
 
 

 

  :بيان السرية واألمن

لذا سوف يتعامل مصرف الراجحي . يعتبر حقك في الحصول على السرية واألمن أمر هام بالنسبة لنا

مع المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق موقع مصرفية الشركات االلكترونية بكل خصوصية 

  .نقدمها عبر النتوسرية مع التزامنا التام بمنحك حق الدخول على خدماتنا التي 

  كيف نستخدم المعلومات السرية؟ -1

  :علينا أن نحصل على البيانات الشخصية أو المعلومات األخرى من أجل

 .الوفاء بمسئولياتنا تجاهكم •

 .إتباع تعليماتكم •

 .إخطاركم بالخدمات الجديدة •

 .التأكد من مناسبة أعمالنا الحتياجاتكم •

  .كم لموقعنااستخدامنا للتقنية لمتابعة استخدام -2

  

وتستخدم هذه المعلومات لتحديد . تقوم بتحصيل وفحص المعلومات عن زياراتكم إلى موقع الشبكة

ويتم جمع . مجاالت الموقع التي تحظى بغالبية الزيارات مما يساعدنا على إضفاء قيمة إضافية لخدماتنا

فرد أو سلوكه على النت هذه المعلومات بالصورة التي ال تحصل معها على معلومات شخصية عن أي 

  .في المواقع األخرى

 Cookiesاألجزاء النصية  

في بعض أجزاء الشبكة وهي عبارة عن أجزاء نصية    cookiesتستخدم تقنية األجزاء النصية      

فيتم إرسال        . قصيرة يتم حفظها في متصفح اإلنترنت الخاص بك عند استخدامك لموقع الشبكة

إن هذه األجزاء . اسب اآللي الخاص بنا في كل مرة تقوم فيها بزيارة الموقعمرة أخرى إلى الح

ويمكنك إيقاف المتصفح من قبول . النصية تجعل من السهل علينا منحك خبرة أفضل على النت



 
 

 

نرى أن تسمح . ولكن إذا فعلت ذلك فقد تتعطل بعض خدماتنا على الموقع أو النت. األجزاء النصية 

   Cookie  بإستخدام نظام 

  :اإللكتروني أو الرسائل النصيةالتسويق عن طريق البريد أو البريد  

إذا سمحت لنا فقد تستخدم بياناتك الشخصية أو معلوماتك األخرى إلفادتك عن المنتجات والخدمات  

. التي تقدمها والعروض الخاصة التي تقدمها أو تقدمها الشركات األخرى التي قد ترعى اهتمامك

وإذا قررت في . بذلك عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة وسوف نقوم

  .وقت الحق أنك ال ترغب منا القيام بذلك نأمل االتصال علينا وسوف نوقف هذه الخدمة

  األطراف األخرى

الواجب  وعندما نقوم بذلك سيكون من. نقوم بالطلب من المؤسسات األخرى أن تقدم لنا خدمات إسناد

عليهم الموافقة على سياساتنا المتعلقة بالخصوصية والسرية في حالة احتياجهم للدخول إلى أي 

  .معلومات شخصية لتنفيذ الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات

وتحاول أن ترتبط . إن موقعنا على الشبكة ربما يحتوى على روابط إلى أو من مواقع أخرى  

والمراعاة العالية للخصوصية ولكننا غير مسئولين عن ممارساتهم في فقط بالمواقع ذات المعايير 

ونرى أن تقوم باستمرار باإلطالع على بيانات الخصوصية واألمن في هذه . مجال األمن والخصوصية

  .المواقع

  .متى يجوز لنا كشف المعلومات الشخصية دون موافقة -3

البنك أو بعض من مزودي الخدمة دون لن نقوم بكشف المعلومات الشخصية ألي طرف خارج 

  :تصريح منك ما لم

 .يفرض علينا القانون أو أمر صادر من محكمة ذلك •

 .يكن للمصلحة العامة •

 .نحتاج إلى ذلك لحماية حقوقنا •



 
 

 

  .حفظ المعلومات الشخصية -4

نقوم بحفظ المعلومات الشخصية التي نحصل عليها عن طريق موقعنا على الشبكة في مكان مأمون 

  . يستطيع أي شخص من خارج المصرف أو مزودو الخدمة الدخول إليهاوال

  .ممارساتنا األمنية -5

إننا على التزام تام بتوفير خدمات مأمونة عبر النت تخضع كافة استخداماتنا للموقع والعمليات التي تتم 

المعلومات  إن التشفير يحمي. على مستوى المعايير الدولية) الرموز السرية(عن طريقة للتشفير 

وتقوم األنظمة بحماية أجهزة الحاسب اآللي . الشخصية التي ترسلها عند تعبئة نماذج الطلب على النت

وال يستطيع أحد غير موظفي المصرف أو الوكالء المصرح لهم . التابعة لنا حيث تحتاط للمتطفلين

  .الدخول إلى هذه المعلومات في أجهزة الحاسب هذه

شادات والتحديثات التي تنشر بانتظام في موقعنا للتأكد من االستفادة من يجب عليك قراءة اإلر  

  .أنظمتنا األمنية

  .بيانات الخصوصية واألمن التي تنطبق على خدمات النت المحددة -6

قد تكون لخدمات وأعمال المصرف المختلفة على النت سياساتها الخاصة للخصوصية واألمن ألن 

وسوف تنطبق هذه السياسات . نه قد يحتاج إلى سياسات مختلفة أو إضافيةالخدمة أو المنتج الذي يقدمو

  .الخاصة على استخدامك للخدمات الخاصة حيث أنها مختلفة عن سياساتنا العامة

  .االستخدام الشخصي للبريد اإللكتروني وإخطار عن التحقق من رسائل البريد اإللكتروني - 7

ولكننا ندرك أن بعض موظفينا . دام ألعمال المصرف فقطإن أنظمة االتصال والمعلومات هي لالستخ

ويشمل االستخدام الشخصي إرسال أو استالم . يستخدمون أحياناً أنظمة الصرف ألغراض شخصية

وال تقبل أي مسئولية عن محتويات رسائل . رسائل بريد الكتروني شخصية داخل أو خارج البنك

نأمل مالحظة أننا قد نعترض . فو البنك باستخدام أنظمتناالبريد االلكتروني الشخصية التي يرسلها موظ

ونتحقق ونقوم بحذف أي اتصاالت يتم إنشاؤها أو تخزينها أو إرسلها أو استالمها من خالل أنظمتنا 

  .طبقاً ألي نظام معمول به



 
 

 

  .حق تعديل بيان الخصوصية واألمن - 8

وسوف نضع كافة التعديالت في موقع . نيجوز لنا دائماً تعديل هذا البيان الخاص بالخصوصية واألم

وسوف تحل آخر نسخة من بيان الخصوصية واألمن محل النسخ السابقة له ما لم ينص على . الشبكة

 ecorporate@alrajhibank.com.sa ييمكنكم مراسلتنا على عنوان البريد اإللكترون. خالف ذلك

  . ذا كانت لديكم أي استفسارات عن بيان الخصوصية واألمن هذاإ

 


