اتفاقية بطاقات رواتب
PAYROLL CARDS
AGREEMENT

مجاز بتوجيه الهيئة الشرعية رقم 19135

800 122 8888

alrajhibank.com.sa

Praise be to Allah alone and peace and blessings be upon our
Prophet Muhammad, his family and companions:
On this day

H,

، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه،الحمــد هلل وحــده
:أمــا بعــد

G

in the city of ..................................................................

فقد تم تحرير هذه االتفاقية
م

في يوم

................................................. بمدينة
This agreement has been made between the following Parties:

:بين كل من

1- Name of the company : ................................................................

.....................................................................................  اسم الشركة.١

2- MOL ID : …………...................................................................……..

........................................................  رقم المنشاة في مكتب العمل.2

National address:

:العنوان الوطني

Building Number

رقم المبنى

Street Name

اسم الشارع

Neighborhood
City
Zip code
Additional Number

الحي
المدينة
الرمز البريدي
الرقم اإلضافي

Tel: .......................................................................................................

.............................................................................................. هاتف رقم

Email: ..................................................................................................

................................................................................... البريد اإللكتروني

Represented by the signing authority:

:ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية المكرم

Mr. .......................................................................................................

.................................................................................................. األستاذ

in his capacity as ...............................................................................

.................................................................................................. بصفته

hereinafter referred to as the «1st Party».
Name of financial institution: Al Rajhi Banking & Investment
Corp.
Entity type: Bank \ Financial Institution, Saudi Joint Stock Corp.
With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00 , C.R. NO: 1010000096
POBox: 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 2116000
National Address: Al Rajhi Banking & Investment Corp. 8467
King Fahd Road - Al Muruj Dist, Unit No (1) Riyadh 12263 – 2743
Web: www.alrajhibank.com.sa
SAMA Lic No: 1420 It is controlled and supervised by SAMA
represented by the signing authority:
Mr. .......................................................................................................
in his capacity as ...............................................................................
hereinafter referred to as the «2nd Party».

.ويشار إليه في هذه االتفاقية بالطرف األول
، شركة الراجحي المصرفية لألستثمار:اسم المؤسسة المالية
 مؤسسة مالية شركة سعودية مساهمة/  مصرف:نوع الكيان
1010000096 : رقم السجل التجاري،25,000,000,000.00 :برأس مال
، المملكة العربية السعودية11411  الرياض28:صندوق بريد
،+966 11 2116000 :هاتف
 طريق8467 ، شركة الراجحي المصرفية لالستثمار:العنوان الوطني
،2743 – 12263 ، الرياض،)1(  وحدة رقم،حي المروج-الملك فهد
،www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
 وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة،1420 :مرخص لها برقم الترخيص
.النقد العربي السعودي
:ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية المكرم
.................................................................................................. األستاذ
................................................................................................. :بصفته
.ويشار إليه في هذه االتفاقية بالطرف الثاني

تمهيد
يرغــب الطــرف األول مــن الطــرف الثانــي تقديــم خدمــة مصرفيــة تتمثــل
فــي صــرف الرواتــب الدوريــة لموظفيــه ،مــن خــال إصــدار بطاقــات صــراف
للرواتــب مرتبطــة بحســاب الطــرف االول  .ممــا يتيــح للطــرف األول تغذيتهــا
بمبلــغ الراتــب المحــدد لــكل بطاقــة  ،والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل
موظفــي الطــرف االول عــن طريــق اجهــزة الصــراف االلــي ونقــاط البيــع
التابعــة لشــبكة مــدى لــدى البنــوك المحليــة فــي المملكــة  .وعليــه فقــد
اتفــق الطرفــان ،وعليــه فقــد اتفــق الطرفــان – وهمــا بأهليتهمــا المعتبــرة
ً
شــرعا – علــى مــا يأتــي:
ً
المادة األولى :يعد التمهيد وما سبقه جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

