اسم العميل

Al Rajhi Business
خدمة الراجحي
المصرفية لألعمال Banking Services

Name of Customer

رقم العميل

مجاز بتوجيه الهيئة الشرعية برقم ()19155

CIC No.

رقم ملف العميل

alrajhibank.com.sa

Customer File No.

800 12٢ 8888

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

 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

•
•
•
•

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

Rejected

األسباب
Due to

1

•

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

غير مقبول

Signature

•

نرجو إرسال الطلب إلى العنوان التالي

Approved

Date

•
•
•
•

:مالحظات

مقبول

Reviewed by

•
•

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)
االسم

الجنسية
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
الفرع
رقم 		

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)
							بصفتي

بموجب

ً
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)

أوامر مستديمة

مقيم

التحويل:

بين حسابات العميل داخل الراجحي فقط
		 إلى مستفيد في بنوك محلية

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

		

		

إلى مستفيد داخل الراجحي

		

إلى مستفيد في بنوك خارجية

مدفوعات أرامكو

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.
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د)
·
·
·

 :1/10يعتــرف ويقــر العميــل باطالعــه ومعرفتــه التامــة النافيــة للجهالــة بخطــورة وآثــار وجســامة
ودنــو المخاطـ�ر المصاحب��ة 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.

.12

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 /Tokenالرمزــ الســري ،كمــا يتعهــد العميــل بإبــاغ المصــرف فـ ً
ـورا -بموجــب كتــاب
مؤكــد -إذا تبيــن لــه أن جهــاز التشــفير /Tokenالرمــز الســري قــد أصبــح معلومًــا لآلخريــن
حت��ى يتمك��ن المص��رف م�نـ إج�رـاء اللـازم؛ ويك��ون العمي��ل 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.

.14

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.

.15

ال يقــدم المصــرف أي تعهــدات أو ضمانــات فيمــا يتعلــق بالجــودة أو الســرعة أو األداء أو الدقــة
أو ضمان��ات بخل��و البرامـ�ج منــ األخطــاء أو العي��وب ،معــ التـ�زام 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.

.26

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.
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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.
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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 كشـ�وف الحسـ�ابات وتأكيـ�دات العمليـ�ات أو التبليغـ�ات أو اإلخطـ�ارات األخـ�رى عـ�ن طريـ�ق
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
الحسـ�اب عبـ�ر هـ�ذه االتفاقيـ�ة هـ�ي المرجـ�ع لـ�كال الطرفيـ�ن ،وعلـ�ى العميـ�ل مراجعـ�ة المصـ�رف
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.
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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
وإش��عاره بهــا موافقـ�ة 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.

.36

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.

.37

المراسالت بين مدير العالقة ان وجد او من خالل المصرف والعميل

.23

يجــب إشــعار
يجــوز للمصــرف إلغــاء الخدمــات اإللكترونيــة المتاحــة بموجــب هــذه
االتفاقيــةً ،
ً
العميــل قبــل  30يــوم إليقــاف الصالحيــات الممنوحــة للعميــل ً
جزئيــا وفقــا لتقديــر
كليــا أو
المصرــف ،وذل��ك إذا لمــ يلت��زم العميــل بأحكــام 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.

.25

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.

5
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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
سـ�يطرة المصـ�رف.

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 مؤسســة النقــد العربــي 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
انته�اـء الس��جل التج��اري للعميلــ كم��ا يت��م حجبهــا تلقائيــا ألي مســتخدم حــال انتهــاء
تاريــخ هويتــه .ويتعهــد العميــل ،بموجــب ذلــك ،بالحفــاظ علــى تحديــث وضعــه القانونــي
ويتحم��ل مسـ�ؤولية عجزــه ع��ن االلت��زام بمواعي��د التجدي�دـ المح�دـدة .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
المص�رـف طل��ب إلغ��اء م��ن العميـ�ل أو م��ن 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 برنامج ســداد
أو غيــره مــن برامــج الســداد المعتمــدة مــن مؤسســة 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.
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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
تنش��أ نتيج��ة خ��رق ش��رط هـ�ذه الفقـ�رة 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
الحسـ�ابات بفـ�روع مصـ�رف 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
الخدم��ات غي��ر اإللكتروني��ة 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.

6
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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 مؤسســة
النقــد 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 مؤسســة النقــد العربــي 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)

الخدم��ات المصرفي��ة األخ��رى التـ�ي يش��ترك به��ا العمي��ل مـ�ن 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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