الشروط واألحكام
 .1مقدمة
 .1.1تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام (ويشــار إليهــا اعتبـ َـارا مــن اآلن بـــ «الشــروط واألحــكام») اســتخدام برنامــج مكافــأة الراجحــي
وجمــع نقــاط المكافــآت وعضويــة برنامــج مكافــأة الراجحــي واســتبدال النقــاط واســتخدام الموقــع اإللكترونــي لمصــرف الراجحــي
(«المصــرف») وتطبيقــه الخــاص بالجــوال.
 .1.2بدخولــه و /أو اســتخدامه ألي صفحــة مــن صفحــات الموقــع اإللكترونــي أو تطبيــق الجــوال والخدمــات التــي يعرضانهــا يقــر
ويعلــن عضــو البرنامــج بأنــه قــد قــرأ وفهــم ويقبــل األحــكام والشــروط وبــراءات الذمــة التاليــة بشــكل تــام ويتعهــد بموجبــه
باالمتثــال لهــا وااللتــزام بهــا .وقــد تتغيــر هــذه الشــروط واألحــكام أو يتــم تحديثهــا مــن وقــت آلخــر ولهــذا نشــجع األعضــاء علــى
ـرارا وتكـ َ
زيــارة تلــك األقســام مـ ً
ـرارا لالطــاع علــى آخــر مــا تــم عليهــا مــن تعديــات .وســوف تســري تلــك التعديــات فــي يــوم نشــرها
(وتصبــح أي مــن هــذه التعديــات ســارية وملزمــة للعضــو بعــد ثالثيــن ( )٣٠يومًــا مــن إخطــار العضــو بهــا بــأي وســيلة اتصــال
موثقــة يراهــا المصــرف مناســبة).
 .2التعريفات
ألغــراض هــذه الشــروط واألحــكام يكــون لأللفــاظ التاليــة المعانــي التاليــة .2.1 :برنامــج مكافــأة الراجحــي :برنامــج الــوالء الــذي يديــره
مصــرف الراجحــي والــذي يكســب العضــو بموجبــه نقــاط مكافــأة بإتمــام معامــات مــن خــال منتجــات وخدمــات مصــرف الراجحــي
الخاصــة بــه ثــم اســتبدال تلــك النقــاط بمكافــآت.
 .2.2الحساب :الحساب الذي سيتم استحقاق «نقاط مكافأة الراجحي» الخاصة بعميل ما عنه.
 .2.3العميل :عميل لمصرف الراجحي.
 .2.4نقــاط مكافــأة الراجحــي :نقــاط مكافــأة الراجحــي التــي يكتســبها العميــل علــى أســاس اســتهالك منتجــات مصــرف الراجحــي
وخدماتــه التــي تؤهلــه لذلــك.
 .2.5مكافآت :بضائع أو خدمات محددة يوفرها مصرف الراجحي أو شريك خدمات لعميل مقابل نقاط مكافأة الراجحي.
 .2.6شــريك خدمــات :مــزود بضائــع أو خدمــات يشــارك فــي برنامــج مكافــأة الراجحــي مــن وقت آلخر وقد يشــمل على ســبل المثــال (ال الحصر)
خطوط الطيران والفنادق والمنتجعات ومزودي الخدمات المالية والترفيهية وأســلوب المعيشــة وشــركات تأجير الســيارات.
 .2.7اإلنفــاق :المبلــغ الــذي ينفقــه العميــل لالســتفادة مــن أي منتــج أو خدمــة تخضــع لشــروط وأحــكام برنامــج مكافــأة الراجحــي
وتخــول العميــل الحصــول علــى نقــاط مكافــأة الراجحــي.
 .2.8العضو :العميل الذي هو عضو في برنامج مكافأة الراجحي واسمه مسجل أمام رقم العضوية.
ً
 .2.9رقم العضوية  -يعني رقم العضوية المخصص لعضو وفقا لهذه الشروط واألحكام.
 .2.10حســاب والء العضــو :رقــم حســاب يتــم تخصيصــه لرقــم عضويــة ويســتخدمه العضــو فــي برنامــج مكافــأة الراجحــي الكتســاب
النقــاط واســتردادها.
 .2.11كلمــة المــرور التــي ال تتكــرر :رقــم مــن أربــع خانــات يرســل إلــى العضــو وقــت انضمامــه للبرنامــج وتســجيل دخولــه للمنصــة وتفاعالتــه
الرئيســية مــع مكافــأة الراجحــي .2.12.منتجــات وخدمــات مصــرف الراجحــي :المنتجــات والخدمــات التــي يوفرهــا مصــرف الراجحــي لعمالئــه.
 .2.13المعامالت :المعامالت التي يجريها العضو من أجل منتجات وخدمات مصرف الراجحي.
 .2.14منصــة مكافــأة الراجحــي :منصــة المكافــأة التــي يوفرهــا مصــرف الراجحــي لعمالئــه كبوابــة يســجل العضــو دخولــه مــن خاللهــا
وال تقتصــر علــى الدخــول إلــى خيــارات اســترداد المكافــآت ( www.alrajhirewards.com.saالمنصــة تعتمــد علــى موقــع
إلكترونــي وتطبيــق للجــوال).

 .3أحكام عضوية برنامج مكافأة الراجحي
 .3.1أعضاء برنامج مكافأة الراجحي :هم األفراد المسجلين في البرنامج المذكور.
 .3.2يتعين على العميل التسجيل في البرنامج للحصول على مزايا العضوية.
 .3.3ســيقوم مصــرف الراجحــي بإنشــاء حســاب مكافــأة للعضــو ليســجل نقــاط مكافــأة الراجحــي التــي يكتســبها العضــو أو
يســتردها.
 .3.4يتعين على العميل قبول الشروط واألحكام للتسجيل في البرنامج.
 .3.5سيكسب العضو ويجمع ويسترد نقاط المكافأة من خالل الطرق المبينة هنا.
 .4جمع النقاط
 .4.1كافة بطاقات الراجحي االئتمانية مؤهلة لكسب نقاط باستثناء بطاقات ّ
قسط والفرسان وإنسان.
وخدماتــه .يتحــدد عــدد
 .4.2سيكســب العضــو نقــاط مكافــأة الراجحــي عــن المعامــات التــي يقــوم بهــا مــن خــال منتجــات المصــرف ً
نقــاط المكافــأة التــي يمكــن أن يكســبها العضــو باســتخدام العضــو للمنتجــات والخدمــات المذكــورة وفقــا لشــروط الراجحــي
التــي تنظــم منتجــات وخدمــات الراجحــي مثــل:
اإلنفاق بالريال

النقاط

اإلنفاق المحلي على البطاقات االئتمانية

١

١

اإلنفاق الدولي على بطاقات االئتمان

١

٢

* ال ينطبق إال عندما يبلغ اإلنفاق من البطاقات االئتمانية الجديدة المصدرة  ١٥٠٠٠ريال سعودي (باستثناء السحوبات النقدية) خالل  ٣أشهر من إصدار البطاقة.

