
الحمد لله وحده، والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده، وبعد:
يرس مرصف الراجحي أن يصدر هذه البطاقة وفقاً للضوابط الرشعية، وهي بطاقة برصيد ائتماين منخفض مقداره 
البطاقة بعمالت متعددة وهي (دوالر أمرييك، يورو، جنيه  (1 دوالر) واحد دوالر فقط تمكن حامليها من شحن 
إسرتليين، درهم إمارايت، ريال سعودي) واستخدامها يف السحب النقدي من مكائن الرصف اآليل، والحصول عىل 

السلع والخدمات المباحة رشعاً عن طريق أجهزة نقاط البيع والمتاجر اإللكرتونية.
للبطاقة، وبني  وتنظم رشوط وأحكام إصدار البطاقة من مرصف الراجحي العالقة بني مرصف الراجحي المصدرِ 

حامل البطاقة، وتن¹ عالقة يستطيع حامل البطاقة من خاللها الدفع بواسطة البطاقة لقابلها.
ويخضع التعامل بتلك البطاقة للرشوط واألحكام اآلتية:

الحساب الجاري  .1
يتعهد طالب البطاقة بفتح حساب جار لدى أي فرع من فروع المرصف.

الرسوم  .2
يتعهد حامل البطاقة بسداد جميع المصاريف والرسوم مقابل إصدار أو تجديد البطاقة، وللمرصف الحق يف   2/1
أو من حساب  المرصف،  لدى  البطاقة  لحامل  الجاري  الحساب  من  تلقائياً  والمصاريف  الرسوم  خصم هذه 

البطاقة، وهي:

  

* يحق للعميل بطاقة واحدة مجانية و سوف يتم احتساب 150 ريال رسوم إصدار و رسوم سنوية لكل بطاقة إضافية.

الرسوم السنوية للبطاقة (التجديد واإلصدار) ال تتجزأ وغري قابلة لالسرتداد، لكنها قابلة للتعديل فيما يستقبل.  2/2
(التجديد، واإلصدار)، ورسوم السحب  السنوية  البطاقة كالرسوم  المستحقة للمرصف عىل حامل  الرسوم  جميع   2/3
النقدي تخصم من الحساب الجاري لحامل البطاقة لدى المرصف أو من حساب البطاقة، ويحق للمرصف تعديل 
هذه الرسوم اليت قد تتغري من وقت آلخر مع إشعار حامل البطاقة بذلك كتابيا عىل عنوانه المسجل لدى المرصف أو 

عن طريق قنوات التواصل المعتمدة لدى المرصف خالل 30 يوماً قبل أن يصبح التعديل نافذاً.
تغيري رشوط وأحكام ورسوم البطاقة  .3

إنهاء  له  يحق  فإنه  البطاقة  أو رسوم  وأحكام  تغيريات عىل رشوط  أي  البطاقة عىل  يف حال عدم موافقة حامل 
حصل  فإن  المرصف،  قبل  من  المتاحة  الوسائل  بإحدى  التغيري  إلشعار  استالمه  من  يوما   14 خالل  االتفاقية 
االعرتاض خالل المدة المحددة فال يحق للمرصف أن يطالب حامَل البطاقة بأتعاب أو رسوم إال إذا استخدمها 

حاملها خالل فرتة االعرتاض.
تسديد االلزتامات وكشوف الحساب  .4

يقوم حامل البطاقة باالطالع عىل بيانات العمليات من خالل الموقع اإللكرتوين للمرصف، ويف حال وجود أي اعرتاض عىل   4/1 
أي عملية يقوم حامل البطاقة بإخطار مركز البطاقات خالل (30) يوماً ويتحمل حامل البطاقة رسوم االعرتاض الخاطئ بعد 

التأكد من عدم صحة االعرتاض.
األسعار  تجري حسب سياسة  البطاقة  الزتامات حامل  وتسديد  البطاقة  المستخدمة يف شحن  العمالت  أسعار رصف   4/2

