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اتفاقية شركة الراجحي للخدمات املصرفية العامة لألفراد
مقدمة:
حيث قبل العميل االستفادة من خدمات الراجحي املصرفية  ،وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال الحصر ،االستعالم
عن الرصيد والتحويالت من حساب إلى حساب آخر ودفع الفواتير و عقود تمويل وطني و املرابحة و التأجير التمويلي وبدء أو
إصدار أو إكمال االعتماد املستندي والصفقات التجارية ،حيث يقدم املصرف هذه الخدمات بموجب هذه االتفاقية العامة
ووفقا لشروط وأحكام اتفاقيات التمويل املسماة ،فقد تراض ي الطرفان ،وهما بكامل أهليتهما القانونية ،على االلتزام
بالشروط و البنود التالية حاكمة و ملزمة
 .1تشكل املقدمة املذكورة أعاله ونموذج قبول االشتراك في الخدمة املعبأ واملوقع  ,ورقيا أو مقبول على املوقع
ً
ّ
املسماة ومرفقات ذلك جزءا ال يتجزأ من شروط وأحكام هذه االتفاقية
االليكتروني من العميل واتفاقية الخدمة
العامة.
قبول االتفاقية
ُ 2يقر العميل بعلمه بسياسة أمن خدمات مصرفية األفراد عبر اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بمصرف
الراجحي (
http://arb.sa/2CfHWNv

ً
ُ
)وطبيعة واستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية كما ُيقر ،بموجب ذلك ،أنها تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية .2.
يوافق العميل و يقر أنه قد قرأ و فهم و أدرك شروط و أحكام العقود و املعامالت التي يقوم بطلبها أو تعبئتها على االنترنت و
ّ
ّأنها تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
ّ
ّ
 .3يوافق العميل و يقر أنه حال قيامه أو سماحه للغير بالقيام باستغالل أي خدمة متاحة على الشبكة االليكترونية فإنه
يكون بذلك قد وافق على شروط و أحكام هذه االتفاقية.

 .3التعريفات والتفسيرات:
املصرف :ويعني شركة الراجحي للخدمات املصرفية واالستثمار (مصرف الراجحي).
العميل  :يعني الطرف الثاني من له صالحيات الدخول و طلب الخدمات االليكترونية املتاحة على املوقع أياّ
كانت..
القبول :يعني قبول العميل لشروط وأحكام هذه االتفاقية  ،ويدل على ذلك القبول ضغط العميل على زر القبول
املعروض على صفحة الويب ذات الصلة ،أو التوقيع االليكتروني أو التوقيع اليدوي على املستند (املستندات) التي
تشتمل على جميع الشروط واألحكام املذكورة أو أي جزء منها
االتفاقية :االتفاقية العامة للخدمات املصرفية لألفراد (هذه االتفاقية).
ّ
املستخدم :يعني العميل أو أي مستخدم آخر يمكنه العميل الدخول ملوقع الخدمات املصرفية اإللكترونية
واستخدام املوقع و إجراء العمليات و املعامالت الحصول على الخدمات املتاحة على املوقع ..
خدمات الراجحي املصرفية املباشرة عبر اإلنترنت :وتعني الخدمات املصرفية املباشرة عبر اإلنترنت والتي يختار
العميل االشتراك فيها أو الوصول لها باستخدام اسم املستخدم و كلمة السر و رمز الدخول املؤقت و أي وسائل
بديلة أو إضافية يستحدثها املصرف للتيقن من هوية املستخدم.
القوة القاهرة ّ :
اي حدث أو أمر ليس ألي من الطرفين يدا فيه و يجعل تنفيذ هذه االتفاقية أو توابعها مستحيال
ّ
أو شاقا كليا أو جزئيا و يشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر الكوارث الطبيعية  ،القضاء و القدر ،تعطل شبكات

الكهرباء أو االتصاالت أو االنترنت  ،االخترا الفيروي ي  ،أوامر الجهات الحكومية و الرقابية و القضاء بصفة عامة
و الوقف أو املنع أو التجميد بأمر جهة قضائية أو حكومية أو رقابية في أي بلد.
الضريبة  :يقصد بها أي ضربيه مباشرة أو غير مباشرة مفروضة أو يتم فرضها في أي وقت خالل سريان هذه
االتفاقية.
ُ
ُ
 .4يتعهد املصرف بتنفيذ جميع التعليمات واملعامالت املتعلقة بالخدمة املشترك فيها والتي ترسل من العميل أو تستلم
منه ،شريطة أن تكون هذه التعليمات واملعامالت وفقا للقوانين واللوائح وقواعد املعامالت الداخلية الخاصة
باملصرف واألعراف التي يحددها املصرف وفق تقديره الخاص.
 .5يأذن العميل للمصرف إذنا ال رجعة عنه ب تسجيل وتقييد أي عملية من العمليات التي ينفذها العميل إلكترونيا
على حساب العميل أو أي عملية يعتبرها املصرف منفذة من قبل العميل ،ويلتزم العميل بدفع الرسوم السنوية أو
الشهرية أو العينية التي يحددها املصرف مقابل االستفادة من هذه الخدمة العامة وأي خدمة من الخدمات
الخاصة األخرى التي يشترك بها العميل .ويوافق العميل على خصم الرسوم من أي حساب له لدى املصرف
وللمصرف الحق في تعديل هذه الرسوم بعد فرضها من وقت آلخر ً
وفقا لتقديره  ,بشرط اإلخطار بالتعديل أو
إتاحته على املوقع قبل خمسة أيام عمل على األقل ويعتبر استخدام العميل لهذه الخدمة بعد فرض رسومها أو
تعديلها وإشعاره بها موافقة منه عليها.
.6

