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“

لديــك الطمــوح والرؤيــة والتوجــه ،وكل
ذلــك فــي متناولــك .فنحــن لدينــا الخبــرة
التــي اكتســبناها مــن مســاعدة آالف
المنشــآت لتحقيــق أحالمهــم .حيــث
نســاعدك علــى تحقيــق أفضــل انطالقــة
ممكنــة ألعمالــك.

“

االتصال
مصرف الراجحي
مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
800 122 8888
sme_salesteam@alrajhibank.com.sa

ً
مرحبا بكم في مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فــي مصــرف الراجحــي يأتــي عمالؤنــا فــي صميــم كل مــا نقــوم ونلتــزم بــه فــي
توجهنــا الجديــد نحومصرفيــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
هدفنــا أن نصبــح خيــارك األول مــن خــال بنــاء عالقــات عمــل ذات مصالــح متبادلــة
وتقديــم منتجــات تتســم بالســهولة والمرونــة فــي االســتخدام ،ممــا يمنحــك
الرقــي فــي أعمالــك المصرفيــة.

نركز على بناء حلول ترتقي بأعمالك المصرفية
• بســمعته القويــة والتــي ترجــع ألكثــر مــن نصــف قــرن ،واســتناده علــى أحــكام
الشــريعة اإلســامية أصبــح مصــرف الراجحــي مؤسســة ماليــة رائــدة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
• نــدرك الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تطويــر
االقتصــاد الوطنــي وخلــق فــرص عمــل وإثــراء مســتقبل المملكــة .وفــي هــذا
الســياق ،إن هدفنــا مــن دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة هــو تمكينــك
مــن تحقيــق أقصــى مــا تتطلــع إليــه.
• إن شــبكتنا الدوليــة الواســعة مــن البنــوك المراســلة وانتشــارنا الشــامل حــول
المملكــة يدفعنــا لتقديــم حزمــة كاملــة مــن الحلــول المتوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بشــكل يدعــم أعمالــك اليوميــة
ويســاعدك علــى تحقيــق طموحاتــك علــى المــدى البعيــد.
• لقــد تــم بنــاء حلــول مصرفيــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مراعــاة
ألعمالــك ،حيــث يمتلــك فريــق خبرائنــا لخدمتــك والســعي الدائــم لتزويــدك
بأفضــل النصائــح والحلــول التــي تلبــي احتياجاتــك.
ّ
نقدم حزمة من حلول مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعلق بـ:
• منتجات تمويلية حسب احتياجات المنشأة
• تمويل التجارة
• إدارة النقد
• صرف العمالت األجنبية
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.1

المنتجات التمويلية

ّ
ســواء تعلــق األمــر بمســاعدتك علــى تنميــة أعمالــك أو اكتســاب أصــول جديــدة
أو حتــى مســاعدتك فــي نقفاتــك اليوميــة ،بإمكاننــا أن نســاعدك فــي تحقيــق
طموحــات أعمالــك مــن خــال االســتفادة مــن منتجاتنــا الرئيســية المميــزة:
• منتج تمويل الفواتير
• منتج تمويل السيارات
• منتج تمويل شراء العقار
• منتــج تمويــل المســتخلصات للمشــاريع (الحكوميــة – الشــبه حكوميــة -
الشــركات الكبــرى مثــل أرامكــو  /ســابك  /الكهربــاء)
• منتج تمويل ايراد العقاري
• منتج تمويل رأس المال العامل والتوسع في األنشطة
• تمويل برنامج كفالة
• منتجات تمويل التجارة
• منتج شراء العمالت الدولية ()FX
المتطلبات األساسية لدراسة طلب التمويل:
ً
• خطــاب علــى مطبوعــات المنشــأة موضحــا قيمــة احتياجاتكــم المصرفيــة
للفتــرة القادمــة
• السجل التجاري الرئيسي وكافة فروعه
• الترخيص الصناعي (للمصانع)
• هوية المالك  /المالك للشركات
• عقد التأسيس وكافة مالحق التعديل عليه (للشركات)
• قــرار الشــركاء بتعييــن مديــر عــام (المفــوض بــإدارة الشــركة) متضمــن
الصالحيــات
• الميزانيــة المدققــة أو الداخليــة غيــر مدققــة لثــاث ســنوات أو ســنتين علــى
األقــل ,باإلضافــة إلــى :
• بيــان تفصيلــي بممتلــكات واســتثمارات المالك/المــاك  ،الغيــر مدرجــة فــي
الميزانيــة.
• شهادة حسن اإلنجاز للمشاريع المنفذة (المقاوالت)
• شهادة التأمينات االجتماعية
• برنامج نطاقات (مكتب العمل)
ً
• الهيكل التنظيمي للمنشأة شامال المؤهالت العلمية وسنوات الخبرة

