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Values that take your
business forward…

قي ٌم ترتقي
ّ
...بأعمالكم

With an impeccable reputation that can be traced back to over
half a century, Al Rajhi Bank has earned loyalty and respect, establishing us as a leading regional financial institution.

 مما،اقتــرن اســـم مصــــرف الراجحــــي بالوالء واالحترام منذ أكثر من نصف قرن

Driven by our extensive international network of correspondent banks and comprehensive reach within the Kingdom,
we offer a full suite of Shariah compliant corporate solutions
across the banking spectrum.

 وقدرته على، وبانتشاره الواسع محليًا وعالميًا،ويتميز المصرف بشموليته

Corporate banking solutions are built with your business in
mind, our team of experts have a passion to win and constantly
strive to provide you with innovative and cutting edge solutions
customized to your exact requirements.

،إن مجموعة الشركات في المصرف تتفهم طبيعة عملكم مهما اختلف نوعه

We offer a full suite of corporate banking solutions in the areas of:

مصرف الراجحي يقدم لكم مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للشركات

■ Global Trade Finance

.وضعه في مكانة مرموقة كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة

تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية التي تحتاجها
.الشركات والتي تتوافق مع أحكام الشريعة

، والفعالة، الفريدة،وتؤمن لكم فريقًا متخصصًا في ابتكار الحلول النوعية
.سيكون حريصًا دوما على التفوق في تلبية متطلباتكم

:في المجاالت التالية
		 ■ تمويل التجارة العالمية

■ Cash Management

		 ■ إدارة النقد

■ Corporate Finance

		 ■ تمويل الشركات

Talk to us and explore how we can take your business forward…

تواصلوا معنا واكتشفوا كيف يمكننا إثراء خبراتكم والمساهمة في االرتقاء
...بها إلى األفضل

إدارة النقد
Cash Management

Cash Management
Our Cash Management Service has the fastest year on year growth

إدارة النقد
.%100 تتميز خدمة إدارة النقد في مصرفنا بأسرع معدل نمو سنوي بنسبة

rate of 100%.
Al Rajhi Cash Management Services is designed to help you man-

وضعنا في مصرف الراجحي خدمة إدارة النقد لمساعدتكم على إدارة

age and optimize your cash flows and working capital, providing

 مما،ما تملكون من تدفقات نقدية ورؤوس أموال وعلى تسهيلها لكم

you with the time and means to concentrate on other areas of

يمنحكم الوقت واإلمكانيات لالهتمام والتركيز على أنشطة أخرى خاصة

your business.

.بأعمالكم

Our Cash Management division is constantly updated with the

فالقسم الخاص بإدارة النقد يقوم على مدار الساعة بمواكبة أحدث

latest trends and changes in the financial industry; hence we are

 مما يتيح لنا الفرصة،التغيرات والتوجهات التي تطرأ على الصناعة المالية

able to continually offer you the latest, most innovative products

.بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وأكثرها حداثة وابتكارًا

and services. And what’s more, our innovative Cash Management
Services grant you the convenience of organizing and monitoring

 تمنحكم خدمتنا المبتكرة في إدارة النقد اإلمكانية في تنظيم،إلى ذلك

your company’s cash position at anytime and from anywhere, en-

 وهذه اإلمكانية.وضع شركاتكم المالي ومراقبته أينما كنتم ومتى أردتم

suring efficient management of your cash flow and liquidity.

.تؤمن لكم إدارة فعالة لما تملكون من سيولة

We ensure you get the priority you deserve in every aspect of our

إن خدمة إدارة النقد ال تكسبكم الوقت فحسب بل توفر عليكم المال

service; therefore our Cash Management Services not only help

، إضافة إلى المناخ اآلمن للحفاظ على سرية معلوماتكم العملية،والجهد

save your time, money and effort, but also provide you with a se-

 بأنـكم تستحقـون األولـويــة في مختلف أوجه، عمالئنـــا الكــرام،إيمـانــًا منــا

cured environment for your business information. You can rest as-

 يمكنـكم اآلن االطمئنــان إلـى سـريـة معلــومـاتكـم ألننــا.خدمتنـــا المميــزة

sured that your financial information is safe as we employ the latest

نستخدم أحدث طرق التشفير ونلتزم بصرامة بكل الممارسات المتعلقة

encryption methods and adhere to the strictest security practices.
To find out more and to discuss your individual requirements, talk
to our team of experts.
Riyadh

: 01-279 8262

.بشروط األمن والسالمة
إذا أردتم التزود بمعلومات إضافية ما عليكم سوى القيام بجولة على القسم
المخصص لمنتجاتنا أو طرح متطلباتكم ومناقشتها مع فريق خبرائنا
01-2798262 :الرياض

: 02-650 9999 Ext: 2155

2155 :  تحويلة02-6509999 : جدة

Dammam: 03-809 5534 Ext: 500

500 :  تحويلة03-8095534 : الدمام

Jeddah

المـــبـاشــر للــشـركـــات
Al Mubasher e-Corporate

Al Mubasher e-Corporate

المــبـاشــر للـشـركــات

“Al Mubasher e-Corporate" is an online service designed for corporate cus-

 هي خدمة مصرفية على االنترنت مصممة للعمالء من الشركات،»«المباشر للشركات

tomers to perform banking transactions through the Internet. Customers

 حيث تتيح هذه الخدمة للعمالء إجراء،ألجراء المعامالت المصرفية عبر االنترنت

can conduct their banking transactions easily and safely, 24 hours a day,

.معامالتهم المصرفية بسهولة وأمان عالي في أي وقت ومن أي مكان

from any location.
Features and Benefits
■■ Company user management through the administrator tool
■■ Create a number of users with a range of privileges
■■ Three levels of authorization for financial transactions (initiation,

