
تواصل مع مدير حسابك او اتصل ب 909

"صاين" تختصر المسافات توقيع
رقمي معتمد  بأمان وموثوقية
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سهولة أكبر تكلفة أقل وقت أقل more easeless costless time

contact your account manager or call 909

shortening distances
with “Sayen” your safe
and trusted digital signature



digital signature service (Sayen)
Governmental entities and private corporations are 
increasingly digitizing their operations by establishing 
digital platforms that enhance their customers’ 
experiences. However, keeping up with this transformation 
requires e�ective and safe solutions. With our new service, 
Sayen, enterprises can manage documents and certificates 
workflow through safe digital signatures that ensures 
privacy, as well as data and approval authenticity.

Even more, our service is licensed by the Communication 
and Information Technology Commission (CITC) as a Public 
Key Infrastructure (PKI) that o�ers its customers Digital 
Trust Services (DTS).

why are we the best option? 
▪ an easy digital signature platform for sending, viewing,
 signing, and returning e-documents
▪  flexible workflow and bulk signing features
▪  document template creation and design
▪  ability to integrate with customers’ business
 applications via APIs
▪  visible signature options
▪  stc cloud-based solution, requiring neither software
 nor hardware
▪  documents can be shared, viewed, and signed on any
 device, anywhere, anytime, and in the way that suits a
 given approval process
▪  legally compliant with and binding by Saudi Law
▪  hosted and operated in KSA
▪  prevent fraud and limit business risk
▪  reduce cost and deliver fast ROI
▪  flexible packages that meet di�erent business needs

what are the
benefits of
choosing

Sayen?

easy 
communication

faster communication

higher productivity

save time

highest security standards 
to save documents

safety and 
trust

share documents 
and agreements

sign documents and 
certificates remotely and 

e�ortlessly

خدمة التوقيع الرقمي (صاين) 
تتجه الجهات الحكومية و المنشآت الخاصة لرقمنة أعمالها وإنشاء منصات ر
قمية تساهم في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعمالئها مما يستدعي حلول 
فعالة وآمنة لمواكبة هذا التحول. فمن خالل خدمة "صاين" الجديدة، يمكن 
للمنشآت إدارة سير عمل الوثائق والعقود من خالل التوقيع الرقمي بطريقة 

آمنة تضمن خصوصية وصحة البيانات والموافقات

عالوة على ذلك، فان خدمة التوقيع الرقمي هذه مرخصة من هيئة 
االتصاالت CITC ومعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمزود 

لخدمات التصديق الرقمي.

لماذا نحن خيارك األفضل؟
منصة سهلة للتوقيع الرقمي إلرسال المستندات اإللكترونية وعرضها  ▪

وتوقيعها وإعادتها  
سير عمل مرن وإنشاء تواقيع رقمية متعددة  ▪

إنشاء نموذج المستند والتصميم  ▪
القدرة على االندماج مع تطبيقات االعمال عبر واجهات التطبيقات  ▪

  البرمجية
خيارات التوقيع المرئية  ▪

حلول تستند على الحوسبة السحابية، دون الحاجة لمعدات تقنية  ▪
أو برمجية  

يمكن مشاركة المستندات وعرضها وتوقيعها على أي جهاز في  ▪
أي مكان وأي وقت بطريقة تناسب أي اجراء او موافقة  

متوافق مع قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية  ▪
االستضافة والتشغيل في المملكة العربية السعودية  ▪

منع االحتيال وتقليل مخاطر األعمال  ▪
تساهم الخدمة في خفض التكاليف بشكل كبير  ▪
باقات مرنة مناسبة لكافة االحتياجات المختلفة  ▪

 

ما فوائدها
للمنشآت؟

سهولة التواصل

تواصل أسرع

إنتاجية أكبر

وقت أقل

توفير أعلى 
معايير 

األمان لحفظ 
المستندات

أمان وموثوقية

مشاركة الملفات 
واالتفاقيات

توقيع الملفات 
واالتفاقيات عن بعد