• الضمانات التي يمكن تقديمها لقاء التسهيالت المطلوبة
• حجم التسهيالت مع البنوك األخرى (إن وجد)
• اســتكمال البيانــات المطلوبــة فــي النمــاذج التــي ســيتم تزويــد العمــاء بهــا
مــن مصرفيــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
• يجــب إرفــــاق نســخ واضــحــــة ممــــا ســبق وإرســاله علــى البريــد اإللكترونــي
sme_salesteam@alrajhibank.com.sa
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.2

المنتجات الغير تمويلية

• منتجــات تمويــل التجــارة الغيــر تمويليــة فــي حــال قيــام صاحــب المنشــأة
بإصــدار ضمــان أو اعتمــاد بنكــي بنســبة 100%
• خدمة تحويل الرواتب.
• خدمة المباشر للمنشآت.
• خدمة نقل األموال.
• خدمة الحسم المباشر.
• خدمة توزيع أرباح المساهمين.
• حسابات الضمان.
• منتج نقاط البيع.
المتطلبات األساسية للخدمات والمنتجات الغير تمويلية:
• لمنتجات الرواتب:
)
(
			
• مجموع الموظفين
)
(
		
• مجموع الموظفين السعوديين
)
(
• مجموع الموظفين الغير سعوديين
• لمنتج نقاط بيع:
)
(
				
• عدد المواقع

.٣

طرق التعامل معنا

نــود أن تحصــل علــى كل الســهولة فــي الوصــول إلــى حســاباتك المصرفيــة وإدارة
أموالك.
• مديــرو العالقــة المصرفيــة  -متوفــرون فــي مراكــز المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة لدينــا لمناقشــة احتياجــات أعمالــك وشــرح منتجاتنــا وخدماتنــا.
يمكنــك االتصــال بمديــر عالقتــك المصرفيــة أو تقــوم بالترتيــب لرؤيتــه ســواء
فــي الفــروع المحــددة أو فــي مقــر عملــك.
• اإلنترنــت المصرفــي – خدمــة مصرفيــة الشــركات عبــر اإلنترنــت هــي خدمــة
آمنــة وســهلة االســتخدام ،حيــث تتيــح لــك الوصــول إلــى مجموعــة واســعة
مــن الخدمــات  .24/7يمكنــك التحقــق مــن حســاباتك الخاصــة ،وإجــراء عمليــات
الســداد ،وعــرض وتحميــل كشــوف الحســاب  /المعامــات ،وإدارة الحســم
المباشــر  /أوامــر الدفــع المســتديمة.
• المصرفيــة عبــر الجــوال – قــم بــإدارة أموالــك أثنــاء تنقلــك مــع تطبيــق مصرفيــة
الجــوال واإلنترنــت .يمكنــك الوصــول إلــى معظــم الخدمــات المتاحــة عبــر
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والبقــاء علــى اطــاع دائــم عبــر تنبيهــات
الرســائل النصيــة والبريــد اإللكترونــي.
• الهاتــف المصرفــي  -مــن جهــة لمســاعدتك فــي استفســاراتك ،ولتلبيتــك
التحقــق مــن
بمجموعــة واســعة مــن الخدمــات بمــا فــي ذلــك المدفوعــات
ً
الرصيــد وطلــب البطاقــات .متوفــر مــن ً األحــد إلــى الخميــسً  8:00صباحــا حتــى
ً
مســاء والســبت  08:00صباحــا حتــى  02:00ظهــرا.
09:00
• أجهــزة الصــراف اآللــي  -اســتخدم بطاقتــك فــي أي جهــاز صــراف آلــي على شــبكة
حســاب مصغــر ،والتحقــق مــن
مــدى للســحب النقــدي ،والحصــول علـ ًـى كشــف ً
رصيــدك ودفــع الفواتيــر .يمكنــك أيضــا الدفــع نقــدا وبالشــيكات فــي أي جهــاز
صــراف إيــداع النقــد لمصــرف الراجحــي.
منصــات الخدمــة الذاتيــة – قنــاة أخــرى مــن سلســلة ابتكاراتنــا يمكنــك مــن
خاللهــا دفــع فواتيــرك والحصــول علــى كشــوف حســابات مصغــرة واالســتعالم عــن
الرصيــد ،وإجــراء تحويــات محليــة ودوليــة ،وتحديــث رقــم الهاتــف وطباعــة دفتــر
شــيكات وبطاقــة صــراف مــدى وكشــوف حســابات ،وإضافــة مســتفيدين.
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المحتويات