.7

.8

.9

تكون األسعار و الرسوم و العموالت و التخفيضات التجارية على توريد أي خدمة أو سلعة بسبب هذه االتفاقية أو
اتفاقيات الخدمات التي يشارك فيها العميل خالية من أي ضريبة مفروضة على أي سلعة أو خدمات و ضريبة
القيمة املضافة املطبقة وأية ضريبة غير مباشرة أخرى ،تكون مستحقة.
يقر العميل و يقبل أن توريد كل خدمة أو سلعة يتلقاها و أي رسوم أو عمولة أو تخفيض تجاري يتلقاها بموجب
أو سبب هذا العقد أو اتفاقيات خدماته التابعة التي يشارك فيها يجوز أن تكون خاضعة لضريبة القيمة
املختصة ويلتزم بدفعها وفقا للنظام و الالئحة وما ّ
ّ
توجه به الجهة املختصة.
املضافة بالقدر الذي تحدده الجهة
ّ
ألغراض الفقرة ( )21أعاله يقصد بالرسوم أو الضريبة أي مبلغ يتم دفعه كرسم أو عمولة أو تخفيض تجاري او
مقابل توريد أو تلقي خدمة أو سلعة يقدمها الطرف األول أو طرف ثالث ذات صلة بهذه االتفاقية أو اتفاقيات
خدماتها التابعة التي يشارك فيها الطرف الثاني و تشمل على سبيل املثال ال الحصر توريد خدمات إدارة النقد و
العمليات و األورا التجارية و التأمين نقل النقود و التوريد و السحب و النقد األجنبي و البيع و الشراء بعملة
واحدة أو عمالت مختلفة و الترحيل و التخزين و الشحن و رسوم التخزين و الخدمات األمنية و الجمارك و
رسوم تداول و البيع و الشراء و الوساطة و الرهن و فكه و اإلفراغ و إعادة اإلفراغ وخالف ذلك.
يقر العميل و يتعهد بالوفاء بالتزامه بسداد الضرائب وفقا لألحكام الواردة في نظام ضريبة القيمة املضافة
والتشريعات األخرى التي قد تنطبق من وقت آلخر و ال يكون الطرف األول مسئوال عن أية فوائد أو غرامات
مستحقة على الطرف الثاني بسبب عدم السداد أو عكس قيد الضريبة املسددة عن دفعيات تجاوز سدادها
الجدول الزمني املحدد في نظام ضريبة القيمة املضافة ذي الصلة.

 .11يوافق العميل و يدرك أن املصرف ال يكون ملزما بتنفيذ أي سداد أو تحويل داخلي أو خارجي أو أي تعليمات أخرى
ما لم يتوفر لها في حساب العميل الرصيد الكاف القابل للتصرف فيه .
ُ .11يقر العميل بمسؤوليته الكاملة عن استخدام الخدمات اإللكترونية ،ومسؤوليته الكاملة عن تصرفات وأفعال
موظفيه ووكالئه في استخدام الخدمات اإللكترونية وإجراء املعامالت كما لو كان هو الذي قام بها ،كما ُيقر
بمسؤوليته الكاملة عن اسم املستخدم و الرمز السري ومقتضيات املحافظة على كل ذلك و التزامه بالحماية من
اإلفشاء أو إساءة االستخدام أو القرصنة من قبله أو من قبل أي شخص أو جهة ،كما ُيقر أيضا بمسؤوليته عن
إعطاء أرقام الحسابات املسجلة منه لالشتراك في هذه الخدمة.
ّ
 .1في حال تعليق أو تقييد أو سحب صالحية اي من شخص بإدارة الحساب الجاري لدى أي من فروع املصرف
فإن العميل يقر ويقبل و يتحمل وحده مسئولية القيام الفوري بما يلزم من إجراء لتحديث بيانات الخدمات
االليكترونية و تضمينها مثل ذلك الحظر أو التقييد أو التعليق و ال يكون املصرف مسئوال عن أي ضرر أو خسارة
تترتب بسبب إخالل العميل بحكم هذه املادة.