الخصائص والفوائد
■ ■الدخول كمستخدم رئيسي للنظام
■ ■إنشاء عدد من المستخدمين مع تحديد الصالحيات
) تعميد، تدقيق،■ ■ثالثة مستويات لتنفيذ العمليات المالية ( إنشاء

validation and authorization)
The ”Al Mubasher e-Corporate” service allows for the following operations:
Current Account
■■

Obtain statements of accounts with the ability to save them on your PC

■■ Point of Sale’s statements
■■ Request or stop cheques
Credit Cards
■■ Get statements
■■ Perform advanced payments

:تتيح لك خدمة «المباشر للشركات» إجراء المعامالت التالية
الحساب الجاري
■ ■كشف الحساب الجاري مع إمكانية حفظه على جهاز الكومبيوتر الخاص بك
■ ■كشف حساب نقاط البيع
إيقاف الشيكات/■ ■طلب
بطاقات اإلئتمان
■ ■كشف الحساب
■ ■الدفع المقدم

Increase your credit limit

■ ■زيادة الحد االئتماني

■■ Activate or stop your card

 إيقاف البطاقة/■ ■تفعيل

■■

Transfers
■■ Between the company’s own accounts within Al Rajhi Bank
■■ To beneficiaries with Al Rajhi Bank accounts
■■ To beneficiaries with accounts at local banks
■■ To beneficiaries with international banks
■■ Foreign exchange rates
■■ Standing order
■■

Add beneficiaries

Payments
■■ Make utility payments (Water, SCECO, AlJawal, Mobily, Marafeq)
■■ Government payments (Visa fees, Expatriates ,Traffic payments)
■■ Aramco payments
Cash Management
■■ Automated fund and cash transfer between your defined accounts
■■ Maintain set target balance in subsidiary accounts
■■ View reports that cover all transactions performed in your accounts
Investment
The possibility of participating, registering, transfering, and selling investment funds

التحويل
■ ■بين حساباتك في مصرف الراجحي
■ ■إلى مستفيد في مصرف الراجحي
■ ■إلى مستفيد في بنك آخر داخل المملكة
■ ■إلى مستفيد في بنك خارج المملكة
■ ■أسعار صرف العمالت األجنبية
■ ■األوامر المستديمة
■ ■إضافة مستفيدين
السداد
) مرافق، موبايلي، االتصاالت، الكهرباء،■ ■سداد فواتير الخدمات (الماء
) المرور، التأشيرات،■ ■سداد الرسوم الحكومية ( الجوازات
■ ■سداد أرامكو
إدارة النقد
■ ■إيداع وسحب نقدي بين حساباتك المحددة
■ ■الحفاظ على أرصدة الحسابات الفرعية كما هو محدد
■ ■إعداد عدة تقارير تغطي جميع معامالت حساباتك
الصندوق االستثماري
إمكانية االشتراك والتسجيل والتحويل وبيع صناديق االستثمار

Payroll

الرواتب

Using “Al mubasher e-Corporate” you can pay your employees’ salaries

، أن تــدفــع رواتــب موظفيــك بسهولة،»يمكنك باستخـــدام «المبـــاشـــر للشـركــات

easily and safely by either depositing directly into their accounts with Al

وأمــان ســواء مباشـرة في حساباتهـم لدى مصـرف الراجحـي أو لـدى أي من البنـوك

Rajhi Bank or to any local bank. Our Payroll services are cost and time ef-

،» ويتم مباشرة تحويل وإيداع رواتب الموظفين من خالل «المباشر للشـركات،المحلية

fective, minimizing the need for physical cheques. Employees’ salaries can

 إذ تقلل الحاجة إلى، خدمة فعالة من حيث التكلفة والوقت،وتعتبر خدمة الرواتب

be credited and transferred using ”Al Mubasher e-Corporate”.
Payroll Cards

. استخدام الشيكات
بطاقات الرواتب

The Payroll Card is designed to handle all of your payroll requirements

 إنها مناسبة،تم تصميم بطاقة الرواتب لتلبي كافة احتياجات الرواتب الخاصة بك

and is especially suitable for companies with large volumes of payroll pay-

 سيقوم مصرف الراجحي، التي تقوم بإجراءات دفع مبالغ كبيرة من الرواتب،للشركات

ments. Al Rajhi Bank can issue Payroll Cards to your employees without

 ويمكن إيداع،بإصدار بطاقات رواتب لموظفيك دون الحاجة لفتح حسابات جارية لهم

the need to open personal current accounts. The salary can be reloaded

 وبعد إيداع الرواتب،»الرواتب وإدارة عملية اإليداع بواسطة خدمة «المباشر للشـركات

monthly and drawn by the employees using their Al Rajhi Bank ATM cards.