مقدمة
تمويل رأس المال العامل
التمويل طويل األجل
تمويل السيارات
إيراد – التمويل العقاري
االعتمادات المستندية لالستيراد
االعتمادات المستندية للتصدير
خطاب الضمان
تمويل التجارة – التجارة اإللكترونية
نقاط البيع
صرف العمالت األجنبية

مقدمة
ً
خدمات التمويل المصممة خصيصا – نبذة عامة
• مصــرف الراجحــي هــو المصــرف اإلســامي الرائــد بالمملكــة .كمــا تقــوم الهيئــة
الشــرعية لدينــا بتقييــم والتحقــق مــن صحــة كافــة المنتجــات بعنايــة .وســواء
االســتثمار
كنــت ترغــب فــي تغطيــة متطلبــات رأس المــال العامــل اليوميــة أو ً
فــي فــرص إنمــاء جديــدة أو زيــادة قدرتــك اإلنتاجيــة ،فســوف تجــد دومــا المنتــج
المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية الــذي يلبــي احتياجاتكــم.
• يعمــل مديــرو العالقــات المتخصصــون فــي مصرفنــا علــى هيكلــة احتياجاتــك
ً
خصيصــا لتناســب
مــن التمويــل قصيــر وطويــل األجــل .نصمــم الحلــول
متطلباتــك المحــددة ،كمــا نضمــن أن الشــروط التــي نقرضــك بموجبهــا
منصفــة ومفهومــة بوضــوح.
• إننــا فخــورون بكوننــا أحــد المصــارف الرائــدة فــي دعــم برنامــج الكفالــة .كمــا
يتمثــل هدفنــا األساســي مــن خــال شــراكتنا مــع الحكومــة فــي المســاعدة
فــي دعــم وتنميــة أعمالــك التجاريــة أو غيــر تجاريــة المكملــة لطموحنــا األكبــر
فــي خلــق فــرص عمــل وزيــادة الثــروة المســتقبلية لالقتصــاد الســعودي علــى
المــدى البعيــد.

المنتجات الرئيسية
• منتج تمويل الفواتير

• منتج تمويل السيارات

• منتج تمويل شراء العقار

• منتــج تمويــل المســتخلصات للمشــاريع
(الحكوميــة – الشــبه حكوميــة  -الشــركات
الكبــرى مثــل أرامكــو ســابك الكهربــاء)

• منتج تمويل ايراد العقاري

• منتــج تمويــل رأس المــال العامــل
وكذلــك التوســع بالنشــاط

• منتــج تمويــل رأس المــال
العامــل وتوســيع األنشــطة

• تمويل برنامج كفالة

• منتجات تمويل التجارة

• منتج شراء العمالت الدولية ()FX

تمويل التجارة – نبذة عامة

ً
• تمويــل التجــارة مــن مصــرف الراجحــي هــي خدمــة مصممــة خصيصــا لتســهيل
معامالتكــم التجاريــة الدوليــة والمحليــة مــن خــال الحلــول المبتكــرة
والمصممــة لتناســب احتياجاتكــم.
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• يتفــرغ فريــق مــن خبرائنــا لدراســة العوامــل وتوجهــات الســوق وتحليــل
احتياجاتكــم ليمكننــا مــن تزويدكــم بالحلــول التــي مــن شــأنها دعــم
التصديــر واالســتيراد
تطويــر أنشــطتكم التجاريــة .ومــن خــال تمويــل ً
لتزويــدك بالضمانــات ،تأخــذ حلولنــا المصممــة خصيصــا كل مــن احتياجاتــك
واحتياجــات شــريكك التجــاري بعيــن االعتبــار لتحســين التدفــق النقــدي
والســيولة.
• تيســر منصتنــا الرائــدة لحلــول التجــارة اإللكترونيــة أنشــطتكم التجاريــة
أو غيــر التجاريــة وتمكننــا فــي الوقــت ذاتــه مــن تنســيق عمليــات االســتيراد
والتصديــر بنجــاح مــن خــال التجهيــز الســريع والشــفافية والتحكــم .يتوافــق
هــذا الحــل تمامًــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ويلبــي كافــة االحتياجــات
التجاريــة.

