Al Rajhi Business Subscription Form

نموذج اشتراك خدمة الراجحي أعمال

Company/Establishment Name

اسم المنشأة

Customer CIC No.

رقم العميل (رقم ) CIC

Designated Branch to receive Tokens

الفرع المراد استالم األجهزة منه

Mobile No. for Activation Code

إرسال رمز التفعيل إلى جوال رقم

Debiting account no

حساب خصم الرسوم

Referring to the Al Rajhi Business Service Agreement signed
with you on / /
, we acknowledge and agree to deduct
the value of subscription charges and the services fees as described below:

إشــارة إلــى اتفاقيــة خدمــة الراجحــي لمصرفيــة األعمــال ،الموقعــة معكــم
 ،نفيدكــم بأننــا نقــر و نوافــق علــى خصــم قيمــة
بتاريــخ / /
االشــتراك و رســوم الخدمــات كمــا هــو موضــح ادنــاه:

رسوم اشتراك في خدمة الراجحي أعمال (لمرة واحدة فقط)

)Al Rajhi Business Subscription Fees (one Time

الرسوم (ريال سعودي)

 1000ريال سعودي

رسوم القيمة المضافة

15%

)Fees (SAR
)Value Added Tax (VAT

Token Fees

رسوم أجهزة التشفير
 Hard Tokenمشفر أجهزة محمولة

جهاز تشفير

 ٤٠٠ريال سعودي

الرسوم (ريال سعودي)

Soft Token

 ٢٥٠ريال سعودي

)Fees (SAR
Quantity

العدد
15%

رسوم القيمة المضافة

15%

)Value Added Tax (VAT
)Total (SAR

اإلجمالي (ريال سعودي)

ممثل الشخصية االعتبارية المفوض بالتوقيع
الجنسية

االسم:

Company/Establishment’s Authorized Signatory
Name

Nationality

الوظيفة
رقم الهوية

Title
تاريخ اصدار الهوية

تاريخ انتهاء الهوية

ID Expiry Date

ID Issue Date

رقم الجوال

Mobile No.

التوقيع

Signature

الختم:

Stamp

استخدام المصرف فقط
رقم ملف العميل:

ID NO.

For Bank Use Only
مراجعة بواسطة:

Reviewed By:

تمت المصادقة:

Customer File NO:
Ratification:

التوقيع:

التاريخ:

الموافقة بواسطة:

التوقيع والتاريخ:

Date:

Signature:

Signature & Date:

Approved By:

اسم العميل

خدمة الراجحي المصرفية لألعمال
Al Rajhi Business Banking Services

رقم العميل

مجاز بتوجيه الهيئة الشرعية برقم ()19155

رقم ملف العميل

800 12٢ 8888
alrajhibank.com.sa

Dear Customer,

،عزيزي العميل

Thank you for choosing Al Rajhi Business Banking.
To finish your registration for the service, we need a certified copy of the
following:

.شكرا الختياركم خدمة مصرفية األعمال من مصرف الراجحي
ً
 نرجو منكم تزويدنا بصوره مختومة،لنتمكن من سرعة تسجيل طلبكم
:من المستندات التالية

Required Documentation
• Valid commercial registration, license or approval
• Legal personnel representative’s capacity document (power of attorney/
the company’s foundation contract), with the most recent modifications
(please state the manager’s privileges as related to opening bank
accounts, withdrawals and deposits)
• Certified copy of the power of attorney, if there is any
• Corporate representative’s ID card (owner/partner/GM)
• ID card of the main user (admin) of the service and his mobile number
• Verification of signature by the branch

المستندات المطلوبة

	Note:
• Please fill all the required information for the request or else it will not be
taken into consideration with regestering customer’s mobile number
• The data fixed on the Al Mubasher Service application should be identical
to the data on legal documents
• The corporate representative should sign the application and the
attorney if any - for the main user
• The form and all other documents should include the company seal
• Please note that any change or alteration will cancel the request
• The signature and the seal of the company are required at the end of the
application for approval
Please send the application to:
Al Rajhi Business Banking services
Operational building, Al Rajhi, Exit 2, ground floor
Cash management
P.O.Box: 855 Riyadh 11421 Kingdom of Saudi Arabia
E-mail: ecorporate@alrajhibank.com.sa
For any inquiry please call: 800 122 8888

Official use only
		 Service agreement with the attached documents have been reviewed
and found:
			
		
			

السجل التجاري أو الترخيص أو الموافقة ساري الصالحية
سند الصفة لممثل الشخصية االعتبارية (الوكالة أو عقد التأسيس أو
الشراكة) وآخر تعديالت تمت عليه مع ذكر صالحيات المدير بفتح الحسابات
لدى البنوك والسحب واإليداع
التوكيل الداخلي في حال وجوده وأال يمر عليه أكثر من عام
)هوية ممثل الشخصية االعتبارية ( المالك أو الشريك أو المدير العام
هوية المستخدم الرئيسي للخدمة ورقم الجوال
مصادقة الفرع على صحة التوقيع

•
•
•
•

:مالحظات
 أما الطلبات الغير مكتملة فال يتم.الرجاء تعبئة كافة الحقول في الطلب
النظر فيها لدى تسجيل جوال المستخدم الرئيسي
نرجو أن تكون كافة البيانات الواردة بطلب العميل مطابقة للمستندات
المرفقة
- يراعى توقيع الشخصية االعتبارية على التفويض – طلب اإلشتراك
للمستخدم الرئيسي
يراعى وجود ختم الشركة في طلب اإلشتراك وجميع المستندات
إلغاء للطلب
يعتبر أي كشط أو تعديل
ً
التوقيع مع الختم في آخر اإلتفاقية إلعتمادها

•
•
•
•
•
•

نرجو إرسال الطلب إلى العنوان التالي
خدمة الراجحي لمصرفية األعمال
 الدور األرضي2 مبنى عمليات الراجحي مخرج
إدارة النقد
 المملكة العربية السعودية١١٤٢١  الرياض٨٥٥ :ب.ص
ecorporate@alrajhibank.com.sa :بريد إلكتروني
800 122 8888 :الستفساراتكم

الستخدام المصرف فقط
:تم مراجعة إتفاقية الخدمة مع الوثائق المرفقة ووجدنا ما يلي
مقبول

		

غير مقبول

		

Approved
Rejected

األسباب
		

Due to

		
		
		

Reviewed by

		

Signature

Date

1

•
•

اسم الموظف المراجع
التاريخ
التوقيع

بســم اللـه الرحــمن الرحــــيم
طلب اشتراك في خدمة الراجحي لمصرفية األعمال
المكرمين  /مصرف الراجحي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
نتقدم لكم نحن
بطلب اشتراك في خدمات الراجحي اإللكترونية المصرفية لألعمال ،وبياناتنا على النحو اآلتي:
اسم المنشأة
عنوان المقر الرئيسي:
					
المدينة

				
ص.ب

					
الهاتف

الفاكس

الرمز البريدي

بيانات ممثل الشخصية االعتبارية( :يتم إرفاق صورة عن الهوية)
الجنسية

االسم
الجوال

الهاتف
البريد اإللكتروني

وكيل
شريك
مالك
								
الصفة
بطاقة سعودية
				
نوع الهوية

إقامة

رقم الهوية

تاريخ إنتهاء البطاقة أو اإلقامة

أرقام حسابات المنشأة:
رقم العميل( :رقم )CIC
		
رقم الفرع

رقم الحساب

1
2
3
4
5
(ملحوظة :يمكن إرفاق بيان موقع ومختوم بالحسابات وأرقامها).
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أخرى

بيانات المستخدم الرئيسي للخدمة( :نص الوكالة للمستخدم الرئيسي يلي التوقيع على هذا الطلب)
الجنسية

االسم
الجوال

الهاتف
البريد اإللكتروني
بطاقة سعودية
				
نوع الهوية

إقامة

رقم الهوية

تاريخ إنتهاء البطاقة أو اإلقامة
توقيع المستخدم
الرئيسي

وكالة للمستخدم الرئيسي:
أقر أنا
(الشخص المفوض بالتوقيع على هذه اإلتفاقية)
بموجب

							
بصفتي

ً
الذي يخولني التوقيع على اتفاقية خدمات الراجحي لمصرفية األعمال ،ويخولني حق توكيل الغير  -وأنا بأهليتي المعتبرة شرعا وأهليتي إلمضاء هذا
التوكيل  -بأني قد وكلت المستخدم الرئيسي الموضح اسمه وصفته في طلب االشتراك هذا باستخدام الخدمة التي يقدمها مصرف الراجحي وفق
ما ورد في اتفاقية تقديم خدمات الراجحي لمصرفية األعمال وحسب الصالحيات المذكورة في هذا الطلب ،وأقر بعلمي وعلم الجهة التي أمثلها بما
تعنيه هذه الصالحيات ،وبتحملنا لجميع ما يترتب على سوء استخدامها أو التفريط فيها كما لو كنا نحن الذين قمنا بها ،وأن للوكيل (المستخدم
الرئيسي) أن يقوم بتسجيل مستخدمين آخرين وأن يمنحهم هذه الصالحيات كلها أو بعضها دون أن يتحمل مصرف الراجحي أية مسؤولية عن ذلك.
وعليه جرى التوقيع.

الصالحيات المطلوب إتاحتها للمستخدم الرئيسي (الرجاء وضع عالمة

على الصالحيات المطلوب إتاحتها للمستخدم الرئيسي) مع التوقيع أدناه

االستفسار عن الحسابات

سداد فواتير الخدمات

إدارة النقد

إضافة مستفيدين

تحويل الرواتب (يشترط توقيع اتفاقية مستقلة)

بطاقات الرواتب (يشترط توقيع اتفاقية مستقلة) 		

تحصيل األموال (يشترط توقيع اتفاقية مستقلة)

توزيع األرباح (يشترط توقيع اتفاقية مستقلة)

الحسم المباشر (يشترط توقيع اتفاقية مستقلة)		

المعرفة (رسوم سنوية)
الشيكات
ّ

رسائل التنبيه (رسوم سنوية)

التحويل:

أوامر مستديمة

بين حسابات العميل داخل الراجحي فقط
		 إلى مستفيد في بنوك محلية

سداد المدفوعات الحكومية (جوازات ،مرور)... ،

		

		

مدفوعات أرامكو

مقيم

		

إلى مستفيد داخل الراجحي

		

إلى مستفيد في بنوك خارجية 		

حد التحويل اليومي
التوقيع
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•

اتفاقية شركة الراجحي ،للخدمات المصرفية لألعمال

•

مقدمة:
حيــث تقــدم العميــل ،بصفتــه شــخصية اعتباريــة أو ممثــل مفــوض قانونــا ،بطلــب اشــتراك
لالســتفادة مــن خدمــات الراجحــي المصرفيــة لألعمــال ،وتشــمل هــذه الخدمــات علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :االســتعالم عــن الرصيــد ،والتحويــات مــن حســاب إلــى حســاب آخــر ،ودفــع
الفواتيــر ،وبــدء أو إصــدار أو إكمــال االعتمــاد المســتندي والصفقــات التجاريــة؛ حيــث يقــدم
المصــرف هــذه الخدمــات بموجــب هــذه االتفاقيــة العامــة ووفقــا لشــروط وأحــكام اتفاقيــات
والخدمــات الخاصــة ،لذلــك تراضــى الطرفــان ،وهمــا بكامــل أهليتهمــا
التمويــل
خطــوط
ً
ً
المعتبــرة شــرعا ونظامــا ،علــى االلتــزام بالشــروط والبنــود التاليــة حاكمــة وملزمــة:

.1

تشــكل المقدمــة المذكــورة أعــاه ونمــوذج طلــب االشــتراك فــي الخدمــة المعبــأ والموقــع
ورقي ًــا أو علــى الموقــع االليكترونــي مــن العميــل ،واتفاقيــة الخدمــة الخاصــة ومرفقــات ذلــك
جــزءا ال يتجــزأ مــن شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة.

.2

التعريفات والتفسيرات:

.8

يــأذن العميــل للمصــرف إذنــا ال رجعــة عنــه بتســجيل وتقييــد أي عمليــة مــن العمليــات
التــي ينفذهــا العميــل إلكترونيــا علــى حســاب العميــل أو أي عمليــة يعتبرهــا المصــرف
منفــذة مــن قبــل العميــل ،ويلتــزم العميــل بدفــع الرســوم التــي يحددهــا المصــرف مقابــل
االســتفادة مــن هــذه الخدمــة العامــة ،وأي خدمــة مــن الخدمــات الخاصــة األخــرى التــي يشــترك
بهــا العميــل ،ويوافــق العميــل علــى خصــم الرســوم مــن أي حســاب لــه لــدى المصــرف.

.9

ُيقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة ،ومســؤوليته
الكاملــة عــن تصرفــات وأفعــال موظفيــه ووكالئــه والمســتخدمين الفرعييــن فــي
اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة وإجــراء المعامــات كمــا لــو كان هــو الــذي قــام بهــا ،كمــا
ُيقــر بمســؤوليته الكاملــة عــن اســم المســتخدم وجهــاز التشــفير /Tokenالرمــز الســري،
ومقتضيــات المحافظــة علــى كل ذلــك والتزامــه بالحمايــة مــن اإلفشــاء أو إســاءة االســتخدام
أو القرصنــة مــن قبلــه أو مــن قبــل أي شــخص أو جهــة ،كمــا ُيقــر أيضــا بمســؤوليته عــن
إعطــاء أرقــام الحســابات المســجلة منــه لالشــتراك فــي هــذه الخدمــة.

.10

ُيقر العميل بعلمه واطالعه التام وقبوله وتحمله مسؤوليات وتبعات ما ينتج عن:

أ)

تقــع علــى العميل/المســتخدم الرئيســي مســؤولية التقديــم الورقــي أو االليكترونــي
لألســماء والبيانــات الشــخصية لألفــراد وتكليــف المصــرف بتســجيل أو إلغــاء تســجيل أي
منهــم كمســتخدم أو مســتخدم فرعــي أو بمنحهــم أو تجريدهــم مــن جميــع أو بعــض
الصالحيــات والســلطات الممنوحــة للعميل/المســتخدم الرئيســي دون أدنــى مســؤولية
علــى المصــرف بســبب هــذا التســجيل أو التفويــض أو بســبب أي شــيء ينشــأ عــن
اســتخدام هــؤالء األفــراد المفوضيــن لحســابات العميــل.