سيتمكن الموظفين من السحب والدفع عبر أجهزة الصراف اآللي الخاصة بمصرف

Payroll Cards can be loaded and managed using ”Al Mubasher e-Corpo-

.الراجحي

rate”.
Direct Debit

الحسم المباشر

Is an online service that allows quick and easy collection of regular pay-

 تسمح بتحصيل الدفعات المنتظمة لخدمة،هي خدمة الكترونية سهلة وسريعة

ments for a service or product to be sold in installments from the client,

مقدمة أو سلعة تباع بالتقسيط من دون حاجة العميل الى زيارة الفرع لدفع المبلغ

without having to visit the branch to pay the money owed; and the process

 وتتم عملية الحسم المباشر من حساب العميل مباشرة عن طريق،المستحق

of direct debit from the client’s account happen immediately using the "Al

.»«المباشر للشـركات

Mubasher e-Corporate ".
Dividend Distribution

توزيع األرباح

Our Dividend Distribution team is proficient in coordinating your pay-

 فقد صمم نظام خدمة توزيع االرباح،ألن فريقنا للعمليات المصرفية شريكك المثالي

ments and organizing the distribution of dividends in ways like internal

.»ليساعدك في توزيع األرباح على حملة األسهم عن طريق «المباشر للشركات

transfer, SARIE, cheques and branch counters.
Positive Paycheque

الشيكات المعرفة

Is a service that is controlled via cheques issued by you, where the benefi-

 حيث لن يستطيع،هي خدمة يتم التحكم بها من خالل الشيكات المصدرة من قبلك

ciary will not be able to cash the cheque until it is authorized and defined

.»المستفيد صرف الشيك حتى يتم تعريفه من قبلك عبر «المباشر للشركات

by you through "Al Mubasher e-Corporate".
Alerts
Is a service where you receive SMS messages via your mobile phone for
transactions that concern the facility's accounts.
Token Devices

رسائل التنبيه
هي خدمة يتم خاللها إستالم الرسائل النصية القصيرة عبر هاتفك النقال وذلك
.بالعمليات التي تتم على حسابات المنشأة
أجهزة التشفير

Token Devices use sophisticated encryptions to ensure that all transac-

يتم استخدام أجهزة تشفير متطورة لضمان أن جميع المعامالت عبر خدمة «المباشر

tions made through "Al Mubasher e-Corporate" are completely safe and

. للشـركات» تتم بأمان عالي وتام

secure.

How to Subscribe

كيفية األشتراك

It is very easy to apply. To find out more about our efficient service, please

.يمكنك التسجيل في الخدمة عن طريق تعبئة الطلب وإرساله مع الوثائق المطلوبة

contact your Relationship Manager or you can reach us in the following

:  الرجاء التواصل معنا عبر،ولمزيد من المعلومات

ways:
■■ Toll free : 800 122 8888
■■ E-mail

: ecorporate@alrajhibank.com.sa

■■ Riyadh – Head Office – Akaria 3, Gate 13 – Ground Floor, office no. 103

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني
ecorporate@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني
103  – الدور االرضي مكتب13 ■ ■الرياض – االدارة العامة – العقارية الثالثة بوابة

تحويل الرواتب
Payroll

تحويل الرواتب

Payroll
Al Rajhi Payroll Service is a perfect solution to organizing and man-

 وتهدف إلى مساعدتك،ألن خدماتنا المصرفية تعمل معك كشريك في أعمالك

aging all your key payroll requirements with ease. Particularly for

 لصرف، وسهلة، عملنا على إنشاء خدمة مبسطة، لذا،في إدارتها بكفاءة أكبر

organizations that process large volumes of payroll payments (with

ّ
تمكنك من التحكم بكشوف المرتبات والمدفوعات الخاصة بك بكل
الرواتب

monthly salaries of employees over SR 2,500).

 خدمة الرواتب من مصرف الراجحي مصممة للتعامل مع جميع.سهولة

It is a simplified service that helps you deal with the complexities of

 وهي تناسب الشركات.المتطلبات الرئيسة لكشوف الرواتب لعمالء الشركات

paying your staff and complying with HM Revenue & Customs. Plus,

التي تقوم بدفع مبالغ كبيرة للرواتب (للموظفين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا

you can choose a platform that is not just flexible and cost-effective,

 إن خدمتنا للرواتب تتميز بالفعالية العالية من حيث.) ريال2500 أكثر من

but also reduces the burden of distressing administrative tasks.

. وتقلل الحاجة الفعلية إلى استخدام الشيكات إلى أدنى حد،التكلفة والوقت

Features and Benefits
■■ Automated salary transfer
■■ Dedicated Internet based portal
■■ Automated data exchange
■■ Online employee account opening
■■ Electronic transmission files' verification
■■ Savings in time and money spent on monthly reconciliation
■■ Reliable feedback reports/reconciliation
■■ Internal and local bank transfers
■■ Saving in the cost of system upgrades to maintain employee

الخصائص والفوائد
■ ■تحويل الراتب آليًا
■ ■تخصيص بوابة على شبكة اإلنترنت
■ ■تبادل بيانات آلي
■ ■فتح حساب للموظفين عن طريق اإلنترنت
■ ■التحقق إلكترونيًا من الملفات المرسلة
■ ■توفير الوقت والمال المبذول شهريًا في تسوية المدفوعات
 تسوية موثوق بها/■ ■الحصول على تقارير
■ ■تحويل بين الحسابات أو البنوك المحلية
■ ■توفير كلفة تحديث بيانات الموظفين ومواعيد كشوف الرواتب

records and Payroll dates
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ An account with Al Rajhi Bank
■■ Service agreement *

■ ■حساب لدى مصرف الراجحي
* ■ ■إتفاقية الخدمة
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : البريد اإللكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

* Terms and conditions apply

الفـــــــــــــــــــروع

* تطبق األحكام والشروط

بطـاقات الـرواتب
Payroll Cards

Payroll Cards

بطاقات الرواتب

Al Rajhi Bank's Transactional Banking Services act as your business

ألن خدماتنا المصرفية تعمل معك كشريك في أعمالك وتهدف إلى مساعدتك

partner by assisting you in managing your business more efficiently.

