














6

المحتوياتالمحتويات

•مقدمه 	
•التقنية•البنكية•وتطويعها•للعمل•اخليري 	

•الصدقة•االلكترونية 	
•املفهوم•الديني 	
•املفهوم•التقني 	

•سداد 	
•صرف•املستحقات•من•خالل•بطاقة•البركة 	

•بوابات•اخلير•املصرفية•االلكترونية 	
• 	ATM•بوابة•اخلير•عبر•الصراف•اآللي

•الفروع•االلكترونية•الصغيرة 	
•احلساب•اخليري 	

• آلية•اخلير	
• 	NET•بوابة•اخلير•عبر•االنترنت

•املباشر•لألفراد 	
•التحويل•اخليري 	

• األوامر•املستدمية	
• 	IVR•بوابة•اخلير•عبر•الهاتف•املصرفي

•حملة•عن•هاتفك•املصرفي 	
• آلية•اخلير	

• 	WAP•بوابة•اخلير•عبر•جوال•الراجحي
•ماهي•خدمة•جوال•الراجحي 	

•االشتراك•في•اخلدمة 	
•آلية•اخلير 	

• قائمة•باجلمعيات	



7

المحتوياتالمحتويات

•بوابة•اخلير•عبر•املباشر•موبايلي 	
•كيفية•استخدام•املباشر•موبالي 	

•التسجيل•في•املباشر•موبايلي 	
• آلية•اخلير	

•”•مشاريع•قد•ترى•النور•قريبا•إن•شاءاهلل•” 	
• 	P.O.S•بوابة•اخلير•عبر•نقاط•البيع

•الفكرة•واألمل•املنشود 	
•التسجيل 	

• آلية•اخلير	

•بوابة•اخلير•عبر•اكشاك•اخلير 	
•الفكرة•واألمل•املنشود 	

•التسجيل 	
• آلية•اخلير	

•اجلمعية•السعودية•اخليرية•ملكافحة•السرطان•)•العناوين•والفروع•واحلسابات•( 	



8

المقدمة

املصرف• عميل• يدي• بني• للجمع• الدليل• يهدف•
في• الراغبة• اخليرية• واجلمعية• التبرع• في• الراغب•
بالقنوات• التعريف• خالل• من• املالية• ايراداتها• زيادة•
الالكترونية•املتاحة•في•مصرفك•مصرف•الراجحي.

حيث•مت•إعطاء•نبذه•عن•التقنية•البنكية•وتطويرها•
في• واملعرفة• القوة• وتكمن• •.. اخليري• للعمل•
التطلعات•لهذه•النهضة•التقنية•البنكية•للعمل•
اخليري••الواعي•واملدرك•ألهمية•اإلستفادة•من•هذه•
اخلدمات•االلكترونية•لتيسير•أعمل•اخلير•وللوصول•
اخليرية• واملؤسسات• اجلمعيات• من• للمستفيدين•

بأسرع•الطرق•وأيسرها.

املساعدة• والتطبيقات• املشاريع• عن• نتحدث• ثم•
وتطويعها• البنكية• التقنية• مفهوم• لترسيخ•
غيومها• اجنبت• وقد• • عجب• فال• •.. • اخليري• للعمل•
ببكرها•)الصدقة•االلكترونية•(•والتي•تتيح•للمتبرع•
البنكية• االلكترونية• القنوات• باستخدام• التبرع•

مثل•:

-•التحويل•اخليري•عن•طريق•الصراف•اآللي
-•التحويل•اخليري•عن•طريق•الهاتف•

املصرفي

-•التحويل•اخليري•عن•طريق•االنترنت)املباشر•
لألفراد(

-•جوال•الراجحي
-•املباشر•موبايلي

ثم•انهمرت•الغيمة•بوابل•من•بنني•آخرين•كــ•مشروع•
املستحقات• لصرف• البركة• نظام• و• سداد• )نظام•

للمستفيدين•من•اعانات•اجلمعيات•اخليرية(

كما•انها•حبلى•مبشاريع•أخرى•تنتظر•اخملاض••لترى•
االوامر• •( مثل• اهلل• شاء• ان• قريباً• النور• مواليدها•
في• اخليري• الكشك• و• البيع• نقاط• عبر• الدائمة•

املوالت•واحملالت•الكبيرة(•.

المقدمة
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التقنية البنكية وتطويعها للعمل الخيريالتقنية البنكية وتطويعها للعمل الخيري

عصر• يعتبر• العصر• هذا• فإن• التسمية• صحة• ان•
الثورة•التقنية•في•جميع•مناحي•احلياة•،•

فال•تكاد•تنفذ•من•عالم•التقنية•في•اخص•جزيئات•
حياتك•اليومية•ابتدائاً•من•استيقاضك•من•منامك••
بأحدث• املزودة• مبركبتك• مروراً• الساعة• منبه• على•
التقنيات•وانت•متوجه•لعملك•لتقوم•بامتام•اعمالك••
عبر• معامالتك• وتنهي• احلاسوبي• جهازك• على•
شاشة•االنترنت•وتشاهد•الفضاء•وانت•في•مكانك•
من•خالل•القنوات•الفضائية•املنتشرة•في•السماء•

الواسعة•على•امتداد•الكرة•األرضية.