 .4.3السحوبات النقدية (المحلية والدولية) ليست مؤهلة لكسب النقاط.
 .4.4سيتم تسجيل نقاط المكافأة في حساب العضو العميل في البرنامج بصفة شهرية فور صدور كشف البطاقة.
 .4.5يمكــن نقــل نقــاط مكافــأة الراجحــي إلــى حســاب والء آخــر للعضــو .يخضــع نقــل النقــاط لخصــم  ٪٥مــن رصيــد النقــاط .يســتطيع
العضــو أن ينقــل حتــى  ١٠٠،٠٠٠نقطــة مرتيــن فــي كل  ١٢شـ ً
ـهرا.
 .4.6ال يمكــن كســب نقــاط مكافــأة الراجحــي وال االحتفــاظ بهــا وال نقلهــا وال اســتردادها إال بالطريقــة التــي تنــص عليهــا هــذه
الشــروط واألحــكام .أي بيــع أو منــح أو تبــادل أو نقــل لنقــاط المكافــأة أو محاولــة للقيــام بذلــك يعــد مخالفــة خطيــرة لهــذه
الشــروط واألحــكام .أي نقــاط مكافــأة يتــم كســبها أو االحتفــاظ بهــا بالمخالفــة لهــذه الشــروط واألحــكام تعــد غيــر صالحــة وال
يمكــن اســتردادها بمكافــآت .ســيتم خصــم أي نقــاط كهــذه مــن حســاب الــوالء الخــاص بالعضــو وإذا اســتردها العضــو فســوف
يتــم إلغــاء المكافــآت التــي تتعلــق بهــا .ليــس لنقــاط مكافــأة مصــرف الراجحــي قيمــة ماليــة.
 .4.7إذا اســتمر العضــو فــي جمــع نقــاط مكافــأة الراجحــي فســوف يتــم إخبــاره بحالــة نقاطــه بمــا فــي ذلــك النقــاط التــي جمعهــا
والنقــاط التــي اســتردها ويتوافــر ذلــك علــى منصــة الــوالء الخاصــة بمصــرف الراجحــي.
 .5استرداد النقاط والمكافآت
ً
 .5.1تخضــع كافــة المكافــآت لتوافرهــا وقــد يكــون المخــزون محــدودا .تخضــع تلــك المعامــات وكافــة المكافــآت للشــروط واألحــكام
الســارية لــدى مــوردي المكافــآت و /أو التجــار (بمــا فــي ذلــك متطلبــات الحجــز وقيــود اإللغــاء وشــروط اإلرجــاع والضمانــات
ومحدوديــة المســؤولية).
 .5.2يقــر العميــل بــا رجعــة ودون قيــد أو شــرط وعلــى نحــو صريــح بموافقتــه علــى أنــه يجــوز للمصــرف أن يقــوم إذا شــاء وألي غــرض
(بمــا فــي ذلــك اســترداد نقــاط مكافــأة الراجحــي) بمشــاركة أي معلومــات أو تفاصيــل أو بيانــات تخــص العميــل و /أو حســابات
العميــل و /أو معامــات العميــل مــع المصــرف أو أي جهــة تابعــة لــه أو أي طــرف آخــر فــي أي مــكان.

 .5.3يمكــن معرفــة عــدد نقــاط مكافــأة الراجحــي الالزمــة الســترداد أي مكافــأة علــى الموقــع اإللكترونــي لمكافــأة مصــرف الراجحــي أو
تطبيــق الجــوال ويجــوز تغييــر ذلــك العــدد دون إشــعار مسـ ّـبق.
 .5.4بمجرد تسليم أي مكافأة أو استالمها ال يمكن إعادتها أو استبدالها بنقاط مكافأة أو مكافآت أخرى.
 .5.5إذا كانــت المكافــأة معيبــة فســوف يســري ضمــان المــورد ،ويتعيــن علــى العضــو الرجــوع إلــى المــورد للدعــم والمســاعدة .ال
يتحمــل المصــرف أي مســؤولية عــن أي مكافــآت معيبــة أو تالفــة.
ً
 .5.6إذا كان أي منتج غير متوافر بالمخزون فسوف نقترح بديال له ،وللعضو أن يقبل ذلك البديل أو يرفضه.
 .5.7إذا لم يأخذ العضو المكافآت البديلة فسوف يتم رد نقاط المكافآت إلى حسابه خالل  ١٠أيام عمل بعد إشعاره للمصرف.
 .5.8قد تختلف بعض المكافآت قليال عن الصورة المبينة على الموقع اإللكتروني و/أو تطبيق الجوال.
 .5.9ســيتم تســليم المكافــآت التــي يتــم اســتردادها مــن خــال الموقــع اإللكترونــي أو تطبيــق الجــوال مباشــرة إلــى العنــوان الــذي
يوفــره العضــو خــال ثالثــة أيــام عمــل و /أو خــال مــدة أقصاهــا عشــرة أيــام عمــل.
 .5.10إذا لــم يتســلم العضــو مكافآتــه خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ اســتردادها فســوف تنتهــي صالحيــة تلــك المكافــآت إذا لــم
يمكــن الوصــول إلــى العضــو علــى العنــوان الــذي وفــره علــى الموقــع اإللكترونــي و /أو تطبيــق الجــوال.
ً
وفقــا لتقديــره -أن العضــو يخالــف برنامــج مصــرف الراجحــي للــوالء ،فيجــوز للمصــرف أن يقــوم فـ ًـورا بتعليــق
 .5.11إذا رأى المصــرف
ً
أو إنهــاء توفيــر نقــاط مكافــأة الراجحــي لذلــك العضــو ،وفــي هــذه الحالــة يجــوز للمصــرف أيضــا -وفقــا لتقديــره -أن يلغــي نقــاط
مكافــأة الراجحــي التــي اســتحقها العضــو بالفعــل.
 .5.12يجــوز للمصــرف أن يقــوم فــي أي وقــت ودون إخطــار بتغييــر عــدد نقــاط مكافــأة الراجحــي الالزمــة للحصــول علــى مكافــآت
معينــة أو ســحب مكافــآت تــم صرفهــا أو فــرض قيــود إضافيــة علــى أي مكافــآت أو شــروط للحصــول عليهــا.
 .6أحكام أخرى لالسترداد
 .6.1ال يجــوز تحميــل مصــرف الراجحــي المســؤولية عــن أي ضيــاع أو ســرقة أو تلــف مكافــآت العضــو أو اســتخدام لرمــز المــرور الخــاص
بــه دون تصريــح أو ســواء أثنــاء التســليم أو غيــر ذلــك.
 .6.2تســتثنى كافــة الشــروط والضمانــات الصريحــة والضمنيــة القانونيــة وغيرهــا بخصــوص حالــة أي مكافــآت يتــم توريدهــا أو
مناســبتها أو جودتهــا أو مناســبتها للغــرض منهــا أو ســامتها ألقصــى حــد يجيــزه النظــام .إذا كانــت هنــاك أي مســؤولية ال
يمكــن اســتثناؤها بشــكل كامــل فهــي محــدودة  -متــى كان ذلــك جائــزا  -باســتبدال المكافــآت أو إصالحهــا أو إيــداع قيمتهــا
لحســاب العضــو ،حســب رغبــة المصــرف.
 .6.3يتعيــن علــى العضــو أن يدخــل رمــز المــرور الخــاص بــه عنــد إجــراء أي معاملــة اســترداد فــي برنامــج مصــرف الراجحــي للــوالء .قــد
ُ
تطــرح أســئلة تأميــن إضافيــة أثنــاء طلــب االســترداد.
 .6.4يتحمــل العضــو مســؤولية التأكــد مــن عــدم تعــرض رمــز المــرور الخــاص بــه لخطــر أو مشــاركته مــع أي شــخص أو ســوء
اســتخدامه .يتحمــل العضــو وحــده دون غيــره مســؤولية أي ضيــاع ينتــج عــن اســتخدام رمــز المــرور الخــاص بــه دون تصريــح.
 .6.5يجوز للمصرف إذا شاء أن ّ
يعدل المكافآت التي يقدمها مقابل نقاط البرنامج من وقت آلخر.
 .6.6بمجرد استرداد العميل لنقاط مكافأة الراجحي لن يجوز له أن يطلب رد تلك النقاط إلى حسابه ألي سبب.
 .6.7يتعيــن علــى العميــل االحتفــاظ بتاريــخ نظيــف لالئتمــان والســداد لــدى المصــرف فيمــا يتعلــق بالخدمــات والمنتجــات .يــؤدي
انحــراف البطاقــات وحظرهــا إلــى إيقــاف اســترداد النقــاط إلــى أن يعــود ســلوك الســداد الخــاص بالعميــل إلــى طبيعتــه العاديــة.
 .6.8يستطيع العميل الدخول إلى منصة المباشر لألعمال المصرفية للدخول إلى الموقع اإللكتروني لبرنامج الراجحي للوالء.
 .7مكافآت الشركاء
 .7.1عندمــا يختــار العميــل خدمــات و /أو بضائــع مــن شــريك خدمــات فــإن العقــد بتلــك الخدمــات أو البضائــع يكــون بيــن العميــل