 .12يقر العميل أن مصرف الراجحي والجهات التابعة له وموظفي املصرف غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار أو
مطالبات مالية أو خالف ذلك ،ناتجة عن استعمال اسم املستخدم أو كلمة املرور أو الرمز السري ،كما يتعهد العميل بإبالغ
املصرف ً
ً
فورا -بموجب كتاب مؤكد -إذا تبين له أن ّأن ّ
معلوما لآلخرين حتى يتمكن املصرف من
أي من ذلك قد أصبح
إجراء الالزم؛ ويكون العميل مسؤوال عن جميع املعامالت والتعليمات الصادرة منه لحين تسلم املصرف اإلشعار الخطي
ومض ي ما ال يتجاوز  24ساعة من حين تسلم اإلشعار الخطي من العميل وذلك ملنح الوقت الالزم لتمكين املصرف التخاذ
اإلجراءات الالزمة إليقاف الخدمة.
 .13يلتزم العميل باملحافظة الكاملة على سرية حساباته ومعلوماته ومعامالته املصرفية والحواالت املالية والبيانات
األخرى ،كما يكون مسؤوال أمام املصرف والغير والسلطات العامة أو إحداها عن أي استعمال غير مرخص أو
مصرح به وجميع النتائج التي قد تترتب على ذلك سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة ،جنائية كانت أو غير ذلك.
 ) ( .14يدرك العميل ويعلم ويقبل بجميع املخاطر املتعلقة بأنظمة الدخول عن بعد ،بما في ذلك مخاطر احتمال
اخترا العمليات السرية للعميل أو حدوث تدخل من طرف آخر أو أي مخاطر أمنية أخرى .كما يقر العميل أن
املصرف غير مسؤول تجاهه أو تجاه الغير عن أي أضرار يمكن أن تلحق به أثناء أو من خالل استخدام الخدمات أو
زعم استخدامها حينما تعزي أسباب هذه األضرار كليا أو جزئيا إلى أي أطراف أخرى أو عوامل خارجة عن سيطرة
املصرف.
 .15ال يقدم املصرف أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بالجودة أو السرعة أو األداء أو الدقة أو ضمانات بخلو البرامج
من األخطاء أو العيوب ،مع التزام املصرف بتعديل ما نتج من ذلك على معامالت العميل املصرفية .ويقر العميل
ويعترف بإخالء مسؤولية املصرف عن أي خسائر أو أضرار تتعلق بذلك ما لم يكن هناك ّ
تعد في ذلك أو تقصير .
 .16ال يتحمل املصرف أي مسؤولية عن أي عطل في البرنامج ألي سبب  /حادث خارج عن إرادته أ و بدون تعد منه أو
تقصير  ،كما ال يتحمل املصرف أي مسؤولية عن أعطال شبكات االتصال أو املعلومات أو الكهرباء أو عن
فيروسات الحاسب اآللي أو أي مشاكل تتعلق بذلك.
 .2/ 1 .17ال يضمن املصرف وصول أو سرعة وصول رقم الدخول املؤقت أو الرسائل القصيرة أو اإلشعارات األخرى
اإللزامية و املؤتمتة و االختيارية سواء داخل أو خارج اململكة طاملا أن ذلك يتوقف على أداء مقدمي خدمة
االتصاالت و ال يد للمصرف فيه.
ّ
 .2يوافق العميل و يقر أنه قد قام بتسجيل رقم جواله لد املصرف بغرض استقبال رمز الدخول املؤقت و
ّ
يخصه حصرا و يستخدمه وهو في حيازته و في
اإلشعارات املالية و الخدمات األخرى و أن رقم الجوال صحيح و
ّ
حرز آمن و يستقبل بواسطته اإلشعارات املذكورة و أنه سيقوم بإخطار املصرف حال تغيير الرقم أو تلف الجهاز
أو فقده و أن املصرف لن يكون مسئوال عن ّ
أي خسارة أو ضرر ناتج عن مخالفة حكم هذا البند أو عن استخدام
الرقم من قبل شخص آخر أو للدخول في حسابات آخرين .
 .18يلتزم العميل بحيازة أجهزة وبرامج حاسب آلي تفي بالحد األدنى من املواصفات التي يحددها املصرف أو تزيد عنها.
ويحق للمصرف أن يقوم من وقت آلخر بتعديل تلك املواصفات .وال يتحمل املصرف أي تكاليف أو أضرار نتيجة عدم مواكبة
العميل للمواصفات و التحديثات الجديدة التي يقدمها املصرف في كل مرة .ويحق للمصرف إجراء التعديالت التي يراها
لتطوير وتحسين تصميم ومحتوى الخدمة دون حاجة إلشعار العميل .وللعميل حق االنسحاب من هذه االتفاقية إذا لم يرض
بتلك التعديالت.
 .19يقر العميل بعدم ملكيته للحقو الفكرية لبرامج وأجهزة وبرمجيات ومستندات خدمات اإلنترنت والخدمات
املصرفية .ويلتزم العميل بعدم السماح ملوظفيه بنسخ أو تعديل البرامج أو خالفه أو املواد األخرى ذات الصلة أو
تحميل أو نقل برامج الخدمات اإللكترونية ،كما يلتزم بتحمل املسؤولية املترتبة على اإلخالل بهذا االلتزام سواء
وقع منه أو من موظفيه ،ويلتزم بتعويض املصرف عن أي أضرار أو خسائر تلحق به بسبب ذلك.
ُ
 .1 .21الخدمات اإللكترونية بموجب هذه االتفاقية مدتها سنة واحدة ميالدية تبدأ من تاريخ القبول وتتجدد تلقائيا
ملدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف اآلخر خطيا برغبته في إنهاء تلك الخدمات قبل شهر واحد من
تاريخ انتهاء مدتها األصلية أو املجددة.
 .2تبقى الخدمات املصرفية غير اإللكترونية و الحقو وااللتزامات التي تحكمها بموجب هذه االتفاقية نافذة و
سارية على الرغم من انتهاء الخدمات اإللكترونية مالم يتم إقفال الحساب أو تجميده وفقا ألحكام هذه االتفاقية
أو ألي سبب آخر.
)  . .21يجوز للمصرف إلغاء الخدمات اإللكترونية املتاحة بموجب هذه االتفاقية ،في أي وقت دون سابق إشعار للعميل
جزئيا ً
كليا أو ً
كما يجوز للمصرف إيقاف الصالحيات املمنوحة للعميل ً
وفقا لتقدير املصرف  ،وذلك إذا لم يلتزم العميل