معامالت• من• يخلو• ال• يومك• فإن• ملياً• ركزت• واذا•
من• عبر•شبكة• بإنهاءها• وتقوم• تنجزها• مصرفية•
فروع•البنوك•احمللية•في•بلدك•والبنوك•العاملية•من•

خالل•الشبكة•العاملية•”االنترنت“•.

النهضة• هذه• تطويع• في• واملعرفة• القوة• وتكمن•
واملدرك• الواعي• • اخليري• للعمل• البنكية• التقنية•
االلكترونية• اخلدمات• هذه• من• اإلستفاة• ألهمية•
من• للمستفيدين• وللوصول• اخلير• أعمل• لتيسير•
الطرق• بأسرع• اخليرية• واملؤسسات• اجلمعيات•

وأيسرها•.

خلدمة• • البنكية• التقنية• توظيف• ارهاصات• ومن•
اجملال•اخليري•خروج•مشاريع•تستشرف•عنان•السماء•

وتالمس•بهمتها•الفضاء•الرحب•بكل•تفاصيله•.

الصدقة• •( ببكرها• غيومها• اجنبت• وقد• • فال•عجب•
بنني• من• بوابل• الغيمة• انهمرت• ثم• •) االلكترونية•
آخرين•كــ•مشروع•)سداد(،•كما•انها•حبلى•مبشاريع•
ان• قريباً• النور• مواليدها• لترى• • اخملاض• تنتظر• أخرى•
شاءاهلل•مثل•)•االوامر•الدائمة•عبر•نقاط•البيع•(•،•

 
الكثير• لتقدمي• االسالمية• املصرفية• يحدوا• واألمل•
مملكة• في• واالنساني• اخليري• العمل• خلدمة•

االنسانية.
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تشتمل• حميدة• ومزايا• عظيمة• فوائد• للصدقات•
بثوابها• يتعلق• ما• منها• بديعة• واسرار• على•حكم•
الدنيا• في• عاجل• هو• ما• ومنها• اهلل• عند• وجزائها•
يعود•على•املتصدق•وأهله•وماله•وولده•ومجتمعه.

قال•عليه•الصالة•والسالم•:•”الصدقة•تقي•مصارع•
السوء“•.

”•داووا•مرضاكم•بالصدقة“•واألحاديث• وقال•كذلك•
في•فضلها•كثير.

 
فكلما•كانت•الصدقة•سرا•كلما•كانت•افضل•،•قال•
تعالى•:•”•ان•تبدوا•الصدقات•فنعماهي•وان•تخفوها•
عنكم• ويكفر• لكم• خير• فهو• الفقراء• وتؤتوها•
سيئاتكم•واهلل•مبا•تعملون•خبير“••سورة•البقرة••..•

آية•271
وقال•رسول•اهلل•صلى•اهلل•عليه•وسلم•:•”•سبعة•
وذكر• •.. ظله• إال• ال•ظل• يوم• ظله• في• اهلل• يظلهم•
منهم•رجل•تصدق•بصدقة•فأخفاها•حتى•ال•تعلم•

شماله•ما•تنفق•ميينه“•.•متفق•عليه
 

وللصدقة•اخلفية•فوائد•عديدة•منها•:
1-•أقوى•في•الصلة•بني•املتصدق•وبني•ربه•

وأعظم•في•األجر.
2-•أبقى•للستر•على•اآلخذ•فإن•اخذها•
ظاهراً•هتك•ستر•املروءة•••وكشف•عن•

احلاجة.
3-•أسلم•لقلوب•الناس•وألسنتهم•فإنهم•

رمبا•يحسدون•أو•ينكرون•عليه•أخذه.
4-•إعانة•املعطي•على•سالمة•النية•

واخالصها•هلل•وحده.

المفهوم الديني ...المفهوم الديني ...
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المفهوم التقني ...المفهوم التقني ...

تبعاً•لتطورات•العصر•وتواكباً•مع•املتغيرات•التقنية•
وانطالقا•من•حرص•املصرفية•االسالمية•على•توفير•
أسهل•الوسائل•وأكثرها•سرعة••وسهولة•،•إلحداث•
نقله•نوعية•عن•طريق•تسخير•أحدث•التقنيات•في•
املنتج• هذا• تطوير• مت• فقد• األنظمة،• تطوير• مجال•

اجلديد.

البنكية• املصرفية• اخلدمات• لالستفادة•من•
في•اتاحة•اكثر•من•بوابة•االلكترونية•للتبرع•
ألوسع•شريحة•من•الناس•في•استخدام•هذه•
األنظمة• مع• تتعارض• ال• بحيث• •، القنوات•

والتعليمات•املعمول•بها.
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مشروع سدادمشروع سداد

داخل• تعمل• التي• واملصارف• البنوك• ربط• في• العمالقة• املشاريع• من• واحد•
،•ميكن•من•خاللها•سداد• • واحدة• السعودية•حتت•شبكة• العربية• اململكة•

فاتورة•املياة•أو•الكهرباء••والهاتف•من•أي•صراف•آلي•ألي•بنك•محلي.