وشــريك الخدمــات ،ومــن ثــم فســوف تســري شــروط وأحــكام منفصلــة علــى شــراء البضائــع و /أو الخدمــات التــي يختارهــا
العميــل .بقبــول عــرض شــريك الخدمــات يتعهــد العميــل بالتزامــه بأحــكام وشــروط الشــراء المفروضــة بمــا فــي ذلــك ســداد
كافــة المبالــغ عنــد اســتحقاقها (إن وجــدت) واالمتثــال للقواعــد والقيــود الخاصــة بالحجــز والتوافــر واإللغــاء ورد المبالــغ المدفوعة
عــن الخدمــات و /أو البضائــع فــي حــدود مــا يجيــزه النظــام ،وال يقبــل المصــرف أي مســؤولية كانــت بخصــوص المكافــآت التــي
يوفرهــا شــركاء الخدمــات فيمــا يتعلــق برفــض أي شــريك خدمــات توريــد مكافــآت معينــة للعميــل.
 .7.2أي حقــوق قــد تكــون للعميــل بخصــوص أي مكافــآت إنمــا هــي حقــوق فقــط تتعلــق بتوريــد شــريك الخدمــات لتلــك المكافــآت،
ً
ورهنــا بهــذا البنــد ،ســتخضع كافــة المكافــآت التــي يتــم توريدهــا إلــى أي عميــل بصفــة حصريــة لشــروط وأحــكام شــركاء
الخدمــات الذيــن يوفــرون تلــك المكافــآت.
الراجحــي التــي يتــم اســتردادها علــى الموقــع اإللكترونــي لشــريك ســفر ،فســوف يتــم رد المبالــغ
 .7.3بالنســبة لنقــاط مكافــأة
ً
المدفوعــة وتغييــر التواريــخ وفقــا ألحــكام وشــروط ذلــك الشــريك والتــي ينــص عليهــا الموقــع اإللكترونــي لشــريك الســفر
المذكــور.
 .7.4بالنســبة لنقــاط مكافــأة الراجحــي التــي يتــم اســتردادها علــى موقــع شــريك تجزئــة فلــن ُيســمح باســترداد نقــاط مكافــأة
الراجحــي فــي صــورة أمــوال .ومــع ذلــك يســتطيع العميــل اســترداد المبلــغ الــذي دفعــه فــي شــراء المنتجــات حســب الشــروط
واألحــكام الســارية لــدى ذلــك الشــريك .وفــي هــذه الحالــة سيســتلم العميــل ائتمــان تســوق فــي حــدود قيمــة نقــاط مكافــأة
الراجحــي التــي اســتردها.
 .7.5تخضــع كافــة المكافــآت للتوافــر وقيــود المورديــن .يجــوز للمصــرف ولشــركاء الخدمــات أن يحــددوا مــن وقــت آلخــر فتــرة ال تتوافــر
فيهــا أي مكافــآت  .قــد ال تتوافــر المكافــآت علــى منتجــات المصــرف وخدماتــه فــي كافــة األوقــات .يجــوز للمصــرف أن يســحب أو
يســتبدل أو يبـ ّـدل المكافــآت فــي أي وقــت دون إشــعار.
 .7.6يجــوز للمصــرف أن يقــوم فــي أي وقــت ودون إخطــار بتغييــر عــدد نقــاط مكافــأة الراجحــي الالزمــة للحصــول علــى مكافــآت معينــة
أو ســحب مكافــآت تــم صرفهــا أو فــرض قيــود إضافيــة علــى أي مكافــآت أو شــروط للحصــول عليهــا.
 .7.7يتعين حصول العضو على  ٢٥٠٠نقطة من نقاط مكافأة الراجحي لكي يسترد نقاطه.
 .8أحكام أخرى عامة
ً
ّ
شــهرا) بعــد اســتحقاقها وذلــك إذا لــم يســتردها
تلقائيــا خــال ســنة واحــدة (١٢
 .8.1تنتهــي صالحيــة أي نقــاط لــم تســتعمل
ً
العميــل الــذي حصــل عليهــا ،وذلــك عــن كل  ١٢شــهرا.
 .8.2إذا تــم اســترداد نقــاط مكافــأة الراجحــي فــا يمكــن اســتخدامها مــرة أخــرى .إذا تــم إلغــاء أي معاملــة أو إجــراء معاملــة عكســها
أو لــم يتــم إتمامهــا وتــم إصــدار نقــاط عنهــا فســوف يقــوم مصــرف الراجحــي بعكــس حركــة تلــك النقــاط .إذا كانــت نقــاط
المكافــآت المتوافــرة غيــر كافيــة أو اشــتبهنا فــي حــدوث احتيــال أو ســوء تصــرف فقــد يتــم رفــض المكافــآت أو إلغاؤهــا.
 .8.3يتحمــل العضــو مســؤولية أمــن حســابه إذا فقــد العميــل رقــم التعريــف الشــخصي  /رمــز المــرور الخــاص بــه أو كان حاملــه
يعتقــد أن شـ ً
ـخصا غيــر مصــرح لــه قــد علــم بــأي رمــز أمنــي أو كلمــة مــرور أو رقــم حســاب ،فيجــب عليــه االتصــال بمركــز اتصــال
مصــرف الراجحــي علــى رقــم  ٩٦٦٩٢٠٠٠٣٣٤٤فـ ً
ـورا و /أو تغييــر رقــم التعريــف الشــخصي مــن خــال الموقع اإللكترونــي أو تطبيق
الجــوال .ال يمكــن تحميــل مصــرف الراجحــي المســؤولية عــن أي اســتخدام لنقــاط المكافــأة دون تصريــح.
 .8.4يســتطيع العضــو إغــاق حســابه فــي برنامــج الــوالء فــي أي وقــت بإشــعارنا بذلــك .إذا تــم إغــاق حســاب الــوالء الخــاص بــأي عضــو
فســوف يفقــد العضــو حقوقــه فــي اســترداد نقــاط المكافــأة .
 .8.5يجــوز لمصــرف الراجحــي أن يغيــر هــذه ًالشــروط واألحــكام دون إشــعار مســبق .يمثــل اكتســاب أو اســترداد نقــاط مكافــأة عــن
حســاب العضــو فــي برنامــج الــوالء قبــول لألحــكام والشــروط المنقحــة .قــد نقــوم بتعليــق أو إنهــاء برنامــج مصــرف الراجحــي
للــوالء ولكننــا ســنقدم إشـ ً
ـعارا قبــل وقــت معقــول قبــل قيامنــا بذلــك .وإذا حــدث ذلــك فســوف يتــم تعليــق أو إنهــاء كافــة
حســابات األعضــاء.
 .8.6لــن نتحمــل أي مســؤولية إال أمــام أي عضــو عانــى مــن الفقــد نتيجــة لمخالفتنــا هــذه الشــروط واألحــكام وفــي هــذه الحالــة
ســتقتصر مســؤوليتنا علــى أن نســجل فــي حســاب العضــو أي نقــاط مكافــأة تــم خصمهــا بالخطــأ أو لــم يتــم تســجيلها فــي