الداخلية للمرصف.
يف حال قيام حامل البطاقة باستعمال البطاقة يف مشرتيات أو خدمات دولية وال يوجد رصيد كاِف يف محفظة العملة   4/3
فسيتم خصم المبلغ من العملة األساسية للبطاقة (الدوالر األمرييك) فقط مقابل رسم الخدمة عىل العمليات الدولية (1 

%) حسب الجدول التوضيحي أدناه، ويتحمل حامل البطاقة الفروق المرتتبة عىل اختالف أسعار الرصف بني العمالت.
جدول بياين يوضح عملية حساب رسم الخدمة عىل العمليات الدولية:

* يعترب هذا مثاال لتوضيح طريقة تحويل العملة وليس سعر الرصف الحقيقي.
يف حال قيام حامل البطاقة باستعمال البطاقة يف مشرتيات أو خدمات دولية عىل العمالت غري المتوفرة يف البطاقة   4/4
سيتم خصم المبلغ من العملة األساسية للبطاقة (الدوالر األمرييك) فقط مقابل رسم الخدمة عىل العمليات الدولية (2 
%) حسب الجدول التوضيحي أدناه، ويتحمل حامل البطاقة الفروق المرتتبة عىل اختالف أسعار الرصف بني العمالت.

4/5 يف حال قيام حامل البطاقة باستخدامها يف مشرتيات أو خدمات بالريال السعودي خارج السعودية أو بنك التاجر خارج 
عىل   %2 الدولية  العمليات  رسوم  احتساب  مع  السعودي  بالريال  البطاقة  حساب  من  الخصم  فسيتم  السعودية؛ 

المبلغ، ويتحمل حامل البطاقة الفروق المرتتبة عىل اختالف أسعار الرصف بني العمالت.
جدول بياين يوضح عملية حساب رسم الخدمة عىل العمليات الدولية:

* يعترب هذا مثاال لتوضيح طريقة تحويل العملة وليس سعر الرصف الحقيقي.
للمرصف أن يقوم تلقائياً بحسم االلزتامات المالية المرتتبة عىل حامل البطاقة كلها أو بعضها من أي حسابات   4/6
جارية أو استثمارية تخص حامل البطاقة أو أموال أو ودائع لديه تخص حامل البطاقة وذلك دونما حاجة إىل 
تنبيه أو إنذار ودون الرجوع إىل جهة رقابية أو قضائية، كما ال تقبل أي معارضة منه يف شأن إجراء هذا الحسم 

أياً كان سببها.
أو  البرشي  أو  الخطأ اآليل  البطاقة عن طريق  الترصف يف أي مبالغ تضاف إىل رصيد  البطاقة  ال يحق لحامل   4/7

التعّدي.

5. استخدام البطاقة:  
تستخدم هذه البطاقة يف السحب النقدي، ورشاء السلع والخدمات عرب المواقع االلكرتونية وعرب نقاط البيع   5/1
اليت تقبل بطاقات فزيا بإدخال الرقم الرسي، ويتعهد حامل البطاقة بعدم سحب أي مبالغ بالبطاقة من محالت 
خالف مكائن الرصاف اآليل، وعدم تنفيذ سحوبات نقدية (يدوية) من فروع البنوك بالبطاقة، كما يتعهد بعدم 
استخدامها يف تنفيذ مشرتيات أو خدمات محرمة رشعاً، ويف حال مخالفة ذلك فللمرصف الحق يف إلغاء البطاقة.
يلزتم حامل البطاقة بعدم إفشاء الرقم الرسي للبطاقة وأنه المسؤول الوحيد مسؤولية تامة ومبارشة عن   5/2

جميع العمليات اليت تتم باستخدام هذا الرقم حىت ولو تم إجراؤها من قبل طرف آخر.
يتحمل حامل البطاقة جميع االلزتامات المرتتبة عىل الرشاء عرب المواقع اإللكرتونية ويف حال طلب الموقع   5/3

لرمز األمان فيتم إرساله برسالة نصية عىل جوال حامل البطاقة المسجل لدى المرصف.