Preamble:
The First party desires from the second party to arrange periodic salary disbursement to his employees through issuing
payroll cards linked to his current account, in order to enable
the first party to feed specific salary amount to each card to be
used by first party’s card holder through ATMs or POS in local
banks- MADA. Therefore, both parties, in their full legal capacity, have agreed on. Both Parties, in their full legal capacities,
agreed on the following terms:
Article 1: The above preamble shall be an integral part of this
agreement.
Article 2 - Definitions:

المادة الثانية  -تعريفات:
nd

 .1بطاقــة الرواتب/البطاقة/البطاقــات :بطاقة/بطاقــات الصــراف اآللــي
التــي يتــم إصدارهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة
 .2المستفيدون :موظفو الطرف األول الذين تصدر لهم البطاقات
المادة الثالثة – التزامات الطرف االول :

1- Payroll Cards/Card/cards: Are the ATM cards issued by the 2
Party according to this agreement

2- Beneficiaries: Are the employees of the 1st Party to whom
these cards shall be issued
Article 3 – Obligations of fist party:

.1

يلتــزم الطــرف االول بتغذيــة بطاقــات الرواتــب للمســتفيدين
بشــكل دوري وذلــك بواســطة رفــع الملــف االلكترونــي للرواتــب
ً
مــن خــال الموقــع االلكترونــي .علمــا بــأن ملــف الرواتــب يشــمل
ارقــام بطاقــات الرواتــب والمســتحقات وذلــك بحســب مواصفــات
ملــف حمايــة االجــور المتفــق عليــه  ,ليتــم علــى اساســه تحويــل
ً
المبالــغ آليــا إلــى البطاقــات .

The first party deposits to the Employees’ payroll cards
in periodical basis by uploading an electronic payroll
file through the Corporate electronic channel. The file
consists of the payroll cards numbers and payment details; complying to the Wages Protection System File
format agreed on, where payments are executed to the
payroll cards accordingly.

1-

.2

تحمــل الطــرف االول المســؤولية كاملــة عــن صحــة وســامة
جميــع المعلومــات والبيانــات المقدمــة منــه لالســتفادة مــن هــذه
الخدمــة وتنفيــذ هــذه االتفاقيــة.

The first party shall be responsible for the validity and
accuracy of the provided data through the electronic
channel for using the service.

2-

.3

يلتــزم الطــرف االول بمســؤوليته عن اســتخدام الموقــع اإللكتروني
لغــرض إصــدار بطاقــات الرواتــب الجديــدة أو إعــادة إصدارهــا.

The first party shall be responsible to use the Corporate
electronic channel for issuing new cards or reissuing cards.

3-

.4

يقــر الطــرف االول بعلمــه عــن أهميــة توجيــه منســوبيه مــن
حاملــي البطاقــات لزيــارة فــروع تحويــل الراجحــي لألغــراض التاليــة:

The first party undertakes the importance of Guiding
their Corporate employees, in terms of:

4-

Payroll card holders, to personally visit the AL RAJHI
TAHWEEL centers for cards activation

•

Completion of KYC check

•

update ID expiry by Visiting the tahweel or use the electronic channel which is available

•

While the Payroll Card agreement sign off, the first
party shall designate two of their staff responsible for
receiving the payroll cards and their corresponding pin
codes in order to deliver them to the concerned staff.
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 لتفعيل البطاقات المستلمة التأكيد بإتباع سياسة «أعرف عميلك» لتحديــث بيانــات الهويــة فــي حــال انتهائهــا أو مــن خــال قنــواتا لمتا حــة
.5

يلتــزم الطــرف األول بتحديــد شــخصين مــن منســوبيه الســتالم
بطاقــات الرواتــب واالرقــام الســرية وتوزيعهمــا وقــت توقيــع
االتفاقيــة مــع الطــرف الثانــي.

.6

.7

التــزم الطــرف االول بإيــداع مــا يكفــي لتغطيــة مجمــوع
المســتحقات الدوريــة للمســتفيدين باإلضافــة لرســوم الخدمــة
المتفــق عليهــا فــي حســابه الجــاري الخــاص لهــذا الغــرض لــدى
الطــرف الثانــي ،وذلــك خــال مــدة أقصاهــا قبــل يــوم عمــل مــن
تاريــخ االســتحقاق.