بأحكام هذه االتفاقية وشروطها أو إذا لم يتمكن املصرف من تقديم تلك الخدمة  -لسبب خارج عن إرادته ،وفي كل حالة
يرد للعميل من األجر ما يقابل املدة املتبقية من مبلغ الرسوم املدفوع.
 .22يحق للمصرف تعليق كافة الخدمات اإللكترونية أو أي جزء منها املقدمة بموجب هذه االتفاقية مؤقتا أو إلى أجل
غير مسمى ،وفقا لتقدير املصرف املطلق ،إن اعتقد املصرف أن هذا التعليق مهم لحماية مصالح املصرف أو العمالء أو ملنع
التالعب أو األمور غير القانونية أو تعطل الخدمات املصرفية أو ألي سبب آخر.
 .23في حال تعليق الخدمات اإلليكترونية أو إلغائها أو انتهائها وفقا ألحكام هذه االتفاقية فإن الخدمات املصرفية غير
االليكترونية و نصوص هذه االتفاقية التي تنطبق عليها تظل على الرغم من ذلك سارية و نافذة ما لم يقرر املصرف وفق
تقديره املطلق خالف ذلك أو يتم تجميد الحساب أو إقفاله او إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب.
 24دون املساس بقوانين ولوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يتنازل العميل ويتعهد برد كافة املبالغ املودعة في
حسابه باالحتيال أو بالخطأ البشري أو الخطأ أو العطل اآللي أو بسبب غير صحيح آخر  ،سواء كان املباشر أو املتسبب في
اإليداع هو العميل أو املصرف أو أي طرف آخر.
 25يأذن العميل للمصرف إذنا ال رجعة فيه أن يسترد وفق تقديره املطلق دون إلزام على املصرف أي مبالغ تقيد بطريقة
غير صحيحة بحساب العميل و أن يخصم ذلك من أي من حسابات العميل دون الحاجة إلى موافقة أي جهة قضائية أو
رقابية  .وفي حال كان رصيد الحساب غير كاف فللمصرف كشف حساب العميل بمبلغ الفر و يحق للمصرف تحميل
تفاصيل العميل على القائمة السوداء حتى استرداد األموال املستحقة.
ّ
 .26يلتزم العميل أثناء استخدامه للشبكة االليكترونية بأنظمة و لوائح استخدام شبكة االنترنت و تجنب أي فعل أو
امتناع من شأنه اإلضرار بأمن املعلومات أو حقو املصرف أو اآلخرين أو مخالفة االنظمة و اللوائح.
 .27يفوض العميل املصرف بإرسال جميع املراسالت واإلشعارات املتعلقة بهذه االتفاقية أو كشوف الحسابات وتأكيدات
العمليات أو التبليغات أو اإلخطارات األخرى عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو رسائل الجوال أو البريد املسجلة لدى
املصرف  ،كما يلتزم العميل بإبالغ املصرف في حال تغير هذا العنوان و ذلك قبل التغيير بسبعة أيام ،وإال فتعد جميع
التبليغات واإلشعارات اإلخطارات قانونية وصحيحة على العنوان املذكور في الطلب.
ُ .28
تعد املستندات وكشوف الحسابات املقدمة للمصرف أو منه للعمليات املنفذة على الحساب عبر هذه االتفاقية هي
املرجع لكال الطرفين ،وعلى العميل مراجعة املصرف في حال وجود اختالف أو خطأ للتأكد من صحة ودقة تلك
البيانات واملعلومات .وفي حال عدم استالم اعتراض من العميل خالل  15يوم من تاريخ توفر املعلومات أو
كشوفات الحسابات ف ُتعتبر سجالت املصرف صحيحة بما ال يقبل الجدل.
 .29أي تأخر أو تراخ من املصرف في ممارسة أي حق أو صالحية له واردة في هذه االتفاقية ال ُيعد تنازال عن هذا الحق
أو الصالحية ومن حق املصرف ممارسته في أي وقت.
 .31للمصرف تعديل األحكام والشروط الواردة في هذه االتفاقية بالحذف أو اإلضافة أو التغيير وإبالغ العميل بالتعديل
أو التعديالت املذكورةُ ،ويعد استمرار العميل في استخدام أي من الخدمات بعد تبليغه موافقة منه على الشروط
الجديدة أو املعدلة
 .31يلتزم العميل بتحديث هويته و بياناته ومعلوماته و  /أو استكمالها بحد أقص ى كل ثالث سنوات أو عند طلب
املصرف ذلك في أي وقت .كما يلتزم العميل كذلك بتجديد هوية املستخدم أو الوكيل أو الوكالة وتقديم ما يثبت
ذلك للمصرف قبل نهاية سريان مفعول أي منها .وسيتم إيقاف كافة الخدمات متى انتهى تاريخ صالحية البيانات
لحين تجديدها أو مدة إخطار التكملة.
 .32يحق للمصرف أن يطلب توثيق معلومات عن الوكالء على الحساب و املستخدمين حسب ما يراه ،وفي الوقت
املناسب ،كما له الحق في إيقاف الخدمة إلى حين توثيق املعلومات أو تقديم املستندات املطلوبة دون أن يتحمل
املصرف أي مسؤولية عن جميع ما يترتب على ذلك.
ُ
 .33تقرأ وتفسر وتطبق هذه االتفاقية وفقا ألنظمة ولوائح اململكة العربية السعودية ،وكل ما لم يرد ذكره هنا يتم
التعامل بشأنه وفقا لألنظمة واللوائح السعودية والتي ال تتعارض أو تنتهك الشريعة اإلسالمية .ويتعين تسوية
النزاعات املتعلقة بهذه الخدمة أمام الجهة القضائية أو شبه القضائية املختصة بمدينة الرياض.
 .34ساعات الوصول للخدمة :يحق للعميل ،مع مراعاة مانع القوة القاهرة و الشروط األخرى املعمول بها في هذه
االتفاقية ،وبوجه عام ،يتاح الوصول للخدمة املصرفية اإللكترونية سبعة أيام في األسبوع و 24ساعة في اليوم،
على الرغم من أن بعض أو كافة الخدمات قد ال تتوفر في بعض األحيان بسبب العطالت أو حاالت طارئة أو
الصيانة املقررة للنظام .وسوف يقوم املصرف في حال التوقف املزمع أو الحاصل لفترات طويلة بنشر إشعار عن

