
ا�فاقيــة شــ�وط وأحــكام بطاقات مســبقة الدفع
فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد ا�فــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن 

يصدر  له بطاقة مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للش�وط واألحكام التالية:

1- التع��فات:
أ)     البطاقة: هي بطاقة مسبقة الدفع يصدرها البنك األهلي السعودي (البنك) باسم العميل.

ب)   حامــل البطاقــة: هــو الشــخص الــذي تصــدر البطاقــة باســمه، ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا وعــدم الســماح لغيــره باســتخدامها، ويكون مســؤوًال 
عن أي الت�امات �ترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو �يان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رم��ة.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــو�ًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــ�ار التــي �ترتــب علــى عــدم التــ�ام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فوا�يــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا له التاجــر أو مقابل اســتخدامه الرقم الســري 

الخاص به والذي ي�وده البنك به.

3- مدة س��ان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ض��بة القيمة المضافة:
أي ض��بــة قيمــة مضافــة أو ض��بــة إضافيــة مما�لــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة فــى الممكلــة 

العر�ية السعودية في الوقت الحالي وأي ض��بة إضافية مما�لة.

أ) نظام ض��بة القيمة المضافة:
هــي نظــام ض��بــة القيمة المضافة الصادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتا��خ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو �ــإدارة 

ض��بة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العر�ية السعودية. 

ب) مقابل التو��د الخالص من ض��بة القيمة المضافة: 
إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تع��ــف "مقابــل التو��ــد" أو أي تعد�ــل الحــق لــه حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــى نظــام  ض��بــة القيمــة 
المضافــة ومــا لــم ينــص ص�احــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة 
تعتبــر خالصــة مــن ض��بــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ض�ائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك 
ض��بــة القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ض��بــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام 

ض��بة القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

5- االلت�امات المالية:
أ)     يقوم البنك بقيد رسم سنوي 200 ��ال سعودي على حساب البطاقة، وذلك عند إصدارها وعند كل تجديد سنوي للبطاقة.

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 ��اًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خا�ج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يج��هــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصا��ــف أو رســوم 

أو أ�عاب أو أعباء مالية أخرى �ترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة ��االت سعودية.

هـ)  أي قيد على البطاقة يعترض عليه العميل ثم يت�ين صحته بموجب المستندات، سوف تستوفى عليه رسوم عند إعادة القيد مقدارها  
       (70)سبعون ��اًال سعوديًا.

12- برنامج "لك":
هــو برنامــج يمنــح حامــل البطاقــة اكتســاب نقــاط عنــد اســتخدام بطاقــة مســبقة الدفــع. ويتــم اســتبدال النقــاط المجمعــة عــن ط��ــق موقــع 

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •
تذاكر طي�ان  •

حجو�ات فندقية  •
قسائم ش�اء إلكت�ونية  •

(Cash Back) استرجاع مالي  •

كيفية احتساب النقاط:
يتم اكتساب النقاط عند استخدام البطاقة وحسب الجدول الموضح أدناه:

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أ�عاب البطاقات اال�تمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

إن جميع المكافآت المقدمة من البنك غير قابلة للتحو�ل ألي حساب بطاقات آخر.  (2
السحب النقدي ال يعطي الحق في اكتساب نقاط.  (3

نظام سداد المدفوعات والفوا�ير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إق�ار حامل البطاقة:
أ.     يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إ�ادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكت�ونيــة أو 
أي مــن طــ�ق التقنيــة لتصو�ــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميك�وفيلــم“ علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر ويعتــد بها كحجة وســند 
إ�بــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي 
المملكــة العر�يــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكت�ونيــة باعتبارهــا وســيلة 

إ�بات. وذلك حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكت�ونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث �يانا�ــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع في 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلت�ام.