ومتت•االستفادة•من•هذا•املشروع•في•مجال•العمل•اخليري•واالنساني•ليشمل•
اجلمعيات•واملؤسسات•اخليرية.

والفكرة•تكمن•في•اتاحة•التبرع•ألي•عميل•من•أي•ماكينة•صراف•آلي•ملصرفه•
أو•ملصرف•محلي•أخر•،•لتصب•في•وعاء•واحد•)نظام•سداد(.
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صرف المستحقاتصرف المستحقات

انطالقا•من•حرص•املصرف•على•توفير•أسهل•الوسائل•وأكثرها•سرعة•في•مجال•صرف•اإلعانات•
للمستفيدين•من•اجلمعيات•اخليرية•،•والذي•يسعى•من•خالله•إلحداث•نقله•نوعية•عن•طريق•تسخير•

أحدث•التقنيات•في•مجال•تطوير•األنظمة،•فقد•قام•بتطوير•هذا•املنتج•اجلديد.

املسبقة• الراجحي• بطاقات•صراف• باستخدام• اإلعانات• اعتماد•صرف• على• املشروع• فكرة• وتقوم•
التغذية•)بطاقة•البركة(•بواسطة•تقنية•تبادل•البيانات•وامللفات•بني•اجلمعيات•اخليرية•مع•املصرف،•

مما•يوفر•حلول•متكاملة•لعمليات•صرف•هذه•املستحقات•آلياً.
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الصراف اآلليالصراف اآللي

في• يتنافسون• جعلهم• ان• البشر• بني• على• هلل• رحمة• من•
يلني• وأن• •، بعض• بعضهم•خلدمة• يسخر• وان• •، االرض• إعمار•
لهم•احلديد•فيجعل•االنسان•منه•آلة•تسير•اموره•وتوفر•وقته•
وعناءه•وجهده•،•بل•تعدى•ذلك•ليجعل•من•احلديد•اجلامد•نظام•
يتفاعل•ويعمل•بإتقان•على•جرس•موسيقي•متناغم•،•يخيل•

للمتعامل•معه•انه•كائن•يخاطبة•فيفهمه•.

وال•عجب•في•خضم•تقنية•عالية•ان•تكون•في•سيارتك•ومن•
الغرب• من• املبالغ• حتول• ساكنة• وآلة• ممغنطة• بطاقة• خالل•
لك• تهب• ذلك• وفوق• •، إلتزامات• ماعليك•من• وتسدد• للشرق•

هذه•اآللة•مبلغ•من•املال•مخصوم•من•حسابك•املصرفي.

الريبوت•املصرفي•..•هو•الصراف•اآللي
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الحساب الخيري عبر الصراف اآللي  الحساب الخيري عبر الصراف اآللي  

املالية• الروافد• أهم• من• اخليري• احلساب• يعتبر•
احلساب• بقائمة• إضافتها• يتم• التي• للجمعيات•

اخليري•مبصرف•الراجحي•.

على• حتتوي• قائمة• ظهور• على• اآللية• وتستند•
اخليرية،• • واملؤسسات• اجلمعيات• من• مجموعة•
تندرج• التي• • احلسابات• من• باقة• جمعية• ولكل•
التنوع•ومنح•خيارات•أكثر• حتتها•لتضفي•شئ•من•
من•منافع•اخلير••كـ•)•الزكاة•-••الصدقة•–•كفالة•-•

............•الخ•(

وأمام•صرافك•صراف• وانت•في•سيارتك• ..•كل•هذا•
الراجحي•..
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آلية التبرع عبر الصراف اآللي  ...آلية التبرع عبر الصراف اآللي  ...

1

اختر   
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آلية التبرع عبر الصراف اآللي  ...آلية التبرع عبر الصراف اآللي  ...

2
التبرع بإدخال رقم الحساب : 
ذلك•للتبرع•ملرة•واحدة•للجهات•غير•
املوجودة•ضمن•القائمة•للتبرع•إلى•

حساب
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آلية التبرع بإدخال رقم الحساب ...آلية التبرع بإدخال رقم الحساب ...

3
في•الراجحي•يجب•إدخال•رقم•احلساب•
 15 من• املكون• للمستفيد• الكامل•

رقم.

)•احلساب••••النوع••••رقم•العملة••••الفرع(
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آلية التبرع بإدخال رقم الحساب ...آلية التبرع بإدخال رقم الحساب ...

