
خاصیة الدفع عن ُبعد الرقم السرينقاط لكالشریحة الذکیة

اتفاقیة شروط وأحکام بطاقات األهلي مسبقة الدفع
فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد اتفــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن يصــدر  

له بطاقة األهلي مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للشروط واألحكام التالية:

1- التعريفات:
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، ويكــون مســؤوًال 
عن أي التزامات تترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو بيان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رمزية.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــورًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــرار التــي تترتــب علــى عــدم التــزام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلــك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فواتيــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا لــه التاجــر أو مقابــل اســتخدامه الرقــم الســري 

الخاص به والذي يزوده البنك به.

3- مدة سريان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ضريبة القيمة المضافة:
أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثلــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــى الممكلــة العربيــة 

السعودية في الوقت الحالي وأي ضريبة إضافية مماثلة.

أ) نظام ضريبة القيمة المضافة:
هــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتاريخ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصــادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة 

ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية. 

ب) مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة: 
ــة القيمــة  ــه فــى نظــام  ضريب ــه حســب مــا هــو منصــوص علي ــد" أو أي تعديــل الحــق ل ــل التوري إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف "مقاب
المضافــة ومــا لــم ينــص صراحــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ضرائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك ضريبــة 
القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام ضريبــة 

القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

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

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 رياًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خارج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يجريهــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصاريــف أو رســوم أو 

أتعاب أو أعباء مالية أخرى تترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة رياالت سعودية.

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

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

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •

تذاكر طيران  •
حجوزات فندقية  •

قسائم شراء إلكترونية  •
(Cash Back) استرجاع مالي  •

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

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أتعاب البطاقات االئتمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

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

نظام سداد المدفوعات والفواتير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إقرار حامل البطاقة:
أ.   يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إرادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكترونيــة أو أي 
مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميكروفيلــم“ علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ويعتــد بهــا كحجــة وســند 
إثبــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكترونيــة باعتبارهــا وســيلة إثبــات. وذلــك 

حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكترونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث بياناتــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع فــي 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلتزام.

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

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقديــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يجريهــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنهــا تجــاوز للمبالــغ المودعــة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي تتجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي الســعودي 

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

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والشروط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســارات أو أخطــاء تتعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار البنــك 
عن طريق الهاتف المصرفي رقم 920001000 أو عن طريق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجد أية استفســارات أخرى، يمكنــك الكتابة إلى البنــك األهلي الســعودي الريــاض 13511 المملكة العربية 
 complaints@alahli.com أو إرسال بريد إلكتروني www.alahli.com السعودية، أو عن طريق زيارة

 

6 - رسوم العمليات الدولية:
ــة الســعودية  ــة داخــل و/أو خــارج حــدود المملكــة العربي ــة دولي ــه ألي عملي ــل لبطاقت ــى اســتخدام العمي ــة عل أ)    يســدد البنــك االلتزامــات المترتب

الجغرافية، سواء كان باإلنترنت أو من خالل نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصراف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدوليــة، ســواء قــام باختيــار الدفــع بعملــة أجنبيــة و/أو بالريــال الســعودي 
وفقــا لســعر الصــرف الســائد فــي يــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأيــة عملــة أجنبيــة باإلضافــة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة 

المحددة أدناه وأي تعديل 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 بالريال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول 
"رسوم وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إجراء التعديل يتم إبالغ العميل وفق طرق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بمراعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخــل حــدود المملكــة العربيــة 
الســعودية الجغرافيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــروق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفيزا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة بإعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام العميــل 
ــلعة او  ــكام الس ــروط واح ــب ش ــإذا وبحس ــة، ف ــل العمل ــوم تحوي ــا لرس ــع عنده ــة وتخض ــر مكتمل ــة تعتب ــإن العميل ــة ف ــة دولي ــراء أي عملي بإج
الخدمــة التــي تــم شــراءها قــرر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحويــل 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 األغــراض المصــرح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم يبلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــروط هــذه 

االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة بإعطائها ألي شخص مهما كانت صلة قرابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه بإبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات البنــك، 
ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات االئتمان على الهاتف (920001000) ومن خارج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل البطاقة 

مسؤولية العمليات التي تتم على البطاقة المفقودة / المسروقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات االئتمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــن  ــأ ع ــي تنش ــات الت ــداد االلتزام ــة بس ــل البطاق ــزم حام ــك. ويلت ــى البن ــله إل ــي يرس ــاب كتاب ــى خط ــاًء عل ــة بن ــاء البطاق ــب إلغ ــل طل ــوز للعمي يج

استخدامها لمدة 45 يومًا بعد تاريخ اإللغاء.