توقف الخدمة على موقع مصرف الراجحي للخدمات املصرفية لألفراد وتطبيق الهاتف الجوال او عبر الرسائل
النصية أو البريد االليكتروني أو القنوات األخرى في أقرب وقت ممكن عمليا.
الراجحي.
شخصيا:
يستطيع العميل زيارتنا في أي فرع من فروعنا املناسبة له.
 .35يوافق العميل على أن هذه االتفاقية وشروط وأحكام اتفاقيات الخدمات الخاصة والقوالب األخرى واملستندات
واملرفقات كلها تمثل االتفا الجامع بين املصرف والعميل املانع لالحتجاج بغيره وإذا كان هناك تضارب أو
تناقض بين هذه االتفاقية و الشروط و املستندات الورقية الخاصة بفتح حساب العميل وتشغيله ،فتعتبر بنود
ُ
هذه االتفاقية و أحكامها مهيمنة و مسيطرة على ما سواها  .وتدرج شروط وأحكام هذه االتفاقية بموجب ذلك
ُ
بشروط وأحكام الحساب الجاري وتعتبر جزءا ال يتجزأ وال ينفصل عنها .ويلتزم العميل بشروط وأحكام أي ترخيص
من تراخيص البرمجيات املمنوحة للعميل باإلضافة إلى التزامه بهذه االتفاقية.
 .36املعايير األمنية :يوافق العميل ،مع تحمله لكافة املخاطر واملصاريف ،على تبني التدابير األمنية في املباني املخصصة
لعمله ،والتي ينصح بها املصرف العميل من وقت آلخر ،دون مسؤولية على املصرف تترتب على أي أفعال أو أوجه
قصور من العميل في هذا الصدد.
 .aالقوى القاهرة :تتوقف هذه الخدمات املقدمة بموجب هذه االتفاقية ويتم تعليقها في حاالت القوى
القاهرة دون أدنى مسؤولية على املصرف.
 .37يقر العميل بأنه في حال وقوع أي ضرر أو خسارة مالية يتكبدها العميل نتيجة ألي فشل في نظام املصرف غير
مستثنى بموجب أحكام هذه االتفاقية أو شروط وأحكام املنتج أو الخدمة ذات الصلة يجوز للمصرف بناءا على
شكوى مكتوبة و مدعومة بالدليل من قبل العميل أن يتحقق من الضرر أو الخسارة ،ومن املمكن أن يقوم
املصرف بتعويض العميل حال ثبوت الخسارة أو الضرر و ثبوت أنهما غير مستثنيين و أنهما ناتجان حصريا من
تعدي املصرف أو تقصيره ويقع عبء اإلثبات على عاتق العميل لتقديم ما يكفي من األدلة إلثبات كل ذلك.
 .38يلتزم العميل بمسؤوليته الكاملة عن أي مشفر ذكي  / Soft Tokenأو جهاز تشفير  Hard Tokenأو أرقام الجواالت
أو الشرائح املقدمة للمصرف عبر القنوات املتاحة .وسيقوم املصرف بإرسال املعلومات املالية الحساسة واملعلومات
غير املالية وكلمات املرور ألرقام هذه الجواالت ويتعين على العميل اتخاذ أساليب العناية الالزمة للحفاظ على سرية
املعلومات وبالتالي إرسال وحفظ الجواالت واألجهزة واألرقام و الشرائح بشكل آمن.
تفعيل وتعطيل الحسابات:
للمصرف إنشاء تسجيل الدخول إلى أي من الخدمات بموجب هذه االتفاقية عند استالم كافة االتفاقيات
واملستندات موقعة من العميل سواء تم التوقيع و االستالم حضوريا أو عبر الوسائط االليكترونية  .ويتم تعطيل
الخدمة ّ
كليا حال انتهاء هويته  .ويتعهد العميل ،بموجب ذلك ،بالحفاظ على تحديث وضعه القانوني ويتحمل
مسؤولية عجزه عن االلتزام بمواعيد التجديد املحددة.
 .39تنحظر تلقائيا و تلتغي إمكانية وصول العميل للخدمات املصرفية عبر اإلنترنت في حال عدم استخدام العميل
للخدمة ملدة ستة أشهر متتالية .ويتعين إعادة تنشيط  /فك حظر إمكانية الوصول للخدمات املصرفية عبر
اإلنترنت بموجب توجيه مكتوب لفك الحظر ّ
ّ
الخاصة وفقا
مقدم أو مدخل من قبل العميل مطبوع على أوراقه
لألصول وموقع عليه من قبله أو مستوف ملتطلبات التوقيع االليكتروني  .و تنحظر تلقائيا و تلتغي إمكانية وصول
املستخدم للخدمات املصرفية عبر اإلنترنت في حال إدخاله لكلمة مرور غير صحيحة ثالث مرات أثناء محاولة
الدخول .ويتعين على املستخدم في مثل هذه الحالة أن يحصل على تعميد بإعادة تمكينه من الوصول مرة أخرى.
ويتعين على املصرف أن يطلب من العميل تأكيد موافقته على حظر الخدمات عبر اإلنترنت إذا تقدم العميل
بطلب ملنع الوصول للخدمات عبر اإلنترنت .ويعلن العميل بموجب ذلك مسؤوليته وحده عن جميع العواقب
املترتبة على الحظر الذاتي ويعفي املصرف من أي التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك.
 .1 .41يدرك العميل و يقر أن الخدمات املصرفية غير اإللكترونية شاملة دون حصر إدارة الحسابات بفروع مصرف
الراجحي ،ال يمكن حصول العميل عليها إال بزيارة الفرع الخاص بالحساب فقط.
 .2لن يؤثر تعطل أو حظر الخدمات اإللكترونية الواردة في الفقرات أعاله على استمرار الخدمات غير اإللكترونية أو
نفاذ شروط وأحكام هذه االتفاقية السارية على هذه الخدمات غير اإللكترونية.
 .41دفتر الشيكات
 .1يدرك العميل و يقر أن املصرف ال يقبل سوى الشيكات املكتوبة على نموذج الشيك املمغنط املأخوذ من دفتر
ّ
املسلم للعميل و ّ
مسجل بالترقيم االليكتروني على حساب العميل.
الشيكات ساري املفعول املعتمد من املصرف