ب)

أنــه ال يجــوز توكيــل غيــر الســعوديين لتشــغيل حســابات المؤسســات واألعمــال التجاريــة
التــي يملكهــا فــرد ســعودي واحــد باســتثناء مواطــن ســعودي يفــوض زوجتــه غيــر
الســعودية أو والــده أو والدتــه أو ابنــه أو ابنتــه غيــر الســعوديين أو مواطنــة ســعودية
تفــوض زوجهــا غيــر الســعودي أو والدهــا أو والدتهــا أو ابنهــا أو ابنتهــا غيــر الســعوديين،
شــريطة أن يكــون المفــوض يحمــل وثيقــة إقامــة ســارية المفعــول.

ج)

أن للعميــل توكيــل غيــر الســعوديين لتشــغيل حســابات الشــركات والمصانــع والشــركات
المختلطــة (المشــتركة) ووكاالت تســجيل الممتلــكات الصناعيــة وغيرهــا مــن المنشــآت
المماثلــة؛ بشــرط أن يكــون المفــوض يعمــل فيهــا وتحــت كفالتهــا ،ويكــون مــن موظفيهــا
النظامييــن.
التفويض على حسابات المستثمرين وفق نظام االستثمار األجنبي
يســمح للشــريك الوطنــي المســتثمر بــأن يفــوض الشــريك األجنبــي المســتثمر الحاصــل
علــى إقامــة ســارية المفعــول أو أحــد العامليــن غيــر الســعوديين المقيميــن العامليــن فــي
للمنشــأة.
البنكيــة
المنشــأة بــإدارة وتشــغيل الحســابات
ً
ً
ً
ـإدارة
يســمح للمســتثمر األجنبــي بــأن يفــوض شــخصا ســعوديا و/أو غيــر ســعودي مُقيمــا بـ
ً
حســابات المنشــأة شــريطة أن يكــون غيــر الســعودي يعمــل فــي تلــك المنشــأة وحاصــا
علــى إقامــة ســارية المفعــول.
يســمح لــكل مــن المســتثمر الوطنــي والشــريك األجنبــي توكيــل جهــة أخــرى مقيمــة بــإدارة
حســابات المنشــأة

القبــول :يعنــي قبــول العميــل لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ،ويــدل علــى ذلــك القبــول
ضغــط العميــل علــى زر القبــول المعــروض علــى صفحــة الويــب ذات الصلــة ،أو التوقيــع
االليكترونــي أو التوقيــع اليــدوي علــى المســتند (المســتندات) التــي تشــتمل علــى جميــع
الشــروط واألحــكام المذكــورة أو أي جــزء منهــا.
االتفاقية :االتفاقية للخدمات المصرفية لألعمال (هذه االتفاقية).
المســتخدم الرئيســي :ويعنــي الشــركة أو الشــخص الــذي مُنــح صالحيــة المســتخدم
الرئيســي بموجــب بيانــات نمــوذج الطلــب الورقــي أو االليكترونــي والــذي تشــمل صالحياتــه
إنشــاء مســتخدمين آخريــن ومســتخدمين فرعييــن ومنحهــم مفتــاح الدخــول للخدمــة
والصالحيــات المخصصــة لــكل منهــم.
المســتخدم :يعنــي الشــركة أو أي مســتخدم آخــر أو مســتخدم فرعــي آخــر تــم تســجيله
بموجــب النمــوذج الورقــي أو االليكترونــي بحيــث يمكنــه الدخــول لموقــع الخدمــات
المصرفيــة اإللكترونيــة واســتخدام الموقــع وإجــراء العمليــات والمعامــات والحصــول علــى
الخدمــات المتاحــة علــى الموقــع.
خدمــات الراجحــي المصرفيــة لألعمــال عبــر اإلنترنــت :وتعنــي الخدمــات المصرفيــة
المباشــرة عبــر اإلنترنــت والتــي يختــار العميــل االشــتراك فيهــا ،وامتــاك حــق الوصــول إليهــا
واســتخدامها بموجــب مــلء نمــاذج الطلبــات الورقيــة أو االليكترونيــة المخصصــة لتلــك
الخدمــات ونمــاذج الخدمــات الخاصــة الملحقــة بهــا وفقــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة.
المصرف :ويعني شركة الراجحي المصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي).
العميــل :ويعنــي الشــركة أو منشــأة صغيــرة ومتوســطة او المؤسســة الفرديــة التــي
يتــم تقديــم الخدمــات المصرفيــة لهــا ،ســواء كانــت لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة أم
لــم تكــن.
الصفقــة التجاريــة :وتعنــي أي عمليــة تجاريــة تتعلــق بخطــاب اعتمــاد لالســتيراد/
للتصديــر أو عمليــات التحصيــل الداخليــة  /الخارجيــة أو خطــاب الضمــان الداخلــي  /الخارجي
أو ضمــان الشــحن أو مــا شــابه ذلــك.
الضريبــة :يقصــد بهــا أي ضربيــه مباشــرة أو غيــر مباشــرة مفروضــة أو يتــم فرضهــا فــي أي
وقــت خــال ســريان هــذه االتفاقيــة.
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ُيقــر العميــل بعلمــه بسياســة أمــن خدمــات المصرفيــة لألعمــال والتجــارة اإللكترونيــة
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت الخاصــة بمصــرف الراجحــي (.com.almubasher.www//:https
 )saو ( )sa.com.artf.www//:httpsوطبيعــة واســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة
( )sa.com.almubasher.www//:httpsو ( )sa.com.artf.www//:httpsكمــا ُيقــر بموجب
ً
ُ
ذلــك ،أنهــا تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة.
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يقــر العميــل بأنــه قــرأ واســتوعب الشــروط واألحــكام التــي تحكــم كل خدمــة مــن الخدمــات
الخاصــة والتــي يتــم تقديمهــا تحــت مظلــة هــذه االتفاقيــة ،وأنهــا تشــكل جــزءا ال يتجــزأ وال
ينفصــل عــن االتفاقيــة.
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يقــر العميــل أنــه باســتخدامه الخدمــات المصرفيــة المباشــرة عبــر اإلنترنــت والتــي يقدمهــا
المصــرف ،أو عنــد تفويــض اآلخريــن باســتخدامها ،فإنــه بذلــك يوافــق علــى االلتــزام بشــروط
وأحــكام هــذه االتفاقيــة.
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يحــق للمصــرف ،فــي أي وقــت مــن األوقــات ،وفــق تقديــره المطلــق ،إضافــة أو إلغــاء أي خدمــة
ُ
مقدمــة مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة دون االلتــزام بإشــعار مســبق لذلــك ،ولــن تتــاح
بعــض مــن هــذه الخدمــات اإللكترونيــة للعميــل إال بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة خاصــة مــع
المصــرف ،وتخضــع الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة لشــروط وأحــكام التســهيالت
وشــروط وأحــكام طلــب وإصــدار خطابــات الضمــان أو خطابــات االعتمــاد أو ضمــان الشــحن أو
التحصيــل المســتندي أو غيــر ذلــك ،ويقــر العميــل بقــراءة جميــع الشــروط واألحــكام الخاصــة
بمثــل هــذه الخدمــات أو النمــاذج الخاصــة ،كمــا أنهــا تشــكل جــزءا ال يتجــزأ وال ينفصــل عــن
هــذه االتفاقيــة.
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يتعهــد المصــرف بتنفيــذ جميــع التعليمــات والمعامــات المتعلقــة بالخدمــة المشــترك فيهــا
ُ
ُ
والتــي ترســل مــن العميــل أو تســتلم منــه ،شــريطة أن تكــون هــذه التعليمــات والمعامــات
وفقــا للقوانيــن واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات التشــريعية والرقابيــة والسياســات واإلجــراءات
الداخليــة وقواعــد التجــارة الداخليــة الخاصــة بالمصــرف واألعــراف التــي يحددهــا المصــرف وفــق
تقديــره الخــاص.

4

د)
·
·
·

 :1/10يعتــرف ويقــر العميــل باطالعــه ومعرفتــه التامــة النافيــة للجهالــة بخطــورة وآثــار وجســامة
ودنــو المخاطــر المصاحبــة ألي مــن الصالحيــات التــي طلــب إتاحتهــا ومنحهــا للمســتخدم
الرئيســي لــه أو المســتخدمين أو المســتخدمين الفرعييــن أو المندوبيــن فيمــا يتعلــق
بالخدمــات العامــة أو الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك صالحيــة الوصــول أو صالحيــة االستفســار
والحصــول علــى المعلومــات أو التعامــل مــع األمــوال أو تحويــات الرواتــب أو الشــروع فــي
معامــات تجاريــة أو إجــراء عمليــات الدفــع أو اســتالم مبالــغ وصالحيــة إنشــاء مســتخدمين
فرعييــن مــع منحهــم جميــع أو بعــض الصالحيــات أو حــق الوصــول.
 :2/10فــي حــال تعليــق أو تقييــد أو ســحب صالحيــة أي مــن المفوضيــن بــإدارة أي مــن حســابات
الشــركة الجاريــة لــدى ّ
أي مــن فــروع المصــرف فــإن العميــل يقــر ويقبــل ويتحمــل وحــده
مســؤولية القيــام الفــوري بمــا يلــزم مــن إجــراء لتحديــث بيانــات الخدمــات اإللكترونيــة
وتضمينهــا مثــل ذلــك الحظــر أو التقييــد أو التعليــق وال يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي
ضــرر أو خســارة تترتــب بســبب إخــال العميــل بحكــم هــذه المــادة.
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يقــر العميــل بأنــه قــد قــرأ دليــل إرشــادات أمــن المعلومــات المتعلــق بتعليمــات تقويــة
اســم المســتخدم وكلمــة /رمــز المــرور التــي يحددهــا المصــرف واســتوعب مســؤوليته فــي
تكويــن كلمــة مــرور ّ
قويــة يكــون مــن الســهل تذكرهــا مــن قبــل العميــل وال يمكــن لآلخريــن
كســرها بســهولة.
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يقــر العميــل أن مصــرف الراجحــي والجهــات التابعــة لــه وموظفــي المصــرف غيــر مســؤولين
عــن أي خســائر أو أضــرار أو مطالبــات ماليــة أو خــاف ذلــك ،ناتجــة عــن اســتعمال جهــاز
التشــفير /Tokenالرمــز الســري ،كمــا يتعهــد العميــل بإبــاغ المصــرف فـ ً
ـورا -بموجــب كتــاب
مؤكــد -إذا تبيــن لــه أن جهــاز التشــفير /Tokenالرمــز الســري قــد أصبــح معلومًــا لآلخريــن
حتــى يتمكــن المصــرف مــن إجــراء الــازم؛ ويكــون العميــل مســؤوال عــن جميــع المعامــات
والتعليمــات الصــادرة منــه لحيــن تســلم المصــرف اإلشــعار الخطــي ومضــي مــا ال يتجــاوز 24
ســاعة مــن حيــن تســلم اإلشــعار الخطــي مــن العميــل؛ وذلــك لمنــح الوقــت الــازم لتمكيــن
المصــرف التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إليقــاف الخدمــة.
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يلتــزم العميــل بالمحافظــة الكاملــة علــى ســرية حســاباته ومعلوماتــه ومعامالتــه المصرفيــة
والحــواالت الماليــة والبيانــات األخــرى ،كمــا يكــون مســؤوال أمــام المصــرف والغيــر والســلطات
العامــة أو إحداهــا عــن أي اســتعمال غيــر مرخــص أو مصــرح بــه ،وجميــع النتائــج التــي قــد
تترتــب علــى ذلــك ســواء أكانــت مباشــرة أم غيــر مباشــرة ،جنائيــة كانــت أو غيــر ذلــك.
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يــدرك العميــل ويعلــم ويقبــل بجميــع المخاطــر المتعلقــة بأنظمــة الدخــول عــن بعــد ،بمــا
فــي ذلــك مخاطــر احتمــال اختــراق العمليــات الســرية للعميــل أو حــدوث تدخــل مــن طــرف
آخــر أو أي مخاطــر أمنيــة أخــرى .كمــا يقــر العميــل أن المصــرف غيــر مســؤول تجاهــه أو تجــاه
الغيــر عــن أي أضــرار يمكــن أن تلحــق بــه أثنــاء أو مــن خــال اســتخدام الخدمــات أو زعــم
اســتخدامها حينمــا تعــزي أســباب هــذه األضــرار كليــا أو جزئيــا إلــى أي أطــراف أخــرى أو عوامــل
خارجــة عــن ســيطرة المصــرف.
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ال يقــدم المصــرف أي تعهــدات أو ضمانــات فيمــا يتعلــق بالجــودة أو الســرعة أو األداء أو الدقــة
أو ضمانــات بخلــو البرامــج مــن األخطــاء أو العيــوب ،مــع التــزام المصــرف بتعديــل مــا نتــج مــن
ذلــك علــى معامــات العميــل المصرفيــة .ويقــر العميــل ويعتــرف بإخــاء مســؤولية المصــرف
عــن أي خســائر أو أضــرار تتعلــق بذلــك مــا لــم يكــن هنــاك تعـ ّـد فــي ذلــك أو تقصيــر.
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يلتــزم العميــل فــي حــال اســتبدال أو إنهــاء عالقتــه بالمســتخدم الرئيســي أن يتقــدم
بطلــب خطــي للمصــرف يطلــب إلغــاء الخدمــة أو اســتبدال المســتخدم الرئيســي؛ ويقــر
العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن المعامــات التــي تمــت حتــى تاريــخ اإلشــعار بالموافقــة
علــى إلغــاء أو اســتبدال المســتخدم الرئيســي.