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

برسم قدره 50 رياًال.

 10- النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير وتنفيــذ أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة وأي معامــالت ناشــئة عنهــا أيــًا كان مــكان إجرائهــا أو أطرافهــا لألنظمــة واللوائــح الســعودية 

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

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليــات الشــرائية للبطاقــة و5,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي 
كسحب نقدي

البنك األهلي السعودي شرکة مساهمة سعودیة | رأس املال 44,780,000,000 ریال سعودي مدفوع بالکامل | الرقم الضریبي 300002471110003 | س . ت 4030001588
 خاضعة إلشراف ورقابة البنك املرکزي السعودي | مرخص لها بموجب األمر السامي رقم 3737 و تاریخ 1373/4/20 هـ املوافق 1953/12/26 م

برج البنك األهلي السعودي مرکز امللك عبد اهللا املالي | طریق امللك فهد | حي العقیق | الریاض 13511 



فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد اتفــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن يصــدر  
له بطاقة األهلي مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للشروط واألحكام التالية:

1- التعريفات:
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، ويكــون مســؤوًال 
عن أي التزامات تترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو بيان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رمزية.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــورًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــرار التــي تترتــب علــى عــدم التــزام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلــك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فواتيــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا لــه التاجــر أو مقابــل اســتخدامه الرقــم الســري 

الخاص به والذي يزوده البنك به.

3- مدة سريان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ضريبة القيمة المضافة:
أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثلــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــى الممكلــة العربيــة 

السعودية في الوقت الحالي وأي ضريبة إضافية مماثلة.

أ) نظام ضريبة القيمة المضافة:
هــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتاريخ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصــادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة 

ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية. 

ب) مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة: 
ــة القيمــة  ــه فــى نظــام  ضريب ــه حســب مــا هــو منصــوص علي ــد" أو أي تعديــل الحــق ل ــل التوري إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف "مقاب
المضافــة ومــا لــم ينــص صراحــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ضرائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك ضريبــة 
القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام ضريبــة 

القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

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

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 رياًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خارج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يجريهــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصاريــف أو رســوم أو 

أتعاب أو أعباء مالية أخرى تترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة رياالت سعودية.

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

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

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •

تذاكر طيران  •
حجوزات فندقية  •

قسائم شراء إلكترونية  •
(Cash Back) استرجاع مالي  •

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

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أتعاب البطاقات االئتمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

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

نظام سداد المدفوعات والفواتير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إقرار حامل البطاقة:
أ.   يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إرادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكترونيــة أو أي 
مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميكروفيلــم“ علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ويعتــد بهــا كحجــة وســند 
إثبــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكترونيــة باعتبارهــا وســيلة إثبــات. وذلــك 

حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكترونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث بياناتــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع فــي 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلتزام.

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

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقديــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يجريهــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنهــا تجــاوز للمبالــغ المودعــة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي تتجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي الســعودي 

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

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والشروط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســارات أو أخطــاء تتعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار البنــك 
عن طريق الهاتف المصرفي رقم 920001000 أو عن طريق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجد أية استفســارات أخرى، يمكنــك الكتابة إلى البنــك األهلي الســعودي الريــاض 13511 المملكة العربية 
 complaints@alahli.com أو إرسال بريد إلكتروني www.alahli.com السعودية، أو عن طريق زيارة

 

6 - رسوم العمليات الدولية:
ــة الســعودية  ــة داخــل و/أو خــارج حــدود المملكــة العربي ــة دولي ــه ألي عملي ــل لبطاقت ــى اســتخدام العمي ــة عل أ)    يســدد البنــك االلتزامــات المترتب

الجغرافية، سواء كان باإلنترنت أو من خالل نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصراف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدوليــة، ســواء قــام باختيــار الدفــع بعملــة أجنبيــة و/أو بالريــال الســعودي 
وفقــا لســعر الصــرف الســائد فــي يــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأيــة عملــة أجنبيــة باإلضافــة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة 