يحق لحامل البطاقة السحب نقداً بما ال يزيد عن (30 %) فقط من الحد االئتماين للبطاقة.  5/4

تقنية االتصال قريب المدى:  .6  
تتيح تقنية االتصال قريب المدى لحاميل بطاقات الراجحي االئتمانية استخدامها يف إجراء عمليات الرشاء عرب نقاط 
البيع بطريقة آمنة وبدون إدخال البطاقة أو الرقم الرسي، ضمن حد الدفع المحدد من قبل المرصف، حيث يقوم 
العميل بتمرير بطاقة الراجحي االئتمانية أمام الجهاز الخاص بذلك بدون إدخال البطاقة، ويتحمل العميل كامل 
مسؤولية العمليات اليت تتم من خاللها، كما يحق للمرصف تعديل حد الدفع بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات 

العالقة دون الحاجة إىل استيفاء موافقة العميل.
7. رصيد البطاقة:  

يتم اسرتداد رصيد البطاقة أو جزء منه عن طريق السحب النقدي عرب أجهزة الرصف اآليل فقط بالرسوم المشار 
إليها يف المادة (1/2).

التوقيع عىل البطاقة:  .8  
يتحمل  وال  باستخدامها،  لغريه  اإلذن  بعدم  يلزتم  كما  تسلمها،  فور  البطاقة  عىل  بالتوقيع  البطاقة  حامل  يلزتم 

المرصف أي مسؤولية عن أي أرضار أو نتائج ترتتب عىل عدم الزتام حامل البطاقة بذلك.
مدة الصالحية البطاقة:  .9  

مدة صالحية البطاقة 5 سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة.
تجديد البطاقة:  .10  

يحددها  اليت  الرشوط  وفق  لمدة مماثلة  وذلك   (9) المادة  كما يف  انتهاء مدتها  عند  تلقائياً  البطاقة  تجديد  يتم 
المرصف.

خصم رسوم البطاقة:  .11  
يتم خصم الرسوم السنوية للبطاقة عند إصدارها ألول مرة، ثم يف نفس التاريخ يف كل سنة خالل مدة الصالحية، 

وأيضاً عند إعادة إصدارها وذلك من حساب البطاقة، أو من الحساب الجاري لحامل البطاقة لدى المرصف.

إلغاء البطاقة:  .12  
حامل البطاقة له الحق يف طلب إلغائها خالل 10 أيام من استالمها وال يحق للمرصف ُمطالبته بأي رسم أو   12/1

عمولة خالل هذه الفرتة ما لم يقم بتفعيل البطاقة.
لحامل البطاقة الحق يف طلب إلغائها بموجب إخطار خطي منه للمرصف قبل موعد خصم الرسوم ب (45) يوماً   12/2
عىل األقل، ويعترب طلب اإللغاء من جانب حامل البطاقة يف مثل هذه الحالة إخطاراً بفسخ االتفاقية من جانب واحد 

وذلك دون المساس بحق المرصف يف معارضة الفسخ أو بحقوقه اليت ترتتب بسبب الفسخ من جانب واحد.
للمرصف الحق يف إلغاء البطاقة قبل نهاية مدتها األصلية أو المجددة يف حال مخالفة حامل البطاقة لهذه   12/3