.16

ال يتحمــل المصــرف أي مســؤولية عــن أي عطــل فــي البرنامــج ألي ســبب  /حــادث خــارج عــن
إرادتــه أو بــدون تعــد منــه أو تقصيــر ،كمــا ال يتحمــل المصــرف أي مســؤولية عــن أعطــال
شــبكات االتصــال أو المعلومــات أو الكهربــاء أو عــن فيروســات الحاســب اآللــي أو أي مشــاكل
تتعلــق بذلــك.

.27

دون المســاس بقوانيــن ولوائــح مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،يتنــازل العميــل
ويتعهــد بــرد كافــة المبالــغ المودعــة فــي حســابه باالحتيــال أو بالخطــأ البشــري أو الخطــأ أو
العطــل اآللــي أو بســبب غيــر صحيــح آخــر ،ســواء كان المباشــر أو المتســبب فــي اإليــداع هــو
العميــل أو المصــرف أو أي طــرف آخــر.

.17

يلتــزم العميــل بحيــازة أجهــزة وبرامــج حاســب آلــي تفــي بالحــد األدنــى مــن المواصفــات
التــي يحددهــا المصــرف أو تزيــد عنهــا ،ويحــق للمصــرف أن يقــوم مــن وقــت آلخــر بتعديــل
تلــك المواصفــات ،وال يتحمــل المصــرف أي تكاليــف أو أضــرار العميــل نتيجــة عــدم مواكبتــه
للمواصفــات الجديــدة التــي يقدمهــا المصــرف فــي كل مــرة ،ويحــق للمصــرف إجــراء
التعديــات التــي يراهــا لتطويــر وتحســين تصميــم ومحتــوى الخدمــة دون حاجــة إلشــعار
العميــل ،وللعميــل حــق االنســحاب مــن هــذه االتفاقيــة إذا لــم يــرض بتلــك التعديــات.

.28

يــأذن العميــل للمصــرف إذنــا ال رجعــة فيــه أن يســترد وفــق تقديــره المطلــق دون إلــزام علــى
المصــرف أي مبالــغ تقيــد بطريقــة غيــر صحيحــة بحســاب العميــل وأن يخصــم ذلــك مــن أي
مــن حســابات العميــل دون الحاجــة إلــى موافقــة أي جهــة قضائيــة أو رقابيــة ،وفــي حــال كان
رصيــد الحســاب غيــر كاف فيجــب للمصــرف إضافــة قيــد مديــن علــى حســاب العميــل بمبلــغ
الفــرق ويحــق للمصــرف تحميــل تفاصيــل العميــل علــى القائمــة الســوداء حتــى اســترداد
األمــوال المســتحقة.

.18

يقــر العميــل بعــدم ملكيتــه للحقــوق الفكريــة لبرامــج وأجهــزة وبرمجيــات ومســتندات خدمــات
اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة .ويلتــزم العميــل بعــدم الســماح لموظفيــه بنســخ أو تعديــل
البرامــج أو خالفــه أو المــواد األخــرى ذات الصلــة أو تحميــل أو نقــل برامــج الخدمــات اإللكترونيــة ،كما
يلتــزم بتحمــل المســؤولية المترتبــة علــى اإلخــال بهــذا االلتــزام ســواء وقــع منــه أو مــن موظفيــه،
ويلتــزم بتعويــض المصــرف عــن أي أضــرار أو خســائر تلحــق بــه بســبب ذلــك.

.29

يفــوض العميــل المصــرف بإرســال جميــع المراســات واإلشــعارات المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة
أو كشــوف الحســابات وتأكيــدات العمليــات أو التبليغــات أو اإلخطــارات األخــرى عــن طريــق
عنــوان العميــل المذكــور فــي طلــب الخدمــات المصرفيــة (البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس
أو رســائل الجــوال أو العنــوان الوطنــي) ،كمــا يلتــزم العميــل بإبــاغ المصــرف فــي حــال تغيــر
هــذا العنــوان وذلــك قبــل التغييــر بســبعة أيــام ،وإال فتعــد جميــع التبليغــات واإلشــعارات
واإلخطــارات قانونيــة وصحيحــة علــى العنــوان المذكــور فــي الطلــب.

.19

الخدمــات اإللكترونيــة بموجــب هــذه االتفاقيــة مدتهــا ســنة واحــدة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ
ُ
القبــول وتتجــدد تلقائيــا لمــدة أو مــدد مماثلــة مالــم يبلــغ أحــد الطرفيــن الطــرف اآلخــر خطيــا
برغبتــه فــي إنهــاء تلــك الخدمــات قبــل شــهر واحــد مــن تاريــخ انتهــاء مدتهــا األصليــة أو
المجــددة.

.30

.20

تبقــى الخدمــات المصرفيــة غيــر اإللكترونيــة والحقــوق وااللتزامــات التــي تحكمهــا بموجــب
هــذه االتفاقيــة نافــذة وســارية علــى الرغــم مــن انتهــاء الخدمــات اإللكترونيــة مالــم يتــم
إقفــال الحســاب أو تجميــده أو إنهــاء هــذه االتفاقيــة ألي ســبب.

ُ
تعــد المســتندات وكشــوف الحســابات المقدمــة للمصــرف أو منــه للعمليــات المنفــذة علــى
الحســاب عبــر هــذه االتفاقيــة هــي المرجــع لــكال الطرفيــن ،وعلــى العميــل مراجعــة المصــرف
فــي حــال وجــود اختــاف أو خطــأ للتأكــد مــن صحــة ودقــة تلــك البيانــات والمعلومــات .وفــي
حــال عــدم اســتالم اعتــراض مــن العميــل خــال 30يــوم مــن تاريــخ توفــر المعلومــات أو
ُ
كشــوفات الحســابات فتعتبــر ســجالت المصــرف صحيحــة بمــا ال يقبــل الجــدل.

.31

أي تأخــر أو تــراخ مــن المصــرف فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة لــه واردة فــي هــذه االتفاقيــة ال
ُيعــد تنــازال عــن هــذا الحــق أو الصالحيــة ومــن حــق المصــرف ممارســته فــي أي وقــت.

.21

يحــق للمصــرف أن يفــرض رســومًا نقديــة علــى اســتخدام هــذه الخدمــة ،ســواء أكانــت
ـاري
الرســوم لمــرة واحــدة أو بشــكل شــهري أو ســنوي ،وذلــك بخصمهــا مــن الحســاب الجـ ً
للعميــل .وللمصــرف الحــق فــي تعديــل هــذه الرســوم بعــد فرضهــا مــن وقــت آلخــر وفقــا
لتقديــره ،ويعتبــر اســتخدام العميــل لهــذه الخدمــة بعــد فــرض رســومها أو تعديلهــا
وإشــعاره بهــا موافقــة منــه عليهــا.

.32

للمصــرف تعديــل األحــكام والشــروط الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة بالحــذف أو اإلضافــة أو
التغييــر وإبــاغ العميــل بالتعديــل أو التعديــات المذكــورة ،قبــل  30يــوم ُ
ويعــد اســتمرار
العميــل فــي اســتخدام أي مــن الخدمــات بعــد تبليغــه موافقــة منــه علــى الشــروط الجديــدة
أو المعدلــة.

.33

.22

الضرائب:

أ-

تكــون األســعار والرســوم والعمــوالت والتخفيضــات التجاريــة علــى توريــد أي خدمــة أو ســلعة
بســبب هــذه االتفاقيــة أو اتفاقيــات الخدمــات التــي يشــارك فيهــا العميــل خاليــة مــن أي
ضريبــة مفروضــة علــى أي ســلعة أو خدمــات وضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة وأيــة
ضريبــة غيــر مباشــرة أخــرى ،تكــون مســتحقة.

يلتــزم العميــل بتحديــث ســجله التجــاري وبياناتــه ومعلوماتــه و/أو اســتكمالها بحــد أقصــى
كل ثــاث ســنوات أو عنــد طلــب المصــرف ذلــك فــي أي وقــت .كمــا يلتــزم العميــل كذلــك
بتجديــد هويتــه وهويــة المســتخدم الرئيســي وتقديمهــا للمصــرف قبــل نهايــة ســريان
مفعــول أي منهــا .وســيتم إيقــاف كافــة الخدمــات متــى انتهــى تاريــخ صالحيــة البيانــات
لحيــن تجديدهــا أو مــدة إخطــار التكملــة.

.34

ب-

يقــر العميــل ويقبــل أن توريــد كل خدمــة أو ســلعة يتلقاهــا وأي رســوم أو عمولــة أو
تخفيــض تجــاري يتلقاهــا بموجــب أو ســبب هــذا العقــد أو اتفاقيــات خدماتــه التابعــة التــي
يشــارك فيهــا يجــوز أن تكــون خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بالقــدر الــذي تحــدده
المختصــة فــي الدولــة ،ويلتــزم بدفعهــا وفقــا للنظــام والالئحــة ومــا ّ
ّ
توجــه بــه الجهــة
الجهــة
المختصــة فــي الدولــة.

ج-

ألغــراض الفقــرة (/23أ) أعــاه يقصــد بالرســوم أو الضريبــة ّ
أي مبلــغ يتــم دفعــه كرســم
أو عمولــة أو تخفيــض تجــاري أو مقابــل توريــد أو تلقــي خدمــة أو ســلعة يقدمهــا الطــرف
األول أو طــرف ثالــث ذات صلــة بهــذه االتفاقيــة أو اتفاقيــات خدماتهــا التابعــة التــي يشــارك
فيهــا الطــرف الثانــي ،وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :توريــد خدمــات إدارة النقــد
والعمليــات واألوراق التجاريــة والتأميــن نقــل النقــود والتوريــد والســحب والنقــد األجنبــي
والبيــع والشــراء بعملــة واحــدة أو عمــات مختلفــة والترحيــل والتخزيــن والشــحن ورســوم
التخزيــن والخدمــات األمنيــة والجمــارك ورســوم تــداول والبيــع والشــراء والوســاطة والرهــن
وفكــه واإلفــراغ وإعــادة اإلفــراغ وخــاف ذلــك.

يحــق للمصــرف أن يطلــب توثيــق معلومــات عــن المســتخدمين المســجلين أو
المســتخدمين الفرعييــن أو الموكليــن للخدمــة ،ســواء المســجلين مــن قبــل المســتخدم
الرئيســي أو خــاف ذلــك حســب مــا يــراه ،وفــي الوقــت المناســب ،كمــا لــه الحــق فــي إيقــاف
الخدمــة إلــى حيــن توثيــق المعلومــات أو تقديــم المســتندات المطلوبــة دون أن يتحمــل
المصــرف أي مســؤولية عــن جميــع مــا يترتــب علــى ذلــك.
ُ
تقــرأ وتفســر وتطبــق هــذه االتفاقيــة وفقــا ألنظمــة ولوائــح المملكــة العربيــة الســعودية،
وكل مــا لــم يــرد ذكــره هنــا يتــم التعامــل بشــأنه وفقــا لألنظمــة واللوائــح الســعودية
والجهــات التشــريعية والتــي ال تتعــارض أو تنتهــك الشــريعة اإلســامية .ويتعيــن تســوية
النزاعــات المتعلقــة بهــذه الخدمــة أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بمدينــة الريــاض.
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ســاعات الوصــول للخدمــة :يحــق للعميــل ،مــع مراعــاة الشــروط األخــرى المعمــول بهــا فــي
هــذه االتفاقيــة ،وبوجــه عــام ،الوصــول للخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة ســبعة أيــام فــي
األســبوع و 24ســاعة فــي اليــوم ،علــى الرغــم مــن أن بعــض أو كافــة الخدمــات قــد ال تتوفــر
فــي بعــض األحيــان بســبب العطــات أو حــاالت طارئــة أو الصيانــة المقــررة للنظــام .وســوف
يقــوم المصــرف فــي حــال التوقــف المزمــع أو الحاصــل لفتــرات طويلــة بنشــر إشــعار عــن توقــف
الخدمــة علــى موقــع مصــرف الراجحــي للخدمــات المصرفيــة لألعمــال أو عبــر الرســائل النصيــة
أو البريــد اآلمــن للخدمــات المصرفيــة لألعمــال أو القنــوات فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــا.