حيــن كان المفتــرض القيــام بذلــك .لهــذه الشــروط واألحــكام األولويــة فــي حالــة وجــود أي تعــارض أو اختــاف مــع أي اتصــاالت
أخــرى بمــا فــي ذلــك المــواد اإلعالنيــة أو الترويجيــة.
 .8.7يســتطيع العضــو االتصــال بنــا باالتصــال بمركــز اتصــاالت مصــرف الراجحــي وقــد نقــوم بتســجيل المكالمــة للتأكــد مــن جــودة
خدماتنــا أو للتدريــب أو التدقيــق أو ألغــراض أمنيــة.
 .9أحكام استخدام الموقع اإللكتروني وتطبيق الجوال
 .9.1تنــص أحــكام اســتخدام الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال علــى الشــروط القانونيــة المتعلقــة باســتخدام العضــو للموقــع
اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ووصولــه إليهمــا .بوضــع عالمــة فــي أي مربــع قبــول أو النقــر علــى أي أزرار قبــول أو تقديــم أي نــص أو
محتــوى أو ببســاطة باســتخدام الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوار بــأي طريقــة ،فــإن العضــو (أ) يقبــل هــذه الشــروط واألحــكام
ويتعهــد بااللتــزام بــكل منهــا (ب) ويتعهــد ويكفــل لمصــرف الراجحــي ( )١أن هــذه األحــكام ملزمــة للعضــو ويمكــن إنفاذهــا
ضــده )٢( ،بــأن لــه الحــق والســلطة فــي الموافقــة علــى كافــة األحــكام المبينــة هنــا بالنيابــة عــن أي كيــان إذا كان العضــو يقبــل
هــذه األحــكام بالنيابــة عــن ذلــك الكيــان )٣( ،أن العضــو قــد قــرأ وفهــم سياســة الخصوصيــة الخاصــة بمصــرف الراجحــي.
 .9.2إن الغــرض مــن أحــكام اســتخدام الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال هــو بيــان األحــكام والشــروط التــي بموجبهــا  -هــي
وغيرهــا  )١( -يرخــص مصــرف الراجحــي للعضــو اســتخدام جــزء معيــن مــن تقنيــات مصــرف الراجحــي وبرمجياتــه و/أو خدماتــه
بحيــث يســتطيع العميــل اســتعمال الموقــع وتطبيــق الجــوال مــن خــال جهــازه الجــوال ( )٢ويســتطيع العضــو الوصــول إلــى
الموقــع و /أو اســتخدامه .كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مــكان آخــر مــن هــذه األحــكام ،ال يمــارس مصــرف الراجحــي أي ســيطرة
علــى أي شــريك برامــج أو مــورد ومــن ثــم فــإن المصــرف ال يتحمــل أي مســؤولية عــن أي إجــراءات يتخذهــا ذلــك الطــرف الثالــث أو
يمتنــع عــن اتخاذهــا.
 .9.3يمنــح مصــرف الراجحــي للعضــو بموجبــه رخصــة محــدودة غيــر حصريــة وال يجــوز التنــازل عنهــا للغيــر وال إلغاؤهــا للوصــول إلــى
الموقــع اإللكترونــي لمصــرف الراجحــي وتطبيــق الجــوال الخــاص بــه واســتخدامهما للغــرض المبيــن هنــا فقــط .يجــوز لمصــرف
الراجحــي أن يقــوم مــن وقــت آلخــر بتحديــث أو تعديــل الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال وإصــدار نســخ جديــدة مــن الموقــع
والتطبيــق أو إنشــاء وحــدات برمجيــة جديــدة تتعلــق بهمــا ،ويجــوز تضميــن كل منهــا -إذا شــاء المصــرف ذلــك -فــي الرخصــة
الموصوفــة أعــاه .ال يجــوز للعضــو منــح أو التنــازل عــن أي مــن حقوقــه كعضــو بموجــب هــذه األحــكام ألي شــخص آخــر ويشــمل
ذلــك دون حصــر الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال.
 .9.4ال يجــوز للعضــو أن يقــوم بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنســخ أو إعــادة إنتــاج كل أي جــزء مــن الموقــع اإللكترونــي أو تطبيــق
الجــوال بــأي صــورة ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،تصويــر أي عــرض تقديمــي أو أســلوب أو تنظيــم .يتعيــن علــى
العضــو أال يســتخدم الموقــع ًاإللكترونــي وال تطبيــق الجــوال إال لألغــراض المقصــودة منهمــا ويتعيــن عليــه أال يســتخدمهما
لمصلحــة أي طــرف ثالــث إال وفقــا لمــا تنــص عليــه هــذه األحــكام والشــروط بصفــة خاصــة .ال يجــوز للعضــو اســتخدام الموقــع
ـور فوتوغرافيــة أو
اإللكترونــي وال تطبيــق الجــوال لنشــر أو بــث أو توصيــل أو تقديــم أو توزيــع أو تخزيــن أو تدميــر أي محتــوى أو صـ ً
أوصــاف أو رســومات أو محتــوى أو مــواد صوتيــة أو نصــوص أو رســائل أو أي معلومــات أخــرى (ويشــار إليهــا جميعــا بـــ «المعلومــات
المنشــورة»)( :أ) بالمخالفــة ألي نظــام أو تشــريع أو مرســوم أو الئحــة ســارية( ،ب) فيــه تشــويه أو فحــش أو تشــهير تجــاري( ،ج)
بطريقــة فيهــا انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة لآلخريــن( ،د) تحتــوي علــى أي فيروســات أو برمجيــات ضــارة يــراد بهــا إتــاف
أي نظــام أو بيانــات أو معلومــات شــخصية أو التأثيــر فيهــا بشــكل مضــر أو اعتراضهــا علــى نحــو مشــبوه أو مصادرتهــا( ،هـــ)
زائفــة أو مضللــة أو غيــر دقيقــة علــى أي نحــو( ،و) بالمخالفــة ألي سياســة لالســتخدام المقبــول أو أي سياســة أخــرى يتــم نشــرها
علــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال مــن وقــت آلخــر .ال يجــوز للعضــو مخالفــة أو محاولــة مخالفــة أمــن الموقــع اإللكترونــي
وتطبيــق الجــوال .ال يجــوز للعضــو ممارســة الهندســة العكســية علــى أي شــفرة مصدريــة أو أي أســرار تجاريــة أخــرى مــن الموقــع
اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال وال تفكيكهــا وال محاولــة اشــتقاقها بــأي طريقة أخرى ،ويشــمل ذلك على ســبيل المثــال ،ال الحصر،
أي مــن البرمجيــات التــي تمثــل جـ ً
ـزء مــن الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال أو تدخــل فــي تكوينهمــا بــأي طريقــة .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،ال يجــوز للعضــو تصديــر وال إعــادة تصديــر أو الســماح ألي طــرف ثالــث بتصديــر وال إعــادة تصديــر الموقــع اإللكترونــي
وتطبيــق الجــوال بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إذا كان النظــام يحظــر ذلــك دون الرخــص والتصاريــح الالزمــة .يتعيــن علــى
العضــو الدفــاع عــن مصــرف الراجحــي وتعويضــه دائمًــا علــى نفقتــه الخاصــة عــن أي مطالبــات أو أضــرار أو مســؤوليات و /أو
مصاريــف تترتــب علــى مخالفــة العضــو ألي مــن التزامــات العضــو وتعهداتــه التــي ينــص عليهــا هــذا القســم.
 .9.5يتحمــل العضــو وحــده دون غيــره مســؤولية )١( :كافــة المعلومــات المنشــورة التــي يدخلهــا العضــو إلــى الموقــع اإللكترونــي
وتطبيــق الجــوال )٢( ،التأكــد مــن أن كافــة المعلومــات المنشــورة مناســبة مــن حيــث نبرتهــا ودقتهــا )٣( ،االمتثال لكافــة األنظمة