The first party shall maintain sufficient Balance in their
current account with the second party for effecting payment of the total salaries in addition to the agreed fees,
one business day prior to the disbursement date.
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وافــق الطــرف االول بعــدم احقيتــه اســترداد المبالــغ الماليــة التــي
تــم تغذيــة البطاقــة بهــا وان حامــل البطاقــة هــو المســتفيد
الوحيــد الســتردادها.

The first party agrees that they are not entitled to reversing any disbursed amount at the payroll card, which
makes the card holder the only beneficiary.

7-

.8

يقــر الطــرف االول بمعرفتــه عــن امكانيــة اســتخدام بطاقــات
الرواتــب مــن قبــل المســتفيدين مــن خــال اجهــزة الصــراف األلــي
ونقــاط البيــع لجميــع البنــوك – شــبكة مــدى .

.9

التــزم الطــرف االول بتوفيــر أجهــزة الحاســب االلــي (المتوافقــة
مــع مــا يتطلبــه الموقــع اإللكترونــي للخدمــة) والكــوادر البشــرية
المتخصصــة التــي تقــوم بتشــغيل برنامــج نظــام الرواتــب الخــاص
ً
بصــرف المســتحقات اليــا عــن طريــق الموقــع االلكترونــي .كمــا
يلتــزم الطــرف األول بتزويــد الطــرف الثانــي بمعلومــات وبيانــات
كافيــة ووافيــه – حســبما يطلبــه منــه الطرف الثاني فــي االتفاقية –
عــن الموظــف المســؤول عــن الدخــول لموقــع المصــرف االلكترونــي
والمنــاط لــه دور ادخــال البيانــات واالستفســارات الخاصــة بخدمــة
بطاقــات الرواتــب ،بحيــث يعتبــر كضابــط اتصــال بيــن الطرفيــن.

.10

يقــر الطــرف االول بمســؤولية المســتخدم الرئيســي المخــول مــن
ممثــل الشــخصية االعتباريــة لتســجيل المســتخدمين الفرعييــن
ً
ومنــح الصالحيــات الالزمــة حســبما يــراه مناســبا دون ان يتحمــل
الطــرف الثانــي أي مســؤولية عــن هــذا التســجيل .

The first party acknowledges the ability of their payroll
card holders to use their cards at ARB ATMs unlimitedly, other bank’s ATMs and POS– MADA
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The first party is wholly responsible for providing the
required infrastructure to their designated User for
uploading required data electronically into Corporate
Electronic Channel. Moreover, the first party shall provide complete information ,as required by the second
party in the agreement, of the appointed employee using the access and shall be treated as The point of contact.
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The first party acknowledges the complete responsibility of the corporate’s main administrator in undertaking the sub-users creation and granting their authority
without any risk or responsibility on the part of Second
Party.

10-

.11

يقــر الطــرف األول بمســؤوليته التامــة عــن أي تغييــر أو تعديــل
للصالحيــات أو تفعيــل الرقــم الســري لمشــفر األرقــام الســرية
لمســتخدم نظــام الرواتــب عــن طريــق المســتخدم الرئيســي مــن
خــال الموقــع اإللكترونــي.

The first party undertakes the responsibility of authority changes, modifications or access passwords activation of Corporate Electronic Channel sub-users through
the Company Administrator.
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.12

يقــر الطــرف األول بتحملــه المســؤولية كاملــة عــن جميــع االعمــال
التــي يقــوم فيهــا مســتخدمي النظــام كمــا لــو أنــه هــو الــذي
قــام بهــا ،وعلــى الطــرف االول تعديــل صالحيــات واختصاصــات
الموظفيــن المســؤولين عــن اســتخدام خدمــة الرواتــب بواســطه
ً
الموقــع االلكترونــي اليــا عــن طريــق المســتخدم الرئيســي.

