديث بتسجيل العميل يلتزم كما.  ونحوها والتبليغات

 على العميل ويوافق. خطيا به البنك وتزويد السعودي البريد مؤسسة لدى

 والوطني البريدي عنوانه وتحديث واسترجاع الوطني العنوان من البنك تحقق

 .السعودي البريد مؤسسة انظمة خالل من
 

 

 

 

 

 وتحديث فتح: الحصر ال المثال سبيل على تاجرلل مختلفة خدمات تقديم .17

 التأمين، بوليصة وإصدار الشركات خدمات تقديم المصرفية، الحسابات
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financing products conditional to providing the 

approved address set by Saudi Post (National 

Address). 

 

18. These Terms and Conditions are subject to prevailing 

Saudi laws, rules and regulations. Any dispute or 

conflict in relation thereto shall be resolved by the 

Banking Disputes Committee operating under the 

authority of the Saudi Arabian Monetary Agency. 

 

 البريد قبل من المعتمد العنوان بتقديم مشروط تمويل منتجات وتقديم

 (.الوطني العنوان) السعودي

 

 

العربية المملكة  تخضع هذه الشروط و األحكام لألنظمة المعمول بها في .18

زعات انمبواسطة لجنة ال السعودية ويتم حل أي نزاع ينشأ بشأنها

 .المصرفية

19. The Bank reserves the right to alter or modify any of 

these Terms and Conditions herein. The Bank will 

report modifications to the Participating Merchant in 

the manner it deems appropriate but without 

prejudice to rights acquired pursuant to these Terms 

and Conditions, at which time the amendments shall 

become binding on the Participating Merchant within 

30 working days from date of notification. 

البنك بإشعار التاجر  وط واألحكام ويقومذه الشرهاو تعديل  تغييريحق للبنك  .19

البنك مناسبة وتصبح تلك التعديالت  اهبالتعديالت بالطريقة التي يرا المشترك

 وبما ال يخل المشتركيوم عمل من تاريخ إشعار التاجر  30سارية ونافذة بعد 

يصبح التاجر  اوعندهذه الشروط واألحكام ، هبموجب  المكتسبةبالحقوق 

 .اً بالتعديالتملزم المشترك

20. Service Charges and Fees Schedule: 

The Company agrees to pay the following fees and charges: 

 تعرفة الخدمات والرسوم: جدول  .20

 :والرسوم التالية تعرفةالبموافقته على دفع  التاجر المشتركيقر 

 SADAD Online Payment Transaction Fees 

عبر االنترنت السداد اآلمن و المباشررسوم عمليات نظام   

i. Variable Fee ( % of Transaction Value )       i. رسوم ثابتة عن كل عملية 

ii. Max fee SAR       ii. الحد األعلى للرسوم 

iii. Min  fee SAR       iii. الحد األدنى للرسوم 

SADAD Online Payment Account Management Fees 

 رسوم إدارية لحساب نظام سداد اآلمن والمباشر عبر االنترنت

i. One Time Merchant Fee  SAR       i. رسوم تأسيس لمرة واحدة 

ii. Annual Merchant Fee SAR       ii. رسوم سنوية 

iii. Refund Fee Fixed fee of SAR 1  iii. رسوم استرداد 

In accordance with the Value Added Tax Regulation, the 
Customer shall pay that VAT at the rate of 15% to all 
applicable fees of Banking services unless the services 
delivered is exempt from VAT. The rate may be amended 
from time to time, as per the VAT Rules and Regulations. 

 الضريبة هذه قيمة بدفع العميل ،يلتزم المضافة القيمة ضريبة نظام إلى استنادا

 تلك باستثناء للضريبة الخاضعة المصرفية الخدمات رسوم على% 15 بنسبة

 تعديلها يمكن الضريبة نسبة بأن علما. للنظام وفقا الضريبة من المعفاة الخدمات

 .الضريبة بهذه الخاصة والتشريعات األنظمة حسب آلخر وقت من
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21. In case of conflict or discrepancy between the Arabic 

and English version of these Terms & Conditions, the 

Arabic version shall prevail. 

 

 
22. The Participating Merchant acknowledges that he 

has read, understood and accepted the above 
mentioned SADAD OLP Terms and Conditions, and 
the other terms and conditions referenced therein. 

 

 لنص االنجليزي لهذه الشروط النص العربي وا بينفي حال االختالف  .21

 .واألحكام يسود النص العربي

 

 

 و اآلمن السداد خدمة وأحكام شروط على اطلع بأنه المشترك التاجر يقر .22

 األحكام و الشروط على وأطلع أعاله الواردة االنترنت عبر المباشر

 عليه ووافق وفهمها واألحكام الشروط هذه في إليها المشار االخرى

 

 

 

 

 

 

Banque Saudi Fransi 

 الفرنسي السعودي البنك

 

Participating Merchant 

 المشترك التاجر

Name       

       االسـم

Name       

       االسـم

Title       

       الوظيفة

 

Title       

       الوظيفة

 

Signature 

  الـتـوقـيـع

 

Signature 

  الـتـوقـيـع

 