مثال

حساب• به• املفتوح• الفرع• رقم• ميثل• •: الفرع•
في• •500 ،فرع• أرقام• •3 من• واملكون• املستفيد•

املثال

حساب• به• املفتوح• العملة• نوع• متثل• العملة:•
املستفيد،•608•تعني•أنه•بالريال•السعودي

النوع•:•ميثل•نوع•حساب•املستفيد،•01•تعني•أنه•
حساب•جاري

احلساب•:•ميثل•رقم•حساب•املستفيد،•ويجب•أن•
عادة• يوضع• الذي• للرقم• شاملة• أرقام• •7 يكون•
أرقام• •7 من• أقل• الرقم• كان• وإذا• •،)/( خانة• بعد•

فيجب•إكماله•بأصفار•من•اليسار

مثال

مكتوب• املستفيد• حساب• رقم• كان• إذا•
كالتالي•••• • إدخاله• فيتم• •500 بفرع• •) •765432/1(

) 500608017654321•(
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آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...

4
إذا•ادخلت•رقم•حساب•غير•صحيح•ستظهر•

لك•هذه•الشاشة.
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آلية التبرع لقائمة الجهات الخيرية  ...آلية التبرع لقائمة الجهات الخيرية  ...

5

اختر
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آلية التبرع للهدي واألضاحي  ...آلية التبرع للهدي واألضاحي  ...

6
وهذه•اخلدمة•يتم•توفيرها•من•قبل•البنك•االسالمي•
للحجاج•والراغبني•في•ذبح•االضاحي•عبر•مصرف•

الراجحي

اختر
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آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...

7

اختر
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آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...

8
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آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...آلية التبرع للجمعيات الخيرية  ...

9
شاشة•تأكيد•البيانات•املطلوبة•واملبلغ•

املراد•التبرع•به•أو•إلغاء•العملية
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الشبكة العنكبوتية ) اإلنترنت ( ...الشبكة العنكبوتية ) اإلنترنت ( ...

عكف•املصرف•إلستخدام•خبراته•لتوفير•العديد•من•
كافة• تناسب• التي• اإلسالمية• املصرفية• املنتجات•
الى• إحتاجت• سواء• احلياتية,• العميل• احتياجات•
متويل•شخصي,•متويل•عقار,•أو•متويل•سيارة,•أو•حتويل•

خيري•وذلك•ملساعدتك•على•حتقيق•ما•تتمناه.

االلكتروني• مبفهومة• اخليري• التحويل• إن•برنامج•
”الصدقة•االلكترونية“•قد•صممت•خصيصا•لتفعيل•
صدقة•السر•أو•الصدقة•اخلفية•من•خالل•القنوات•

االلكترونية•،•سواًء•كنت•تريد•حتويل•ملرة•واحد•أو•
حتويل•مستمر•مببلغ•ترغب•في•استقطاعة•الحد•
املؤسسات•اخليرية•املضافة•على•احلساب•اخليري•

محدد•تاريخ•البداية•وتاريخ•النهاية.

وايسرها• الوسائل• اسهل• من• االنترنت• ويعتبر•
للوصول•للمحتاجني•من•فقراء•ومساكني•وايتام•
ومتلمسة• حانية• يدا• ينتظرون• ومرضى• وارامل•
شدة• مع• لسؤالهم• احلاجة• دون• حلتياجاتهم•
العوز•فإن•منهم•املتعففني•اللذين•....•}•ال•يسألون•

الناس•احلافا•{.

عبر• املصرفية• خدماته• لتوفير• املصرف• فشرع•
البوابات•االلكترونية•و•االنترنت•من•اهمها•.

اخليري• العمل• لدعم• مساحة• خصصت• كما•
اخليري• التحويل• اتاحة•خدمة• من•خالل• واالنساني•
على• احملتاجني• مبساعدة• تعنى• التي• للجمعيات•

خدمة•املباشر•لألفراد..
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المباشر لألفراد ...المباشر لألفراد ...

طريق التبرع عبر االنترنت  :

1-•طريق•التبرع•عبر•االنترنت••:•
••••ال•بد•في•البداية•ان•تكون•مشتركاً•في•

خدمة•االنترنت•.

2-••خطوات•االشتراك:•
••••الدخول•على•موقع•املباشر•لألفراد•.

••••الضغط•على•ايقونة•اخلدمة•املصرفية•
عبر•االنترنت•.
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اتبع•خطوات•التسجيل•األربعة•الستكمال•التسجيل

المباشر لألفراد ...المباشر لألفراد ...
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بعد•التسجيل•والدخول•في•خدمة•املباشر•لألفراد•..•ستتاح•لك•خدمات•مصرفية•
شاملة•ميكنك•من•خاللها•تنفيذ•جميع•ما•تريد•في•مصرفك•املصغر•على•االنترنت•

وانت•في•بيتك•في•مكتبك•وانت•حتتسي•فنجان•القهوة•.

المباشر لألفراد ...المباشر لألفراد ...
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تحويل الخير  عبر المباشر لألفراد ...تحويل الخير  عبر المباشر لألفراد ...