المحددة أدناه وأي تعديل 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 بالريال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول 
"رسوم وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إجراء التعديل يتم إبالغ العميل وفق طرق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بمراعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخــل حــدود المملكــة العربيــة 
الســعودية الجغرافيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــروق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفيزا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة بإعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام العميــل 
ــلعة او  ــكام الس ــروط واح ــب ش ــإذا وبحس ــة، ف ــل العمل ــوم تحوي ــا لرس ــع عنده ــة وتخض ــر مكتمل ــة تعتب ــإن العميل ــة ف ــة دولي ــراء أي عملي بإج
الخدمــة التــي تــم شــراءها قــرر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحويــل 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 األغــراض المصــرح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم يبلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــروط هــذه 

االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة بإعطائها ألي شخص مهما كانت صلة قرابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه بإبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات البنــك، 
ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات االئتمان على الهاتف (920001000) ومن خارج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل البطاقة 

مسؤولية العمليات التي تتم على البطاقة المفقودة / المسروقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات االئتمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــن  ــأ ع ــي تنش ــات الت ــداد االلتزام ــة بس ــل البطاق ــزم حام ــك. ويلت ــى البن ــله إل ــي يرس ــاب كتاب ــى خط ــاًء عل ــة بن ــاء البطاق ــب إلغ ــل طل ــوز للعمي يج

استخدامها لمدة 45 يومًا بعد تاريخ اإللغاء.

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

برسم قدره 50 رياًال.

 10- النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير وتنفيــذ أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة وأي معامــالت ناشــئة عنهــا أيــًا كان مــكان إجرائهــا أو أطرافهــا لألنظمــة واللوائــح الســعودية 

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

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليــات الشــرائية للبطاقــة و5,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي 
كسحب نقدي

* خاضسئ لرجعم ضرغئئ الصغمئ المداشئ

الرجعم السظعغئ*  
رجعم الستإ الظصثي الثولغ

رجعم تتعغض السمقت افجظئغئ*
إخثار ضحش التساب (سظث الططإ)

رجعم إخثار بطاصئ بثل شاصث
تث الخرف الغعطغ

طبال لسمطغئ تتعغض السمقت افجظئغئ

200 رغال
30 رغاقً لضض سمطغئ جتإ ظصثي دولغ

تخض تاى 2.75 %
10رغاقت لضض ضحش تساب

50 رغاًق
20,000 رغال لطسمطغات الحرائغئ

5,000 رغال لطستإ الظصثي

1-طئطس السمطغئ: 1,000 دوقر
2-طسثل الاتعغض: 3.75

3-طئطس السمطغئ بالرغال السسعدي = 3,750 رغال

4-رجعم تتعغض السمطئ افجظئغئ 2.75 % = 103.1 رغال
5-ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى رجعم تتعغض السمطئ 

افجظئغئ = 15.46
6-إجمالغ المئطس = 3,868.56 رغال

البنك األهلي السعودي شرکة مساهمة سعودیة | رأس املال 44,780,000,000 ریال سعودي مدفوع بالکامل | الرقم الضریبي 300002471110003 | س . ت 4030001588
 خاضعة إلشراف ورقابة البنك املرکزي السعودي | مرخص لها بموجب األمر السامي رقم 3737 و تاریخ 1373/4/20 هـ املوافق 1953/12/26 م

برج البنك األهلي السعودي مرکز امللك عبد اهللا املالي | طریق امللك فهد | حي العقیق | الریاض 13511 



فــي إطــار الخدمــة المتميــزة التــي يقدمهــا البنــك األهلــي الســعودي لعمالئــه، فقــد اتفــق البنــك مــع عميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن يصــدر  
له بطاقة األهلي مسبقة الدفع (ماستركارد) ليتم التعامل بها وفقًا للشروط واألحكام التالية:

1- التعريفات:
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، ويكــون مســؤوًال 
عن أي التزامات تترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية على إساءة استخدامها أو فقدانها.

ج)   كشف الحساب: هو بيان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة بناء على طلبه برسوم رمزية.

2- توقيع البطاقة واستعماالتها:
عنــد تســلم البطاقــة، يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة فــورًا بالتوقيــع فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة، والبنــك غيــر مســؤول 
عــن النتائــج واألضــرار التــي تترتــب علــى عــدم التــزام حامــل البطاقــة  بالتوقيــع عليهــا، ويلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يســتعملها كوســيلة دفــع، وذلــك 
مقابــل توقيعــه علــى المســتندات المقابلــة مــن فواتيــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا لــه التاجــر أو مقابــل اســتخدامه الرقــم الســري 

الخاص به والذي يزوده البنك به.