 عملنا على إنشاء خدمة مبسطة وسهلة لصرف، لذا،في إدارتها بكفاءة أكبر

We have structured a simplified Payroll Card Service to manage your

ّ
تمكنك من التحكم بكشوف الرواتب والمدفوعات الخاصة بك بكل
الرواتب

payroll payments easily. We understand that your employees’ sat-

 إذ، فنحن ندرك ضرورة كسب رضا موظفيك من أجل نجاح أعمالك.سهولة

isfaction is crucial to the success of your company. Your employee

سيحصلون على بطاقة الرواتب للصرف اآللي لسحب رواتبهم دون فتح حساب

will receive an ATM Payroll Card to withdraw his/her salary without

.شخصي لدى مصرفنا

opening a personal salary account with us.
Al Rajhi Bank Payroll Card Services

خدمة بطاقة الرواتب في مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank’s Payroll Card is designed to handle all of your pay-

،صممت بطاقة الراجحي للرواتب لتلبي كافة احتياجات الرواتب الخاصة بك

roll requirements. It is especially suitable for companies processing

فهي مناسبة للشركات التي تقوم بدفع مبالغ كبيرة من الرواتب (للموظفين

large volumes of payroll payments (for employees with monthly pay

 وبعد إيداع الرواتب شهريًا.) ريال2500 الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من

less than SR 2,500). Upon receipt of your company's request, Al Ra-

سنقوم بإصدار بطاقات رواتب للموظفين دون الحاجة لفتح حسابات جارية

jhi Bank will issue Payroll Cards to your employees without the need

 كما يمكنك إيداع. ليتمكنوا من السحب عبر أجهزتنا للصرف اآللي،لهم لدينا

for them to open a personal current account with the Bank. Salaries

الرواتب شهريًا وسحبها من قبل الموظفين باستخدام شبكة أجهزة الصرف

can be reloaded monthly and drawn by employees using the Al Rajhi

.اآللي الخاصة بمصرفنا

Bank ATM network.
الخصائص والفوائد

Features and Benefits
■■ Accessible through the Al Rajhi Bank ATM network

■ ■تتوفر الخدمة من خالل شبكتنا ألجهزة الصراف اآللي

■■ Automated data exchange
■■ Dedicated Internet based portal
■■ Electronic transmission files verification
■■ Feedback reports for reconciliation
■■ Requires no personal employee current account
■■ Reduces risk of carrying cash
■■ Saves time and money spent on monthly reconciliation
■■ Saves cheque printing costs
■■ Suits employees with salaries under SR 2,500 per month

■ ■تبادل آلي للبيانات
■ ■تخصيص بوابة عن طريق خدمة المباشر للشركات
■ ■التحقق إلكترونيًا من الملفات المرسلة
■ ■الحصول على تقارير موثقة لتسوية المدفوعات
■ ■ال يلزم فتح حساب للموظفين
■ ■الحد من مخاطر حمل النقد
■ ■توفير الوقت والمال المبذول شهريًا في تسوية المدفوعات
■ ■إتاحة خدمات سداد الفواتير والتحويل لحاملي البطاقة
■ ■تحكم كامل في خصائص وعمليات البطاقات

■■ International transfers
■■ Transfers to Al Rajhi accounts

■ ■التحويل الدولي
■ ■التحويل إلى حسابات داخل مصرف الراجحي

■■ Bill payments

■ ■دفع الفواتير
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ Company account with Al Rajhi Bank
■■ Service agreement*

■ ■حساب شركات لدى مصرف الراجحي
* ■ ■إتفاقية الخدمة
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

* Terms and conditions apply

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

* تطبق األحكام والشروط

نقـــل النـقـــد

Cash Collection

نقل النقد

Cash Collection
Al Rajhi Cash Collection Service is designed to assist you in managing

لقد صمــم قســـم العمليـــات المصرفيــة في مصرفنــا خدمـة التحصيـل النقـدي

day-to-day cash collections and regular fund management activities,

،”الرائدة في المملكة العربية السعودية بمفهوم “البنك على أعتاب بابك

giving you ample time to focus on other areas of business. Our Cash

حيث لن تكون بحاجة إلى بذل الكثير من الوقت والجهد في إدارة النقد الناتج

Collection team of experts coordinate and ensure that your receiv-

 فوقتك يجب أن يك ّرس لألمور األكثر أهمية مثل اإلنتاجية،عن مبيعات شركتك

ables and recurring payments are collected in an efficient and timely

 لقد ابتكرنا.وفرص األعمال التجارية وتوفير المزيد من الوقت لنفسك وأسرتك

manner in order to optimize utilization of funds. We also pioneer the

خدماتنا في إدارة النقد لنساعدك في تحصيل عوائد مبيعاتك اليومية وإدارة

“Banking at Your Doorstep” concept in the Kingdom by offering cash

ّ أنشطة النقد مما ُي
 لقد صممنا.مكنك من التركيز على نمو وازدهار أعمالك

and cheque collection services from your premises, at your preferred

خدمة التحصيل النقدي من أجل توفير الراحة واألمان لك بصفتك عميل من

time.