المنتجات الرئيسية
• االعتمادات المستندية للتصدير /االستيراد

• التجارة اإللكترونية

• االعتمادات المستندية للمشاركة /المرابحة

• خطابات الضمان

		
• التحصيالت الداخلية /الخارجية

• الضمانات المالحية

إدارة النقد – نبذة عامة

ً
ً
• تعــد إدارة التدفــق النقــدي أمــرا جوهريــا لثبــات النشــاط التجــاري وإحــراز
النجــاح .يســاعدك مصــرف الراجحــي علــى إدارة وتحســين تدفقاتــك النقديــة
ورأس مالــك العامــل ،وذلــك مــن خــال إمــدادك بالوقــت والطــرق الالزمــة
للتركيــز علــى تنميــة أعمالــك.
ً
ً
• يعمــل فريــق إدارة النقــد بمصرفنــا دومــا علــى تحديــث عروضــه آخــذا
لمنحــك
بعيــن االعتبــار أحــدث التوجهــات والتغيــرات فــي القطــاع المالــي ً
أفضــل الخيــارات التــي تلبــي احتياجــات أنشــطتك التجاريــة .وفضــا عــن
ذلــك ،تتميــز خدمــات إدارة النقــد المبتكــرة بالبســاطة والمالءمــة ممــا
يتيــح لــك إمكانيــة مراقبــة وإدارة الوضــع النقــدي لشــركتك وقتمــا شــئت
وأينمــا كنــت .كمــا تضمــن لــك اإلدارة الكافيــة للتدفــق النقــدي والســيولة
بشــركتك.
بمصرفنــا علــى مســاعدتك فــي توفيــر الوقــت
ـد
ـ
النق
إدارة
ـات
ـ
خدم
• ال تتوقــف
ً
علــى المعلومــات
للحصــول
آمنــة
بيئــة
أيضــا
لــك
توفــر
بــل
فقــط،
والجهــد
ً
المتعلقــة بأنشــطتك التجاريــة .يمكنــك أن تطمئــن وتثــق تماما بــأن معلوماتك
الماليــة آمنــة حيــث أننــا نســتخدم أحــدث أســاليب التشــفير ونلتــزم بــأدق
اإلجــراءات األمنيــة.

المنتجات الرئيسية
•
•
•
•
•

• خدمة المباشر للمنشآت
خدمة تحويل الرواتب		
• منتج نقاط البيع
			
خدمة نقل األموال
• حسابات الضمان
		
خدمة الحسم المباشر
خدمة توزيع أرباح المساهمين 		
خدمة أجهزة اإليداع النقدي للمنشآت

مصرفية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تجعلك تركز على أعمالك
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تمويل رأس المال العامل
مزايا المنتج

ً
• تســهيل تمويلــي لمــا يصــل إلــى  12شــهرا يســتخدم لتمويــل متطلبــات رأس
المــال العامــل.
• إمكانيــة اســتخدام برنامــج الكفالــة (نظــام ضمــان مــن صنــدوق التنميــة
الصناعيــة الســعودي).

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•

ً
بنــاء علــى حجــم المبيعــات
تســهيالت تصــل إلــى  40مليــون ريــال ســعودي
الســنوية.
يعمــل مديــرو العالقــات المتخصصــون لدينــا علــى هيكلــة تمويــل رأس مالــك
العامــل بنـ ً
ـاء علــى احتياجــات عملــك.
تمتثل كافة المنتجات بأحكام الشريعة اإلسالمية بصرامة بحزم.
نلتــزم بتقديــم الحــل األمثــل الحتياجــات عملــك مــن خــال التجهيــز الســريع
للتمويــل وخيــارات التمويــل المتعــددة واألســعار التنافســية.

نبذة عن العملية
• نشــأة االئتمــان :ســوف يســاعدك مديــرو العالقــات لدينــا علــى تحديــد
ً
بنــاء علــى توقعــات عملــك وســوف يــزودوك بقائمــة
احتياجاتــك الماليــة
المســتندات المطلوبــة.
ً
• الموافقــة علــى االئتمــان :ســوف يقــوم مســؤولو االئتمــان الخبــراء أيضــا
بمراجعــة وتحليــل طلبــك.
• مــا بعــد الموافقــة :فــي حــال الموافقــة علــى االئتمــان ،ســوف يتصــل بــك مديــر
العالقــات ويســتكمل الوثائــق لتســهيل عمليــة الســحب.

معايير األهلية
•
•
•
•

السجل التجاري وترخيص النشاط.
القوائم المالية المدققة.
مجموعة كبيرة من الضمانات اإلضافية المقبولة.
سجل نظيف لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة).

التمويل طويل األجل
مزايا المنتج
• ســواء ترغــب فــي شــراء معــدات أو آالت أو تكنولوجيــا معلومــات أو توســيع
ســوف يقــدم لــك مديــرو العالقــات
نشــاطك مــن خــال شــراء عقــار جديــد،
ً
المتخصصــون لدينــا حــل مصمــم خصيصــا لتلبيــة احتياجــات عملــك.
• نقدم لك تمويل طويل األجل يصل إلى ٧سنوات.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•

تسهيالت تصل إلى  ٤0مليون ريال سعودي.
يعمــل مديــرو العالقــات المتخصصــون لدينــا علــى هيكلــة تمويلــك طويــل
ً
بنــاء علــى احتياجــات عملــك.
األجــل
تمتثل كافة المنتجات بأحكام الشريعة اإلسالمية بصرامة بحزم.
نلتــزم بتقديــم الحــل األمثــل الحتياجــات عملــك مــن خــال ســرعة تجهيــز
التمويــل وخيــارات التمويــل المتعــددة واألســعار التنافســية.