د-

يقــر العميــل ويتعهــد بالوفــاء بالتزامــه بســداد الضرائــب وفقــا لألحــكام الــواردة فــي نظــام
ضريبــة القيمــة المضافــة واألنظمــة األخــرى التــي قــد تنطبــق مــن وقــت آلخــر ،وال يكــون
الطــرف األول مســؤوال عــن أيــة فوائــد أو غرامــات مســتحقة علــى الطــرف الثانــي بســبب عــدم
الســداد أو عكــس قيــد الضريبــة المســددة عــن دفعــات تجــاوز ســدادها الجــدول الزمنــي
المحــدد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ذي الصلــة.
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المراسالت بين مدير العالقة ان وجد او من خالل المصرف والعميل
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يجــب إشــعار
يجــوز للمصــرف إلغــاء الخدمــات اإللكترونيــة المتاحــة بموجــب هــذه
االتفاقيــةً ،
ً
العميــل قبــل  30يــوم إليقــاف الصالحيــات الممنوحــة للعميــل ً
جزئيــا وفقــا لتقديــر
كليــا أو
المصــرف ،وذلــك إذا لــم يلتــزم العميــل بأحــكام هــذه االتفاقيــة وشــروطها أو إذا لــم يتمكــن
المصــرف مــن تقديــم تلــك الخدمــة بســبب/حادث خــارج عــن إرادتــه ،وفــي كل حالــة يــرد
للعميــل مــن األجــر مــا يقابــل المــدة المتبقيــة مــن مبلــغ الرســوم المدفــوع.
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يحــق للمصــرف تعليــق كافــة الخدمــات اإللكترونيــة أو أي جــزء منهــا المقدمــة بموجــب
هــذه االتفاقيــة مؤقتــا أو إلــى أجــل غيــر مســمى ،وفقــا لتقديــر المصــرف المطلــق ،إن اعتقــد
المصــرف أن هــذا التعليــق مهــم لحمايــة مصالــح المصــرف أو العمــاء أو لمنــع التالعــب أو
األمــور غيــر القانونيــة أو تعطــل الخدمــات المصرفيــة أو ألي ســبب آخــر.
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فــي حــال تعليــق الخدمــات اإللكترونيــة أو إلغائهــا أو انتهائهــا وفقــا ألحــكام المــادة ()25
أعــاه فــإن الخدمــات المصرفيــة غيــر اإللكترونيــة ونصــوص هــذه االتفاقيــة التــي تنطبــق
عليهــا تظــل علــى الرغــم مــن ذلــك ســارية ونافــذة مــا لــم يقــرر المصــرف وفــق تقديــره
المطلــق خــاف ذلــك أو يتــم تجميــد الحســاب أو إقفالــه أو إنهــاء هــذه االتفاقيــة ألي ســبب.
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يمكــن للعميــل التواصــل مــع المصــرف بالطــرق التاليــة ،مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي
هــذه االتفاقيــة:
الهاتف :يمكن للعميل االتصال بإدارة معلومات العمالء على الهاتف .٨٠٠ ٨٨٨٨ ١٢٢
البريــد اإللكترونــي :أرســل لنــا رســالة بريــد إلكترونــي بالضغــط علــى رابــط “اتصــل بنــا”
والــذي يقــع أســفل الصفحــة الرئيســية لموقــع مصــرف الراجحــي.
شخصيا :يستطيع العميل زيارتنا في أي فرع من فروعنا المناسبة له.
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يوافــق العميــل علــى أن هــذه االتفاقيــة وشــروط وأحــكام اتفاقيــات الخدمــات الخاصــة
والقوالــب األخــرى والمســتندات والمرفقــات كلهــا تمثــل االتفــاق الجامــع بيــن المصــرف
والعميــل المانــع لالحتجــاج بغيــره وإذا كان هنــاك تضــارب أو تناقــض بيــن هــذه االتفاقيــة
والشــروط والمســتندات الورقيــة الخاصــة بفتــح حســاب العميــل وتشــغيله ،فتعتبــر بنــود
ُ
هــذه االتفاقيــة وأحكامهــا مهيمنــة ومســيطرة علــى مــا ســواها ،وتــدرج شــروط وأحــكام
ُ
هــذه االتفاقيــة بموجــب ذلــك بشــروط وأحــكام الحســاب الجــاري وتعتبــر جــزءا ال يتجــزأ وال
ينفصــل عنهــا .ويلتــزم العميــل بشــروط وأحــكام أي ترخيــص مــن تراخيــص البرمجيــات
الممنوحــة للعميــل باإلضافــة إلــى التزامــه بهــذه االتفاقيــة.
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المعاييــر األمنيــة :يوافــق العميــل ،مــع تحملــه لكافــة المخاطــر والمصاريــف ،علــى تبنــي
التدابيــر األمنيــة فــي المبانــي المخصصــة لعملــه ،والتــي ينصــح بهــا المصــرف العميــل
مــن وقــت آلخــر ،دون مســؤولية علــى المصــرف تترتــب علــى أي أفعــال أو أوجــه قصــور مــن
العميــل فــي هــذا الصــدد.
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القــوى القاهــرة :تتوقــف هــذه الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة أو يتــم تعليقهــا
دون أدنــى مســؤولية علــى المصــرف فــي حــاالت القــوى القاهــرة والتــي تشــمل دون حصــر
الحــرب واالضطرابــات األهليــة واإلضرابــات وأعمــال الشــغب وأعمــال اإلرهــاب والفيضانــات
والــزالزل ومــا شــابهها مــن قضــاء وقــدر واألعمــال والقــرارات الحكوميــة واألعمــال الخارجــة عــن
ســيطرة المصــرف.

ب)

ّ
يجــب علــى العميــل توخــي الحــرص وكتابــة بيانــات الشــيك بطريقــة تحميــه مــن التعديــل
أو التزويــر الالحــق ،ولــن يقبــل المصــرف ّ
أي تعديــل يظهــر فــي بيانــات شــيك مــا لــم يكــن
التعديــل موقعــا عليــه فــي مكانــه علــى وجــه الشــيك.

ج)

يتعيــن علــى العميــل إبــاغ المصــرف فــورا عنــد فقــد أو ســرقة دفتــر الشــيكات أو عنــد
االشــتباه بوجــود شــيك زائــف.

د)

يتعيــن علــى العميــل  /محــرر الشــيك أن يكتــب تاريــخ اإلصــدار الحقيقــي للشــيك ويــدرك
العميــل ويقــر أن المصــرف ســيدفع مقابــل الشــيك المقــدم لــه يــوم تقديمــه ســواء كان
الشــيك يحمــل تاريــخ إصــدار آجــل أو حــال.
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تعــدد المصادقــة :يتعيــن قــراءة شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة كجــزء ال يتجــزأ وال ينفصــل
عــن شــروط وأحــكام المســتندات المتعلقــة بتعــدد المصادقــة والتــي تشــمل علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر:

ه)

ال يكــون المصــرف وفقــا لتقديــره المطلــق ملتزمــا بصــرف أو إيــداع أو قبــول الشــيكات
المقدمــة إليــه مــن قبــل المســتفيد بعــد مــرور ســبعة أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار ومــع ذلــك،
فــا يضمــن المصــرف لمحــرر الشــيك بــأن هــذا الشــيك لــن يتــم صرفــه أو قبــول تحصيلــه.

أ)

دليــل رمــوز البرمجيــات لحــل مشــاكل الوصــول إلــى خدمــات المصرفيــة لألعمــال  /التجــارة
اإللكترونيــة.

و)

ب)

دليل جهاز التشفير  Tokenللمستخدم الفرعي.

ج)

		دليل جهاز التشفير  Tokenللمستخدم الرئيسي.
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يقــر العميــل بأنــه فــي حــال وقــوع أي ضــرر أو خســارة ماليــة يكبدهــا العميــل نتيجــة ألي
فشــل فــي نظــام المصــرف غيــر مســتثنى بموجــب أحــكام هــذه االتفاقيــة أو شــروط
وأحــكام المنتــج أو الخدمــة ذات الصلــة يجــوز للمصــرف بنــاء علــى شــكوى مكتوبــة
ومدعومــة بالدليــل مــن قبــل العميــل أن يتحقــق مــن الضــرر أو الخســارة ،ومــن الممكــن
أن يقــوم المصــرف بتعويــض العميــل حــال ثبــوت الخســارة أو الضــرر وثبــوت أنهمــا غيــر
مســتثنيين وأنهمــا ناتجــان حصريــا مــن تعــدي المصــرف أو تقصيــره ويقــع عــبء اإلثبــات
علــى عاتــق العميــل لتقديــم مــا يكفــي مــن األدلــة إلثبــات كل ذلــك.

فــي حــال رغبــة العميــل فــي إيقــاف شــيك معيــن ،يتعيــن عليــه مخاطبــة المصــرف خطيــا
وفقــا إلجــراءات المصــرف .ولــن يقــوم المصــرف بوقــف شــيك مغطــى ببطاقــة ضمــان
الشــيكات أو الشــيك الــذي قــام المصــرف بدفعــه أو صرفــه .ويعــي العميــل أن وقــف دفــع
الشــيك يشــكل جريمــة جنائيــة بموجــب المــادة  118مــن نظــام األوراق التجاريــة ويقــر العميــل
بــأن الوقــف مــن جانــب العميــل يعطــي الحــق للمصــرف وفــق تقديــره المطلــق فــي وقــف
الدفــع فــورا ســواء كان وقــف الدفــع لــه مبــرر أم ال ،ويتحمــل العميــل مســؤولية ذلــك وحــده
ويعفــي المصــرف مــن أي مســؤولية أو التزامــات مهمــا كان نوعهــا.

ز)

يقــر العميــل ويعــي أن التوجيهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي هــي جــزء ال
يتجــزأ وال ينفصــل عــن هــذه االتفاقيــة وأن المصــرف لــن يســتجيب ألي أمــر بوقــف الشــيك إذا
كان مثــل ذلــك الوقــف قــد يعتبــر خرقــا للتعليمــات النافــذة.
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األمر المستديم:
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يلتــزم العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن أي مشــفر ذكــي  Soft Tokenأو جهــاز تشــفير
 Hard Tokenأو أرقــام الجــواالت أو الشــرائح المقدمــة للمصــرف عبــر القنــوات المتاحــة.
وســيقوم المصــرف بإرســال المعلومــات الماليــة الحساســة والمعلومــات غيــر الماليــة
وكلمــات المــرور ألرقــام هــذه الجــواالت ،ويتعيــن علــى العميــل اتخــاذ أســاليب العنايــة الالزمــة
للحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وبالتالــي إرســال وحفــظ الجــواالت واألجهــزة واألرقــام
والشــرائح بشــكل آمــن.

•
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تفعيل وتعطيل الحسابات:

•

للمصــرف إنشــاء تســجيل الدخــول إلــى أي مــن الخدمــات بموجــب هــذه االتفاقيــة عنــد
اســتالم كافــة االتفاقيــات والمســتندات موقعــة مــن العميــل ســواء تــم التوقيــع واالســتالم
حضوريــا أو عبــر الوســائط اإللكترونيــة .ويتــم تعطيــل الخدمــة ّ
كليــا بشــكل تلقائــي بمجرد
انتهــاء الســجل التجــاري للعميــل كمــا يتــم حجبهــا تلقائيــا ألي مســتخدم حــال انتهــاء
تاريــخ هويتــه .ويتعهــد العميــل ،بموجــب ذلــك ،بالحفــاظ علــى تحديــث وضعــه القانونــي
ويتحمــل مســؤولية عجــزه عــن االلتــزام بمواعيــد التجديــد المحــددة .ويقــر العميــل ويعلــن
أنــه فــي حــال انقضــاء تفويــض المســتخدم الرئيــس أو انتهــاء صالحيــة هويتــه فــا يترتــب
علــى ذلــك حجــب دخــول المســتخدمين اآلخريــن للخدمــة مــا لــم يخطــر العميــل المصــرف
كتابــة بخــاف ذلــك ويقــر العميــل بمســؤوليته عمــا يترتــب بســبب اإلخطــار أو عدمــه وببــراءة
ذمّــة المصــرف مــن أي مســؤولية فــي هــذا الصــدد.

يقــر العميــل بــأن األمــر المســتديم يفــوض المصــرف خصــم مبلــغ (مبالــغ) مــن حســاب
العميــل بصفــة مســتمرة وللمــدة المحــددة فــي التعليمــات أو االلتــزام حتــى تلقــي
المصــرف طلــب إلغــاء مــن العميــل أو مــن المســتفيد ،ويقــر العميــل بأنــه ال يمكنــه إلغــاء
أمــر دائــم إذا كان األمــر ينطــوي علــى التــزام بالدفــع علــى العميــل لصالــح مصــرف الراجحــي
أو طــرف آخــر إال فــي حــال حصــول العميــل علــى مخالصــة مــن المصــرف أو الطــرف اآلخــر بهــذا
الشــأن .ويضمــن العميــل صحــة جميــع المعلومــات فــي التعليمــات أو االلتزامــات ويقــر بــأن
مصــرف الراجحــي غيــر مســؤول فــي حــال عــدم دقــة هــذه المعلومــات أو فــي حــال إلغــاء
العميــل لألمــر المســتديم دون مبــرر أو فــي حــال عــدم كفايــة المبالــغ فــي حســابه فــي تاريــخ
الخصــم أو عنــد التعليــق فــي حــاالت الطــوارئ أو األخطــاء فــي أنظمــة االتصــاالت أو فــي حــال
عــدم القــدرة علــى الوصــول للمســتفيد بســبب عــدم صحــة المعلومــات أو رفــض اســتالم
المبلــغ أو ألي ســبب آخــر ال يكــون المصــرف مســؤوال عنــه.
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دفــع الفواتيــر والمدفوعــات الحكوميــة :ال يكــون المصــرف مســؤوال بــأي شــكل مــن األشــكال
عــن مــدى تســليم أو جــودة أو مــدى مالئمــة الخدمــة أو غيرهــا مــن الجوانــب المتعلقــة
بالخدمــة التــي يدفــع العميــل مقابلهــا.

أ)

تخضــع خدمــة دفــع الفواتيــر التــي يقدمهــا المصــرف لشــروط وأحــكام اتفاقيــة برنامــج
ســداد أو غيــره مــن برامــج الســداد المعتمــدة مــن البنــك المركــزي الســعودي النقــد ويقــر
العميــل بموجــب ذلــك بــأن اتفاقيــة برنامــج ســداد أو غيــره مــن برامــج تشــكل جــزءا ال يتجــزأ
وال ينفصــل عــن هــذه االتفاقيــة بغــض النظــر عــن عــدم توقيــع العميــل عليهــا.
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تنحظــر تلقائيــا وتلتغــي إمكانيــة وصــول العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي
حــال عــدم اســتخدام العميــل للخدمــة لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة .ويتعيــن إعــادة تنشــيط
 /فــك حظــر إمكانيــة الوصــول للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت بموجــب توجيــه مكتــوب
لفــك الحظــر مقـ ّـدم أو مدخــل مــن قبــل العميــل مطبــوع علــى أوراقــه الرســمية ومختــوم
وفقــا لألصــول وموقــع عليــه مــن قبــل المفــوض أو المفوضيــن بالتوقيــع أو مســتوف
لمتطلبــات التوقيــع اإللكترونــي .وتنحظــر تلقائيــا وتلتغــي إمكانيــة وصــول المســتخدم
للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي حــال إدخالــه لكلمــة مــرور غيــر صحيحــة خمســة مــرات
أثنــاء محاولــة الدخــول .ويتعيــن علــى المســتخدم فــي مثــل هــذه الحالــة أن يحصــل مــن
العميــل علــى تعميــد بإعــادة تمكينــه مــن الوصــول مــرة أخــرى .ويتعيــن علــى المصــرف أن
يطلــب مــن العميــل تأكيــد موافقتــه علــى حظــر الخدمــات عبــر اإلنترنــت إذا تقــدم العميــل
بطلــب لمنــع الوصــول للخدمــات عبــر اإلنترنــت .ويقــر العميــل بموجــب ذلــك مســؤوليته
وحــده عــن جميــع العواقــب المترتبــة علــى الحظــر الذاتــي ويعفــي المصــرف مــن أي التــزام أو
مســؤولية تترتــب علــى ذلــك.