 إذ سنكون المسؤولين عن تحصيل النقد، إلنجاز أعمالك اليومية،الشركات
.والشيكات من عمالئك في الوقت الذي تفضله
الخصائص والفوائد

Features and Benefits
■■ Cash & cheque collection from designated business premises
■■ Collection at preferred times*

■ ■تحصيل نقد وشيكات مبيعاتك
*■ ■التحصيل في األوقات التي تفضلها

■■ Same day credit for cash collected

المحصل في اليوم نفسه
■ ■إيداع النقد
ّ

■■ Safety of cash/cheques in transit

 الشيكات/■ ■أمان نقل النقد

■■ Convenience
■■ Minimal branch visits, avoiding long queues and road blocks
■■ Secure & speedy cash flow

■ ■المالئمة
■ ■تقليل زيارة الفروع وتجنب مشقتها
■ ■سرعة وأمان التدفقات النقدية
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ An account with Al Rajhi Bank
■■ Minimum limit of cash collection, SR 25,000 per trip
■■ No upper limit per trip*
■■ Service agreement*

■ ■حساب لدى مصرف الراجحي
 ريال سعودي لكل زيارة25,000 ■ ■حد أدنى للتحصيل
*المحصل في زيارة الواحدة
■ ■ال يوجد حد أعلى للمبلغ
ّ
*■ ■إتفاقية الخدمة
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888
■■ Branch : Visit any one of our corporate branches
■■ E-mail

: tbs@alrajhibank.com.sa

* Terms and conditions apply

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني
 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني
* تطبق األحكام والشروط

تــوزيع األربــاح

Dividend Distribution

توزيع األرباح

Dividend Distribution
Al Rajhi Dividend Distribution Service is aimed at offering well-

 فقد صمم نظام خدمة توزيع،ألن فريقنا للعمليات المصرفية شريكك المثالي

coordinated and structured solutions that assist you in optimizing

 باإلضافة إلى أكبر شبكة.األرباح ليساعدك في توزيع األرباح على حملة األسهم

dividend payments to your shareholders. Our Dividend Distribution

 فإن لدينا نظام توزيع أرباح دقيق يمتلك القدرة التامة على،فروع في المملكة

team is proficient in coordinating your payments and organizing the

 حيـث يمكن أن يتــم التــوزيع مـن خــالل عـدة طــرق،تـولي مهــــام توزيع أرباحـك

distribution of dividends in many ways like internal transfer, SARIE,

 إصدار شيكات ومن خالل الصرافين في، سريع،تتضمن التحويل عبر اإلنترنت
.الفروع

cheques and branch counters.

الخصائص والفوائد

Features and Benefits
■■ Efficient payments to account and/or non-account holders
■■ Payment to non-account holders through branch counters
(single and/or multiple)
■■ Prompt payments on dividend dates (for updated account

 غير أصحاب الحسابات/■ ■دقة وكفاءة المدفوعات إلى أصحاب
)أو عدة مرات/■ ■يتم الدفع لغير أصحاب الحسابات من خالل الفروع (مرة
)■ ■تتم المدفوعات في التواريخ المحددة (لتحديث سجالت الحساب
■ ■أكبر شبكة فروع مع أكبر قاعدة عمالء
■ ■تخفيض التكاليف اإلدارية

records)
■■ Largest branch network with the largest number of account

■ ■تسوية مدفوعات مالئمة ومتميزة
■ ■توفير بيانات توزيع مدفوعات ضخمة

holders
■■ Reduced administrative costs

■ ■تحديث سجالت المساهمين

■■ Convenient outstanding payment reconciliation
■■ Provision of historical payment data
■■ Updated shareholder records
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ Dividend payment agreement sign-off
■■ Minimum of a 10 day time allowance between the availability
of shareholder information and the payment date

■ ■توقيع إتفاقية الخدمة
 أيام حد أدنى بين توفر معلومات المساهمين وتاريخ الدفع10■ ■
■ ■إيداع كامل المبلغ بما فيه المدفوعات والرسوم واألرباح

■■ Deposit of all payments including dividends, fees and commission amounts
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

Terms and conditions apply

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

تطبق األحكام والشروط

نـقـاط الـبــيـع
Point of Sale

نقاط البيع

Point of Sale
Al Rajhi Point of Sale (POS) service is an innovative electronic money

 حيث يمكنك تسديد،خدمة نقاط البيع هي نظام تحويل األموال إلكترونيًا

transferring system that allows you to pay for your purchases through

قيمة مشترياتك من أي معرض لديه خدمة نقاط البيع باستخدام بطاقـــات

your ATM and credit card at any POS enabled retailer.