نبذة عن العملية
• نشــأة االئتمــان :ســوف يســاعدك مديــرو العالقــات لدينــا علــى تحديــد
ً
بنــاء علــى توقعــات عملــك وســوف يــزودوك بقائمــة
احتياجاتــك الماليــة
المســتندات المطلوبــة.
ً
• الموافقــة علــى االئتمــان :ســوف يقــوم مســؤولو االئتمــان الخبــراء أيضــا
بمراجعــة وتحليــل طلبــك.
• مــا بعــد الموافقــة :فــي حــال الموافقــة علــى االئتمــان ،ســوف يتصــل بــك مديــر
العالقــات ويســتكمل الوثائــق لتســهيل عمليــة الســحب.

معايير األهلية
•
•
•
•

السجل التجاري وترخيص النشاط.
القوائم المالية المدققة.
مجموعة كبيرة من الضمانات اإلضافية المقبولة.
سجل نظيف لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة).

مصرفية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تجعلك تركز على أعمالك
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تمويل السيارات
مزايا المنتج
• اتفاقيــة تمويــل الســيارات هــي اتفاقيــة إيجــار يشــتري مصــرف الراجحــي
بموجبهــا المركبــات الشــخصية و/أو التجاريــة الخفيفــة التــي قمــت باختيارهــا،
ومــن ثــم تؤجرهــا لفتــرة متفــق عليهــا.
• وعنــد نهايــة عقــد اإلجــارة وســداد كامــل المديونيــة يتــم توقيــع عقــد بيــع
منفصــل عــن عقــد اإلجــارة ليمتلــك المســتأجر العيــن المؤجــرة.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•

مشتريات المركبات المتعددة.
ً
مدة استحقاق تصل إلى  60شهرا.
تغطية تأمينية كاملة.
شــبكة مــن أقــوى الــوكالء تتيــح لــك تلبيــة احتياجاتــك مــن المركبــات بأفضــل
األســعار.

نبذة عن العملية
•
•
•
•

تقييــم متطلباتــك مــن المركبــات باإلضافــة إلــى مبيعــات الراجحــي ومــلء
نمــوذج الطلــب.
تحليل ائتماني مهني.
تحديد الحل األمثل للتمويل.
تسليم المركبة.

معايير األهلية
•
•
•

•

السجل التجاري.
ســجل ائتمانــي نظيــف لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة
(ســمة).
متوســط رصيــد مدتــه ســتة أشــهر بمــا يزيــد عــن  25,000ريــال ســعودي لعمــاء
مصــرف الراجحــي الحالييــن .كمــا أن هنــاك معاييــر أخــرى لغيــر عمــاء مصــرف
الراجحــي.
دفعة مقدمة بحد أدنى .15%

إيراد – التمويل العقاري
مزايا المنتج
• إيــراد هــو منتــج متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية يقــدم لعمالئنــا الذين
ُ
يمتلكــون أو يشــترون العقــارات االســتثمارية التجاريــة و/أو الســكنية التــي تــدر
ً
ُ
دخــا .ســوف تنقــل ملكيــة العقار/العقــارات إلــى المصــرف كضمــان إضافــي قبــل
اســتخدام التمويــل المعتمــد.
ُ
• يتميــز هــذا المنتــج بميــزة فريــدة :يحتســب الســداد /األقســاط علــى أســاس
إيــراد إيجــار العقــار.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•
•

استحقاق التمويل حتى  10سنوات.
مبلغ تمويلي يصل إلى  70مليون ريال سعودي.
التعامل السريع والمالئم من خالل فريق متخصص.
خدمة إدارة العقارات.
أسعار تنافسية.

نبذة عن العملية
•
•
•
•
•

استكمال النموذج واستيفاء الوثيقة.
مراجعة ائتمانية معجلة للعمالء الحاليين.
نقل الملكية باسم مصرف الراجحي.
توقيع العقد مع مدير العالقات.
إتاحة حد إنفاق العميل.