حساب• الى• التحويل• لك• سيتاح• •، املصرف• من• املقدمة• املصرفية• اخلدمة• في•
آخر•في•نفس•البنك•أو•قائمة•املستفيدين•التي•قمت•بإضافتهم•لديك•أو•قائمة•
باحلسابات•اخليرية•على•خدمة•احلساب•اخليري•للجمعيات•اخليرية•والتي•يقدمة•

املصرف•باجملان•للجمعيات•واملؤسسات•اخليرية.
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األوامر المستديمةاألوامر المستديمة

لتنفيذ•أمر•مستدمي•من•خالل•املباشر•لألفراد•أتبع•اخلطوات•التالية•:
1-•اختر•احلواالت•من•القائمة•الرئيسية•.

2-•اضغط•على•الى•احلساب•اخليري•.
3-•قم•باختيار•احلساب•الذي•تريد•التحويل•منه•.

4-•اختر•أسم•احلساب/اجلهة•من•ضمن•قائمة•احلساب•اخليري•.
5-•حدد•املبلغ•وتاريخ•بداية•ونهاية•األمر•املستدمي•ويوم•التنفيذ•ونوع•االمر•.
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الهاتف المصرفيالهاتف المصرفي

إن•هدف•املصرف•من•تقدمي•خدمة•الهاتف•املصرفي•
معامالتك• إجراء• عند• وقتك• وتوفير• راحتك• هو•

املصرفية.•

اجملاني• املصرف• رقم• خالل• من• تستطيع• حيث•
النقدية• غير• املصرفية• معامالتك• كافة• إجراء•
24ساعة/7أيام،•365•يوماً•في•السنة•أينما•كنت•وفي•
أي•وقت•تشاء.•كما•ميكنك•احلصول•على•معلومات•
كشف•احلساب،•سداد•فواتير•اخلدمات•ومستحقات•
االكتتابات• في• االشتراك• وحتى• اإلئتمان،• بطاقات•

والتبرع•اخليري•..•وأنت•في•منزلك•أو•مكتبك.

اآللــــية :

عن• مرة• أول• التحويل• أو• التبرع• يجب• •-1
إدراج• يتم• حتى• اآللي،• الصراف• طريق• .
اجلـهة•احملول•لها•ضمن•قائمة•املستفيدين• .

اخلاصة•بك.• .
املصرفي• الراجحي• هاتف• على• االتصال• •-2

اجملاني•رقم•8001246666  . .
3-•للتعامل•باللغة•العربية،•أضغط•الزر•رقم•

. ) 1•( .
4-•فضال•أدخل•رقم•العميل•)اخملصص•خلدمة•

الهاتف•املصرفي(. .
5-•فضال•أدخل•الرقم•السري•.

التحويل•من•حساباتك،•أضغط• 6-•خلدمات•
الزر•رقم•)•2 ( . .

7-•••للتحويالت•املالية،•أضغط•الزر•رقم•)•2 (
8-••••للتحويل•إلى•حساب•آخر،•أضغط•الزر•

رقم•)•2 ( .  .
9-••••سيقوم•اجلهاز•بعرض•قائمة•احلسابات•

اخلاصة•بك. .
ترغب• الذي• بك• اخلاص• احلساب• أختر• •-10

بالتحويل•منه. .
ترغب• الذي• املستفيد• حساب• اختر• •-11

بالتحويل•إليه. .
12-•••أدخل•مبلغ•التبرع.

13-••لتأكيد•عملية•التبرع•أضغط•الزر•رقم•
.) 1•( .
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عمالء مصرف الراجحيعمالء مصرف الراجحي

ميكن•للعمالء•األكارم•التواصل•مع•املصرف•من•خالل•األرقام•التالية:
خدمة•الهاتف•املصرفي•-•الهاتف•اجملاني:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8001246666
للحصول•على•معلومات•حول•املنتجات•:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8001242222

عمالء•التمّيز:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8001248880 
لإلتصال•من•خارج•اململكة:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3344 000 92 966+
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جوال الراجحيجوال الراجحي

مـــــــــاهي
خــــــــــدمة
جـــــــــــوال
الــراجحي ؟

مـــــــــاهي
خــــــــــدمة
جـــــــــــوال
الــراجحي ؟

يقدم•مصرف•الراجحي•لعمالئه•الكرام•خدمة•جوال•الراجحي•والتي•تتيح•لعمالء•املصرف•تنفيذ•
 .SMS•عملياتهم•املصرفية•واستقبال•رسائل•التنبيه•بكل•يسر•و•سهولة•عبر•الرسائل•القصيرة
مما•يتيح•للعمالء••تنفيذ•الكثير•من••العمليات•املصرفية•على•حساباتهم•عبر•الرسائل•القصيرة•
تنبيه• رسائل• بإرسال• تقوم• الراجحي• جوال• خدمة• ان• كما• بهم.• اخلاص• اجلوال• جهاز• باستخدام•

للعمليات•املنفذة•على•حسابك•ورسائل•تنبيه•دورية•مثل•كشف•احلساب•و•غيرها.

www.alrajhibank.com.sa•ملعرفة•املزيد•عن•خدمة•جوال•الراجحي•يرجى•زيارة•موقع•املصرف
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لالشتراك•في•خدمة•جوال•الراجحي•:
عليك•التأكد•من•أنك•قمت•بتزويد•املصرف•برقم•جوالك•عبر•جهاز•الصراف•اآللي•ملعرفة•املزيد•عن•اضافة•

رقم•اجلوال•يرجى•الدخول•على•موقع•مصرف•الراجحي.