 وتقـــوم شبكة نقــاط البيـــــع اإللكترونية.الصرف اآللي والبطاقــات اإلئتمانية

Al Rajhi is the leading POS service provider in the Kingdom, operat-

 طالما،الوطنية بتحويل المبلغ المطلوب من حسابك إلى حساب المستفيد

ing the largest network of POS terminals with over 14,500 terminals

 شبكة دول مجلس،هذه الحسابات ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات

across the Kingdom. The national electronic POS network gives you

. ماستركارد وفيزا،التعاون الخليجي

the freedom to transfer money from your Bank account to the benefi-

إننا رواد توفير أوسع شبكة نقاط بيع في المملكة عبر تشغيلنا ألكثر من

ciary’s bank account, as long as the accounts are within the network

. محطة تعمل في مختلف أنحاء المملكة14،500

of SPAN, GCC Net, MASTERCARD and VISA.
الخصائص والفوائد

Features and Benefits
■■ Pre-purchase cash balance inquiry
■■ Access to the largest terminal network
■■ Acceptance of all major networks, including: SPAN, GCC Net,
MASTERCARD & VISA
■■ Terminal maintenance and provision of supplies

■ ■التحقق من الرصيد قبل الشراء
■ ■التواصل مع أكبر شبكة محطات
 شبكة، الشبكة السعودية،■ ■التواصل مع جميع الشبكات الرئيسية
 وفيزا، ماستركارد،دول مجلس التعاون الخليجي
■ ■توفير صيانة المحطات الطرفية واإلمدادات

■■ Six regional support service offices across the Kingdom

 مكاتب إقليمية لتوفير الدعم في جميع أنحاء المملكة6■ ■

■■ 24/7 customer service at our toll free number

 أيام في األسبوع7 /  ساعة24 ■ ■هاتف خدمة عمالء المجاني
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ Operating telephone line at the identified location
■■ An account with Al Rajhi Bank

■ ■خط هاتف أرضي في الموقع المراد تجهيزه
■ ■حساب لدى مصرف الراجحي
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

Terms and conditions apply

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

تطبق األحكام والشروط

بطاقات اإليداع النقدي 24
Cash Deposit 24 Cards

بطاقات اإليداع النقدي 24

Cash Deposit 24 Cards

من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات ،قامت إدارة خدمات العمليات

Transactional Banking Service at Al Rajhi Bank recognizes the needs

المصـرفيـــة فــي مصـــرف الراجحــي ،بتصميـــم خـدمــة فــريـــدة ومميــزة لعمالئنا

of its corporate customers and the importance of offering new and

المتميزين من الشركات والمؤسسات أال وهي خدمة (اإليداع النقدي  .)24تُعتبر

progressive services that will enhance the level of service in a quick

هذه الخدمة مبتكرة ألول مرة في مفهوم «المصرفية المتكاملة بمتناول

and convenient way.

يدك» في المملكة العربية السعودية.

One of these needs is Cash Management. To make it easier and

فنحن في إدارة خدمات العمليات المصرفية بمصرف الراجحي نتفهم جميع

quicker for our corporate customers to manage cash without effort,

احتياجات العمالء من الشركات والمؤسسات لنوفر لهم حلول مبتكرة تلبي

we have designed a new service that pioneers the concept of “Bank-

احتياجاتهم في إدارة النقد بكل سهولة ويسر.
خدمة نقل النقد

ing at Your Doorstep ” in Saudi Arabia.
Cash Transfer Service

هي خدمة تقوم على بطاقة اإليداع الجديدة المخصصة فقط للعمالء من

It is a new ATM card called (Cash 24) structured only for corporate

الشركات والمؤسسات تحت اسم بطاقة (اإليداع النقدي  .)24تمكن هذه

customers with the idea of enabling them to deposit cash, 24/7, using

البطاقة العميل من اإليداع النقدي لدى صرافات الراجحي المنتشرة في جميع

any Al Rajhi ATM, all over the Kingdom.

مدن وقرى المملكة العربية السعودية  24ساعة في اليوم ،سبع أيام في
األسبوع.
خصائص الخدمة

Service Features

■ ■اإليداع النقدي  24ساعة  7 /أيام في األسبوع
■ ■الحد األعلى لالئتمان يوميًا  100،000ألف ريال للبطاقة
المودع
■ ■ائتمان فوري للنقد
ْ
■ ■إمكانية الحصول على أكثر من بطاقة إيداع لنفس الحساب

■■ Cash deposit 24/7
■■ High credit limits, up to SR 100,000 per day
■■ Immediate credit for cash deposit
■■ Possibility of obtaining more than one card for the same account

فوائد الخدمة

Service Benefits

■ ■ال ضرورة لإلنتظار في الفرع إليداع النقد
■ ■استخدام أكبر شبكة للصرافات اآللية لدى مصرف الراجحي المنتشرة

■■ Minimal processing time to deposit cash
■■ Use of Al Rajhi Bank’s largest ATM network in the Kingdom

في جميع أنحاء المملكة
■ ■إيداع السيولة بيسر وسرعة

■■ Deposit liquidity easily and conveniently

الشروط الواجب توافرها
■ ■فتح حساب لدى مصرف الراجحي
■ ■تعبئة النموذج الخاص بطلب البطاقة
كيفية اإلشتراك

Requirements
■■ An account with Al Rajhi Bank
■■ Fill the Cash 24 application form
How to Subscribe

من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة .ولمعرفة المزيد فض ً
ال إتصل بمدير

It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

عالقاتك المصرفية ،ولمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل معنا عبر :

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the
following ways:

■ ■الهاتف المجــــــاني 800 122 8888 :