معايير األهلية
•
•
•
•
•

سجل نظيف لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة).
أقساط تصل إلى  80%من صافي قيمة اإليجار.
الحد األدنى إلشغال العقارات.
ً
لن يزيد عمر البناية عن  30عاما بموجب تاريخ استحقاق التمويل.
يجب أن يكون للعقار سند ملكية وملكية خاليين من األخطاء.
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الصغيرة والمتوسطة
تجعلك تركز على أعمالك

15

االعتمادات المستندية لالستيراد
مزايا المنتج
• إن االعتمــادات المســتندية لالســتيراد الصــادرة عــن مصــرف الراجحــي هــي
تعهــدات غيــر قابلــة للرجــوع يصدرهــا المصــرف عــادة للدفــع لمــوردك فــي
حــال اســتالم مســتندات محــددة عــن المعاملــة.
• وهــذا يعنــي أن البضائــع التــي تشــتريها ســوف تكــون حســب الطلــب ،وســوف
يســتلمونها فــي الوقــت والمــكان المحدديــن .يمكــن أن يثــق مــوردك بالمثــل
مــن أنــه ســوف ُيســدد لــك مــن خــال المصــرف.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•

•
•

إننــا نســتبدل قوتنــا الماليــة بقوتكــم الماليــة ،ممــا يتيــح لكــم التفــاوض
المحتمــل علــى أســعار أفضــل.
شــخصية تســاعد علــى التأكــد مــن أن االعتمــاد المســتندي مصمــم
خدمــة ً
خصيصــا ليناســب احتياجاتــك.
إننــا نمتلــك شــبكة واســعة مــن البنــوك المراســلة الحاليــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،ممــا يتيــح لنــا إصــدار االعتمــاد المســتندي باســمك بالــدوالر األمريكــي
أو أي عملــة أجنبيــة أخــرى رئيســية أخــرى.
اإلشعار الفوري للمورد بموجب استالم الوثيقة.
ً
ُ
تتــاح االعتمــادات المســتندية أيضــا بموجــب أنــواع صكــوك المشــاركة ،بحيــث
يســتخدم الطرفــان اتفاقيــة شــراكة محــدودة (ســوف نقــدم جــزء مــن الرصيــد
لتســهيل االســتيراد).

نبذة عن العملية
• يمكنــك طلــب االعتمــادات المســتندية مــن خــال مراكــز خدمــة التجــارة
العالميــة الثــاث التابعــة لنــا ،ومكاتــب التجــارة والمتخصصيــن التابعيــن لنــا
فــي الفــروع والتجــارة اإللكترونيــة ،والمنصــات اإللكترونيــة.
ً
ً
• لن يتجاوز الوقت المستغرق لعمالئنا الحاليين ،وبالحدود المتاحة ،يوما واحدا.
• ســوف تتلقــى رســالة قصيــرة علــى الفــور وإشــعارات عبــر البريــد اإللكترونــي
بإصــدار االعتمــاد المســتندي الخــاص بــك أو تعديلــه أو التفــاوض بشــأن
المســتندات أو التســوية.

معايير األهلية
• العمالء المتمولين
 حساب تجاري لدى مصرف الراجحي القيود الفعالة• العمالء غير المتمولين
 -حساب تجاري لدى مصرف الراجحي

االعتمادات المستندية للتصدير
مزايا المنتج

ً
ً
• بصفتــك مصــدرا ،توفــر االعتمــادات المســتندية للتصديــر تعهــدا مــن بنــك
المشــتري بإتمــام الدفــع لــك ،بشــرط أن تقــوم بشــحن البضائــع وتقديــم
المســتندات المطلوبــة.
ً
• هــذا المنتــج يناســب تمامــا المصدريــن الذيــن بحاجــة إلــى إدارة مخاطرهــم
التجاريــة والخارجيــة أو عندمــا تتعامــل مــع مصــدر لــم تعرفــه.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•

•
•
•

يقــوم خبــراء تمويــل التجــارة بمصــرف الراجحــي بتقديــم المشــورة الخاصــة
بالبنــاء والحــد مــن المخاطــر وتوجيــه التمويــل لدعــم وتســريع معامالتــك
التجاريــة.
كمــا نمتلــك شــبكة واســعة مــن البنــوك المراســلة فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ونوفــر لــك أحــدث المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر القطريــة والتجاريــة.
ً
ً
ً
يمتلــك المصــدر التزامــا مصرفيــا بالســداد مقابــل المســتندات المتوافقــة بــدال
مــن إدارة المخاطــر التجاريــة للمــورد.
كمــا يمكننــا ،بشــرط الحصــول علــى الموافقــات الداخليــة لدينــا ،الترتيــب
للحصــول علــى تصديقــات االعتمــادات المســتندية التــي مــن شــأنها تقليــص
المخاطــر الســيادية والمصرفيــة مــن خــال ضمــان العائــدات علــى صادراتــك،
بغــض النظــر عــن مــا إذا كان البنــك المصــدر يفــي بالتزاماتــه مــن عدمــه.