بعد•إضافة•رقم•اجلوال•اخلاص•بك•عبر•جهاز•الصراف•اآللي•ميكنك•االشتراك•في•خدمة•جوال•الراجحي•عبر•
إتباع•اخلطوات•التالية:

.www.alrajhibank.com.sa•:1.•إفتح•متصفح•اإلنترنت•لديك•واكتب•في•شريط•العنوان
2.•سيظهر•لك•املوقع•اإللكتروني•ملصرف•الراجحي،•إضغط•على•أيقونة•»املباشر•لألفراد«.

3.•ستظهر•لك•صفحة•دخول•»املباشر•لألفراد«•.
4.•إضغط•على•»تسجيل«•التي•تظهر•في•الزاوية•العلوية•اليسرى•للصفحة.

5.•ستظهر•لك•وحدة•التسجيل•في•اخلدمات•االلكترونية•لألفراد•.
6.•أدخل•رقم•بطاقة•الصراف•اآللي•والرقم•السري•ورقم•احلساب•املكون•من•15•رقم•.

7.•اختر•خدمة•جوال•الراجحي•واضغط•على•»استمرار«•.
8.•إذا•كان•رقم•جوالك•موجود•في•نظام•مصرف•الراجحي•سُيسمح•لك•مبتابعة•التسجيل،•وإن•لم•
..  يكن•كذلك•ستظهر•لك•رسالة•خطأ•وسُيطلب•منك•إضافة•رقم•جوالك•عبر•جهاز•الصراف•••.. 

   اآللي•)راجع•إضافة•رقم•اجلوال•عبر•الصراف•اآللي(•.
9.•ستعرض•الشاشة•إتفاقية•خدمة•جوال•الراجحي•،•إضغط•على•»موافق«•لُتتابع•التسجيل•في•

..   اخلدمة•.
10.•ستظهر•لك•شاشة•تتضمن•رقم•جوالك•والرقم•السري•خلدمة•جوال•الراجحي•.

11.•قم•بتأكيد•رقم•جوالك•بتفعيل•مربع•اخليار•اخلاص•برقم•اجلوال،•ثم•حدد•الرقم•السري•الذي•تنوي•  
..   استخدامه•في•معامالت•»جوال•الراجحي«•.

12.•إضغط•»استمرار«•لتأكيد•تسجيلك•في•»جوال•الراجحي«•.

ستظهر•لك•صفحة•تأكيد•معلنًة•إمتامك•التسجيل•بنجاح•

جوال الراجحيجوال الراجحي
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األمر:•تخ
الصيغة:

)األمر(•)الرقم•السري(•)رقم•احلساب/اإلسم•اخملتصر(•
)رمز•اجلمعية•اخليرية(•)املبلغ(.

مثال:
تخ•1234 500608011234567  0042  250

كيفية•االستخدام:
1-•أدخل•تخ

2-•ثم•مسافة
3-•أدخل•الرقم•السري•خلدمة•جوال•

الراجحي
4-•ثم•مسافة

5-•أدخل•رقم•احلساب•أو•االسم•اخملتصر•
للحساب•املراد•التحويل•منه

6-•ثم•مسافة
7-•أدخل•رمز•اجلمعية•اخليرية•املراد•التحويل•

اليها*
8-•ثم•مسافة

9-•أدخل•املبلغ•املراد•حتويله
10-•ثم•قم•بإرسال•الرسالة•إلى•الرقم•78887

*يرجى•مراجعة•الدليل•املطبوع•او•موقع•املصرف•للحصول•على•الرموز

جوال الراجحيجوال الراجحي

اآللــــية ...
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جوال الراجحيجوال الراجحي
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المباشر موبايل المباشر موبايل 

املباشر•موبايل•هو•نسخة•األجهزة•الكفية•من•خدمة•
املباشر• صمم• لألفراد.• املباشر• املصرفية• االنترنت•
موبايل•لتتمكن•عزيزي•العميل•من•الدخول•للخدمة•
جميع• تنفيذ• و• جوالك• في• االنترنت• متصفح• عبر•
عملياتك•املصرفية•عبر•جهاز•اجلوال•باستخدام•تقنية•

.GPRS•الـ

كما•يعتبر•املباشر•موبايل•نسخة•مصغره•عن•املباشر•
لألفراد•،•ومن•العمليات•التي•ميكن•تنفيذها•عبر•املباشر•
الراجحي،• •( أنواعه• اختالف• على• التحويل• موبايل•
بنوك•محلية،•بنوك•دولية(،•سداد•الفواتير،•املدفوعات•
العمليات• من• العديد• وغيرها• واخليرية• احلكومية•

املصرفية.