■■ Toll free : 800 122 8888

 :زيارة أي من فروعنا للشركات

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

■ ■البريد اإللكتروني tbs@alrajhibank.com.sa :

■■ E-mail

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

تطبق األحكام والشروط

: tbs@alrajhibank.com.sa

Terms and conditions apply

ترميز العمليات المصرفية
Transaction Referencing

Transaction Referencing

ترميز العمليات المصرفية

The Cash Management Products' team has always endeavored to be

لطالمــا سعى الفريــــق المســــؤول عن منتجــــات إدارة النقــد إلـى ابتكار أفضـــل

at the forefront of providing innovative products and services that

المنتجــــات والخــدمــــات التي تمنح الشـــركــات المتعــاملــة معنـا مميزات سباقة

add value to our corporate customers. The Cash & Cheque Collec-

.وقيمة مضافة ال مثيل لها

tion service is an already operational service with active customers

 تأتي خدمة تحصيل النقد والشيكات لتحصد أكبر قاعدة،في هذا السياق

all across the Kingdom. Understanding our customers and analyzing

.عمالء ناشطين في المملكة

market offerings helped us recognize the need to offer the service of

ونتيجةً الهتمامنا بعمالءنا واالستماع إلى احتياجاتهم وتحليلها بما يتناسب

Transaction Referencing.

 برزت الحاجة إلى ابتكار خدمة ترميز العمليات المصرفية،مع عروض السوق

Transaction Referencing is a new service provided by the Cash Man-

وتتيح هذه الخدمة الجديدة من نوعها إلدارة النقد مساعدة الشركات في رصد

agement Department in order to help our corporate customers track

وتتبع مختلف عملياتها المصرفية اليومية عن طريق تحديد الشركة رمز خاص

their daily transactional inputs by any code the customer defines to

.لكل من مندوبيه أو عمالئه عند تنفيذ العملية بالفرع

his clients or representatives.
خصائص الخدمة

Service Features
■■ Allows corporate customers to track their daily cash flow either in print and/or electronic forms
■■ Has an easy way of reconciliation at the end of the day
■■ The referencing code is the customer’s choice (alpha, numer-

،■ ■السماح للشركات برصد حركة التدفق النقدي اليومي الخاصة بها
أو عبر القنوات اإللكترونية/المتأتي عبر الطرق التقليدية و
■ ■سهولة في إتمام التسويات في نهاية اليوم
 رقمي أو،■ ■حصول العميل على إمكانية اختيار نوعية الترميز ( ألفا
)كالهما معًا

ic or combination)

فوائد الخدمة

Service Benefits

■ ■الراحة في األداء

■■ Convenience
■■ Allows the client to specify his/her own preferred Reference
Code for very speedy reconciliation purposes

■ ■السماح للعميل بتحديد نوع الترميز المفضل لديه لتوفير التسويات
بطريقة سريعة وفعالة
■ ■سهولة التنفيذ

■■ Easy to execute

الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ Open an account with Al Rajhi Bank
■■ Subscribe to "Al Mubasher e-Corporate"

■ ■فتح حساب لدى مصرف الراجحي
»■ ■اإلشتراك في خدمة «المباشر للشركات
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني
■ ■الفـــــــــــــــــــروع

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد األلكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

Terms and conditions apply

تطبق األحكام والشروط

حـســاب الضــمان
Escrow Account

Escrow Account

حساب الضمان

Al Rajhi Investment Banking Group seeks to benefit from its promi-

تسعى شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار للحفاظ على موقعها الريادي في

nent status in the Islamic Banking sphere of the region by being a

 من،مجال البنوك اإلسالمية في المنطقة عبر بوابة ابتكار المنتجات والتقنيات

pioneer in the innovation of new products and techniques. With this

 تهدف وحدة تطوير المنتجات في إدارة خدمات مصرفية العمليات،أجل ذلك

goal in mind, the Products Development Unit of the Department of

إلى دعم المصرف ببرامج منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لمختلف

Operational Banking aims to support and provide the Bank with a

 ويعتبر (حسـاب الضمـان) إحـدى،شرائـــح المجموعــــة المصرفيـــة للشـركـات

panel of new products that comply with Shariah principles and are

.المنتجات الجديدة المبتكرة والمخصصة للمطور العقاري

applicable to all types of corporate customers. The Escrow Account

 أجازت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية2009 في العاشر من إبريل

is considered to be just such a product by being new, innovative and

 وذلك بعدم السماح،)قانونًا للتحكم في بيع الوحدات العقارية (على الخارطة

tailored to meet the needs of real estate developers.

ألي شركة عقار بالقيام بأي عملية بيع أو إعالن أو مزاولة أي نوع من بيع الوحدات

In April 10, 2009, the Ministry of Commerce in Saudi Arabia approved

العقاريـــة (على الخارطـــة) إال بعد الحصـــول على موافقـــة اللجنـة الجديــدة التـي

a law that allowed them control over the selling of real estate units

أنشأتهــا وزارة التجـــارة لتنظيـــم نشاطـــات البيــع التي تزاولهــا جهـات التطوير

(on the map). This means that any real estate company cannot an-

.العقاري

nounce or sell real estate units (on the map) in any way, unless it
obtained approval from the new committee formed by the Ministry
of Commerce to organize all sale activities of real estate developers.
السوق المستهدف

Target Market
■■ This new product targets all the real estate developers in Saudi Arabia who want to sell their units on the map.