نبذة عن العملية
• يمكنــك طلــب االعتمــادات المســتندية مــن خــال مراكــز خدمــة التجــارة
العالميــة الثــاث التابعــة لنــا ،ومكاتــب التجــارة والمتخصصيــن التابعيــن لنــا
فــي الفــروع والتجــارة اإللكترونيــة ،والمنصــات اإللكترونيــة.
ً
ً
• لن يتجاوز الوقت المستغرق لعمالئنا الحاليين يوما واحدا.
• ســوف تتلقــى رســالة قصيــرة علــى الفــور وإشــعارات عبــر البريــد اإللكترونــي
باســتالم االعتمــادات المســتندية للتصديــر أو تعديلهــا أو التفــاوض بشــأن
المســتندات أو التســوية.

معايير األهلية
• حساب تجاري لدى مصرف الراجحي

مصرفية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تجعلك تركز على أعمالك
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خطاب الضمان
مزايا المنتج
نصبــح ًبمثابــة ضمــان
• بموجــب إصــدار خطــاب الضمــان لصالــح عمالئنــاً ،
ـي
ـ
ف
ـال
ـ
الم
ـن
ـ
م
ـا
ـ
معين
ـا
للمســتفيد مــن خطــاب الضمــان وســوف ندفــع لــه مبلغـ
ً
حــال تخلــف عمالئنــا عــن الوفــاء بالشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مســبقا.
• الســندات والضمانــات هــي عبــارة عــن تعهــدات مكتوبــة .وتعــد الضمانــات
المصرفيــة أهــم األدوات المســتخدمة لحمايــة الشــركات ضــد عــدم الوفــاء
بالعقــود األساســية أو لضمــان قــدرة الغيــر علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•

ً
نقــدم لــك أشــهر أكثــر أنــواع الضمانــات شــيوعا :الضمــان االبتدائــي وضمــان
حســن التنفيــذ وضمــان الدفعــة المقدمــة والضمانــات الماليــة
تعزز شروط خطاب الضمان العالقة التعاقدية.
ً
ً
ً
غطــاء مميــزا وآمنــا للتعامــات التجاريــة
نقــدم لــك مــن خــال هــذا المنتــج
المتكــررة بيــن األطــراف المعنيــة.
يمكنــك االســتفادة مــن شــبكة البنــوك المراســلة لمصــرف الراجحــي إلصــدار أو
اســتالم الضمانــات نيابــة عنكــم بمنتهــى الســرعة واالحترافيــة.

نبذة عن العملية
• يمكنــك طلــب خطابــات الضمــان مــن خــال مراكــز خدمــة التجــارة العالميــة
الثــاث التابعــة لنــا ،ومكاتــب التجــارة والمتخصصيــن التابعيــن لنــا فــي الفــروع
والتجــارة اإللكترونيــة ،والمنصــات اإللكترونيــة.
ً
ً
• لن يتجاوز الوقت المستغرق لعمالئنا الحاليين يوما واحدا.
• ســوف تتلقــى رســالة قصيــرة علــى الفــور وإشــعارات عبــر البريــد اإللكترونــي
إلصــدار االعتمــاد المســتندي أو تعديلــه أو مصادرتــه أو إلغائــه.

معايير األهلية
• العمالء المتمولين
 حساب تجاري لدى مصرف الراجحي القيود الفعالة• العمالء غير المتمولين
 -حساب تجاري لدى مصرف الراجحي

تمويل التجارة – التجارة اإللكترونية
نبذة عامة
• بفضــل دمــج دورة أعمالكــم مــع أنظمتنــا اآلليــة عبر شــبكة اإلنترنت ،تشــهدون
مســتويات جديــدة مــن الســهولة واألمــان والفعاليــة .حيــث يعــد نظــام التجــارة
ـاملة التــي تمنحــك
اإللكترونيــة بمصــرف الراجحــي أحــد أهــم التطبيقــات الشـ ً
القــدرة علــى إجــراء أعمالــك الماليــة التجاريــة معنــا إلكترونيــا.
• تســاعدك التجــارة اإللكترونيــة علــى زيــادة الفوائــد التــي باســتطاعتكم
الحصــول عليهــا عبــر اإلنترنــت لخدمــة أعمالكــم مــن خــال ســرعة تجهيــز
المســتندات والتقاريــر والتغطيــة الجغرافيــة المعدلــة وقابليــة التنقــل
والشــفافية الكاملــة والتحكــم المطلــق .يمكنــك الوصــول إلــى التجــارة
اإللكترونيــة مــن أي جهــاز حاســوب ،ممــا يتيــح لــك الوصــول الفــوري للمعلومــات
التجاريــة أينمــا كنــت .إننــا نواصــل جهودنــا االبتكاريــة لنتصــدر المنافســة
ونجعــل نجاحكــم علــى رأس أولوياتنــا.