ب)

يمكــن للعميــل أن يتقــدم بشــكوى إلــى المصــرف فــي حــال تســديد فاتــورة أو إجــراء معاملــة
دفــع حكوميــة أو غيرهــا عبــر المباشــر وعــدم اســتالم الجهــة المســتفيدة لمبلــغ الفاتــورة ألي
ســبب مــن األســباب.

ج)

يقــر العميــل بــأن الســجالت المصرفيــة المتعلقــة بدفــع الفواتيــر و /أو المدفوعــات
الحكوميــة بغــض النظــر عــن كيفيــة تســجيلها والوســائط المســجلة عليهــا تكــون ملزمــة
لألطــراف حتــى يثبــت العميــل العكــس وتســود وتهيمــن فــي حــال نشــوب أي تعــارض مــع
مصــادر أخــرى.

د)

يقــر العميــل بــأن المصــرف غيــر ملــزم بتعويضــه عــن األضــرار أو الخســائر الناجمــة عــن
العوامــل التــي ليســت ضمــن ســيطرة المصــرف أو التــي ال يكــون المصــرف مســؤوال عنهــا.

.49

الحواالت والصفقات التجارية:

أ)

يلتــزم العميــل بتعبئــة المعلومــات الشــخصية والمصرفيــة للمســتفيدين بدقــة ويقــر
ويعلــن بــأن مصــرف الراجحــي غيــر مســؤول عــن أي خســائر أو أضــرار أو التــزام مــن أي نــوع
تنشــأ نتيجــة خــرق شــرط هــذه الفقــرة أو نتيجــة رفــض المســتفيد أو بنــك المســتفيد قبــول
الحوالــة أو حجــز الحوالــة مــن قبــل مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة ( )OFACأو أي ســلطة
أخــرى فــي أي بلــد.

ب)

يقــر العميــل بــأن أي تعديــل أو إلغــاء أو ســحب ينفــذه المصــرف بنــاء علــى طلــب العميــل
بشــأن تحويــل ســلف تنفيــذه بنــاء علــى تعليمــات ســابقة مــن العميــل ال يضمــن إعــادة
األمــوال أو إعــادة توجيــه األمــوال المعنيــة وأن مصــرف الراجحــي غيــر مســؤول فــي مثــل هــذه
األحــوال ،كمــا لــن يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي خســائر تنجــم عــن أي تصــرف أو إهمــال
مــن قبــل البنــك المراســل أو بنــك المســتفيد أو المســتفيد أو طــرف آخــر أو بســبب تخلــل
العطــات األســبوعية أو الرســمية أو االختــاف فــي العملــة أو القــوى القاهــرة.

 :1/45يــدرك العميــل ويقــر أن الخدمــات المصرفيــة غيــر اإللكترونيــة شــاملة دون حصــر إدارة
الحســابات بفــروع مصــرف الراجحــي ،ال يمكــن حصــول العميــل عليهــا إال بزيــارة الفــرع الخــاص
بالحســاب فقــط.
 :2/45لــن يؤثــر تعطــل أو حظــر الخدمــات اإللكترونيــة الــواردة فــي الفقــرات أعــاه علــى اســتمرار
الخدمــات غيــر اإللكترونيــة أو نفــاذ شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة الســارية علــى هــذه
الخدمــات غيــر اإللكترونيــة.
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دفتر الشيكات

•

يــدرك العميــل ويقــر أن المصــرف ال يقبــل ســوى الشــيكات المكتوبــة علــى نمــوذج الشـ ّـيك
الممغنــط المأخــوذ مــن دفتــر الشــيكات ســاري المفعــول المعتمــد مــن المصــرف المســلم
ّ
ومســجل بالترقيــم اإللكترونــي علــى حســاب العميــل.
للعميــل

أ)

يجــب علــى العميــل قبــل الموافقــة علــى اســتالم دفتــر الشــيكات ،التحقــق مــن أن دفتــر
الشــيكات يخــص حســابه لــدى الفــرع الــذي يتعامــل معــه ،وأنــه يحمــل البيانــات الصحيحــة
وجميــع صفحاتــه كاملــة .ويجــب علــى العميــل أن يمتنــع عــن االســتالم إذا وجــد أن دفتــر
الشــيكات ال ينتمــي إليــه أو أنــه يحمــل معلومــات غيــر صحيحــة أو هنــاك صفحــة أو أكثــر مــن
الدفتــر مفقــودة.
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المدفوعات المجمعة:

د)

أ)

المســؤولية عــن التعليمــات :يقــر العميــل بــأن عليــه مســؤولية التحقــق مــن صحــة ودقــة
الطلبــات والتعليمــات الــواردة منــة عبــر الخدمــة إلــى البنــك علــى أي وســيط كانــت ،وأن
المصــرف ينفــذ الدفــع للمســتفيدين اســتنادا عليهــا ،وأنهــا ســوف تكــون ملزمــة وذات
داللــة قطعيــة فــي حــال أي نــزاع أو خــاف ،ويشــمل ذلــك مســؤوليته عــن صحــة هويــات
المســتفيدين وتفاصيلهــا ،والجــدارة ،ومبالــغ التحويــات وحســن النيــة.

عنــد رغبــة العميــل بنــاء علــى طلبــه المكتــوب بقفــل حســابه وإعــادة الشــيكات وبطاقــة
الصــراف اآللــي وبطاقــة الحســاب وأي منتجــات مســتردة ويقــوم المصــرف عنــد ذلــك بإتــاف
الشــيكات والبطاقــات أمــام العميــل ويســلمه كامــل المبلــغ الموجــود فــي حســابه،
وللمصــرف رفــض طلــب القفــل فــي حــال ارتبــاط الحســاب بالتزامــات لصالــح المصــرف أو
الغيــر نشــأت علــى قــوة الحســاب ووجــوده.
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اتصل بنا:

ب)

األنظمــة التــي تحكــم نشــاط العميــل :يتعهــد العميــل بــأن تلتــزم جميــع أنشــطته وعملياتــه
المتعلقــة بالخدمــة باألنظمــة الســارية بالمملكــة العربيــة الســعودية وتعليمــات البنــك
المركــزي الســعودي ،بمــا فــي ذلــك نظــم وسياســات مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
ويقـ ّـر بــأن أي تعديــل أو ًإلغــاء أو ســحب ينفــذه المصــرف بنــاء علــى طلــب العميــل بشــأن تحويــل
َ
ســلف تنفيــذه اســتنادا علــى تعليمــات ســابقة مــن العميــل ال يضمــن إعــادة األمــوال أو إعــادة
توجيــه األمــوال المعنيــة ،وأن مصــرف الراجحــي غيــر مســؤول فــي مثــل هــذه األحــوال ،كمــا
لــن يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي خســائر تنجــم عــن أي تصــرف أو إهمــال مــن قبــل البنــك
المراســل أو بنــك المســتفيد أو المســتفيد أو طــرف آخــر ،أو بســبب تخلــل العطــات األســبوعية
أو الرســمية ،أو االختــاف فــي العملــة أو القــوى القاهــرة ،أو وضــع أي مــن طرفــي التحويــل علــى
قوائــم المنــع أو المراقبــة أو التعـ ّـرض السياســي الصــادرة مــن أي ســلطة فــي أي دولــة.

•

يتعهــد العميــل ويقــر بأنــه فــي حــال حــدوث مــا حــال يمكــن أن يؤثــر علــى العميــل أو وضــع
الحســاب القانونــي فيتعيــن علــى العميــل إبــاغ المصــرف فــورا عبــر مركــز االتصــال .وال
يتعيــن علــى العميــل اإلفصــاح عــن رقمــه الســري أو الرمــز الســري لجهــاز التشــفير Token
أو رقــم بطاقــة االئتمــان أو رقــم التعريــف الشــخصي عبــر هــذه الخدمــة أو ألي مــن موظفــي
المصــرف ،ويســعى المصــرف إلــى معالجــة اإلخطــار المقــدم بالطــرق الرســمية لــه وإخبــار
العميــل بقــراره المتعلــق بذلــك.
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تســري شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة علــى جميــع الخدمــات المشــترك بهــا العميــل بالقــدر
الــذي يناســبها ،والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

أ)

خدمة الرواتب  /نظام حماية االجور.

ج)

مســؤولية البنــك والعميــل عندمــا ال يكــون هنــاك رصيــد فــي حســاب العميــل لتغطيــة
التعليمــات :يــدرك العميــل أن تنفيــذ تعليماتــه بالدفــع للمســتفيدين يتوقــف علــى وجــود
رصيــد كاف فــي حســاب قابــل للتصــرف فيــه ،ولــن ينفــذ المصــرف ّ
أي تعليمــات ال يقابلهــا
رصيــد قابــل للتصــرف فيــه ،وال يتحمــل المصــرف أي مســؤولية تجــاه المســتفيدين أو
العميــل بــأي حــال مــن األحــوال.

ب)

خدمة بطاقات الرواتب.

ج)

الخصم المباشر.
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إقرار وتعهد العميل:

د)

المستفيدين.

أ)

يقــر العميــل ويعلــن مســؤوليته والتزامــه عــن األمــوال المتداولــة أو المودعــة فــي حســابه
ويتعهــد بإخبــار الســلطات المختصــة بــأي أمــوال مشــبوهة أو مجهولــة الماهيــة ســواء تــم
تحويــل هــذه األمــوال بعلمــه أو التخلــص منهــا مــن خاللــه أو مــن خــال اآلخريــن ويضمــن
للمصــرف بــأن هــذه األمــوال المذكــورة هــي نتــاج عمليــات مشــروعة وموجهــة ألغــراض
مشــروعة وال تنطــوي علــي أعمــال مزيفــة أو غســيل أمــوال أو تمويــل ألنشــطة إرهابيــة ،كمــا
يعتــرف ويعلــن بأنــه ال يســتحق اســترداد األمــوال أو التعويــض عنهــا وذلــك فيمــا يخــص
األمــوال المقــرر عــدم شــرعيتها ســواء لألســباب المذكــورة أو ألي أســباب أخــرى.

ه)

مدفوعات أرامكو.

و)

رسائل التنبيه.

ز)

خدمة نقاط البيع.

ب)

يتعهــد العميــل بتحديــث وتكملــة بيانــات الحســابات كل ثالثــة ســنوات بحــد أقصــى أو
عندمــا يطلــب المصــرف منــه ذلــك وإخبــار المصــرف خطيــا بــأي تغييــر فــي عنوانــه وفقــا
ألحــكام هــذه االتفاقيــة ويتعهــد بتجديــد مســتندات الشــركة ومســتنداته الشــخصية
القانونيــة وتلــك المســتندات الخاصــة بالمســتخدم وتقديــم المســتندات المجــددة
للمصــرف قبــل تاريــخ انتهائهــا ،كمــا يقــر بــأن المصــرف لــه حــق التصــرف المطلــق فــي تعليــق
الخدمــات والحســابات فــي حــال عــدم االمتثــال بشــروط هــذه الفقــرة.
ّ
يتعهــد العميــل ويعلــن أنــه ومــن يتعامــل معهــم غيــر محظوريــن مــن قبــل أي ســلطة فــي
أي بلــد مــن إجــراء الحــواالت الماليــة أو اســتالمها وأن كافــة بياناتــه صحيحــة وموثوقــة وأنــه
يعــي شــروط وأحــكام اتفاقيــة هــذه الخدمــات.

ح)

الشيك واجب الدفع (المعرف).

ط)

توزيع األرباح.

ي)

إدارة النقد.

ك)

طلب شهادة برصيد الحساب.

ل)

البطاقات االئتمانية.

د)

يوافــق العميــل علــى تزويــد المصــرف بــأي معلومــات أو بيانــات يطلبهــا المصــرف منــه
إلنشــاء أو إدارة الخدمــات أو اســتمرارها ويــأذن للمصــرف إذنــا ال رجعــة عنــه بالحصــول علــى أي
معلومــات مطلوبــة تتعلــق بالعميــل أو الخدمــات المذكــورة أو أي خدمــات أخــرى أو حســابات
خاصــة بالعميــل لــدى أي مصــرف مــن ســمة أو غيرهــا مــن مصــادر المعلومــات االئتمانيــة
المعتمــدة ويقــر بــأن المصــرف قــد يقــوم بالكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بالعميــل
وحســاباته لســمة أو أي هيئــة أخــرى معتمــدة لــدى البنــك المركــزي الســعودي.

م)

مقيم.

ن)

خدمة الدفع المباشر.

س)

خدمة اإليرادات الحكومية.

ه)

يقــر العميــل بقراءتــه واطالعــه علــى شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة وإدراكــه لمعانيهــا
والتزامــه بهــا.

ع)

جهاز اإليداع النقدي.

و)

القانــون واجــب التطبيــق :تنطبــق األنظمــة واللوائــح الســعودية فــي حــال وجــود أي نــزاع
ينشــب عــن تطبيــق أو تفســير شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة بمــا ال يتعــارض وأحــكام
الشــريعة اإلســامية وتختــص بنظــر النــزاع الجهــة القضائيــة المختصــة فــي الريــاض،
بالمملكــة العربيــة الســعودية.

ف)

الصفقات التجارية.

ص)

المدفوعات المجمعة.
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إقفال الحساب:

•

للمصرف وفق تقديره إقفال حساب العميل في الحاالت اآلتية:

ق)

الخدمــات المصرفيــة األخــرى التــي يشــترك بهــا العميــل مــن خــال خدمــة الراجحــي
المصرفيــة لألعمــال عبــر اإلنترنــت.