The first party undertakes the responsibility of all
actions committed by the their system users. Any
modifications in privileges and authority in the
Corporate electronic channel are by Company’s administrator.
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.13

ّ
أقــر الطــرف األول باطالعــه ومعرفتــه التامــة المنافيــة للجهالــة
بمخاطــر كل صالحيــة مــن الصالحيــات التــي طلــب إتاحتهــا
لمســتخدمي النظــام عبــر هــذه الخدمــة مــن استفســار وتحويــل
وغيرهــا و جميــع مــا يمكــن تنفيــذه عــن طريقــه أو عــن طريــق
وكيلــه ) أو مــن يفوضــه الوكيــل )
ً
التــزم الطــرف األول بإبــاغ الطــرف الثاني فــورا – بموجب كتاب مؤكد
أو إيميــل ecorporate@alrajhibank.com.sa :أو التواصــل مــع
الرقــم المجانــي للخدمــة اإللكترونيــة رقــم – 8001228888 :إذا تبين
ً
لــه بــأن الرقــم الســري للمســتخدم الرئيســي قــد أصبــح معلومــا
لألخريــن ،وذلــك حتــى يتســنى للطــرف الثانــي تغييــر الرقــم الســري
وإعــادة إرســاله للمســتخدم الرئيســي خــال  24ســاعة.

The first party undertakes the risks and the implications of all authorities granted and enabled for all the
system’s users.
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The first party shall immediately report to the
@Second party, by a letter, email (to: ecorporate
alrajhibank.com.sa)or by contacting the toll free
number8001228888 when the access of Company
Administrator is breached or hacked or for any suspicion notice, in order to allow the second party to
change and reset the password again to the Company administrator within 24 hours.
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.14

The first party undertakes the responsibility of their
Company’s administrator to change the passwords of
the sub-users in case of any suspicious act or request,
without any obligations on the second party.
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.15

أقــر الطــرف األول بمســؤولية المســتخدم الرئيســي لديــه بتغييــر
األرقــام الســرية للمســتخدمين الفرعييــن للخدمــة فــي حــال ورود
أي طلــب منهــم بذلــك أو فــي حــال وجــود أي اشــتباه  ،دون أي
مســؤولية علــى الطــرف الثانــي.

.16

أقــر الطــرف األول بــأن الطــرف الثانــي والجهــات التابعــة لــه
وموظفيــه غيــر مســؤولين عــن أي خســائر او أضــرار أو مطالبــة
ماليــة أو خالفهــا والتــي قــد تنتــج عــن اســتخدام الرقــم الســري
الخــاص بالموقــع اإللكترونــي لمنســوبي الطــرف االول.

The first party undertakes that the second party, affiliates and employees are not liable or responsible
for any financial claims, losses, damages caused by
any misuse of the first party’s users due to password
exposure.

.17

يلتــزم الطــرف االول بإفــادة واطــاع حاملــي بطاقــات الرواتــب
مــن منســوبيه علــى الشــروط واالحــكام المتعلقــة بمدفوعــات
بطاقــات المســبقة الدفــع والطــرق المتبعــة إلقفــال البطاقــة،
باإلضافــة لضــرورة التوقيــع عليهــا عنــد زيــارة الفــرع .

The first party undertakes to inform the card holders
about the rules and regulations of the cards and the
appropriate methods to closing the card in addition to
the need to sign on the form at the branch.
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.19

التــزم الطــرف األول بتحديــث بيانــات حســاباته لــدى الطــرف الثانــي
كل مــا دعــت لذلــك الضــرورة ووجــد أي تحديــث للســجالت بشــكل
عــام وبحــد أقصــى كل ســنتين ،ومــن المعلــوم لــدى الطــرف األول
أن إخاللــه بهــذا االلتــزام يعنــي تجميــد حســاباته ومــا قــد يترتــب
بعــد ذلــك مــن عــدم التمكــن مــن تنفيــذ بنــود هــذه االتفاقيــة
حتــى قيامــه بالتحديــث .وقــد أقــر الطــرف األول بــأن الطــرف الثانــي
يعــد خالــي المســؤولية عــن كل مــا يترتــب علــى إخــال الطــرف االول
بذلــك.