ج)   يقــر حامــل البطاقــة بأنــه ال يجــوز اســتخدام البطاقــة فــي شــ�اء ســلع وخدمــات محرمــة شــرعًا ويتحمــل العميــل مســؤولية ذلــك فــإن خالــف 
ذلك فإن البنك سيقوم �إلغاء البطاقة في حال علمه بالمخالفة.

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقد�ــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يج��هــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنها تجــاوز للمبالــغ المودعة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي �تجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي 

السعودي الناشئة بموجب هذا االتفاق. وفي هذه الحالة، يلتزم حامل البطاقة بسداد المبلغ المتجاوز للحد.
هـ)  يقر حامل البطاقة بأن �نشيطه للبطاقة يعتبر تأكيدًا على موافقته على األحكام والش�وط الواردة في هذه االتفاقية.

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والش�وط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســا�ات أو أخطــاء �تعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار 
البنك عن ط��ق الها�ف المصرفي رقم 920001000 أو عن ط��ق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجــد أية استفســا�ات أخــرى، يمكنــك الكتابة إلــى البنك األهلــي الســعودي ال��ــاض 6676-13519 
 complaints@alahli.com أو إرسال ب��د إلكت�وني www.alahli.com المملكة العر�ية السعودية، أو عن ط��ق ��ارة

 

6 - رسوم العمليات الدولية:
أ)    يســدد البنــك االلت�امــات المترتبــة علــى اســتخدام العميــل لبطاقتــه ألي عمليــة دوليــة داخــل و/أو خــا�ج حــدود المملكــة العر�يــة الســعودية 

الجغ�افية، سواء كان باإل�ترنت أو من خالل نقاط ال�يع أو السحب النقدي من أجهزة الص�اف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدولية، ســواء قــام باختيــار الدفع بعملــة أجن�يــة و/أو بال��ال الســعودي وفقا 
لســعر الصــرف الســائد فــي �ــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأية عملــة أجن�يــة باإلضافة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة المحددة 

أدناه وأي تعد�ل لها بعد إخطار العميل.
ج)  رسوم العمليات الدولية: ومقدارها 2.75 % على سعر الصرف من مبلغ العملية الدولية التي قام بها بالعميل بغض النظر عن العملة التي اختارها 

عند الدفع – وحتى لو تم الدفع بال��ال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول "رسوم 
وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إج�اء التعد�ل يتم إبالغ العميل وفق ط�ق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بم�اعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخل حــدود المملكــة العر�ية 
الســعودية الجغ�افيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــ�وق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفي�ا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة �إعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام 
العميــل �إجــ�اء أي عمليــة دوليــة فــإن العميلــة تعتبــر مكتملــة وتخضــع عندهــا لرســوم تحو�ل العملــة، فإذا وبحســب شــ�وط واحكام الســلعة 
او الخدمــة التــي تــم شــ�اءها قــ�ر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحو�ــل العملــة مــن 

المبلغ الذي سيتم إعادته و/او استرجاعه.

7- استخدام وفقدان البطاقة:
أ)    يلتــزم العميــل بــأن يحافــظ علــى بطاقتــه ويتعهــد بعــدم اســتخدامها فــي غيــر األغــ�اض المصــ�ح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم �بلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــ�وط 

هذه االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة �إعطائها ألي شخص مهما كانت صلة ق�ابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه �إبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات 
البنك، ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات اال�تمان على الها�ف (920001000) ومن خا�ج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل 

البطاقة مسؤولية العمليات التي �تم على البطاقة المفقودة / المس�وقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات اال�تمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــزم حامــل البطاقــة بســداد االلت�امــات التــي �نشــأ عــن  ــاًء علــى خطــاب كتابــي �رســله إلــى البنــك. ويلت يجــوز للعميــل طلــب إلغــاء البطاقــة بن

استخدامها لمدة 45 �ومًا بعد تا��خ اإللغاء.

9- إصدار بدل فاقد/ تالف:
يقــوم البنــك �إصــدار بطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة المبلــغ عــن ضياعهــا أو ســرقتها، وذلــك للفتــرة المتبقيــة فــي البطاقــة المفقــودة أو التالفــة 

برسم قدره 50 ��اًال.