 .aيجب على العميل قبل املوافقة على استالم دفتر الشيكات ،التحقق من أن دفتر الشيكات يخص
حسابه لدى الفرع الذي يتعامل معه وأنه يحمل البيانات الصحيحة وجميع صفحاته كاملة .و يجب
على العميل أن يمتنع عن االستالم إذا وجد أن دفتر الشيكات ال ينتمي إليه أو أنه يحمل معلومات غير
صحيحة أو هناك صفحة من الدفتر مفقودة.
ّ
 .bيجب على العميل توخي الحرص و كتابة بيانات الشيك بطريقة تحميه من التعديل أو التزوير الالحق  ،و
لن يقبل املصرف ّ
أي تعديل يظهر في بيانات شيك ما لم يكن التعديل موقعا عليه في مكانه على وجه
الشيك.
 .cيتعين على العميل إبالغ املصرف فورا عند فقد أو سرقة دفتر الشيكات أو عند االشتباه بوجود شيك
زائف.
 .dيتعين على العميل  /محرر الشيك أن يكتب تاريخ اإلصدار الحقيقي للشيك و يدرك العميل و يقر أن
املصرف سيدفع مقابل الشيك املقدم له يوم تقديمه سواء كان الشيك يحمل تاريخ إصدار آجل أو
حال.
 .eال يكون املصرف وفقا لتقديره املطلق ملتزما بصرف أو إيداع أو قبول الشيكات املقدمة إليه من قبل
املستفيد بعد مرور سبعة أشهر من تاريخ اإلصدار ومع ذلك ،فال يضمن املصرف ملحرر الشيك بأن هذا
الشيك لن يتم صرفه أو قبول تحصيله.
 .fفي حال رغبة العميل في إيقاف شيك معين ،يتعين عليه مخاطبة املصرف خطيا وفقا إلجراءات
املصرف .ولن يقوم املصرف بوقف شيك مغطى ببطاقة ضمان الشيكات أو الشيك الذي قام املصرف
بدفعه أو صرفه .ويعي العميل أن وقف دفع الشيك يشكل جريمة جنائية بموجب املادة  118من نظام
األورا التجارية و يقر العميل بأن الوقف من جانب العميل يعطي الحق للمصرف وفق تقديره املطلق
في وقف الدفع فورا سواء كان وقف الدفع له مبرر أم ال ،ويتحمل العميل مسؤولية ذلك وحده ويعفي
املصرف من أي مسئولية أو التزامات مهما كان نوعها.
 .gيقر العميل ويعي أن التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي هي جزء ال يتجزأ وال
ينفصل عن هذه االتفاقية وأن املصرف لن يستجيب ألي أمر بوقف الشيك إذا كان مثل ذلك الوقف
قد يعتبر خرقا للتعليمات النافذة.
 .42األمر املستديم :يقر العميل بأن األمر املستديم يفوض املصرف خصم مبلغ (مبالغ) من حساب العميل بصفة
مستمرة وللمدة املحددة في التعليمات أو االلتزام حتى تلقي املصرف طلب إلغاء من العميل أو من املستفيد  .ويقر
العميل بأنه ال يمكنه إلغاء أمر دائم إذا كان األمر ينطوي على التزام بالدفع على العميل لصالح مصرف الراجحي
أو طرف آخر إال في حال حصول العميل على مخالصة من املصرف أو الطرف اآلخر بهذا الشأن .ويضمن العميل
صحة جميع املعلومات في التعليمات أو االلتزامات ويقر بأن مصرف الراجحي غير مسؤول في حال عدم دقة هذه
املعلومات أو في حال إلغاء العميل لألمر املستديم دون مبرر أو في حال عدم كفاية املبالغ في حسابه في تاريخ
الخصم أو عند التعليق في حاالت الطوارئ أو األخطاء في أنظمة االتصاالت أو في حال عدم القدرة على الوصول
للمستفيد بسبب عدم صحة املعلومات أو رفض استالم املبلغ أو ألي سبب آخر ال يكون املصرف مسؤوال عنه.
 .43دفع الفواتير واملدفوعات الحكومية :ال يكون املصرف مسؤوال بأي شكل من األشكال عن مدى تسليم أو جودة أو
مدى مالئمة الخدمة أو غيرها من الجوانب املتعلقة بالخدمة التي يدفع العميل مقابلها.
 .aتخضع خدمة دفع الفواتير التي يقدمها املصرف لشروط وأحكام اتفاقية برنامج سداد أو غيره من برامج
السداد املعتمدة من مؤسسة النقد ويقر العميل بموجب ذلك بأن اتفاقية برنامج سداد أو غيره من
برامج تشكل جزءا ال يتجزأ وال ينفصل عن هذه االتفاقية بغض النظر عن عدم توقيع العميل عليها.
 .bيمكن للعميل أن يتقدم بشكوى إلى املصرف في حال تسديد فاتورة أو إجراء معاملة دفع حكومية أو
غيرها عبر املباشر وعدم استالم الجهة املستفيدة ملبلغ الفاتورة ألي سبب من األسباب.
 .cيقر العميل بأن السجالت املصرفية املتعلقة بدفع الفواتير و /أو املدفوعات الحكومية بغض النظر عن
كيفية تسجيلها و الوسائط املسجلة عليها تكون ملزمة لألطراف حتى يثبت العميل العكس وتسود و
تهيمن في حال نشوب أي تعارض مع مصادر أخرى.
 .dيقر العميل بأن املصرف غير ملزم بتعويضه عن األضرار أو الخسائر الناجمة عن العوامل التي ليست
ضمن سيطرة املصرف أو التي ال يكون املصرف مسؤوال عنها.
 .44أمان الراجحي :
1ال يحق للعميل مشاركة أمان الراجحي مع أي شخص أو نسخها أو التعديل عليها أو ربطها مع أي عميل آخر ،وعند رغبة
العميل بالقيام بأي من ما سبق ،يجب عليه مراجعة املصرف .
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مصرف الراجحي سيقوم بخصم مبلغ  20ريال سعودي ،وذلك ملرة واحدة فقط مدى الحياة رسوم خدمة ال يمكن
استرجاعها ولن يتم خصم املبلغ مرة أخرى حتى بعد تغيير الهاتف الجوال.
يجب على العميل مراجعة املصرف عند فقدان أمان الراجحي أو عند االشتباه في العبث بها من قبل شخص آخر.
يجب على العميل االحتفاظ بالرمز السري لبرنامج أمان الراجحي وعدم مشاركته مع أي شخص كان ،كما يجب
ً
على العميل تغيير الرمز السري في أسرع وقت في حالة االشتباه بأن شخصا ما قد تعرف على الرمز السري وقد
يستخدمه للدخول على الحسابات والقيام بعمليات مالية .
يجب على العميل حماية أمان الراجحي ووضعه في مكان آمن؛ ألنه قد يتمكن أي شخص من الدخول على
الحسابات والقيام بعمليات مالية قد تؤدي إلى خسائر.
يتعهد مصرف الراجحي بتنفيذ العمليات املالية كالتحويل وسداد الفواتير ،والتي تتم عبر الخدمات االلكترونية،
وذلك بعد إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور وكلمة السر املؤقتة املصدرة من أمان الراجحي بشكل صحيح ،ال
تقع أي مسؤولية على املصرف في حال تم الدخول بشكل صحيح من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب
وذلك عبر التقصير في الحفاظ على اسم املستخدم وكلمة السر وأمان الراجحي ،يجب على العميل إدراك مدى
خطورة مشاركة معلوماته السرية وحساسية مشاركة أمان الراجحي مع أي شخص آخر .
ً
يكون العميل مسؤوال مسؤولية كاملة عن عمليات تفعيل للمستفيدين والتي تتم باستخدام أمان الراجحي
باإلضافة ملا يترتب على ذلك من إجراء عمليات مالية للمستفيدين الذين تم تفعيلهم
إن أمان الراجحي و جميع األدوات املتعلقة بها من برامج هي ملك للمصرف وعليه فال يجوز نسخها أو العبث بها أو
نقلها إلى شخص غير مفوض من قبل املصرف.
إن املصرف يحتفظ بكامل الحقو السترداد أمان الراجحي في أي وقت و ال يتطلب ذلك أي إشعار مسبق من قبل
املصرف ،كما أن للمصرف كذلك كامل الحق في إيقاف الخدمة في أي وقت متى ارتأى املصرف إن في ذلك حماية
للعميل أو املصرف.