اجلوال• جهاز• عبر• موبايل• املباشر• خدمة• إلى• للدخول•
https://www.almubasher.com.sa•يجب•عليك•كتابة•العنوان•التالي•في•متصفح•االنترنت

عند•ظهور•صفحة•الدخول•قم•بإدخال•اسم•املستخدم•و•كلمة•السر•اخلاصة•باملباشر•و•في•حال•لم•
تكن•مسجال•في•اخلدمة•ميكنك•الضغط•على•رابط•التسجيل•و•اتباع•اخلطوات•الالزمة.
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كيفية اسـتخدام 
المباشر موبايل عبر 

الجوال 
متصفح• على• اجلوال• جهاز• يحتوي• ان• •يجب• 	

انترنت•.
مشغل• عبر• االنترنت• خدمة• تفعيل• •يجب• 	

.GPRS•الشبكة•خدمة

هو• عليك• ما• كل• اعاله• الشرطني• توافر• حال• في•
في• للبدء• املتصفح• في• التالي• العنوان• كتابة•

استخدام•املباشر•موبايل:
https://www.almubasher.com.sa  

مستقبال• موبايل• املباشر• الى• الوصول• لسهولة•
املوجودة• املفضلة• قائمة• في• العنوان• حفظ• ميكن•

في•املتصفح.

التسجيل•في•خدمة•املباشر•موبايل•:

والضغط• موبايل• املباشر• صفحة• الى• الدخول• •-1
على•رابط•التسجيل•. .

2-•ادخال•رقم•بطاقة•الصراف•اآللي،•الرقم•السري•
املكون• اجلاري• احلساب• ورقم• الصراف• لبطاقة• .

من•15•رقم. .

من•يستطيع•استخدام•املباشر•موبايل•:
ميكنهم• حيث• لألفراد،• املباشر• مستخدمي• جميع•
السر• وكلمة• املستخدم• اسم• نفس• استخدام•

للدخول•للمباشر•موبايل.•
املزودة• اجلارية• احلسابات• عمالء• كل• ميكن• سوف•
واستخدام• التسجيل• من• آلي• صرآف• ببطاقات•

املباشر•موبايل.

كيفية اسـتخدام 
المباشر موبايل عبر 

الجوال 

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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اآللية•...

-•ادخل•اسم•املستخدم•وكلمة•السر

-•اضغط•على•الزر•دخول

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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-•من•القائمة•الرئيسية•اختر•احلواالت

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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-•الى•اجلمعيات•اخليرية

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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اتبع•خطوات•التحويل•األربع•حسب•التالي•:

منه• التحويل• املراد• حسابك• 1اختر•
واسم•اجلمعية•املراد•التحويل•إليها.

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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2•اختر•نوع•التبرع•)•زكاة•-•صدقة•......(

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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3•ادخل•املبلغ•الذي•ترغب•بالتبرع•به

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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كفاية• •، حسابك• )رقم• من• تأكد• •4
الرصيد•،•اسم•اجلمعية•،••نوع•التبرع•،•املبلغ•
المتام• تأكيد• على• اضغظ• ثم• •) به• املتبرع•

العملية•.

المباشر موبايل المباشر موبايل 
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الفكرة واألمل المنشود ..
يتم•تركيب•جهاز•نقطة•البيع•في•مقر•اجلمعية•أو•من•
خالل•نقاط•البيع•النقالة•التي•تعمل•على•شرائح•جوال•
)ال•سلكي(•،•مزودة•ببرنامج•يتم•اعدادة•لتمكني•العميل•
تاريخ• •، بالشهر• االستقطاعات• وعدد• املبلغ• حتديد• من•
بالتنفيذ• التعميد• يكون• ثم• •، النهاية• وتاريخ• البداية•

مبجرد•ادخال•الرقم•السري•اخلاص•بالبطاقة••.

بهذا•يكون•العميل•قد•خول•املصرف•الستقطاع•مبلغاً•
شهرياً•من•حسابة•الى•حساب•اجلمعية•املتبرع•لها•،•دون•

حضوره•للمصرف/•للبنك.

P.O.S بوابة الخير عبر نقاط البيعP.O.S بوابة الخير عبر نقاط البيع
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الفكرة واألمل المنشود ..
اخليري• العمل• قبل• من• مستهدفة• التجارية• اجملمعات•
العمل• في• منها• لإلستفاده• يراودها• وهاجس• •، الواعي•

اخليري•واالنساني•املنظم•.

التبادلي• النظام• ذات• اجهزة• تركيب• في• الفكرة• فتأتي•
البنوك• عمالء• لتمكني• الكبيرة• واجملمعات• املوالت• في•
هذا• مع• تتوافق• ومريحه• وسيلة•سهلة• في• التبرع• من•

العصر•ومتطلباته

...••اين•ما•تكون•..•الصدقة•االلكترونية•تكون••

بوابة الخير عبر كشك الخيربوابة الخير عبر كشك الخير
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احلمد•اهلل•وحده•والصالة•والسالم•على•
وصحبه،• آله• وعلى• بعده،• نبي• ال• من•

أما•بعد•...