 10- النظام الواجب تط�يقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير و�نفيــذ أحــكام وشــ�وط هــذه االتفاقية وأي معامالت ناشــئة عنهــا أيًا كان مــكان إج�ائهــا أو أط�افهــا لألنظمة واللوائح الســعودية 

وحدها، وتختص لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي بتسوية أي ن�اع ينشأ بشأنها.

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ��ــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليات الشــ�ائية للبطاقــة و5,000 ��ال كحد أقصى لالســتخدام 
اليومي كسحب نقدي

البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  �أس المال 44,780,000,000 ��ال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الض��بي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 20/4/1373هـ (الموافق 26/12/1953م)   |  المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي ط��ق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |  

www.alahli.com  |  920001000  |  6676-13519 رقم الوحدة 778  |  ال��اض
عندما �رد ذكر اسم "البنك األهلي التجاري" أو "األهلي" أو "البنك" فتكون اإلشارة إلى "البنك األهلي السعودي"

خاصية الدفع عن ُبعد الرقم السري نقاط لك الش��حة الذكية



فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد ا�فــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن 
يصدر  له بطاقة مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للش�وط واألحكام التالية:

1- التع��فات:
أ)     البطاقة: هي بطاقة مسبقة الدفع يصدرها البنك األهلي السعودي (البنك) باسم العميل.

ب)   حامــل البطاقــة: هــو الشــخص الــذي تصــدر البطاقــة باســمه، ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا وعــدم الســماح لغيــره باســتخدامها، ويكون مســؤوًال 
عن أي الت�امات �ترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو �يان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رم��ة.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــو�ًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــ�ار التــي �ترتــب علــى عــدم التــ�ام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فوا�يــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا له التاجــر أو مقابل اســتخدامه الرقم الســري 

الخاص به والذي ي�وده البنك به.

3- مدة س��ان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ض��بة القيمة المضافة:
أي ض��بــة قيمــة مضافــة أو ض��بــة إضافيــة مما�لــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة فــى الممكلــة 

العر�ية السعودية في الوقت الحالي وأي ض��بة إضافية مما�لة.

أ) نظام ض��بة القيمة المضافة:
هــي نظــام ض��بــة القيمة المضافة الصادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتا��خ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو �ــإدارة 

ض��بة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العر�ية السعودية. 

ب) مقابل التو��د الخالص من ض��بة القيمة المضافة: 
إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تع��ــف "مقابــل التو��ــد" أو أي تعد�ــل الحــق لــه حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــى نظــام  ض��بــة القيمــة 
المضافــة ومــا لــم ينــص ص�احــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة 
تعتبــر خالصــة مــن ض��بــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ض�ائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك 
ض��بــة القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ض��بــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام 

ض��بة القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

5- االلت�امات المالية:
أ)     يقوم البنك بقيد رسم سنوي 200 ��ال سعودي على حساب البطاقة، وذلك عند إصدارها وعند كل تجديد سنوي للبطاقة.

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 ��اًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خا�ج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يج��هــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصا��ــف أو رســوم 

أو أ�عاب أو أعباء مالية أخرى �ترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة ��االت سعودية.

هـ)  أي قيد على البطاقة يعترض عليه العميل ثم يت�ين صحته بموجب المستندات، سوف تستوفى عليه رسوم عند إعادة القيد مقدارها  
       (70)سبعون ��اًال سعوديًا.