أ)

إذا فتــح الحســاب بــا إيــداع ولــم تــودع فيــه أي مبالــغ خــال تســعين يومــا مــن تاريــخ فتحــه
باســتثناء حســابات الجهــات الحكوميــة فتعامــل وفــق شــروط موافقــة وزارة الماليــة علــى
فتحهــا أيــا كانــت هــذه الشــروط.
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ب)

إذا فتــح الحســاب بإيــداع ّ
ثــم تناقــص رصيــده إلــى الصفــر واســتمر دون رصيــد أو تعامــل
لمــدة أربــع ســنوات وال توجــد التزامــات علــى الحســاب لصالــح المصــرف أو الغيــر ،وذلــك بعــد
إشــعار العميــل قبــل شــهر مــن اإلقفــال وإشــعاره عنــد حدوثــه وتوثيــق اإلشــعارات وحفظهــا
فــي ملــف العميــل.

ألغــراض هــذه االتفاقيــة يقــر الطرفــان أن الرســائل والموافقــات واإلقــرارات والمــواد واألوراق
والمحتويــات اإللكترونيــة المتداولــة بينهمــا تكــون لهــا ذات حجيــة المســتندات الورقيــة فــي
اإلثبــات؛ وإن لــم تســتوف التوثيــق اإللكترونــي مــن جهــة مســتقلة.
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ج)

فــي حــال تعـ ّـرض الحســاب بعــد فتحــه لمشــاكل التحقــق مــن العالقــة البنكيــة وتعــذر حــل
اإلشــكال أو اســتخدمت العالقــة مــع المصــرف لغيــر الغــرض منهــا فــإن المصــرف ســيقوم
بإنهــاء العالقــة وإعــادة المــال أو الرصيــد إلــى مصــدره ،أمــا فــي حــال كانــت مشــاكل التحقــق
واســتخدام العالقــة فــي غيــر الغــرض منهــا ذات صلــة باشــتباه فــي تعامــات العميــل (غســل
أمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو نحوهــا) فيطبــق المصــرف التعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا فــي ذلــك التبليــغ.

يقــر ويعلــن العميــل أنــه قــرأ واســتوعب ووافــق علــى شــروط وأحــكام اتفاقيــات جميــع
الخدمــات الخاصــة والملحقــات بهــا والمذكــورة فــي القائمــة أعــاه وأرتضــى تطبيــق هــذه
االتفاقيــة عليهــا ووقــع علــى هــذه االتفاقيــة إقــرارا منــه بــكل ذلــك.

ج)
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لقــد ُكتبــت هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ُ
وحــررت فــي نســختين طبــق
األصــل ووقــع كل طــرف مــن األطــراف عليهــا ،وتعتبــر كل نســخة مــن هاتيــن النســختين
أصليــة وقــد حصــل كل طــرف مــن الطرفيــن علــى نســخة منهمــا للعمــل بموجبهــا .وفــي
حــال وجــود أي اختــاف فــي النــص بيــن اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة ،فإنــه يتــم اعتمــاد
نــص اللغــة العربيــة.
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الموقع اإللكتروني ،   sa.com.alrajhibank.www   :مرخص لها برقم الترخيص ، 1420    :وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
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المفوض  /المفوضون بالتوقيع:
 .1االسم
الصفة
التوقيع

التاريخ

 .2االسم
الصفة
التوقيع

التاريخ

خـتــم المنشأة

مصرف الراجحي ،عنه:
االسم
الصفة
التوقيع

التاريخ
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800 12٢ 8888
alrajhibank.com.sa

Customer File No.

CIC No.

Name of Customer

خدمة الراجحي المصرفية لألعمال
Al Rajhi Business Banking Services

Dear Customer,

،عزيزي العميل

Thank you for choosing Al Rajhi Business Banking.
To finish your registration for the service, we need a certified copy of the
following:

.شكرا الختياركم خدمة مصرفية األعمال من مصرف الراجحي
ً
 نرجو منكم تزويدنا بصوره مختومة،لنتمكن من سرعة تسجيل طلبكم
:من المستندات التالية

Required Documentation
• Valid commercial registration, license or approval
• Legal personnel representative’s capacity document (power of attorney/
the company’s foundation contract), with the most recent modifications
(please state the manager’s privileges as related to opening bank
accounts, withdrawals and deposits)
• Certified copy of the power of attorney, if there is any
• Corporate representative’s ID card (owner/partner/GM)
• ID card of the main user (admin) of the service and his mobile number
• Verification of signature by the branch

المستندات المطلوبة

	Note:
• Please fill all the required information for the request or else it will not be
taken into consideration with regestering customer’s mobile number
• The data fixed on the Al Mubasher Service application should be identical
to the data on legal documents
• The corporate representative should sign the application and the
attorney if any - for the main user
• The form and all other documents should include the company seal
• Please note that any change or alteration will cancel the request
• The signature and the seal of the company are required at the end of the
application for approval
Please send the application to:
Al Rajhi Business Banking services
Operational building, Al Rajhi, Exit 2, ground floor
Cash management
P.O.Box: 855 Riyadh 11421 Kingdom of Saudi Arabia
E-mail: ecorporate@alrajhibank.com.sa
For any inquiry please call: 800 122 8888

Official use only
		 Service agreement with the attached documents have been reviewed
and found:
			
		
			

السجل التجاري أو الترخيص أو الموافقة ساري الصالحية
سند الصفة لممثل الشخصية االعتبارية (الوكالة أو عقد التأسيس أو
الشراكة) وآخر تعديالت تمت عليه مع ذكر صالحيات المدير بفتح الحسابات
لدى البنوك والسحب واإليداع
التوكيل الداخلي في حال وجوده وأال يمر عليه أكثر من عام
)هوية ممثل الشخصية االعتبارية ( المالك أو الشريك أو المدير العام
هوية المستخدم الرئيسي للخدمة ورقم الجوال
مصادقة الفرع على صحة التوقيع

•
•

•
•
•
•

:مالحظات
 أما الطلبات الغير مكتملة فال يتم.الرجاء تعبئة كافة الحقول في الطلب
النظر فيها لدى تسجيل جوال المستخدم الرئيسي
نرجو أن تكون كافة البيانات الواردة بطلب العميل مطابقة للمستندات
المرفقة
- يراعى توقيع الشخصية االعتبارية على التفويض – طلب اإلشتراك
للمستخدم الرئيسي
يراعى وجود ختم الشركة في طلب اإلشتراك وجميع المستندات
إلغاء للطلب
يعتبر أي كشط أو تعديل
ً
التوقيع مع الختم في آخر اإلتفاقية إلعتمادها

•
•
•
•
•
•

نرجو إرسال الطلب إلى العنوان التالي
خدمة الراجحي لمصرفية األعمال
 الدور األرضي2 مبنى عمليات الراجحي مخرج
إدارة النقد
 المملكة العربية السعودية١١٤٢١  الرياض٨٥٥ :ب.ص
ecorporate@alrajhibank.com.sa :بريد إلكتروني
800 122 8888 :الستفساراتكم

الستخدام المصرف فقط
:تم مراجعة إتفاقية الخدمة مع الوثائق المرفقة ووجدنا ما يلي
مقبول

		

غير مقبول

		

Approved
Rejected

األسباب
		

Due to

		
		
		

Reviewed by

		

Signature

Date

اسم الموظف المراجع
التاريخ
التوقيع
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In The Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Application for Al Rajhi Business Banking
Messers; Al Rajhi Bank
Dear Sirs,
We,
hereby apply for the subscription of Al Rajhi Business Banking Service. Our details are as follows:
Corporate body
Address of Corporate Headquarters:
City

P.O. Box

Telephone No.

Fax No.

Postal Code

Data of the representative of the corporate body: (Attach copy of ID card)
Name		Nationality
Telephone No.

Mobile No.

E-mail
Owner
Partner
Capacity		
ID Type

Saudi ID

Iqama

Attorney

Other

ID No.

ID Expiry Date

Company’s Account Numbers:
CIC No.
		 Branch No.		
1

Account No.

2
3
4
5
(Note: a signed and certified statement of accounts and their numbers can be attached)

2

Data of Main user of service: (The text of the power of attorney for the main user comes after the field of the signature of this application)
Name		Nationality
Telephone No.

Mobile No.

E-mail
Saudi ID

ID Type

Iqama

ID No.

ID Expiry Date
The Main User
Signature

The Main User Power of Attorney Text:
I,
(the person who is authorized to sign this Agreement) in my
capacity as 				

by virtue of

Which entitles me to sign this Agreement (Al Rajhi Business Banking Services Agreement) and further entitles me to make and appoint a third party as an
attorney, being in my full legal capacity and my capacity to sign this power of attorney, here by I made, appointed and authorized as attorney the main user
whose name, capacity and description have been stipulated in this subscription application to use the service that is provided by Al Rajhi Bank as per the
terms and provisions stipulated in Al Rajhi Business Banking Services Provision Agreement and in accordance with the powers and authorities stipulated in
this application, I further represent and admit that I and the entity I represent are well aware of what these powers and authorities mean and denote and
we assume and bear full and complete responsibility that may arise or come out of the misuse thereof or negligence therein as if we who commit that misuse
and / or negligence and that the attorney (main user) shall have the right to register other users and empower them with the said authorities and powers in
full or in part, Al Rajhi Bank. Shall assume no responsibility of whatever type and at whatever rate in this respect. Therefore the above has been duly signed.

Signature:

Powers and Authorities requested and selected by the Applicant (customer)
(Please put a
on the needed valdaties) with signature below
		

Enquiry authority

Bills payments

Government fees payment (Visa, Passport, Traffic)

		

Cash Management

Adding Beneficiaries

Aramco Payments

		

Payroll

		

Dividend distribution

Direct debit

Positive paycheques

SMS alerts

Standing order

Positive pay chequess

Payroll Cards
Cash collection)
(separate agreement to be signed)	(separate agreement to be signed)	(separate agreement to be signed)

(separate agreement to be signed)	(separate agreement to be signed)	(yearly fees)
(yearly fees)

Transfers:
			

Between customers own account in Al Rajhi Bank		

To Beneficiary in Local Banks

To Beneficiary in International Banks

(yearly fees)

To Beneficiary in Al Rajhi Bank
Add an international Beneficiary

Daily Transfer Limit
Signature:
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Al Rajhi Business Banking Services Agreement

9.

The customer admits its full, complete and entire responsibility regarding the
use of electronic services as well as its full and complete responsibility regarding
the acts and dispositions of its employees, delegates and sub-users in using the
electronic services and performing the transactions as if the same are performed
by itself., it further admits to assume full and complete responsibility regarding
the username and the password/Token and the necessary measures for keeping
and protecting them against disclosure, abuse or piracy to or by any person or
agency and it also admits its responsibility regarding the provision of the numbers of the accounts registered by it for the subscription in this service.

10.

The Customer admits its full awareness, knowledge, acceptance and bearing
of all and any responsibilities and / or consequences that may result or come
out of any of the following:

a)	

That the Customer / Main User has the right to provide names and personal
data of persons and by way of Letter on headed paper of the Customer duly
stamped and signed by authorized signatory(s) to instruct the Bank to register
or deregister any of them as users or sub-users or vest in them or divest them
of all or part of the powers and authorities vested in the Customer/ Main User
without any responsibility on the Bank in respect of such a registration or authorization or arising out of the use of any Customer`s accounts by the persons
so authorized

b)	

That non-Saudis shall not be authorized to operate the accounts of individual
establishments and businesses that are owned by a Saudi individual

c)	

That for joint ventures, companies, factories, companies, industrial property
registration agencies and other similar Business enterprises the Customer can
appoint non- Saudis as a delegated users or sub-users for the operation of
the accounts, provided that the non-Saudi individual is working with the Customer and under its sponsorship and is one of its regular employees.

Introduction:
The Customer being a Business body or duly authorized representative thereof presented a subscription application to utilize Al Rajhi Business banking channel, that
the Bank has introduced to allow customers the opportunity to access banking
services online which services include but not limited to balance enquiry, account
to account transfers, payment of public utilities bills, initiation, issuance or conclusion of documentary credit and trade deals, whereas the Bank provides such
services subject to this General Agreement and to the terms and conditions of each
specific service agreement, therefore the two parties being in their full legal capacity
have mutually agreed to abide by the following terms and conditions:
1.

The above stated introduction, the filled and signed form of application by the
Customer to subscribe to the internet service under this Agreement and the
specific service agreement and annexes thereof, shall form and constitute an
integral part of the terms and conditions of this Agreement .

2.

Definitions and Interpretations:

Acceptance: Means online acceptance by the Customer, of terms and conditions of
this Agreement and of the online services, signified by pressing the Acceptance button shown on the relevant web page or offline manual signature of the document(s)
containing all or any of the said terms and conditions.
Agreement: Al Rajhi Business Banking Services Agreement (this Agreement).
Main User: Means the Business Customer or the person on whom is conferred the
power of the main user by the declaration in the application form including the power
to create other users and sub users and give them the required access and mandate.
User: Means the Business customer or any other user or sub-user created in accordance with the application form of this General Service Agreement or the application form of the specific Sub-User Service, who access and use the electronic banking
website for dealing, transacting and utilizing banking services under the Agreement.
Al-Rajhi Business Banking Services through the internet: Means: The online
internet banking services which the customer choose to subscribe to, access and use
by filling the application forms designed for the general service and forms of specific
services or by Acceptance of the Agreement.
Bank: Means Al Rajhi Banking and Investment Corporation (“Al Rajhi Bank”).
Customer: Means the respective party of the Business personality to whom the internet
banking service is provided whether it is a Company, SME or individual Establishment.
Trade Deal: Means any trade transaction related to import/export letter of credit,
inward/outward collections, inward/outward letter of guarantee, shipping guarantee or the alike.
VAT: Means value added tax or any other direct or indirect tax that is applicable or
becomes applicable during the term of this Agreement.
3.