والقواعــد واللوائــح الســارية دائمًــا )٤( ،الحفــاظ علــى كافــة كلمــات المــرور ورمــوز الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق
الجــوال واالمتنــاع عــن مشــاركة تلــك الكلمــات و/أو الرمــوز مــع أي طــرف ثالــث أو الســماح لــه بــأي طريقــة أخــرى باســتخدام أي منهــا
للوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال.
 .9.6يحــق لمصــرف الراجحــي -إذا شــاء -أن يقــوم دون إشــعار مــن أي نــوع بتعليــق و /أو تقييــد و /أو إنهــاء وصــول العضــو إلــى الموقــع
اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال أو حســاب العضــو فــي برنامــج الــوالء ألي ســبب .وبرغــم مــا تقــدم ،ال يتعيــن علــى مصــرف الراجحــي
أن يراجــع أو يتابــع أي معلومــات منشــورة يتــم إدخالهــا فــي الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال أو يقدمهــا العضــو بــأي طريقــة
أخــرى إليهمــا ويتحمــل العضــو وحــده دون غيــره مســؤولية صحــة ودقــة كافــة تلــك البيانــات والمحتــوي والمعلومــات.
 .9.7ال يفــرض مصــرف الراجحــي حاليــا أي رســوم علــى أعضائــه مقابــل الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال وال علــى
اســتخدامهما ،غيــر أنــه المصــرف يجــوز لــه إذا شــاء أن يبــدأ فــي أي وقــت فــرض رســوم مقابل اســتخدام األقســام العديــدة للموقع
وتطبيــق الجــوال و /أو مســتويات مختلفــة مــن االشــتراك أو الحســاب بعــد إشــعار األعضــاء بذلــك.
ً
إشــعارا إلكترونيــا أو
 .9.8ينتهــي الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال إذا ( )١وفــر العضــو و /أو مصــرف الراجحــي
ّ
خطيــا باإلنهــاء (وعندهــا ينتهــي حــق العضــو فــي الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال واســتخدامهما) ( )٢أو
اختــار المصــرف إنهــاء وصــول العضــو إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال بإشــعار أو دونــه .وللتوضيــح ،يحــق للعضــو
إنهــاء حســابه فــي برنامــج الــوالء فــي أي وقــت .فــور إنهــاء حســاب العضــو فــي برنامــج الــوالء ألي ســبب ينتهــي حــق العضــو
الجــوال وأي أقســام أخــرى مــن الموقــع اإللكترونــي غيــر متاحــة
فــي اســتخدام والوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق َ
للعامــة .باإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،إذا قــرر مصــرف الراجحــي  -وفقــا لتقديــره المطلــق  -أن العضــو خالــف األحــكام والشــروط أو
آلخــر
هــدد بمخالفتهــا أو ارتكــب أي احتيــال أو غــش أو خالــف أي سياســة مــن سياســات مصــرف الراجحــي الســارية مــن وقــت ً
أو عجــز بــأي طريقــة أخــرى عــن األداء وفقــا للمعاييــر التــي يوجبهــا المصــرف ،فيحــق لمصــرف الراجحــي فــي هــذه الحالــة ووفقــا
لتقديــره المطلــق وباإلضافــة إلــى أي تعويضــات أخــرى قــد تحــق لــه بموجــب هــذه األحــكام والشــروط أو بموجــب النظــام أن
ينهــي أو يلغــي أو يوقــف وصــول العضــو إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال فــي كل حالــة ممــا ذكــر وألي مــدة .ال يتحمــل
مصــرف الراجحــي مســؤولية رد أي معلومــات منشــورة أيــا كان نوعهــا إلــى العضــو عنــد إنهــاء أو تعليــق وصــول العضــو إلــى
الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،أي معلومــات يدخلهــا العضــو إلــى الموقــع
اإللكترونــي أو تطبيــق الجــوال.
 .9.9أي عالمــات تجاريــة أو بــراءات اختــراع أو حقــوق طبــع ونشــر أو أي حقــوق أخــرى للملكيــة الفكريــة يمتلكهــا مصــرف الراجحــي و /أو
العضــو ســتظل مملوكــة لــكل منهمــا دون غيرهمــا وفيمــا عــدا مــا تنــص عليــه هــذه األحــكام والشــروط ،ال يعــد أي شــيء بهــذه
األحــكام والشــروط يمنــح أي حقــوق فــي تلــك الملكيــة الفكريــة تخــص أي مــن الطرفيــن للطــرف اآلخــر .يقــر العضــو بموافقتــه
علــى أن مــورد أو مــوردي أي برمجيــات طــرف ثالــث يتضمنهــا الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال يمتلكــون كافــة الحقــوق
الشــرعية والقانونيــة والمصالــح فــي تلــك البرمجيــات وحيالهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم (وفــي أي حقــوق ملكيــة فكريــة فيهــا)
ً
رهنــا برخصــة التــي يمنحهــا هــؤالء المــوردون (إن وجــدت) لبرمجيــات الطــرف الثالــث لمصــرف الراجحــي.
 .9.10مقابــل اســتخدام العضــو للموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال يمنــح العضــو بموجبــه لمصــرف الراجحــي رخصــة عالميــة
دائمــة غيــر محــدودة وال يمكــن إلغاؤهــا ومدفــوع مقابلهــا بالكامــل ويمكــن نقلهــا والتنــازل عنهــا ومنحهــا مــن الباطــن للغيــر
الســتخدام أي مــن أو كافــة المعلومــات المنشــورة التــي ينشــرها العضــو فــي الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال أو يقدمهــا
لمصــرف الراجحــي وإعــادة إنتــاج تلــك المعلومــات وتعديلهــا ونشــرها وتحريرهــا وترجمتهــا وتوزيعهــا واســتغاللها تجــاري
وتغييــر الغــرض منهــا وأدائهــا وعرضهــا ،وحدهــا أو ضمــن أي أعمــال أخــرى بــأي صــورة أو وســيط أو تقنيــة ســواء معروفــة حاليــا
أو يتــم تطويرهــا فــي المســتقبل ،ومنــح رخصــة بتلــك الحقــوق للغيــر مــن خــال طبقــات متعــددة مــن المرخــص لهــم مــن الغير،
بخصــوص أداء مصــرف الراجحــي للخدمــات الموصوفــة هنــا .وأخيـ ًـرا ،يتخلــى العضــو بنفســه ويتعهــد بالعمــل علــى التخلــي
دون رجعــة عــن أي مطالبــات أو تأكيــدات ألي حقــوق أو نســب معنويــة ضــد مصــرف الراجحــي وأعضائــه بخصــوص معلومــات
ً
إعالنيــا و/أو أي محتــوى آخــر فــي المواقــع التــي يختارهــا داخــل
العضــو المنشــورة .يحــق لمصــرف الراجحــي أن يعــرض محتــوى
الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،بجــوار معلومــات العضــو المنشــورة.
 .10أحكام السرية
 .10.1يتعهــد العضــو بــأن يعامــل كافــة معلومــات مصــرف الراجحــي الســرية بســرية وأال يســتخدم المعلومــات الســرية ألي غــرض إال
الســرية ألي طــرف ثالــث إال
فــي حــدود مــا يلــزم الســتخدام الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ًوأال يفصــح عــن تلــك المعلومــات َ
فــي حــدود مــا يلــزم بالمعقــول بموجــب هــذه األحــكام والشــروط ورهنــا بالتزامــات بالســرية ال تقــل حمايــة عــن االلتزامــات التــي