12- برنامج "لك":
هــو برنامــج يمنــح حامــل البطاقــة اكتســاب نقــاط عنــد اســتخدام بطاقــة مســبقة الدفــع. ويتــم اســتبدال النقــاط المجمعــة عــن ط��ــق موقــع 

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •
تذاكر طي�ان  •

حجو�ات فندقية  •
قسائم ش�اء إلكت�ونية  •

(Cash Back) استرجاع مالي  •

كيفية احتساب النقاط:
يتم اكتساب النقاط عند استخدام البطاقة وحسب الجدول الموضح أدناه:

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أ�عاب البطاقات اال�تمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

إن جميع المكافآت المقدمة من البنك غير قابلة للتحو�ل ألي حساب بطاقات آخر.  (2
السحب النقدي ال يعطي الحق في اكتساب نقاط.  (3

نظام سداد المدفوعات والفوا�ير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إق�ار حامل البطاقة:
أ.     يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إ�ادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكت�ونيــة أو 
أي مــن طــ�ق التقنيــة لتصو�ــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميك�وفيلــم“ علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر ويعتــد بها كحجة وســند 
إ�بــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي 
المملكــة العر�يــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكت�ونيــة باعتبارهــا وســيلة 

إ�بات. وذلك حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكت�ونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث �يانا�ــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع في 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلت�ام.

ج)   يقــر حامــل البطاقــة بأنــه ال يجــوز اســتخدام البطاقــة فــي شــ�اء ســلع وخدمــات محرمــة شــرعًا ويتحمــل العميــل مســؤولية ذلــك فــإن خالــف 
ذلك فإن البنك سيقوم �إلغاء البطاقة في حال علمه بالمخالفة.

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقد�ــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يج��هــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنها تجــاوز للمبالــغ المودعة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي �تجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي 

السعودي الناشئة بموجب هذا االتفاق. وفي هذه الحالة، يلتزم حامل البطاقة بسداد المبلغ المتجاوز للحد.
هـ)  يقر حامل البطاقة بأن �نشيطه للبطاقة يعتبر تأكيدًا على موافقته على األحكام والش�وط الواردة في هذه االتفاقية.

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والش�وط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســا�ات أو أخطــاء �تعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار 
البنك عن ط��ق الها�ف المصرفي رقم 920001000 أو عن ط��ق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجــد أية استفســا�ات أخــرى، يمكنــك الكتابة إلــى البنك األهلــي الســعودي ال��ــاض 6676-13519 
 complaints@alahli.com أو إرسال ب��د إلكت�وني www.alahli.com المملكة العر�ية السعودية، أو عن ط��ق ��ارة

 

6 - رسوم العمليات الدولية:
أ)    يســدد البنــك االلت�امــات المترتبــة علــى اســتخدام العميــل لبطاقتــه ألي عمليــة دوليــة داخــل و/أو خــا�ج حــدود المملكــة العر�يــة الســعودية 

الجغ�افية، سواء كان باإل�ترنت أو من خالل نقاط ال�يع أو السحب النقدي من أجهزة الص�اف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدولية، ســواء قــام باختيــار الدفع بعملــة أجن�يــة و/أو بال��ال الســعودي وفقا 
لســعر الصــرف الســائد فــي �ــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأية عملــة أجن�يــة باإلضافة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة المحددة 

أدناه وأي تعد�ل لها بعد إخطار العميل.
ج)  رسوم العمليات الدولية: ومقدارها 2.75 % على سعر الصرف من مبلغ العملية الدولية التي قام بها بالعميل بغض النظر عن العملة التي اختارها 

عند الدفع – وحتى لو تم الدفع بال��ال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول "رسوم 
وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إج�اء التعد�ل يتم إبالغ العميل وفق ط�ق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بم�اعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخل حــدود المملكــة العر�ية 
الســعودية الجغ�افيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــ�وق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفي�ا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة �إعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام 
العميــل �إجــ�اء أي عمليــة دوليــة فــإن العميلــة تعتبــر مكتملــة وتخضــع عندهــا لرســوم تحو�ل العملــة، فإذا وبحســب شــ�وط واحكام الســلعة 
او الخدمــة التــي تــم شــ�اءها قــ�ر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحو�ــل العملــة مــن 

المبلغ الذي سيتم إعادته و/او استرجاعه.