The first party shall update their account status with
the second party whenever is required or due any
changes committed and maximum by every two years.
The first party undertakes that not complying to this exercise would cause account freezing and consequently
inability to execute the terms of this agreement; until
updated. The First Party undertakes that the Second
Party shall not be liable for any consequences for the
account freezing.

18-

ً
يعتبــر توقيــع الطــرف األول لهــذه االتفاقيــة إقــرارا منــه بمراجعــة
بنــود هــذا االتفــاق مــن قبــل المدقــق الداخلــي او المستشــار
القانونــي لديــه.

This agreement being signed off by the first party is purported to have reviewed and understood by their internal auditor or legal advisor.
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Article 4 – Obligations of first party:

المادة الرابعة – التزامات الطرف الثاني
-1

يلتــزم الطــرف الثانــي بتوجيــه وتدريــب الطــرف األول علــى
اســتخدام نظــام دفــع الرواتــب وطريقــة إصــدار بطاقــات الرواتــب
لمنســو بيه .

-2

يلتــزم الطــرف الثانــي بتســليم الطــرف األول – بواســطة متعهــد

The second party undertakes in guiding and training
the first party or their representative(s) on operating the
payroll card system and salary disbursement through
the Payroll Card in the Corporate electronic channel
upon signing the Payroll Card agreement with the Second party.

البريــد  -بطاقــة الرواتــب للمســتفيدين مــن منســوبيه وذلــك
بنــاء علــى الملفــات الــواردة مــن طرفــه  ،بحيــث يتــم تســليمها
لشــخصين مــن منســوبيه حســب مــا تــم تحديــده فــي االتفاقيــة
بواســطة الطــرف األول.

The second party shall deliver the payroll cards of the
first party’s two designated employees provided in the
agreement through courier.

2-

-3

ً
يلتــزم الطــرف الثانــي بتحويــل مبالــغ الرواتــب اليــا الــى البطاقــات
ً
وفقــا للبيانــات المقدمــة مــن الطــرف األول.

The second party shall electronically transfer the salary amounts as per the received electronic data details
from the first party.

3-

-4

التــزم الطــرف الثانــي بموافــاة الطــرف االول – عــن طريــق الموقــع

The second party shall provide all payroll cards operations report executed by the first party to their staff
through the electronic channel.

4-

The second party shall receive and handle complaints
from the first party through the available link in the
; ecorporate channel : ecorporate@alrajhibank.com.sa
and from their card holders by calling the Help Desk toll
free number 8001240075 written mentioned at the back
of the card in order to report their payroll card issues.

5-

االلكترونــي الخــاص بالخدمــة – بتقاريــر عمليــات البطاقــات والتــي
أجراهــا الطــرف األول لحاملــي بطاقــات الرواتــب مــن منســوبيه.
-5

يلتزم الطرف الثاني استقبال شكاوى الطرف األول بخصوص بطاقات
الرواتــب وذلــك بواســطة ارســال ايميــل عــن طريــق الرابــط المتــاح فــي
الموقــع اإللكترونــي .ecorporate@alrajhibank.com.sa :
كمــا بإمــكان حاملــي البطاقــات التواصــل بالرقــم المجانــي المــدون
خلــف بطاقــة الرواتــب 8001240075لتقديــم شــكواه بخصوص بطاقة
الرواتــب.

المادة الخامسة – الرسوم

1-

Article 5 Fees
رسوم إصدار بطاقات

Fees for issuing new cards

) إعادة إصدار بطاقة – بسبب التلف/السرقة  /فقدان ( على حامل البطاقة
Card re-issue due to damage/stealing/loss
On the Card Holder

-

جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة

-

يحــق لحامــل بطاقــة الرواتــب إجــراء عــدد غيــر محــدود لعمليــات
الســحب مــن أجهــزة الصــراف األلــي للطــرف الثانــي ،كمــا يحــق

……….ريال ………… لكل بطاقة
………… SR.……… For Every Card

……….ريال ………… لكل بطاقة
………… SR.……… For Every Card

All the above fees are subject to the value added tax.