الرشوط واألحكام، أو لسوء االستخدام، أو لغري ذلك من األسباب المقتضية.
يرتتب عىل اإللغاء يف الحالني (2/12) و (3/12) أعاله حلول جميع المبالغ غري المسددة وااللزتامات للمرصف   12/4
عىل  المرتتبة  أو  لها،  بديل  إصدار  أو  إصدارها،  إعادة  أو  تجديدها،  أو  البطاقة،  إصدار  عن  المستحقة  سواء 
استخدامها، بحيث تكون كلها مستحقة وواجبة الدفع فوراً ويتعهد حامل البطاقة ويلزتم بسدادها فوراً دفعة 
واحدة، ويقر بحق المرصف يف خصمها من حساب أي بطاقة أخرى أو من الحساب الجاري أو أي من حسابات 
حامل البطاقة األخرى، أو بقيدها عىل أي من هذه الحسابات وإن أدى ذلك إىل انكشاف الحساب، ويتحمل 

حامل البطاقة وحده ما يرتتب عىل ذلك من آثار.

فقدان البطاقة:  .13  
يلزتم حامل البطاقة يف حال فقدها أو رسقتها بإبالغ مركز البطاقات داخل المملكة العربية السعودية عىل الهاتف 
الرقم  ذي  الفاكس  أو   ،(00966920003344) الرقم  ذي  الهاتف  عىل  خارجها  من  أو   ،(920003344) الرقم  ذي 
(0096614600705)، أو إبالغ أي مركز لرشكة فزيا يف أي بنك يف الخارج، ويف كال الحالتني يلزتم حامل البطاقة باإلبالغ 
كتابة إىل مركز بطاقات الراجحي، ويقر حامل البطاقة بتحمله دون المرصف كامل المسئولية (المبالغ واألرضار) 
المرتتبة من حني فقد البطاقة إىل ساعة اإلبالغ يف التعامالت داخل المملكة وخارجها ويقر حامل البطاقة أن أي 
تعويض يدفعه المرصف وفقا لتقديره ومن تلقاء نفسه لن يتعدى بأي حال من األحوال الحدð االئتماين المتبقي يف 

البطاقة وقت فقدانها.
مسؤولية المرصف:  .14  

ال يتحمل المرصف أي مسؤولية أو الزتام تجاه الغري عند قيام حامل البطاقة باستخدام بطاقته يف الحصول عىل 
بضائع أو خدمات بموجب بطاقته عند اختالف مواصفات البضائع أو المشرتيات عما جرى به التعاقد بني حامل 
البطاقة  اآليل، ولحامل  النقدي من خالل مكائن الرصاف  السحب  البطاقة وقابلها، وكذا استخدامها يف عمليات 
الحسم من رصيدها  البطاقة طلب وقف  العملية، وال يحق لحامل  للتأكد من صحة  تقديم اعرتاض «مطالبة» 
األخرى  الجهات  المرصف مسؤولية رفض  يتحمل  آخر كما ال  أو ألي سبب  البضاعة  اختالف مواصفات  بسبب 
لقبول البطاقة أو يف حال وجود خلل يف أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الرصاف اآليل وال يعترب طرفاً يف أي عالقة يرتبط 

بها حامل البطاقة مع الغري بموجب البطاقة.
تعديل الرشوط والرسوم:  .15  

النقص أو اإلضافة أو الحذف بما ال يتعارض مع  بالزيادة أو  للمرصف الحق يف تعديل الرشوط أو الرسوم سواء 
أحكام الرشيعة اإلسالمية، وبما ال يخل بحقوق حامل البطاقة المكتسبة بهذا االتفاق خالل مدة صالحية البطاقة، 
ومع مراعاة ما تقتضيه األنظمة المعمول بها بشأن اإلبالغ واإلعالن عن تعديل الرشوط، وللمرصف وقف استخدام 
البطاقة أو تجميدها إذا رأى -وفق تقديره- أن ذلك رضوري لحماية حامل البطاقة أو المرصف، وله رفع الوقف أو 