3- مدة سريان البطاقة:
تكون مدة البطاقة ثالث سنوات.

4- ضريبة القيمة المضافة:
أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثلــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــى الممكلــة العربيــة 

السعودية في الوقت الحالي وأي ضريبة إضافية مماثلة.

أ) نظام ضريبة القيمة المضافة:
هــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجب المرســوم الملكي رقــم (م/113) وتاريخ 1438/11/2هـــ والئحته التنفيذية الصــادرة عن الهيئة 
وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت آلخــر، وبصــورة عامــة، أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة 

ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية. 

ب) مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة: 
ــة القيمــة  ــه فــى نظــام  ضريب ــه حســب مــا هــو منصــوص علي ــد" أو أي تعديــل الحــق ل ــل التوري إلســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف "مقاب
المضافــة ومــا لــم ينــص صراحــًة فــي هــذه االتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن أي ضرائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل (بمــا فــي ذلــك ضريبــة 
القيمــة المضافــة)، ويكــون للبنــك الحــق فــي التحصيــل مــن العميــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا طبقــًا لنظــام ضريبــة 

القيمة المضافة وخصمها من أي من حسابات العميل.

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

ب)   يتقاضى البنك مبلغ 30 رياًال سعوديًا لكل عملية سحب نقدي خارج المملكة أو ما يعادلها.
ج)   يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال مســؤولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي يجريهــا مــن خــالل البطاقــة، كمــا يتحمــل أي مصاريــف أو رســوم أو 

أتعاب أو أعباء مالية أخرى تترتب على استعماله لها.
د)    إصدار كشف حساب بناء على طلب العميل وسوف يتقاضى البنك عنها رسمًا مقداره (10) عشرة رياالت سعودية.

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

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

البرنامج www.lakrewards.com ويمكن استبدال النقاط إلى كلٍّ من:
أميال جوية  •

تذاكر طيران  •
حجوزات فندقية  •

قسائم شراء إلكترونية  •
(Cash Back) استرجاع مالي  •

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

                                                                                                                       

عوارض اكتساب النقاط:
نظام سداد ورسوم أتعاب البطاقات االئتمانية ال تعطي الحق في اكتساب المكافآت المقدمة من البنك.   (1

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

نظام سداد المدفوعات والفواتير العامة ال يعطي حامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط.  (4

13- إقرار حامل البطاقة:
أ.   يقــر حامــل البطاقــة أنــه باختيــاره وبمحــض إرادتــه موافــق علــى أن تحفــظ جميــع تعامالتــه مــع البنــك فــي ســجالت أو ملفــات إلكترونيــة أو أي 
مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دوليــًا مثــل ”الميكروفيلــم“ علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ويعتــد بهــا كحجــة وســند 
إثبــات فــي التحكيــم وفــي جميــع المحاكــم واللجــان والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - العاملــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وخارجهــا، كمــا أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكترونيــة باعتبارهــا وســيلة إثبــات. وذلــك 

حسب ما ورد في نظام التعامالت اإللكترونية السعودي.
                  

ب)  طبقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي يلتــزم حامــل البطاقــة بتحديــث بياناتــه الشــخصية المتعلقــة بالبطاقــة، لتفــادي أي انقطــاع فــي 
الخدمة، وال يكون البنك مسئوًال عن أي انقطاع للخدمة ينتج عن اإلخالل بهذا االلتزام.

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

د)   يحتفــظ البنــك، وبنــاًء علــى تقديــره، بحــق الموافقــة علــى العمليــات التــي يجريهــا العميــل ببطاقتــه والتــي ينتــج عنهــا تجــاوز للمبالــغ المودعــة 
فــي البطاقــة. وتعتبــر موافقــة البنــك علــى العمليــات التــي تتجــاوز الحــد علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس حقــوق البنــك األهلــي الســعودي 

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

و)   يقر حامل البطاقة باطالعه وفهمه وقبوله لكافة التفاصيل والشروط الواردة في هذه االتفاقية. 

فــي حــال وجــود أي استفســارات أو أخطــاء تتعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة مســبقة الدفــع يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار البنــك 
عن طريق الهاتف المصرفي رقم 920001000 أو عن طريق الفاكس رقم 0126465892.