-

The payroll card holder is eligible for unlimited withdrawal transactions using the second party’s ATM

-

-

ً
لحامــل بطاقــة الرواتــب  4عمليــات ســحب مجانيــة شــهريا مــن
خــال اســتخدام أجهــزة الصــراف اإللكترونــي ألي بنــك محلــي،
علــى أن يتــم احتســاب رســم قــدره ( )2ريــال عــن كل عمليــة ســحب
بعــد ذلــك جميــع الرســوم خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة)

machines, whereas card holders are eligible only for
four free withdrawal transaction attempts per month
through non ARB ATMs (i.e. MADA ATMs). Further attempts shall make the card holder subject to a fee of 2
)SR per transaction. (subject to the value added tax.

يحــق لحامــل بطاقــة الرواتــب إجــراء عــدد غيــر محــدود لعمليــات
االستفســار مــن أجهــزة الصــراف األلــي للطــرف الثانــي ،كمــا يحــق
ً
لحامــل بطاقــة الرواتــب  4عمليــات استفســار مجانيــة شــهريا
مــن خــال اســتخدام أجهــزة الصــراف اإللكترونــي ألي بنــك محلــي،
علــى أن يتــم احتســاب رســم قــدره ( 0.80هللــة) هلــة عــن كل
عمليــة استفســار بعــد ذلــك( ،جميــع الرســوم خاضعــة لضريبــة
القيمــة المضافــة)

The payroll card holder is eligible for unlimited inquiry
transaction attempts using the second party’s ATM machines, whereas card holders are eligible only for four
free inquiry transaction attempts per month through
non ARB ATMs (i.e. MADA ATMs). Further attempts shall
make the card holder subject to a fee of 0.80 Halaa per
)transaction. (subject to the value added tax.

المادة السادسة – احكام عامة
.1

مــدة هــذه االتفاقيــة ســنة ميالديــة مــن تاريــخ توقيعهــا وتجــدد
ً
تلقائيــا لمــدد مماثلــة مــا لــم يخطــر احــد الطرفيــن االخــر برغبتــه
فــي انهائهــا وذلــك قبــل  30يــوم عمــل مــن إنتهــاء االتفاقيــة.

.2

تنتهي هذه االتفاقية في أي من الحاالت التالية:

-

عنــد اإلخــال بــأي مــن بنودهــا وعــدم معالجتــه أو تصحيحــه مــن
ً
قبــل الطــرف المخــل خــال  30يومــا مــن تاريــخ إخطــار أي مــن طــرف
ً
الطرفيــن لألخــر خطيــا.

-

إعــان إفــاس أو تصفيــة أي مــن الطرفيــن أو تعييــن حــارس
ً
ً
قضائــي لــه أو إجــراءه صلحــا واقيــا مــن اإلفــاس.

-

اتفاق الطرفين على إنهاء االتفاقية أثناء سريان مدتها.

.3

يحــق للطــرف االول انهــاء او الغــاء االتفاقيــة خــال الفتــرة
التجريبيــة وهــي  14يــوم عمــل مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة دون
تحمــل أيــة أعبــاء أو رســوم مــن قبــل الطــرف الثانــي.

.4

يقــوم الطرفــان فــور توقيــع هــذه االتفاقيــة بالتنســيق بينهمــا
وإنهـــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة لوضــع هــذه االتفاقيــة موضــع
ا لتنفيــذ .

-

Article 6 – General Rules:
This agreement is valid for one Gregorian year from sign
off date, and subject to automatic review for a similar
period unless either party notify the other to cancel or
change the terms (30) business days prior to the agreement expiry.

1.

This agreement shall be terminated under any or all of
the following events:

2.