التجميد عند زوال األسباب الداعية لذلك.
يقر حامل البطاقة باآليت:  .16  

أن  البطاقة  لحامل  يمكن  فال  وعليه  حسابها،  يف  دائن  رصيد  وجود  عىل  متوقف  البطاقة  استخدام  إن   16/1
يستخدمها يف السحب النقدي أو رشاء السلع والخدمات ما لم يكن يف البطاقة ما يلزم من رصيد، وال يحق 
لحامل البطاقة تجاوز رصيدها، ويلزتم حامل البطاقة أن يرد حاًال للمرصف ما يتم قيده من تجاوز عىل الرصيد، 
وللمرصف حق إلغاء البطاقة حال حدوث التجاوز أو بعده، وأن حامل البطاقة يتحمل أي مسؤولية ترتتب بسبب 

استخدامه البطاقة األصلية أو اإلضافية بما يخالف أحكام هذا البند.
النقد  أو  الخدمات  أو  السلع  يعادل قيمة  بما  الحسم من رصيدها  البطاقة-  أن للمرصف -حال استخدام   16/2
المسحوب عىل الرصيد كل مرة، وال يتحمل المرصف أي مسؤولية إذا استحال سداد قيمة السلعة أو الخدمة 

بسبب نقصان رصيد البطاقة أو رفض قبولها من نقاط البيع.
أن جميع المعلومات والبيانات الشخصية كاملة وصحيحة، ويلزتم بإبالغ المرصف بأي تغيري يف تفاصيل بيانات   16/3
االتصال به، ويشمل هذا التغيري يف العنوان الحايل، وأرقام الهواتف، ورقم الجوال، والربيد اإللكرتوين (إن وجد)، 
وإن عدم الكشف عن أي تغيري سوف يؤدي إليقاف البطاقة، ويقر حامل البطاقة أن إخطاره بواسطة المرصف 

عىل أي من بياناته المحفوظة لدى المرصف يعّد نظامياً وحاصًال بحكم النظام.
بمجرد توقيع حامل البطاقة عىل هذه الرشوط واألحكام، أو بتسلمه نسخة منها وتفعيله للبطاقة فإنه يكون   16/4
بذلك مقراً باطالعه عىل جميع الرشوط واألحكام المذكورة أعاله، وقد قبل بها كما هي، كما يلزتم بالتقيد بها.

إن تفعيلك للبطاقة يعين بأنك قد استلمتها، وأنك قد وافقت عىل رشوط وأحكام البطاقة.  16/5

الرضائب:  .17  
تكون الرسوم المحددة خالية من رضيبة القيمة المضافة المطبقة وأية رضيبة غري مبارشة أخرى، تكون مستحقة.  17/1

تسدد الرضائب غري المبارشة وفقا لألحكام الواردة يف نظام رضيبة القيمة المضافة والترشيعات األخرى اليت قد   17/2
تنطبق من وقت آلخر.

الزمنية  الجداول  إطار  يف  الطرفني  باتفاق  المضافة  القيمة  رضيبة  مدخل  حساب  بشأن  ينشأ  نزاع  أي  حل  يتم   17/3
المنصوص عليها يف نظام رضيبة القيمة المضافة ذي الصلة.

ال يكون مرصف الراجحي مسؤوال عن أية فوائد أو غرامات مستحقة عىل المورد بسبب تخلف أي منهما عن سداد   17/4
الرضيبة أو عكس قيد الرضيبة المسددة عن دفعات تجاوز سدادها الجدول الزمين المحدد يف نظام رضيبة القيمة 

المضافة ذي الصلة.

المبلغ المستحق
111.1 دوالراً

مبلغ العملية

100 يورو

المبلغ بالدوالر األمرييك

110

رسم الخدمة عىل العمليات الدولية

110 *1 % = 1.10 دوالر

سعر التحويل إىل الدوالر األمرييك

1.10 دوالر

المبلغ المستحق
77.52 دوالراً

مبلغ العملية

100 دوالر كندي

المبلغ بالدوالر األمرييك
76 دوالراً

رسم الخدمة عىل العمليات الدولية

1.52 =2%* 76

سعر التحويل إىل الدوالر األمرييك
0.76 دوالراً

الخدمة
رسوم إصدار البطاقة األساسية

الرسوم السنوية للبطاقة األساسية
إصدار بديل

رسم االعرتاض الخاطئ
سحب نقدي من رصاف الراجحي

سحب نقدي من رصافات البنوك األخرى الداخلية
سحب نقدي من رصافات البنوك األخرى الدولية