7- استخدام وفقدان البطاقة:
أ)    يلتــزم العميــل بــأن يحافــظ علــى بطاقتــه ويتعهــد بعــدم اســتخدامها فــي غيــر األغــ�اض المصــ�ح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم �بلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــ�وط 

هذه االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة �إعطائها ألي شخص مهما كانت صلة ق�ابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه �إبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات 
البنك، ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات اال�تمان على الها�ف (920001000) ومن خا�ج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل 

البطاقة مسؤولية العمليات التي �تم على البطاقة المفقودة / المس�وقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات اال�تمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــزم حامــل البطاقــة بســداد االلت�امــات التــي �نشــأ عــن  ــاًء علــى خطــاب كتابــي �رســله إلــى البنــك. ويلت يجــوز للعميــل طلــب إلغــاء البطاقــة بن

استخدامها لمدة 45 �ومًا بعد تا��خ اإللغاء.

9- إصدار بدل فاقد/ تالف:
يقــوم البنــك �إصــدار بطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة المبلــغ عــن ضياعهــا أو ســرقتها، وذلــك للفتــرة المتبقيــة فــي البطاقــة المفقــودة أو التالفــة 

برسم قدره 50 ��اًال.

 10- النظام الواجب تط�يقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير و�نفيــذ أحــكام وشــ�وط هــذه االتفاقية وأي معامالت ناشــئة عنهــا أيًا كان مــكان إج�ائهــا أو أط�افهــا لألنظمة واللوائح الســعودية 

وحدها، وتختص لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي بتسوية أي ن�اع ينشأ بشأنها.

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ��ــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليات الشــ�ائية للبطاقــة و5,000 ��ال كحد أقصى لالســتخدام 
اليومي كسحب نقدي

* خاضعة لرسوم ض��بة القيمة المضافة

الرسوم السنوية*  
رسوم السحب النقدي الدولي

رسوم تحو�ل العمالت األجن�ية*
إصدار كشف الحساب (عند الطلب)

رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد
حد الصرف اليومي

مثال لعملية تحو�ل العمالت األجن�ية

200 ��ال
30 ��اًال لكل عملية سحب نقدي دولي

تصل حتى 2.75 %
10��االت لكل كشف حساب

50 ��اًال
20,000 ��ال للعمليات الش�ائية

5,000 ��ال للسحب النقدي

1-مبلغ العملية: 1,000 دوالر
2-معدل التحو�ل: 3.75

3-مبلغ العملية بال��ال السعودي = 3,750 ��ال

4-رسوم تحو�ل العملة األجن�ية 2.75 % = 103.1 ��ال
5-ض��بة القيمة المضافة على رسوم تحو�ل العملة 

األجن�ية = 15.46
6-إجمالي المبلغ = 3,868.56 ��ال

البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  �أس المال 44,780,000,000 ��ال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الض��بي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 20/4/1373هـ (الموافق 26/12/1953م)   |  المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي ط��ق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |  

www.alahli.com  |  920001000  |  6676-13519 رقم الوحدة 778  |  ال��اض
عندما �رد ذكر اسم "البنك األهلي التجاري" أو "األهلي" أو "البنك" فتكون اإلشارة إلى "البنك األهلي السعودي"



فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد ا�فــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن 
يصدر  له بطاقة مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للش�وط واألحكام التالية:

1- التع��فات:
أ)     البطاقة: هي بطاقة مسبقة الدفع يصدرها البنك األهلي السعودي (البنك) باسم العميل.

ب)   حامــل البطاقــة: هــو الشــخص الــذي تصــدر البطاقــة باســمه، ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا وعــدم الســماح لغيــره باســتخدامها، ويكون مســؤوًال 
عن أي الت�امات �ترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو �يان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رم��ة.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــو�ًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــ�ار التــي �ترتــب علــى عــدم التــ�ام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فوا�يــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا له التاجــر أو مقابل اســتخدامه الرقم الســري 

الخاص به والذي ي�وده البنك به.