■ ■يستهدف المنتج جهات التطوير العقاري في المملكة العربية
.السعودية التي ترغب في بيع وحداتها العقارية على الخارطة
الخصائص والفوائد

Features and Benefits
■■ Specially made for real estate developers who want to sell

■ ■مخصص للمطورين العقارين لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

real estate units on the map
■■ Approval from the Ministry of Commerce and SAMA to open

■ ■موافقة وزارة التجارة ومؤسسة النقد على فتح وتشغيل الحساب

and operate the account
■■ A dedicated team of experts in Cash Management control this

■ ■يتحكم في هذا الحساب فريق متخصص ذو خبرة واسعة في إدارة
النقد

account

الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ Permission from the Ministry of Commerce and Industry to

■ ■الحصول على التصريح من وزارة التجارة والصناعة لفتح حساب
الضمان

open the account
■■ Signature of the Escrow Account contract with the Bank

■ ■التوقيع على عقد حساب الضمان مع المصرف
كيفية اإلشتراك

How to Subscribe
It is very easy to apply. To find out more about our efficient service,

ً  ولمعرفة المزيد فض.من السهل جدًا اإلشتراك في هذه الخدمة
ال إتصل بمدير

please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني

: tbs@alrajhibank.com.sa

Terms and conditions apply

■ ■الفـــــــــــــــــــروع

تطبق األحكام والشروط

الحسم المباشر
Direct Debit

Direct Debit Service

خدمة الحسم المباشر

It is an electronic, easy and quick service designed to directly debit

 تسمح بتحصيـل الدفعات المنتظمـة،هي خدمــة إلكترونيـة سهلـة وسريعـة

payments from the customer’s account for a service or product sold

 من دون حاجة العميل إلى زيارة الفرع،لخدمة مقدمة أو سلعة تباع بالتقسيط

on an installments basis, without the need for the customer to visit

. وذلك بحسم المستحقات من حساب العميل مباشرة،لدفع المبلغ المستحق

the branch in order to pay the due amount.
Direct Debit Service Requisites

الخطوات التي تتطلبها خدمة الحسم المباشر

The customer, who has to pay the installments, fills the Direct Debit

 أي عميل الشركة المتوجب عليه، على العميل،للقيام بخدمة الحسم المباشر

form, gets it signed and verified by his own Bank stating clearly the

 ثم الحصــول على توقيـــع، تعبئــة نمـوذج تفويـض الحســم المباشــر،األقسـاط

amount to be deducted. Then, he submits the form to the company

 يقوم، بعد ذلك.بصحة البيانات من بنكه يوضح فيه كيفية الخصم ومبلغه

in order to add the customer’s name and all the information re-

بتسليم النموذج إلى الشركة حتى يتم إضافة اسم العميل مع جميع البيانات

quired. Once the steps above are complete, all information will be

 وإرســال البيانــات إلى مصــرف الراجحـــي حتــى يتــم خصــم المبـلـغ،المطلوبــة

sent to Al Rajhi Bank in order to debit the due amount according to

المستحق حسب البيانات المرسلة من حساب العميل وإيداع جميع المبالغ في

the information provided from the customer’s account and easily de-

.حساب الشركة بكل سهولة

posit all amounts into the company’s account.
خصائص الخدمة

Service Features
■■ Collect amounts electronically, easily and quickly
■■ Receive installments on time
■■ Narrow the margin of customers’ late installments
■■ No need for the customer to visit the branch to pay the due

■ ■تحصيل المستحقات بطريقة إلكترونية سهلة وعملية
■ ■الحصول على األقساط كاملة وفي الوقت المستحق
■ ■تقليل نسبة األقساط المتأخرة على العمالء
■ ■لم يعد العميل بحاجة للذهاب إلى البنك لدفع األقساط المستحقة

installments
فوائد الخدمة

Service Benefits
■■ Use of the latest electronic services to collect payments
■■ Directly deposit payments in the company’s account
■■ Unique service, the latest among banks through "Al Mubash-

■ ■استخدام أحدث الوسائل اإللكترونية لعملية التحصيل
■ ■إيداع األقساط في حساب الشركة مباشرة
■ ■خدمة فريدة ومميزة تعتبر األحدث بين البنوك عن طريق «المباشر
»للشركات

er e-Corporate"
■■ Collect money from the customer’s account, through any lo-

■ ■تحصيل المستحقات المالية من حساب العميل من أي بنك محلي

cal bank
الشروط الواجب توافرها

Requirements
■■ An account for the company or the establishment with Al Ra-

■ ■فتح حساب للشركة أو المؤسسة في مصرف الراجحي

jhi Bank
■■ Apply to "Al Mubasher e-Corporate" services

»■ ■اإلشتراك في خدمة «المباشر للشركات
كيفية اإلشتراك
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please contact your Relationship Manager or you can reach us in the

:  الرجاء التواصل معنا عبر، ولمزيد من المعلومات،عالقاتك المصرفية

following ways:
■■ Toll free : 800 122 8888

800 122 8888 : ■ ■الهاتف المجــــــاني

■■ Branch : Visit any one of our corporate branches

 زيارة أي من فروعنا للشركات:

■■ E-mail

tbs@alrajhibank.com.sa : ■ ■البريد اإللكتروني
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