فيه• تتغير• متقدم• عالم• ظل• ففي•
االكتشافات• فيه• وتتزايد• العالقات،•
آثار•سلبية•تصاحب• ،•تنشأ• واألبحاث•
أو•تعقه•أحياناً،•وتتطلب• التقدم،•وتتأخر•عنه• ذلك•
لتدعم• اجلهات• بعض• تتخصص• أن• التقدم• عجلة•
التقدم،• عن• واملتأخرين• اآلثار• تلك• من• املتضررين•
الفردية• قيم• تشوبه• العصر• ذلك• أن• سيما• ال•
االجتماعية• العالقات• عن• والتخلي• واالستقاللية،•

والروابط•األسرية.

وليد• وهو• العصر،• مرض• يعد• السرطان• مرض• إن•
على• كثر• أراداً• يصيب• العوامل،• من• منوع• خليط•
مستوى•العالم،•واململكة•جزء•رئيس•من•هذا•العالم.•

ومن•ثم•فال•غرابة•أن•تعاني•من•كثرة•املصابني•به.

الوطني• السجل• إحصاءات• نتائج• املطلع•على• وإن•
لألوارام•لتحسر•على•الواقع•الذي•وصلت•إليه•أعداد•
بهذا• يصاب• أنه• ذلك• سنوياً،• بالسرطان• املصابني•
املرض•كل•عام•أكثر•من•8000•شخص•،•نصفهم•ال•

يصل•إلى•املراكز•املتخصصة•أبداً•أو•يصلها•في•وقت•
متأخر،•كما•يراجع•أكثر•من•200.000•شخص•املراكز•
املتخصصة•في•اململكة•وخارجها،•وإن•من•يتفحص•
التوزيع•املكاني•النتشار•املرض•ميكنه•استنتاج•مدى•
انتشار•أنواع•معينة•من•هذا•املرض•في•منطقة•دون•
دائبة•في•مكافحة•مرض• أخرى،•مما•يتطلب•جهوداً•
إصابته• يتوقع• ملن• املبكر• والفحص• أوالً،• السرطان•
به•ثانياً،•ومعاجلة•املصابني•به•حالياً،•وإن•تلك•اجلهود•
ال•تقتصر•على•اإلنفاق•احلكومي•فقط،•بل•ال•بد•أن•
يعضده•إنفاق•خيري•وإسهام•القاطاع•اخلاص•الفاعل•
•: وسلم• عليه• اهلل• صلى• املصطفى• لقول• امتثاالً•
وتعاطفهم• وتراحمهم• توادهم• في• املؤمنني• )مثل•
مثل•اجلسد•إذا•اشتكى•منه•عضو•تداعى•له•سائر•

اجلسد•بالسهر•واحلمى(.

واجلمعية•السعودية•اخليرية•ملكافحة•السرطان•هي•
جمعية•خيرية•تأسست•حتت•إشراف•وزارة•الشؤون•
االجتماعية•منتصف•عام•1424•هـ•للقيام•بجميع•
األعمال•اخليرية••املتعلقة•مبرضى•السرطان•،•متخذة•
نشاطها• ومعممة• لها،• مقراً• الرياض• مدينة• من•
على•مرضى•السرطان•في•جميع•مناطق•اململكة.•إذ•
إن•أكثر•املرضى•يراجعون•املستشفيات•املتخصصة•

في•مدينة•الرياض.

كلمةكلمة
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فرع الرياضفرع الرياض

التبرع العام:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 1 7

الزكــــــاة:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 2 5

عالج المرضى:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 3 3

الوقف الخيري:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 4 1
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مقر الجمعيةمقر الجمعية
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فرع المدينةفرع المدينة

التبرع العام:
1 5 2 6 0 8 0 1 0 0 0 4 0 5 5

الزكــــــاة:
1 5 2 6 0 8 0 1 0 0 0 4 0 0 6

عالج المرضى:
1 5 2 6 0 8 0 1 0 0 0 4 0 2 2

الوقف الخيري:
1 5 2 6 0 8 0 1 0 0 0 4 0 3 0

الصدقة:
1 5 2 6 0 8 0 1 0 0 0 4 0 6 3
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فرع القصيمفرع القصيم

التبرع العام:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 1 7

الزكــــــاة:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 2 5

عالج المرضى:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 3 3

الوقف الخيري:
1 1 4 6 0 8 0 1 0 0 0 5 1 4 1
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االتصــالاالتصــال

الرياض /

•الرقم•املوحد:•• 	
9 2 0 0 0 9 5 9 2   

•فاكس•:• 	
0 1  4 8 2 9 0 3 7    

•البريد•اإللكتروني: 	
 Info@cancersociety.org.sa   

المدينة المنورة :  

•الرقم•املوحد: 	
9 2 0 0 0 9 5 9 2   

•فاكس•: 	
0 4  8 6 6 0 7 2 8   

•البريد•اإللكتروني: 	
Medinainfo@cancersociety.org.sa

القصيم :

•الرقم•املوحد: 	
9 2 0 0 0 9 5 9 2   

•فاكس•: 	
0 6  3 2 6 0 0 5 1   

•البريد•اإللكتروني: 	
Qassiminfo@cancersociety.org.sa








