
welcome to qitaf business

مرحبا بكم في برنامج قطاف أعمال

qitaf business enrollment formاستمارة التسجيل في برنامج قطاف أعمال 
رقم السجل التجاري:

البريد االلكتروني للشركة:
رقم الجوال للشركة:

اسم المفوض من الشركة:
رقم اتصال مفوض الشركة (جوال)

* الرقم المخول الستبدال النقاط
STC. يجب ان يكون رقم*

*مسجل تحت هوية الشركة.

البريد االلكتروني لمفوض الشركة:

company ID:
company email ID:
al jawal number of the company:
company admin name:
company admin contact number (mobile):
*only authorized Number to redeem points.
*your admin number must be STC number.
*registered under same company ID.

company admin email:

City:

preferred language of communication:
preferred channel of communication:

 english       arabic

 sms       email 

I         

hereby confirm that the information stated above is o�cial and

that 

has been appointed as company admin for Qitaf Business.

 

please note that all fields given above are mandatory.
please provide a copy of cr.

company stamp
(please put company stamp here after you print the form)

at stc we believe in providing only the best experience to our customers, 
and for us, you come first. qitaf business has specifically been designed 
with you in mind and o�ers a unique experience where you can easily earn 
points on your paid bill and then redeem those points against exciting 
products and services.

we thank you for your patronage and welcome you to qitaf business...your 
world of endless rewards!

to enable qitaf business program enrollment and redemption, 
please follow these steps:
step 1: fill out the form shown below and print. please make sure 
 the form is printed on your company letter head. 

step 2: once the form is printed and completed, please email it to: 
 qita�usiness@stc.com.sa
 
the form must carry your signature and o�cial company stamp. 

في stc نؤمن بتقديم أفضل التجارب والخدمات لعمالئنا حيث أن العميل بالنسبة لنا يأتي أوًال. 
ومن هنا تم تصميم برنامج "قطاف أعمال" خصيصاً لكم حيث ُيمك�ُنك�م من اكتساب نقاط 

قطاف واستبدالها بخدمات ومنتجات مميزة تلبي احتياجكم

نشكركم على انضمامكم ونرحب بكم في برنامج قطاف أعمال ...
عالمك من المكافآت التي ال تنتهي!

إلتمام عملية التسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1 - امأل البيانات المطلوبة أدناه.

الخطوة 2 - قم بطباعة االستمارة على مطبوعات الشركة الرسمية وارسالها للبريد  اإللكتروني 
Qitafbusiness@stc.com.sa :التالي

يجب أن يحوي النموذج على توقيع صاحب الصالحية و ختم المنشأة الرسمي..

التوقيع

االسم

المنصب

الجوال

الهاتف الثابت 

البريد اإللكتروني

مالحظة جميع الحقول المذكورة أعاله إلزامية. يرجى تقديم صورة السجل 
التجاري للشركة. 

ثم ارسالها على البريد اإللكتروني ادناه:
Qita�usiness@stc.com.sa

مالحظة : يرجى االنتباه أن عضوية قطاف أعمال يتم معالجتها في خالل 
48-24 ساعة وسوف تصلك رسالة تأكيد التسجيل على جوالك.

شكرا!
في حال وجود أي استفسار , نأمل التواصل معنا من خالل الرقم 909

ختم الشركة
(يرجى وضع ختم الشركة هنا بعد طباعة االستمارة)

اقر بصحة المعلومات الواردة أعاله و تفويض السيد 

ونقاط برنامج قطاف اعمال وصرفها.

اللغة المفضلة:
وسيلة التواصل المفضلة:

المدينة

أنا/ 

بإدارة برنامج

االنجليزية العربية
البريد االلكتروني رسائل نصية

signature 

name

designation

mobile no.

landline no.

email

once the form is printed and completed, simply email it to:
qitafbusiness@stc.com.sa

kindly note that your qitaf business enrollment shall be 
processed within 24 - 48 hours and you shall receive a welcome 
sms / email upon confirmation. 
thank you.  
In case of any issues/queries please call 909