In case of breach of any of its terms and not resolving
by the breaching party within (30) days of the written
notification of either parties.
Due to Clearance, bankruptcy declaration, appointment of an official receiver in bankruptcy by a court or
any treaty to avoid bankruptcy declaration.
Upon agreement by both Parties to terminate it.

	)a

	)b

	)c

The first party at their discretion may terminate the
agreement within the first 14 days of the sign off date
without being liable to any fee payment to the second
party.

3.

First and Second parties may initiate the service immediately as agreed between both the parties; and this
agreement becomes effective.

4.

.5

يقــر الطــرف االول بعلمــه بــأن مــدة صالحيــة بطاقــات الرواتــب ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ إصدارهــا وعليــه يجــب طلــب بطاقــات جديــدة
عــن طريــق الموقــع االلكترونــي .

The first party undertakes that three years is the payroll
card validity from the issuance and accordingly; upon
expiry the Corporate customer must request for new
cards through the Corporate electronic channel.

5.

.6

يحــق للمصــرف إقفــال البطاقــة فــي حــال عــدم تفعيــل البطاقــة
لمــدة  180يــوم ،وال بــد مــن تحديــث البيانــات فــي جميــع األحــوال
كل خمــس ســنوات.

The first party undertakes that the payroll card is closed
automatically after 180 days of inactivity or not using
the card; and 5 years at all cases.

6.

.7

يحــق للمصــرف إقفــال البطاقــة فــي حــال عــدم الســحب مــن
البطاقــة لمــدة  730يــوم مــن آخــر عمليــة بطاقــة.

The First party undertakes that the payroll card is closed
automatically after 730 days in case of no withdrawal
activity on the card.

7.

.8

يحــق للمصــرف حجــز النســبة النظاميــة  33%مــن مســتفيدي بطاقــات
الرواتــب وذلــك فــي حــال اســتالم طلــب مــن قبــل الجهــة المختصــة.

.9

يلتــزم الطــرف االول بإبــاغ حاملــي البطاقــات علــى ان يطلــع
ويوقــع علــى الشــروط واالحــكام المتعلقــة بالبطاقــات مســبقة
الدفــع عنــد التوقيــع علــى نمــوذج شــروط وأحــكام البطاقــة لــدى
مراكــز التحويــل عنــد تفعيــل البطاقــة أو عــن طريــق الصــراف
االلــي او األجهــزة الذكيــة  /أجهــزة الخدمــة الذاتيــة

The Bank shall be entitled to reserve the 33% percentage of the beneficiaries of the salary cards in case of
receiving the request competent authority

8.

The first party agrees to notify all payroll card holders
employees to read and sign the terms and conditions of
the prepaid cards while performing the KYC Check and
card activation at the Tahweel center or ATM or selfservice machine.

9.

.10

إشــعار الخدمــة الجديــدة  :يعنــي إشــعار مصــرف الراجحــي
للعميــل بالخدمــات الجديــدة والرســوم.

New Service Notice: Shall mean the Al-Rajhi notification of New services for a Customer and its fees

10.

.11

يلتــزم الطــرف االول انــه فــي حالــة فقــدان او ســرقة البطاقــة عليــه
اعــادة اصــدار البطاقــة حيــث يتــم اقفــال البطاقــة المفقــودة
واصــدار بطاقــة جديــدة مــن خــال الدخــول علــى الموقــع
االلكترونــي والذهــاب الــى خانــة اعــادة اصــدار ليقــوم بإعــادة
اصــدار البطاقــة برقــم بطاقــة جديــد ورقــم ســري جديــد ويتــم
ً
تحويــل الرصيــد الــى البطاقــة الجديــدة فــورا او االتصــال علــى
الرقــم المــدون خلــف البطاقــة  8001240075إليقــاف البطاقــة
فقــط واعــادة االصــدار تتــم عــن طريــق الموقــع االلكترونــي ويلتــزم
الطــرف الثانــي بإصــدار البطاقــة وارســالها للشــركة .