3- مدة س��ان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ض��بة القيمة المضافة:
أي ض��بــة قيمــة مضافــة أو ض��بــة إضافيــة مما�لــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة فــى الممكلــة 

العر�ية السعودية في الوقت الحالي وأي ض��بة إضافية مما�لة.

أ) نظام ض��بة القيمة المضافة:
هــي نظــام ض��بــة القيمة المضافة الصادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتا��خ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح �نفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو �ــإدارة 

ض��بة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العر�ية السعودية. 

ب) مقابل التو��د الخالص من ض��بة القيمة المضافة: 
إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تع��ــف "مقابــل التو��ــد" أو أي تعد�ــل الحــق لــه حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــى نظــام  ض��بــة القيمــة 
المضافــة ومــا لــم ينــص ص�احــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة 
تعتبــر خالصــة مــن ض��بــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ض�ائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك 
ض��بــة القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ض��بــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام 

ض��بة القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

5- االلت�امات المالية:
أ)     يقوم البنك بقيد رسم سنوي 200 ��ال سعودي على حساب البطاقة، وذلك عند إصدارها وعند كل تجديد سنوي للبطاقة.

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 ��اًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خا�ج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يج��هــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصا��ــف أو رســوم 

أو أ�عاب أو أعباء مالية أخرى �ترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة ��االت سعودية.

هـ)  أي قيد على البطاقة يعترض عليه العميل ثم يت�ين صحته بموجب المستندات، سوف تستوفى عليه رسوم عند إعادة القيد مقدارها  
       (70)سبعون ��اًال سعوديًا.

12- برنامج "لك":
هــو برنامــج يمنــح حامــل البطاقــة اكتســاب نقــاط عنــد اســتخدام بطاقــة مســبقة الدفــع. ويتــم اســتبدال النقــاط المجمعــة عــن ط��ــق موقــع 

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •
تذاكر طي�ان  •

حجو�ات فندقية  •
قسائم ش�اء إلكت�ونية  •

(Cash Back) استرجاع مالي  •

كيفية احتساب النقاط:
يتم اكتساب النقاط عند استخدام البطاقة وحسب الجدول الموضح أدناه:

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أ�عاب البطاقات اال�تمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

إن جميع المكافآت المقدمة من البنك غير قابلة للتحو�ل ألي حساب بطاقات آخر.  (2
السحب النقدي ال يعطي الحق في اكتساب نقاط.  (3

نظام سداد المدفوعات والفوا�ير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إق�ار حامل البطاقة:
أ.     يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إ�ادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكت�ونيــة أو 
أي مــن طــ�ق التقنيــة لتصو�ــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميك�وفيلــم“ علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر ويعتــد بها كحجة وســند 
إ�بــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي 
المملكــة العر�يــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكت�ونيــة باعتبارهــا وســيلة 

إ�بات. وذلك حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكت�ونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث �يانا�ــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع في 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلت�ام.

ج)   يقــر حامــل البطاقــة بأنــه ال يجــوز اســتخدام البطاقــة فــي شــ�اء ســلع وخدمــات محرمــة شــرعًا ويتحمــل العميــل مســؤولية ذلــك فــإن خالــف 
ذلك فإن البنك سيقوم �إلغاء البطاقة في حال علمه بالمخالفة.

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقد�ــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يج��هــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنها تجــاوز للمبالــغ المودعة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي �تجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي 

السعودي الناشئة بموجب هذا االتفاق. وفي هذه الحالة، يلتزم حامل البطاقة بسداد المبلغ المتجاوز للحد.
هـ)  يقر حامل البطاقة بأن �نشيطه للبطاقة يعتبر تأكيدًا على موافقته على األحكام والش�وط الواردة في هذه االتفاقية.