تنــص عليهــا هــذه األحــكام والشــروط .ودون تقييــد عموميــة مــا تقــدم ،يتعيــن علــى العضــو أن يســتخدم لمنــع اإلفصــاح عــن
المعلومــات الســرية التــي يفصــح لــه عنهــا مصــرف الراجحــي نفــس درجــة العنايــة التــي يســتخدمها العضــو لمنــع اإلفصــاح عــن
معلومــات العضــو الســرية التــي لهــا نفــس الدرجــة مــن األهميــة ،بشــرط أال تقــل درجــة العنايــة المذكــورة فــي أي حالــة عــن القــدر
المعقــول فــي ضــوء الممارســات العامــة للصناعــة.
 .11الخصوصية:
 .11.1تشمل معلومات العميل التي يحتفظ بها المصرف المعلومات التي يوفرها العميل أو شريك خدمات للمصرف مثل:
• األسماء.
• العناوين.
• أرقام االتصال.
• تاريخ الميالد.
• بيانات المعامالت بما في ذلك نقاط مصرف الراجحي المستحقة ومعامالت المكافأة المتعلقة بالمصرف  .11.2ال يجوز اإلفصاح
عن تلك المعلومات إال بموجب األنظمة واللوائح وتوجيهات مؤسسة النقد السعودي ذات الصلة.
 .11.3يجــوز للمصــرف اســتخدامها المعلومــات فــي الحــاالت اآلتيــة • :لمراســلتك بخصــوص العــروض الترويجيــة والخدمــات والمنتجات
والتســهيالت التــي يقدمهــا المصــرف؛ • لتطويــر خدمــات جديــدة دون اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات ألي طــرف ثالــث؛ • ألغــراض
المحاســبة والتدقيــق (بمــا فــي ذلــك تدقيــق االحتيــال)؛ • للتأكــد مــن االئتمــان ومنــح درجــات لالئتمــان؛ • للتســويق وأغــراض
أبحــاث الســوق؛ • بــأي طريقــة أخــرى يصــرح بهــا العميــل مــن وقــت آلخــر؛  .11.4تظــل الموافقــة التــي يمنحهــا العميــل ســارية مــا
لــم وإلــى أن يســحبها العميــل بإشــعار خطــي لمركــز اتصــاالت المصــرف .قــد يعنــي ســحب العميــل لموافقتــه عــدم االســتمرار
فــي توفيــر خدمــات معينــة لــه.
 .11.5يجــوز للعميــل أن يحصــل علــى صــورة مــن معلوماتــه بتقديــم طلــب خطــي وســداد التكاليــف الفعليــة المعقولــة التــي
يتحملهــا المصــرف (إن وجــدت) لتوفيــر معلومــات العميــل المذكــورة .يجــوز للعميــل أن يطلــب مــن المصــرف تصحيــح أو حــذف
أي مــن معلوماتــه غيــر دقيــق أو مكتمــل أو محــدث بــدون تحمــل العميــل ألي تكلفــة.
 .12الضمان وإخالءات الذمة ومحدودية المسؤولية