.a
 .45الحواالت:
.1يلتزم العميل بتعبئة أو تملية املعلومات الشخصية واملصرفية للمستفيدين بدقة ويقر ويعلن بأن مصرف الراجحي غير
مسؤول عن أي خسائر أو أضرار أو التزام من أي نوع تنشأ نتيجة خر شرط هذه الفقرة أو نتيجة رفض املستفيد أو بنك
املستفيد قبول الحوالة أو حجز الحوالة من قبل األوفاك أو أي سلطة أخرى في أي بلد
.2يقررر العميررل بررأن أي تعررديل أو إلغرراء أو سررحب ينفررذه املصرررف بنرراءا علررى طلررب العميررل بشررأن تحويررل سررلف تنفيررذه اسررتنادا
على تعليمات سابقة من العميل ال يضمن إعادة األموال أو إعادة توجيره األمروال املعنيرة وأن مصررف الراجحري غيرر مسرؤول فري
مثرل هرذه األحروال ،كمرا لرن يكرون املصررف مسرؤوال عررن أي خسرائر ترنجم عرن أي تصررف أو إهمرال مرن قبرل البنرك املراسررل أو
بنررك املس ررتفيد أو املسررتفيد أو ط رررف آخررر أو بس رربب تخل ررل العطررالت األس رربوعية أو الرسررمية أو االخ ررتالف فرري العمل ررة أو الق رروى
القاهرة أو وضع أي من طرفي التحويل على قوائم املنع أو املراقبة أو ّ
التعرض السياي ي الصادرة من أي سلطة في أي دولة .

 .46إقرار و تعهد العميل
 .aيقر العميل ويعلن مسؤوليته والتزامه عن األموال املتداولة أو املودعة في حسابه ويتعهد بإخبار
السلطات املختصة بأي أموال مشبوهة أو مجهولة املاهية سواء تم تحويل هذه األموال بعلمه أو
التخلص منها من خالله أو من خالل اآلخرين ويضمن للمصرف بأن هذه األموال املذكورة هي نتاج
عمليات مشروعة وموجهة ألغراض مشروعة وال تنطوي علي أعمال مزيفة أو غسيل أموال أو تمويل
ألنشطة إرهابية ،كما يعترف ويعلن بأنه ال يستحق استرداد األموال أو التعويض عنها وذلك فيما يخص
األموال املقرر عدم شرعيتها سواء لألسباب املذكورة أو ألي أسباب أخرى.
 .bيتع هد العميل بتحديث وتكملة بيانات الحسابات كل ثالثة سنوات بحد أقص ى أو عندما يطلب املصرف
منه ذلك وإخبار املصرف خطيا بأي تغيير في عنوانه وفقا ألحكام هذه االتفاقية ويتعهد بتجديد
مستندات الشركة ومستنداته الشخصية القانونية وتلك املستندات الخاصة باملستخدم وتقديم
املستندات املجددة للمصرف قبل تاريخ انتهائها ،كما يقر بأن املصرف له حق التصرف املطلق في تعليق
الخدمات والحسابات في حال عدم االمتثال بشروط هذه الفقرة.