المنتجات الرئيسية
• تخولكم التجارة اإللكترونية مباشرة المنتجات التالية:
 االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير. تمويل الصادرات والواردات. التحصيل المستندي. خطابات الضمان. -الضمانات المالحية.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•
•

تخصيص التفويضات ألنماط التجارة اإللكترونية المتعددة.
لوحة قياس شاملة.
تقليص وقت التجهيز.
الوصول الفوري إلى تفاصيل المعامالت وكافة المراسالت.
تنبيهات إشعار فورية بمجرد استالم المستندات.

مصرفية المنشآت
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نقاط البيع
نبذة عامة

ً
• خدمــة نقــاط البيــع هــي نظــام تحويــل األمــوال إلكترونيــا ،والــذي مــن شــأنه
تمكيــن أي عميــل يحمــل بطاقــات خصــم /ائتمانيــة لشــراء البضائــع مــن التجــار.
يحــول النظــام المبلــغ المالــي مباشــرة مــن الطــرف إلــى حســاب التاجــر ،طالمــا
أن كال الحســابين ضمــن شــبكة مــدى وماســتركارد وفيــزا.

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•

•
•

مصــرف الراجحــي هــو مــزود خدمــة نقــاط البيــع الرائــد فــي المملكــة بمــا يزيــد
عــن  54,000مركــز نقطــة بيــع موزعــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
مصــرف الراجحــي هــو المصــرف الوحيــد الــذي يحــول األمــوال علــى الفــور إلــى
عمالئــه فــي الوقــت الحالــي بمجــرد إجــراء التســويات داخــل نقــاط البيــع التابعــة
لهــم.
التثبيت المجاني خالل  5أيام عمل بحد أقصى.
نقــدم لكــم خدمــة عمــاء  24/7فــي جميــع أنحــاء المملكــة والمتاحــة مــن خــال
رقــم الهاتــف المجانــي .800 122 8888

نبذة عن العملية
• تحويل األموال مباشرة من حساب العميل إلى حساب التاجر.
• يجــري النظــام استفســار عــن رصيــد الحســاب المصرفــي قبــل إجــراء المعاملــة
لضمــان توافــر أمــوال كافيــة.

معايير األهلية
• نموذج اشتراك كامل في نقاط البيع.
• سجل تجاري ساري.
• فتح حساب تجاري لدى مصرف الراجحي.

صرف العمالت األجنبية
نبذة عامة
نقــدم خدمــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية مثــل صــرف العمــات األجنبيــة،
عمليــات الصــرف اآلجــل للتحــوط.

الخدمات المقدمة والمزايا الرئيسية
• صرف العمالت األجنبية :صرف العمالت األجنبية النقدية من خالل الحسابات
• عمليــات الصــرف اآلجــل :التزامــات الصــرف االحتياطيــة المســتقبلية لعملــة
معينــة وتاريخهــا
• األوراق النقدية :شراء أو بيع األوراق النقدية

الفوائد الرئيسية لالستفادة من مصرف الراجحي
•
•
•
•

توافق تام مع الشريعة اإلسالمية
أسعار صرف تنافسية للغاية مقارنة بالسوق
ّ
مرونة في التنفيذ والمعالجة الفعالة
ضمــان وصــول مدفوعــات النقــد األجنبــي للمســتفيدين أســرع مــن أي مجموعــة
بنكيــة أخــرى
قناعــة المصــرف الراســخة بالشــريعة تحكــم التزاماتــه المصرفيــة والماليــة
تجــاه عمالئــه.

تجارب العمالء

ً
يمكــن الوصــول إلــى مصــرف الراجحــي فــي جميــع أنحــاء المملكــة نظــرا لشــبكته
الكبيــرة مــن الفــروع .هــذا األمــر يمثــل نقطــة تميــز مريحــة يتمتــع بهــا عمــاء
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومؤسســات األعمــال فــي الســوق.
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نموذج طلب
ّ
إذا كانــت منشــأتك مصنفــة ضمــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (ويبلــغ حجــم
األعمــال /المبيعــات الســنوي أقــل مــن  100مليــون ريــال) وترغــب بالحصــول ًعلــى
مســاعدة أحــد المتخصصيــن بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لدينــا ،فضــا قــم
بتقديــم المعلومــات التاليــة:
• اسم المؤسسة
• السجل التجاري/الرخصة
• نوع النشاط
• عمر المؤسسة
• البريد اإللكتروني
• اسم المسؤول عن المؤسسة
• منصبه
• رقم الجوال
• رقم الحساب ،إن وجد
• تلفون
• عنوان المؤسسة
المنتجات المرغوب الحصول عليها

وللتواصل مع المسؤولين يرجى توجيه إيميل على البريد اإللكتروني
sme_salesteam@alrajhibank.com.sa

مصرفية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تجعلك تركز على أعمالك
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