(بعمالت غري الريال السعودي)
رسوم السحب النقدي من أجهزة الرصاف بإحدى عمالت البطاقة 

عند عدم توفر رصيد كاٍف (يتم خصمها من محفظة الدوالر األمرييك)
رسوم السحب النقدي من أجهزة الرصاف بعمالت أخرى

(تخصم من محفظة الدوالر األمرييك)
رسوم المشرتيات عىل العمليات بإحدى عمالت البطاقة إذا لم يتوفر
الرصيد الكايف من العملة (يتم خصمها من محفظة الدوالر األمرييك)

رسوم المشرتيات عىل العمليات يف حال إجراء عملية بعملة غري متوفرة
يف البطاقة (يتم خصمها من محفظة الدوالر األمرييك)

رسوم إضافة عملة جديدة عىل البطاقة

الرسوم (ريال)
مجاناً

150 ريال
50 ريال
50 ريال
28 ريال
42 ريال

50 درهم /10 جنيه إسرتليين  
 11 يورو/ 13 دوالر أمرييك

13 دوالر أمرييك
+ 1% من قيمة العملية

13 دوالر أمرييك
+ 2% من قيمة العملية

1 % من قيمة العملية

2 % من قيمة العملية

25 ريال

رشوط وأحكام إصدار بطاقة “سفر بلس” منخفضة الرصيد 

• Safeguard your PIN and do not write it on your card or share it with anyone
• Avoid sharing card information through WhatsApp messages, e-mails, or any social media.
• Avoid sharing the OTP verification code sent to your mobile with anyone, as the bank will not ask the 

customer to share the verification code.
• Please alert the bank of any changes in your mailing address or telephone number
• To ensure getting transactions alerts via text messages and benefit from banking services, please add your 

mobile number through alrajhi ATM and activate the electronic services through one of the branches of 
the bank

• In case of loss or inquiries, please call us on 920003344 or +966114603333 

• االحتفاظ بالرقم الرسي الخاص بك وعدم تدوينه عىل بطاقتك أو مشاركته مع أي شخص آخر
• تجنب مشاركة معلومات البطاقة من خالل رسائل الواتس اب او الربيد االلكرتوين او أي من وسائل التواصل االجتماعي

• تجنب مشاركة رمز التحقق OTP المرسل اىل رقم جوالك مع أي شخص، فالمرصف لن يطلب من العميل مشاركة رمز التحقق المرسل.
• الرجاء إبالغ المرصف بشأن أي تغيريات تطرأ عىل عنوانك الربيدي أو رقم هاتفك

• لضمان الحصول عىل تنبيهات بخصوص العمليات عرب رسائل نصية  برجاء إضافة رقم جوالك من خالل بطاقة الرصاف اآليل الخاصة بمرصف الراجحي 
وتفعيل الخدمات اإللكرتونية من خالل أي من فروع المرصف

• يف حالة فقدان البطاقة أو وجود أي استفسارات، برجاء االتصال بنا عىل:  920003344 أو 966114603333+

رشكة الراجحي المرصفية لالستثمار، نوع الكيان: مرصف / مؤسسة مالية، رشكة سعودية مساهمة برأس مال: 40,000,000,000.00
رقم السجل التجاري: 1010000096، صندوق بريد: 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية، هاتف: 2116000 11 966+، العنوان 
الوطين: رشكة الراجحي المرصفية لالستثمار، 8467 طريق الملك فهد-حي المروج، وحدة رقم (1)، الرياض، 12263 – 2743 ، الموقع 
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