ً
 .12.1باســتثناء مــا تنــص عليــه هــذه األحــكام والشــروط صراحــة ،ال يقــدم مصــرف الراجحــي وال التابعيــن لــه وال أي حاملــي أســهمه
وال مديريــه وال مســؤوليه وال موظفيــه وال وكالئــه وال مورديــن وال مــن يرخــص لهــم وال مــن فــي حكمهــم أي نــوع مــن الضمانــات
الصريحــة أو الضمنيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر (أ) ضمــان إمكانيــة المتاجــرة أو المناســبة ألي غــرض معيــن،
(ب) أن الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال لــن يكــون بهمــا أي أخطــاء( ،ج) أي ضمــان بخصــوص الحــد األدنــى لزمــن عمــل الموقع
اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال( ،د) أي ضمــان بخصــوص النتائــج التــي قــد يحصــل عليهــا العضــو بقبولــه هــذه األحــكام والشــروط
و /أو اســتخدامه للموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال .يتعهــد العضــو ويقــر بــأن الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال يتــم
ترخيصهمــا و /أو توفيرهمــا بموجــب هــذه األحــكام والشــروط «كمــا همــا» .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــر العضــو بموجبــه ويقــر
بموافقتــه علــى مــا يلــي )١( :أن مصــرف الراجحــي لــن يتحمــل أي مســؤولية عــن أي إجــراءات يتخذهــا أي طــرف آخــر يســتخدم
الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال أو يطلــع علــى أي مــن معلومــات العضــو المنشــورة )٢( ،ال يزكــي مصــرف الراجحــي وال يدعم
أي طــرف ًثالــث بموجــب هــذه األحــكام والشــروط وال يقــدم أي تعهــدات أو ضمانــات بخصــوص أي طــرف ثالــث )٣( ،مصــرف الراجحــي
ليــس طرفــا فــي أي معاملــة بيــن العضــو وأي شــريك برامــج أو مــورد أو شــركة يوجــد بينهــا وبيــن المصــرف أي عالقــة أعمــال ومــن
ثــم فــإن أي نــزاع بخصــوص المشــتريات و /أو المكافــآت و /أو أي جوانــب أخــرى ألي معاملــة أو تعامــات تجاريــة أخــرى إنمــا هــو حصـ ًـرا
بيــن العضــو وذلــك الطــرف الثالــث )٤( ،ال يتحمــل مصــرف الراجحــي أي مســؤولية عــن امتثــال أي طــرف ثالــث لألنظمــة والقواعــد
واللوائــح الســارية )٥( ،ال يتحمــل مصــرف الراجحــي فــي ظــل أي ظــروف المســؤولية عــن أي محتــوى أو نــص أو صــور فوتوغرافيــة أو
ـار و /أو حقــوق الملكيــة الفكريــة ألي
أي معلومــات أخــرى منشــورة ،بمــا فــي ذلــك أي معلومــات منشــورة قــد تخالــف أي نظــام سـ
ٍ
ً
طــرف ثالــث )٦(،قــد ال يعمــل الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال بشــكل مناســب حســب المــراد منهمــا أحيانــا.
 .12.2يتحمــل العضــو علــى نفقتــه الخاصــة مســؤولية توفيــر كافــة المعــدات الضروريــة للوصــول إلــى اإلنترنــت والموقــع اإللكترونــي
وتطبيــق الجــوال .فــي حيــن يتمثــل هــدف مصــرف الراجحــي فــي تمكيــن الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال

فــي كافــة األوقــات ،فــإن الموقــع و/أو التطبيــق قــد ال يتوافــران مــن وقــت آلخــر ألي ســبب بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال
الحصــر ،الصيانــة الروتينيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تعمــل أقســام عديــدة مــن الموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ببــطء مــن
وقــت آلخــر .يقــر العضــو بأنــه يــدرك ويعــي أنــه نظـ ًـرا لظــروف تخضــع وال تخضــع لســيطرة مصــرف الراجحــي فقــد يتوقــف الوصــول
إلــى الموقــع اإللكترونــي و /أو تطبيــق الجــوال أو يتــم إيقافــه أو إنهــاؤه مــن وقــت آلخــر .وبصفــة خاصــة ودون تقييــد لمــا تقــدم،
ال يتحمــل مصــرف الراجحــي أي مســؤولية بــأي طريقــة عــن أي تأخيــر فــي االســتجابة ألي اســتعالم أو الــرد علــى أي ســؤال يحولــه
العضــو أو تأثيــر أي تأخيــر أو عــدم توافــر علــى العضــو.
 .12.3يقــر العميــل بــأن مصــرف الراجحــي ال يتحمــل أي مســؤولية عــن أي أضــرار تترتــب علــى ذلــك التوقــف أو اإليقــاف أو اإلنهــاء للموقــع
اإللكترونــي و /أو تطبيــق الجــوال وأن العضــو يتعيــن عليــه إعــداد خطــط للطــوارئ لتالفــي تلــك االنقطاعــات أو اإليقافــات الدوريــة
للموقــع و /أو التطبيق.
 .12.4ال يتحمــل مصــرف الراجحــي تحــت أي ظــرف المســؤولية أمــام العضــو عــن أي أضــرار خاصــة أو عارضــة أو غيــر مباشــرة أو جزائيــة
أو تبعيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،خســارة األربــاح أو فــوات الوقــت نتيجــة قبــول هــذه األحــكام أو اســتخدام
العضــو للموقــع اإللكترونــي وتطبيــق الجــوال ،ســواء كانــت تلــك األضــرار تعاقديــة أو تعويضــا عــن الضــرر أو أي نظريــة قانونيــة
أخــرى حتــى وإن تــم اإلخبــار بإمكانيــة تلــك األضــرار.
 .12.5ال يتحمــل مصــرف الراجحــي المســؤولية أمــام العضــو عــن العجــز عــن أو التأخيــر فــي أداء أي التزامــات تنــص عليهــا هــذه
األحــكام والشــروط إذا كان ذلــك العجــز أو التأخيــر نتيجــة لظــروف ليــس للمصــرف ســيطرة معقولــة عليهــا.
 .13اإلشعار
ً
 .13.1باســتثناء مــا تنــص عليــه هــذه األحــكام والشــروط صراحــة ،ســيم تســليم أي إشــعار توجبــه أو تجيــزه هــذه األحــكام والشــروط
إلــى مصــرف الراجحــي كمــا يلــي (ويعــد اإلشــعار قــد تــم تســليمه علــى النحــو المبيــن):أ بالتســليم ليــد المرســل إليــه عنــد
تســليمه بتلــك الطريقــة؛ب بالبريــد المخصــوص المعتــرف بــه ليــا بموجــب إيصــال خطــي بالتســليم؛ج بالفاكــس عنــد تأكيــد
اإلرســال شـ ّ
ـفويا؛د بالبريــد المســجل أو الموثــق بعلــم الوصــول فــور التحقــق مــن تســلمه؛ه بالتســليم اإللكترونــي عنــد تأكيــد
تســلمه شـ ّ
ـفويا.
 .14اإلنهاء
 .14.1يجــوز لمصــرف الراجحــي إنهــاء برنامــج المكافــأة فــي أي وقــت وألي ســبب دون الحاجــة إلــى إشــعار مســبق .تظــل هــذه األحــكام
والشــروط ســارية ونافــذة بشــكل كامــل مــا لــم وإلــى أن ينهيهــا مصــرف الراجحــي .دون تقييــد عموميــة مــا تقــدم ،يجــوز إنهــاء
هــذه االتفاقيــة إذا خالــف العميــل أي حكــم مــن أحكامهــا أو اســتخدم برنامــج المكافــأة ألي غــرض غيــر قانونــي أو غيــر مصــرح بــه
أو اســتخدم برنامــج المكافــأة بطريقــة تخالــف هــذه األحــكام والشــروط.
 .15ال أطراف ثالثة مستفيدة
 .15.1هــذه االتفاقيــة إنمــا هــي لمنفعــة الطرفيــن وخلفائهمــا ومــن يجــوز لهمــا التنــازل لهــم عنهــا وال تمنــح أي حقــوق أو تعويضــات
ألي شــخص أو كيــان آخــر.
 .16التعديل /التخلي
 .16.1يجــوز لمصــرف الراجحــي تعديــل هــذه االتفاقيــة بنشــر نســخة محدثــة منهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف و /أو برنامــج
الراجحــي للــوالء ذي الصلــة ويصبــح ذلــك التعديــل سـ ّ
ـاريا بعــد  ١٠أيــام عمــل مــن نشــر تلــك النســخة المحدثــة مــن هــذه االتفاقيــة
علــى النحــو المذكــور .ال يمثــل عجــز أي مــن الطرفيــن عــن ممارســة أو إنفــاذ أي مــن حقوقــه التــي تنــص عليهــا هــذه االتفاقيــة
ّ
ّ
تخليــا عــن الحــق بــإزاء أي مخالفــات
تخليــا مــن ذلــك الطــرف عــن أي مخالفــات الحقــة وال يعــد التخلــي عــن الحــق بــإزاء أي مخالفــة
الحقــة.
 .17استقالل األحكام
 .17.1إذا حكمــت أي محكمــة أو جهــة تحكيــم أخــرى مختصــة بــأن أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة ال يمكــن إنفــاذه فســوف يتــم
إنفــاذ ذلــك الحكــم ألقصــى حــد يجيــزه النظــام الســاري وتظــل باقــي األحــكام ســارية ونافــذة بشــكل كامــل.

 .18القوة القاهرة
 .18.1ال يتحمــل أي مــن الطرفيــن أي مســؤولية أمــام الطــرف اآلخــر إذا حــال بيــن ذلــك الطــرف وبيــن أداء التزاماتــه بموجــب هــذه
االتفاقيــة (باســتثناء التزاماتــه بســداد الرســوم) أي ســبب ال ســلطان لذلــك الطــرف عليــه ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر القضــاء
والقــدر والحريــق والفيضانــات واالنفجــارات واإلرهــاب والحــرب والحصــار والتشــريعات الحكوميــة والســلطة المدنيــة أو العســكرية
وتصرفــات الشــركات الناقلــة أو الشــركات المرســلة أو المزوديــن أو امتناعهــم عــن التصــرف وأفعــال التخريــب المتعمــدة
والقرصنــة .يتــم تمديــد مــدة أداء الطــرف المتأثــر بالقــوة القاهــرة بمــا يعــادل مــدة عجــزه عــن األداء أو تأخــره فيــه نتيجــة لتلــك
القــوة القاهــرة ،باســتثناء أنــك ليــس لــك عــذر فــي عــدم ســداد المبالــغ المســتحقة عليــك لمصــرف الراجحــي والتــي تــم توفيرهــا
لــك قبــل وجــود تلــك القــوة القاهــرة.
 .19المقاول المستقل
ً
ً
 .19.1ال يجــوز تفســير هــذه االتفاقيــة علــى أنهــا تنشــئ أو تمثــل شــراكة أو مشــروعا مشــتركا أو عالقــة وكالــة بيــن الطرفيــن .ليــس
ألي مــن الطرفيــن ســلطة إلــزام اآلخــر أو تحميلــه أي التزامــات بالنيابــة عنــه دون موافقــة الطــرف اآلخــر الخطيــة المســبقة.
 .20االختصاص القانوني والقضائي
ـعودية التــي تتعلــق بــأداء هــذه االتفاقيــة .20.2 .تخضــع هــذه
 .20.1يتعيــن علــى كل طــرف االمتثــال لكافــة األنظمــة واللوائــح السـ
ً
ُ
األحــكام والشــروط ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية وتفســر وفقــا لتلــك األنظمــة ،ويقــر الطرفــان بإذعانهمــا لالختصــاص
الحصــري للمحاكــم الســعودية فــي مدينــة الريــاض فــي حالــة نشــوب أي نزاعــات بينهمــا.
 .21شمولية االتفاقية
 .21.1تمثــل هــذه االتفاقيــة كافــة االتفاقــات بيــن مصــرف الراجحــي والعضــو بخصــوص موضوعهــا ولهــذه االتفاقيــة األولويــة علــى
كافــة االتفاقــات والتعهــدات واإلقــرارات الشــفوية والخطيــة الســابقة المتعلقــة بموضــوع هــذه االتفاقيــة.