The Customer declares its awareness of ARB Business & E-Trade Internet Banking Security Policy (https://www.almubasher.com.sa/.....), ( https://www.artf.
com.sa/....) and ARB Nature and Use of Electronic Banking (https://www.almubasher.com.sa/.....) and ( https://www.artf.com.sa/.....) and hereby acknowledges that they constitute an integral and inseparable part of this Agreement.

4.

The Customer acknowledges that he has read and understood the terms and
conditions that govern each of the specific services delivered under the umbrella of this Agreement and that they constitute an integral and inseparable
part of the Agreement.

5.

The Customer acknowledges that by using any of the Online Banking services
made available by the Bank or authorizing others to use them, it agrees to be
bound by the terms and conditions of this Agreement.

٦.

7.

8.

4

The Bank may, at any time at its unfettered discretion, add or cancel any service provided via e-portal without commitment to prior notice. Some of these
e-services may not be available to the customer, unless he has signed a facility agreement with the Bank . The services rendered under this Agreement are
subject to the terms and conditions of the facility and terms and conditions of
application and issuance of letters of guarantee, credit, shipping guarantee,
documentary collection or otherwise. Customer acknowledges that all terms
and conditions of such specific service or template are read construed and applied as an integral and inseparable part of this Agreement.
The Bank undertakes to execute all instructions and banking transactions on
the subscribed service electronically transmitted by or received from the Customer provided that the same is in compliance with the law and regulation
and the Bank internal business rules and practices as the Bank shall subject to
its own discretion determines.
The Customer irrevocably authorize the Bank to record and restrict the electronic transactions executed on the account of the Customer or deemed executed by the Customer and the Customer undertakes to pay the fees specified
by the Bank for use of the general service and other specific services the Customer subscribed to . The Customer agrees that the fees shall be deducted from
any account of the Customer maintained with the Bank.

١٠.1 The Customer admits and acknowledges its unequivocal awareness of the seriousness, implications and magnitude and proximity of the risks associated with
each of the powers it has requested to be made available and endowed on its main
user, users, sub-users or delegates with regard to the general or specific services including access or power to inquire and obtain information, transact money or salary
transfer or initiate trade deals and make or receive payments and the power to create
sub users endowed with all or any of such powers or access.
١٠.2 In case of restricting, suspending or withdrawing the authority from any of The
Customer delegates who are operating the Business account, the Customer admits,
acknowledges and accepts its responsibility to immediately update the electronic
services information to include such restriction, suspension and withdrawn. In any
case, the bank will not be at any time responsible of any direct or indirect loss or damage due to violating this article
11.

The customer acknowledges that it has read the information security guidelines pertaining to User name and Password/token strength instructions specified by the Bank and understands its responsibility for configuring a strong
password which although easy for the Customer to remember cannot easily
be cracked by others.

١٢.

The Customer admits that the Bank, its affiliates and employees are not responsible for any losses, damage, financial claims or otherwise that result
from the use of the password/token, the Customer further undertakes to
immediately inform the Bank by virtue of a confirmed letter if it comes to its
knowledge that the password/token became known to others to enable the
Bank to take the necessary actions, the Customer shall be responsible for all
transactions and instructions issued by it up to 24 hours after the time the
Bank has received the Customer’s written notification . This is to allow for the
time to enable the Bank to take the necessary steps to stop the service.

١٣.

The Customer undertakes to fully keep and maintain the confidentiality of its
accounts, information, banking transactions, financial transfers and other
data and shall be responsible to the Bank, third parties, public authorities or
any of them for any unlicensed or unauthorized use and for all consequences
that may result out of the aforesaid whether directly or indirectly criminal or
otherwise.

١٤.

The Customer accepts and is aware and cognizant of all risks pertaining to remote entry systems including the risks of breach of the Customer’s confidential
transactions or interception by a third party or any other security risks. The
Customer further admits that the Bank is not responsible towards it or towards
others for any damage that any of them may sustain during or by the reason of
the use or purported use of the services where the cause of the said damage
is attributable in full or in part to any third parties or factors beyond control of
the Bank.

15.

The Bank does not provide any commitments or guarantees related to the quality, speed, performance or accuracy nor guarantee the freedom of programs
from faults or defects, the Bank undertakes to modify the adverse effects on the
Customer’s banking transactions that are caused by such faults or defects. The
Customer admits and acknowledges that the Bank is not responsible for any loss
or damage thereto related unless it commits trespass or negligence.

16.

The Bank will not bear any responsibility for any failure in the program for any reason/event that is beyond its control and without any trespass or negligence from its
part also it will not be responsible for any failures in the communication, information or electricity networks or any computer Malware or related problems.

17.

The Customer is obliged to possess computers and computer programs that
satisfy the minimum specifications outlined by the Bank or better. The Bank
has the right from time to time to amend these specifications. The Bank will
not bear any costs or damage that may be sustained by the Customer due to
his non acquaintance or compliance with new specifications every time introduced by the Bank. The Bank has the right to effect the modifications it considers suitable to develop and improve the design and content of the service
needless of notifying the Customer. The Customer has the right to withdraw
from this Agreement if such modifications are not acceptable to it.

18.

19.

The client acknowledges and admits its non-ownership of intellectual property
rights in the programs, devices, software and documents of the internet and
banking services. Further, the Customer undertakes not to allow its employees to
copy, amend or otherwise tamper with the programs or other related materials or
to load or transfer the same and further undertakes to bear and assume responsibility for breach by itself or its employees of this obligation and undertakes to
compensate the Bank for any damage or loss sustained as a result thereof.
The term of electronic services under this Agreement is one Gregorian Calendar
year effective from the date of the Acceptance hereof and is automatically renewable for similar term or terms unless either party hereto notifies the other
in writing of its intention to terminate electronic services provided hereunder
one month prior to the date of expiration of its original or subsequent terms .

20.

Non electronic banking services, rights and obligations shall survive termination of electronic services unless the account has been closed, blocked or if this
Agreement itself is terminated for any reason.

21.

The Bank has the right to impose fees in cash in consideration of the use of
this service whether charged for one-time or on an monthly or annual basis
and this fee shall be deducted from the Customer current account. Following
the initial imposition of such fees or charges the Bank may from time to time
subject to its discretion amend the amounts thereof. The use of the service by
the customer after the imposition or amendment of fees shall be deemed an
acceptance by the Customer thereof.

22.

VAT:

A-

Customer acknowledges and warrants that all and every fee, commercial
discount, commission and prices of all and every supply of services or goods
applicable to or by reason of this Agreement or any services` agreement to
which the customer is a subscriber is free from value added tax or any other
direct or indirect tax.

B-

Customer acknowledges and accepts that the supply of any service or goods and
the fees , commissions and commercial discounts under this Agreement or subscribed services` agreements or by reason thereof may be subject to the value
added tax or other tax and undertakes to pay such tax to the relevant authority.

C-

Customer understands for the purposes of paragraph (23/A) above that tax and
fee means any fiscal imposition payable upon supply of services or goods by
reason of this Agreement or subscribed services agreements including by way
of example subscribed services , commissions , commercial discounts , negotiation cashing and endorsing of negotiable instruments, operations, cash transfer
and management ,insurance, money transfer , sale and purchase whether with
single or multiple currencies, clearance , foreign exchange, customs , demurrage charges, credit, guarantee, and other supplies of services or goods.

D-

Customer understands and acknowledges its obligation to settle value added and
other tax in accordance with the provisions of the law and regulation and hereby
holds the Bank free from any obligation , liability , charges or responsibility arising
as a result of customer`s omission to duly pay applicable taxes or failure to file or
settle tax returns within the timeline prescribed by the Law and regulation.

23.

The Bank may inform the client 30 days before cancel electronic services under
this Agreement. Further, the Bank may suspend the authorization given to the
Customer in whole or in part by the Bank own if the Customer breaches the
terms and provisions of this Agreement or if the Bank couldn’t provide the service due to a cause /event beyond its control, provided that the Customer shall
in both cases be refunded the sum of the fee already paid but not earned in
pro rata with the remaining period of the Agreement.

24.

25.

26.

The Customer undertakes in case of replacement of or termination of its relationship with the main user to apply in writing to the Bank requesting cancellation of the service or replacement of the main user and the Customer hereby
acknowledges its full responsibility for all transactions effected up to the date
of notification by the Bank of its approval of the replacement or cancellation.

27.

Without prejudice to AML and CTF laws and regulation, The Customer hereby
disclaims ownership of and warrant to return all and every amount deposited
in its account by fraud, mistake, malfunction or other impropriety whether or
not the improper deposit is blamed on the Customer, the Bank or a third party.

28.

The Customer hereby irrevocably authorizes the Bank to subject to Bank`s unfettered discretion immediately recover needless of judicial or regulatory approval all or any of such amounts improperly credited to Customer`s account
and to debit the account therewith . In the event that the Customer account
has insufficient amounts, the Bank may book entry to the Customer account to
meet the differences in the amounts, and the Bank has the right to upload the
Customer`s details as blacklisted until the recovery of the outstanding funds.

29.

The Customer authorizes the Bank to send all notices and notifications pertaining
to this Agreement or the statements of accounts and confirmations of transactions
and other notifications or notices to the address of the Customer stated in the application (e-mail, fax, SMS or National Address), the Customer undertakes further
to give to the Bank seven days prior written notice in case there is a change in the
said address, otherwise all the notices, advices and notifications are considered
legal and regular if sent through the address stated in the application.

30.

Documents and statements of accounts presented by or from the Bank for the
transactions executed or performed through this Agreement shall be the reference for the two parties; the Customer shall immediately refer to the Bank
in case of any disagreement, error or mistake to ensure the correctness and
accuracy of that data and information. If no contest is received from Customer
within 30 days from the date the information or statements made available the
records of the Bank shall be deemed irrefutably correct.

31.

Any delay or inaction from the Bank in exercising any right or authority vested
in it as provided for in this Agreement, shall not be considered a waiver of that
right or authority and the Bank has the right to exercise the same at any time.

32.

The Bank reserves its right to amend these provisions and conditions and notify
the Customer before 30days of the said amendment (s), the continuation by the
Customer to use any of the services after being notified of such amendment
shall be deemed an acceptance of the amendments by the Customer.

33.

The Customer undertakes to update and or supplement its data and information maximum each three years or at any time if so requested or demanded by
the Bank. The Customer likewise undertakes to renew its identification documents and those of its main user and present the same to the Bank in advance
of the expiration of their term of validity .All services shall be suspended
upon expiration of the maximum period of renewal or the validity of identification document or the period of notice to supplement .

34.

The Bank subject to its own discretion and from time to time as it deems reasonable shall have the right to demand the authentication of information
pertaining to the registered users sub-users or delegates whether created by
the main user or otherwise and shall have the right to suspend the service
up to the time the demanded authentication of information or documents is
completed without any responsibility on the part of the Bank for any consequences that may follow therefrom.

35.

The execution, construction and the interpretation of this Agreement shall
be made in accordance with the Saudi laws and regulations, whatever not
provided for herein shall be dealt with in accordance with the Saudi laws and
regulations that are not in contradiction with or in violation of Islamic Shariah,. All disputes pertaining to this service shall be resolved before the Saudi
Competent judicial body in the City of Riyadh.

36.

Hours of Access: Subject to other applicable terms in this Agreement, Customer
generally can access electronic Banking Service seven days a week, 24 hours a
day, although some or all services may not be available occasionally due to emergency or scheduled system maintenance. The Bank will post notice of any extended periods of system unavailability on the Al Rajhi Banking website via Messages
or secure mail on the eBusiness or channels as soon as reasonably practicable.

37.

Communication between the relationship manger if exist or by the
Bank and Customer

The Bank reserves the right to temporarily or indefinitely suspend all or any of
the electronic services deliverable under this agreement if it, in its sole unfettered discretion believes such a suspension is important to protect the Bank or
The Customer interests or to preempt fraud, illegality, breakdown of the banking services or for any other reason.

Unless otherwise provided in this Agreement, Customer can communicate with the
Bank in any one of the following ways:

In the event that the electronic services are suspended, canceled or terminated in accordance with the provisions of article (25 ) above, non-electronic
banking services and the provision of this agreement that apply to them remain in effect , unless the bank decides in its absolute discretion otherwise, or
the account is frozen, closed or if the Agreement is terminated for any reason.

-E-Mail: Send us an e-mail message by clicking on the “Contact Us” link located at
the bottom of the Al Rajhi website Home Page.

-Telephone: Customer can contact our Customer Information Department at Toll
free number 800 1228888,

-In Person: Customer may visit us at any one of our branches convenient to Customer
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38.

Customer agrees that this Agreement, along with specific services terms and
conditions and other templates, documents and annexes, is the complete
and exclusive statement of the agreement between the Bank and Customer
which supersedes any prior agreement, oral or written, and any other communication between the Bank and Customer relating to the subject matter of
this Agreement. If there is a conflict or discrepancy between this Agreement
and the opening and operation paper documents of the Customer account the
terms of this Agreement shall prevail. The terms and conditions of this Agreement are hereby in Business into and deemed an integral and inseparable part
of the current account terms and conditions. In addition to this Agreement,
Customer is bound by the terms and conditions of any software license granted
to Customer.

a)	

Prior to accepting delivery of a Cheque book, the Customer must ensure that
the Cheque Book is related to its current account, bears its correct credentials, and is intact with all enumerated pages . The Customer must immediately notify the Bank upon discovery that a Cheque book does not belong to
it, bears incorrect information or has missing page(s).

b)	

the Customer must take all reasonable care in drawing Cheques so as to preempt fraudulent alterations or forgeries. For any alterations on a Cheque
made by the Customer to be acceptable it must be validated by signature of
the Customer at the appropriate place.

c)	

The Customer must inform the Bank immediately upon loss or theft of a
Cheque or a Cheque book or upon suspicion that a Cheque has been forged.

39.

Security Measures: The Customer agrees, at its own risk and expense, to adopt
such security measures at his designated premises which may be advised by
the Bank to the Customer from time to time, without any responsibility or liability on the part of the Bank for Customer`s acts or omissions in this respect

d)	

to prevent fraud, the Customer / drawer must write the correct date of issuance on the Cheque, The Bank shall pay any Cheque presented to it on the
date of presentation whether or not the Cheque is post-dated .