مــن أجــل التقــدم بالشــكاوي أو فــي حــال توجد أية استفســارات أخرى، يمكنــك الكتابة إلى البنــك األهلي الســعودي الريــاض 13511 المملكة العربية 
 complaints@alahli.com أو إرسال بريد إلكتروني www.alahli.com السعودية، أو عن طريق زيارة

 
الاعصغع:

الاارغت:

اجط المفعض بالاعصغع:

خفاه:

الئظك افعطغ السسعدي

الاعصغع:

الاارغت:

اجط السمغض:

السمغض (طصثم الططإ)

6 - رسوم العمليات الدولية:
ــة الســعودية  ــة داخــل و/أو خــارج حــدود المملكــة العربي ــة دولي ــه ألي عملي ــل لبطاقت ــى اســتخدام العمي ــة عل أ)    يســدد البنــك االلتزامــات المترتب

الجغرافية، سواء كان باإلنترنت أو من خالل نقاط البيع أو السحب النقدي من أجهزة الصراف أو بشكل آخر.
ب)    يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدوليــة، ســواء قــام باختيــار الدفــع بعملــة أجنبيــة و/أو بالريــال الســعودي 
وفقــا لســعر الصــرف الســائد فــي يــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأيــة عملــة أجنبيــة باإلضافــة إلــى رســوم العمليــات الدوليــة 

المحددة أدناه وأي تعديل 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 بالريال السعودي، طالما العملية التي قام بها عملية دولية-، ويحق للبنك تعديلها من وقت آلخر في جدول 
"رسوم وعموالت البطاقة" المرفق باالتفاقية، وفي حال إجراء التعديل يتم إبالغ العميل وفق طرق التواصل المحددة في هذه االتفاقية.

د)  يلتــزم حامــل البطاقــة بمراعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــالت أو تــداول النقــد فــي داخــل حــدود المملكــة العربيــة 
الســعودية الجغرافيــة و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة، حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــروق فــي 

أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب بطاقة الفيزا أو الماستركارد و/او أي جهة أخرى.
ه)  كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال المطالبــة بإعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة الدوليــة ألي ســبب، مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام العميــل 
ــلعة او  ــكام الس ــروط واح ــب ش ــإذا وبحس ــة، ف ــل العمل ــوم تحوي ــا لرس ــع عنده ــة وتخض ــر مكتمل ــة تعتب ــإن العميل ــة ف ــة دولي ــراء أي عملي بإج
الخدمــة التــي تــم شــراءها قــرر العميــل إعــادة المبلــغ و/او اســترجاعه، فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحويــل 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 األغــراض المصــرح لــه بهــا، ويتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات 
المترتبــة علــى فقــدان   البطاقــة أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم يبلــغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي فــي حينــه أو إذا أخــل بشــروط هــذه 

االتفاقية. كما يجب أال يقوم حامل البطاقة بإعطائها ألي شخص مهما كانت صلة قرابته.

ب)   فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها، يلتــزم العميــل فــور اكتشــافه بإبــالغ مركــز بطاقــات البنــك األهلــي الســعودي عنهــا وفقــًا لتعليمــات البنــك، 
ويمكن للعميل إبالغ مركز بطاقات االئتمان على الهاتف (920001000) ومن خارج المملكة على الرقم (966920001000+)، ويتحمل حامل البطاقة 

مسؤولية العمليات التي تتم على البطاقة المفقودة / المسروقة قبل وقت إبالغ مركز بطاقات االئتمان.

8- إلغاء البطاقة واستبدالها:
ــن  ــأ ع ــي تنش ــات الت ــداد االلتزام ــة بس ــل البطاق ــزم حام ــك. ويلت ــى البن ــله إل ــي يرس ــاب كتاب ــى خط ــاًء عل ــة بن ــاء البطاق ــب إلغ ــل طل ــوز للعمي يج

استخدامها لمدة 45 يومًا بعد تاريخ اإللغاء.

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

برسم قدره 50 رياًال.

 10- النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات:
يخضــع تفســير وتنفيــذ أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة وأي معامــالت ناشــئة عنهــا أيــًا كان مــكان إجرائهــا أو أطرافهــا لألنظمــة واللوائــح الســعودية 

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

11- يتــم تحديــد مبلــغ 20,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي للعمليــات الشــرائية للبطاقــة و5,000 ريــال كحــد أقصــى لالســتخدام اليومــي 
كسحب نقدي

1 ظصطئ طضاسئئ لضض 5 رغال جسعديبطاصئ افعطغ طسئصئ الثشع
(حراء طتطغ أو طا غسادله دولغاً)
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