ّ
 .cيتعهد العميل ويعلن أنه و من يتعامل معهم غير محظورين من قبل أي سلطة في أي بلد من إجراء
الحواالت املالية أو استالمها و أن كافة بياناته صحيحة وموثوقة وأنه يعي شروط وأحكام اتفاقية هذه
الخدمات.
 .dيوافق العميل على تزويد املصرف بأي معلومات أو بيانات يطلبها املصرف منه إلنشاء او إدارة الخدمات
أو استمرارها و يأذن للمصرف إذنا ال رجعة عنه بالحصول على أي معلومات مطلوبة تتعلق بالعميل أو
الخدمات املذكورة أو أي خدمات أخرى أو حسابات خاصة بالعميل لدى أي مصرف من سمة أو غيرها
من مصادر املعلومات االئتمانية املعتمدة ويقر بأن املصرف قد يقوم بالكشف عن املعلومات املتعلقة
بالعميل وحساباته لسمة أو أي هيئة أخرى معتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
 .eيقر العميل بقراءته واطالعه على شروط وأحكام هذه االتفاقية و إدراكه ملعانيها و التزامه بها.
 .fالقانون واجب التطبيق :تنطبق األنظمة و اللوائح السعودية في حال وجود أي نزاع ينشب عن تطبيق
أو تفسير شروط و أحكام هذه االتفاقية بما ال يتعارض و أحكام الشريعة اإلسالمية و تختص بنظر
النزاع الجهة القضائية أو شبه القضائية املختصة في الرياض ،باململكة العربية السعودية.
 .47إقفال الحساب :
للمصرف و فق تقديره إقفال حساب العميل في الحاالت اآلتية:
 .aإذا فتح الحساب بال إيداع و لم تودع فيه أي مبالغ خالل تسعين يوما من تاريخ فتحه باستثناء
حسابات الجهات الحكومية فتعامل وفق شروط موافقة وزارة املالية على فتحها أيا كانت هذه
الشروط.
ّ
 .bإذا فتح الحساب بإيداع ثم تناقص رصيده إلى الصفر و استمر دون رصيد أو تعامل ملدة أربع سنوات و
ال توجد التزامات على الح ساب لصالح املصرف أو الغير  ،و ذلك بعد إشعار العميل قبل شهر من
اإلقفال و إشعاره عند حدوثه و توثيق اإلشعارات و حفظها في ملف العميل.
 .cفي حال ّ
تعرض الحساب بعد فتحه ملشاكل التحقق من العالقة البنكية و تعذر حل اإلشكال أو استخدم
لغير الغرض املفتوح من أجله و يعاد املال أو الرصيد إلى مصدره ما لم توجد شبهة مخالفة تعامالت
العميل لألنظمة و اللوائح و التعليمات فيتم حينها اتخاذ اإلجراء الالزم وفقا للقواعد و اإلجراءات املرعية
.
 .dعند رغبة العميل بناءا على طلبه املكتوب بقفل حسابه و إعادة الشيكات و بطاقة الصراف اآللي و
بطاقة الحساب و أي منتجات مستردة و يقوم املصرف عند ذلك بإتالف الشيكات و البطاقات أمام
العميل و يسلمه كامل املبلغ املوجود في حسابه .و للمصرف رفض طلب القفل في حال ارتباط الحساب
بالتزامات لصالح املصرف أو الغير نشأت على قوة الحساب و وجوده.
 .48اتصل بنا
يتعهد العميل ويقر بأنه في حال حدوث ما حال يمكن أن يؤثر على العميل أو وضع الحساب القانوني فيتعين
على العميل إبالغ املصرف فورا عبر مركز االتصال .وال يتعين على العميل اإلفصاح عن رقمه السري أو الرمز
السري لجهاز التشفير  Tokenأو رقم بطاقة االئتمان أو رقم التعريف الشخص ي عبر هذه الخدمة أو ألي من موظفي
املصرف .ويسعى املصرف إلى معالجة اإلخطار املقدم بالطر الرسمية له وإخبار العميل بقراره املتعلق بذلك.
يمكن للعميل التواصل مع املصرف بالطر التالية ،ما لم ينص على خالف ذلك في هذه االتفاقية:
الهاتف:
بإمكانك اإلتصال باملصرف عن طريق أي من األرقام املوجودة تحت خيار "إتصل بنا" أو املساعدة واملوجود في
موقع املباشر عبر اإلنترنت والتطبيق الخاص باألجهزة الذكية
البريد اإللكتروني:
أرسل لنا رسالة بريد إلكتروني بالضغط على رابط "اتصل بنا" أو خيار املساعدة املوجود في موقع املباشر عبر اإلنترنت
والتطبيق الخاص باألجهزة الذكية

 .1 .49تسري شروط وأحكام هذه االتفاقية إضافة إلى ما ذكر فيها صراحة على جميع املعامالت التي يجريها العميل
على الشبكة االليكترونية  ،والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر:
 )1بطاقة املرابحة
 )2خدمات وطني

 )3عقود املرابحة و التأجير التمويلي التي يتم طلبها من العميل عبر الشبكة االليكترونية..
 )4معامالت البيع اآلجل ألتي يطلبها العميل أو تنفذ بناءا على طلبه عبر الشبكة االليكترونية.
ّ
التسو االليكتروني.
 )5معامالت
 )6كل معاملة يطلبها العميل عبر الشبكة االليكترونية أو تنفذ بناءا على طلبه عبرها.
(  )50ألغراض هذه االتفاقية يقر الطرفان أن الرسائل و املوافقات و اإلقرارات و املواد و األورا و املحتويات االليكترونية
املتداولة بينهما تكون لها ذات حجية املستندات الورقية في اإلثبات.
(
 . 51يقر ويعلن العميل أنه قرأ واستوعب ووافق على شروط وأحكام اتفاقيات جميع املعامالت التي يطلبها أو يطلب
تنفيذها عبر الشبكة االليكترونية و أرتض ى تطبيق هذه االتفاقية عليها و وقع على هذه االتفاقية إقرارا منه بكل ذلك .
ّ .52تمت صياغة هذه االتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية ُ
وحررت في نسختين طبق األصل وقع كل طرف من
األطراف عليها  ،وتعتبر كل نسخة من هاتين النسختين أصلية وقد حصل كل طرف من الطرفين على نسخة منهما
للعمل بموجبها.
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