40.

Force Majeure: The services under the Agreement shall cease or be suspended
in cases of Force Majeure without any liability on the part of the Bank. The circumstances of Force Majeure may be war, civil commotions, strikes, riots, and
acts of terror, acts of God including floods, earthquakes and the alike, acts of
Government, and acts beyond the control of Bank.

e)	

Subject to its unfettered discretion to determine each case on merits the
bank is under no obligation to cash, deposit or accept Cheques presented
by the beneficiary after the elapse of seven months from the date of issuance
yet the Bank does not warrant to the drawer that such a Cheque will not be
cashed or accepted for collection.

41.

Multi Authentication: Relevant terms and conditions of this Agreement shall
be read as integral and inseparable part of the terms and conditions of documents pertaining to multi authentication including but not limited to :

f)	

a)	

Solving problem of al Rajhi Business/eTrade access Soft Token Guide

b)	

Security token user guide for sub user

c)	

Security token user guide for admin user

42.

The Customer acknowledges that in case of any damage or financial loss incurred by the Customer due to any failure in bank’s system not excluded by
the provisions of this Agreement, the Bank may subject to presentation of written complaint and proof by the Customer investigate the damage or loss and
may compensate the Customer depending on the terms and conditions of the
relevant product or service. The burden of proof is on the Customer to provide
sufficient evidence to prove the financial loss or damage and that it is caused
exclusively by Bank system failure.

If the customer wants to stop a Cheque, it must instruct the Bank in writing in
accordance with the Bank procedure. The Bank will not stop a Cheque covered
by a Cheque guarantee card or a Cheque which has already been paid or cashed
by it. The Customer understands that countermand of Cheque payment could
be a criminal offence under Section 118 of the Negotiable Instruments Act and
hereby acknowledges that a countermand by him entitles the Bank subject to
its own unfettered discretion to immediately stop payment whether or not the
countermand is justified and that the Customer alone bears full responsibility
for such an order and holds the Bank free of any liability whatsoever.

g)	

The Customer acknowledges and understands that directives issued by Saudi
Central Bank are integral and an inseparable part of this Agreement and that
the Bank will not heed a countermand order in situations where the stoppage of the Cheque will constitute a breach of a directive in effect.

43.

The Customer undertakes full responsibility for the safe custody of its Hard
Token/ Soft Token and mobile numbers that have been provided to the bank
through available channels. The Bank will send sensitive financial and nonfinancial information and passwords to these mobile numbers and customer
will take due diligence in maintaining the secrecy of the information thus sent
and safe custody of mobiles, devices and numbers.

44.

Activation and deactivation of accounts:

The Bank may create any user to access and Login to any of the services under the
Agreement will be created upon receiving all the signed original agreements and
documents from the client. The Service is automatically deactivated upon expiry
of the Commercial Register of the Customer or of the ID of the User. The Customer
hereby undertakes to keep its profile updated and bear responsibility for failure to
abide by renewal deadlines .
45.

The Customer online banking access is automatically blocked or deactivated
if the Customer has not used the service for duration of 6 consecutive months.
The online banking access will be reactivated / unblocked only upon receiving
written request to unblock, by the Customer typed on its own official paper,
stamped and duly signed by authorized signatory(s). online banking user access will automatically be blocked or deactivated if it perform at any time
5 invalid password attempts during login. The User will in such a case be required to obtain its access reinstated by the Customer. The Bank will request
confirmation of Customer’s consent to block online services if the customer
lodge a request to block internet access. The Customer hereby declares that it
is solely responsible for all consequences of self-blockage and exonerates the
Bank from any liability or responsibility arising therefrom.

45/1: Non-electronic banking services including but not limited to accounts` management at the Bank branches may be requested and obtained by the Customer
only by visiting respective branch of the account.
45/2: Deactivation or blockage of electronic services described under above paragraphs shall not affect subsistence of non-electronic services or the terms and conditions in this Agreement applicable to such non electronic services.
46.

Cheque Book:

The Customer acknowledges that the Bank shall only accept cheques when written
on the magnetic cheque form taken from a valid Cheque Book issued by the Bank,
and delivered to the Customer, and registered under the electronic serial of the Customer’s account.
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47.

Standing Order:

The Customer hereby acknowledges that a Standing Order authorizes the Bank to continuously deduct from the Customer’s account the amount(s) and for the duration as
stipulated in the instruction or obligation until the Bank has received a cancellation
request from the Customer or the obligor . The Customer acknowledges that he can’t
cancel a standing order if it is in discharge of a payment obligations on the Customer
to the benefit of Al Rajhi Bank or a third party unless the Customer has a clearance
from the Bank or the third party concerned .. The Customer warrants the correctness
of all information in the instruction or obligation and acknowledges that Al Rajhi Bank
is not responsible in case of inaccuracy of such information or in case the Customer
unduly cancels the standing order, has no sufficient funds in its account on deduction
date, upon emergency suspension or errors in communication systems, or in case of
inability to reach the beneficiary due to inaccurate information, decline to accept payment or due to any other reason for which the Bank is not liable for.
48.

Bill Payment & Government Payment: Al Rajhi Bank is not in any way responsible for the delivery, quality, suitability or other aspects of the service for
which the Customer is billed.

a)	

The payment of bill service provided by the Bank is governed by the terms and
conditions of SADAD Program agreement or any other approved payment program by Saudi Central Bank, and the Customer hereby acknowledges that the
said SADAD program Agreement or any other approved payment program is
an integral and inseparable part of this Agreement notwithstanding that the
Customer may not be a signatory thereto.

b)	

The Customer can submit a complaint to the Bank for any Bill payment or
Government payment transaction that has been initiated through the online
banking and has not been processed due to any reason.

c)	

The Customer hereby acknowledges that the Bank records related to the payment of bills and/or government payments; no matter how recorded in whatever medium shall until the contrary is proved be binding on the Parties and
prevail in the event of conflict with other sources .

d)	

The Customer acknowledges that the Bank is under no obligation to compensate or indemnify it for damage or loss occasioned by factors not within the
control of the Banks or for which the Bank is not to blame.

49.

Transfers & Trade deals

a)	

The Customer undertakes to accurately fill in his/her and the beneficiary’s personal and banking information and acknowledges and declares that Al Rajhi
Bank shall not be accountable for any loss, damage or any liability whatsoever
arising as a result of breach of the provision of this clause, or as a result of the
beneficiary or the beneficiary bank refused or blocked the transfer by Office of
Foreign Assets Control (OFAC) or any other authority in any country.

b)	

The client acknowledges that any amendment he/she performs of instructions
issued does not guarantee the refund or redirection of the funds involved and
that Al Rajhi Bank is not responsible in such circumstances nor shall Al Rajhi
Bank be responsible for any damage or loss arising out of action or omission
of a corresponding bank, the beneficiary or a third party or due to intervening
weekly or official holidays, difference in currency or force majeure.

50.

Bulk payments:

a.

Responsibilities of instructions: the Customer acknowledges that he takes full
responsibility of checking the accuracy of the requests and instructions that
he provided through the service to the bank by anyway. And the bank pays to
the beneficiaries by that. It will be binding and categorically significant in the
event of any dispute. This includes the Customer responsibility for the validity
of beneficiaries’ identities, details, merit, transfer of amounts and goodwill.

b.

c.

Regulations governing customer activity: the Customer undertakes that all
his activities and operations related to the service comply with the rules and
regulations in the Kingdom of Saudi Arabia and the instructions of the Saudi
Central Bank, including Anti-money Laundering and Terrorist Financing Laws
and Policies. The Customer acknowledges that any amendment, cancellation
or withdrawal made by the Bank based on the Customer request regarding the
transfer of its implementation advances based on previous instructions from
the Customer, doesn’t guarantee the refund of the amounts or the forwarded
amounts concerned, Also, Al-Rajhi bank is not responsible in such cases, just
as the Bank will not be responsible for any losses resulting from any behavior
or negligence by the correspondent bank, the beneficiary or beneficiary bank,
or any other party, or due to the disturbance of the weekly or official holidays,
the difference in the currency or the force majeure, or the position of either
party to the transfer on the terms of prevention control, or political exposure
issued by any authority in any country.
The responsibility of the Bank and the Customer, when there is no balance in the
Customer account to cover the instructions, the Customer realize that the implementation of his instructions to pay the beneficiaries depends on the presence of
sufficient balance in a disposable account in it, the Bank will not implement any
instructions that are not matched by a disposable balance in it and the Bank does
not bear any responsibility towards the benefices or the Customer in anyway.

51.

Declarations

a)	

The Customer acknowledges and declares his responsibility and liability for
funds transacted or deposited in its account and undertakes to inform competent bodies of any suspicious or unidentifiable funds whether or not the said
funds are transferred with his knowledge or disposed of whether by himself or
others and warrant to the Bank that the said funds are of legitimate activities
and destined for legitimate purposes and does not involve counterfeit, money
laundering or terrorist financing activities and acknowledges and declares
that he shall not be entitled to refund or compensation in respect of funds castigated as unlawful whether for the mentioned or any other reasons.

b)	

The client undertakes to update and or supplement the accounts data every
three years as a maximum or upon the Bank requests. Further the Customer has
to inform the Bank in writing with any change in its address in accordance with
Section 30 above and undertakes to renew its Business and personal identity
documents and those of the User and to deliver the renewed identification documents to the Bank prior to expiration of preexisting documents, and acknowledges that the Bank shall have the unfettered discretion to suspend the services
and accounts if the provision of this clause is not complied with.

c)	

The client acknowledges and declares that he is not legally barred from Money Transfer that all his data is correct and authentic and that he understands
the terms and conditions of this Services agreement.

d)	

The Customer agrees to provide the Bank with any information or data requested from it for establishing the Services and for their review and management and authorizes the Bank to get any required information relating
to the Customer or the said services or any other services or accounts of the
Customer with any bank from SIMAH and acknowledges that the Bank may
disclose information pertaining to the Customer and his accounts to SIMAH or
any other body approved by Saudi Arabian Monetary Authority.

e)	

The Customer acknowledges his reading and cognizance of the terms and conditions herein and his obligation to abide by them.

f)	

Applicable Law: Any claim or dispute that arises due to the application or interpretation of these terms and conditions shall be subject to the provisions of
Islamic Shariah and shall be referred to the judicial body of competent jurisdiction in Riyadh. the Kingdom of Saudi Arabia.

52.

Account Closure

a)	

If the account is opened without advance deposit and continues in zero balance for 90(ninety) consecutive days, except accounts of governmental bodies
authorized to be opened by the Ministry of Finance which must be dealt with
in accordance with the terms of the authorization.

b)	

If the account was opened with advance deposit which was subsequently withdrawn to zero balance and continues at nil balance or no transactions for 4(four)
years and the account is not indebted to the Bank or others, provided that the
Customer is notified a month prior to closing down and again upon closing down
and the notifications are filed in the account documentation.

c)	

If the account properly opened becomes thereafter unverifiable exposed to
lack of authorization or identification or used for other than its stated purpose.
The balance of the account shall be paid to the account owner unless it is impossible to determine provided that in case of suspicion of violation of laws
and regulation the Bank shall follow the procedure prescribed thereby.

d)	

Upon the written request of the Customer and return by him of the Cheque
book(s) ATM card(s), account card and other returnables in which case the
Bank shall where applicable destroy the same in presence of the Customer
and pay him the balance of the account, provided that the Bank may decline
to close the account if its indebted with obligations owed to the Bank or others
that accrued on the strength of the account.

53.

Contact Us

Customer understands and acknowledges that any event, occurrence or change of
circumstances which may impact the customer or legal status of the account must
be immediately reported to the Bank through the Call Center. The Customer should
not disclose his/her password, token number,, Credit card number or PIN through
this service or to any Bank staff. The Bank endeavors to promptly process a notification duly submitted and inform the Customer of its decision with relation thereto.
54.

The terms and conditions of this Agreement shall apply to all services subscribed to by the Customer including but not limited to:

a)

Payrolls and WPS payroll

b)

Payroll Cards

c)

Direct Debit

d)

Beneficiaries

e)

Aramco Payments

f)

Alerts

g)

POS Service

h)

Positive Pay Cheque

i)

Dividend Distribution

j)

Cash Management

k)

Balance Certificate Request

l)

Credit Cards

m)

Muqeem

n)

Sadad Account

o)

Government Revenue

p)

Cash Deposit Machine

q)

Trade deals

r)

Bulk Payment

s)

Other Banking Services to which the Customer subscribe to receive online

55.

In this Agreement the parties acknowledge that the electronics messages, consents, declarations, materials, papers and contents circulating between them
shall have the same authenticity as the paper documents in the proof, and if
they do not meet the electronic documentation independently.

56.

The Customer acknowledges and declares that it has read understood and accepted the terms and conditions of all and every specific service and annexes
thereof mentioned in the previous section before its Acceptance of this Agreement or its application to such specific service.

57.

This Agreement has been written in both Arabic and English languages in two
original counterparts executed and stamped by both parties; each copy shall
be deemed as original; and each party has received a copy to act accordingly.
In case if there is any difference between Arabic text and English text, Arabic
test will the reference.

Customer account shall be closed down inter alia in the following circumstances;

Name of financial institution: Al Rajhi Banking & Investment Corp., Entity type: Bank Financial Institution, Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00 , C.R. NO:     1010000096   , P O Box: 28 ,
Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia.    ,   Tel:     +966 11 2116000   , National Address:     Al Rajhi Banking & Investment Corp. 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist, Unit No (1) Riyadh 12263 – 2743,
Web:    www.alrajhibank.com.sa   , SAMA Lic No: 1420     It is controlled and supervised by Saudi Central Bank
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Customer /Authorized Signature:
1- Name
Capacity
Signature

Date

2- Name
Capacity
Signature

Date

Company’s Seal

Al Rajhi Bank:
Name
Capacity
Signature

Date
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