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والش�وط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســا�ات أو أخطــاء �تعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار 
البنك عن ط��ق الها�ف المصرفي رقم 920001000 أو عن ط��ق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجــد أية استفســا�ات أخــرى، يمكنــك الكتابة إلــى البنك األهلــي الســعودي ال��ــاض 6676-13519 
 complaints@alahli.com أو إرسال ب��د إلكت�وني www.alahli.com المملكة العر�ية السعودية، أو عن ط��ق ��ارة
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6 - رسوم العمليات الدولية:
أ)    يســدد البنــك االلت�امــات المترتبــة علــى اســتخدام العميــل لبطاقتــه ألي عمليــة دوليــة داخــل و/أو خــا�ج حــدود المملكــة العر�يــة الســعودية 

الجغ�افية، سواء كان باإل�ترنت أو من خالل نقاط ال�يع أو السحب النقدي من أجهزة الص�اف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدولية، ســواء قــام باختيــار الدفع بعملــة أجن�يــة و/أو بال��ال الســعودي وفقا 
لســعر الصــرف الســائد فــي �ــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأية عملــة أجن�يــة باإلضافة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة المحددة 

أدناه وأي تعد�ل لها بعد إخطار العميل.
ج)  رسوم العمليات الدولية: ومقدارها 2.75 % على سعر الصرف من مبلغ العملية الدولية التي قام بها بالعميل بغض النظر عن العملة التي اختارها 

عند الدفع – وحتى لو تم الدفع بال��ال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول "رسوم 
وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إج�اء التعد�ل يتم إبالغ العميل وفق ط�ق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بم�اعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخل حــدود المملكــة العر�ية 
الســعودية الجغ�افيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــ�وق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفي�ا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة �إعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام 
العميــل �إجــ�اء أي عمليــة دوليــة فــإن العميلــة تعتبــر مكتملــة وتخضــع عندهــا لرســوم تحو�ل العملــة، فإذا وبحســب شــ�وط واحكام الســلعة 
او الخدمــة التــي تــم شــ�اءها قــ�ر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحو�ــل العملــة مــن 

المبلغ الذي سيتم إعادته و/او استرجاعه.

7- استخدام وفقدان البطاقة:
أ)    يلتــزم العميــل بــأن يحافــظ علــى بطاقتــه ويتعهــد بعــدم اســتخدامها فــي غيــر األغــ�اض المصــ�ح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم �بلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــ�وط 

هذه االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة �إعطائها ألي شخص مهما كانت صلة ق�ابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه �إبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات 
البنك، ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات اال�تمان على الها�ف (920001000) ومن خا�ج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل 

البطاقة مسؤولية العمليات التي �تم على البطاقة المفقودة / المس�وقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات اال�تمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــزم حامــل البطاقــة بســداد االلت�امــات التــي �نشــأ عــن  ــاًء علــى خطــاب كتابــي �رســله إلــى البنــك. ويلت يجــوز للعميــل طلــب إلغــاء البطاقــة بن

استخدامها لمدة 45 �ومًا بعد تا��خ اإللغاء.

9- إصدار بدل فاقد/ تالف:
يقــوم البنــك �إصــدار بطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة المبلــغ عــن ضياعهــا أو ســرقتها، وذلــك للفتــرة المتبقيــة فــي البطاقــة المفقــودة أو التالفــة 

برسم قدره 50 ��اًال.

 10- النظام الواجب تط�يقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير و�نفيــذ أحــكام وشــ�وط هــذه االتفاقية وأي معامالت ناشــئة عنهــا أيًا كان مــكان إج�ائهــا أو أط�افهــا لألنظمة واللوائح الســعودية 

وحدها، وتختص لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي بتسوية أي ن�اع ينشأ بشأنها.

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ��ــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليات الشــ�ائية للبطاقــة و5,000 ��ال كحد أقصى لالســتخدام 
اليومي كسحب نقدي

1 نقطة مكتسبة لكل 5 ��ال سعوديبطاقة مسبقة الدفع
(ش�اء محلي أو ما يعادله دوليًا)
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