In case of card loss or card stolen, the first party must
close the card and reissue a replacement card through
the Corporate electronic channel; by selecting the special close option. While issuing new card and PIN the
balance in previous card would be transferred to new
card. Alternatively the card holder may contact the toll
free number at the reverse of Payroll Card 8001240075
to stop the card; and in parallel communicate with his
sponsor to issue a replacement card.

11.

.12

بإمــكان حامــل بطاقــة الرواتــب التواصــل علــى الرقــم المجانــي
المــدون خلــف البطاقــة فــي حــال الحاجــة إليقــاف البطاقــة بســبب
الســرقة أو فقدانهــا.

The card holder may contact the help desk to9. The card
holder may contact the free number at the back of the
card to stop the card due to loss or being stolen

12.

.13

بإمــكان حامــل بطاقــة الرواتــب التواصــل علــى الرقــم المجانــي
المــدون خلــف البطاقــة فــي حــال الحاجــة الــى عمــل مطالبــة ماليــة
او أي شــكوى تتعلــق بالبطاقــة .
ً
بإمــكان الطــرف األول إقفــال بطاقــة الرواتــب اليــا عــن طريــق
الموقــع مباشــر الشــركات.

.14
.15

.16

.17

.18

يلتــزم الطــرف األول بالتنســيق وتوجيــه حامــل البطاقــة باســتالم
ً
ً
متبقــي الرصيــد نقــدا مــن البطاقــة المقفلــة اليــا وذلــك مــن خــال
فــروع تحويــل الراجحــي.
ً
ً
تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر وفقــا للشــريعة اإلســامية ووفقــا
لألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا بالمملكــة بمــا ال يخالــف أحــكام
الشــريعة اإلســامية.
فــي حــال نشــوء نــزاع بيــن طرفــي هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق
بتفســيرها أو تنفيذهــا أو ســريانها أو إلغائهــا ،يلجــأ الطرفــان الــى
حــل ودي .وفــي حــال فشــل الجهــود فــي حــل النــزاع بطريــة وديــة
ً
خــال  30يومــا مــن تاريــخ إخطــار أحــد الطرفيــن االخــر لالجتمــاع لحل
ً
النــزاع وديــا ،يحــق ألي مــن الطرفيــن اللجــوء للجهــات القضائيــة
المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للبــت فــي النــزاع.
ّ
يتوقــف تنفيــذ بنــود هــذه االتفاقيــة أو تعلــق فــي حــال القــوة
القاهــرة دون أي مســئولية علــى مصــرف الراجحــي ،وتشــمل
القــوة القاهــرة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر :الحــروب،
والعصيــان المدنــي ،واالضطرابــات ،وأعمــال الشــغب ،واألعمــال
اإلرهابيــة ،والكــوارث الطبيعيــة مثــل الســيول ،والــزالزل،
والبراكيــن ،إضافــة إلــى اإلجــراءات الحكوميــة واألعمــال التــي تقــع
خــارج نطــاق ســيطرة مصــرف الراجحــي.

.19

يتــم إخطــار الطــرف األول بخصــوص أي تغييــر أو تعديــل بشــروط
وبنــود االتفاقيــة قبــل  30يــوم عمــل مــن تنفيــذ التعديــل.

.20

تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة مــن نســختين أصليتيــن موقعتيــن مــن
طرفيهــا ويســلم كل طــرف نســخة أصليــة للعمــل بموجبهــا.

The card holder may contact the toll free number: at the
reverse of Payroll Card for any complaints or financial
claims on the card.

13.

The first party can close the card electronically through
the eCorporate Al mubasher.

14.

The first party must educate and guide the card holders to receive the remaining balance available in the
closed cards through the RAJHI TAHWEEL branches.

15.

This agreement is governed and interpreted according
to the Islamic shariah and the laws and regulations applied in the kingdom of Saudi Arabia.

16.

In case of any dispute between both Parties regarding the agreement’s interpretation, implementation,
enforcement and termination; both parties shall try to
resolve it amicably. In case of failure to resolve within
30 days from the date of intimation from either party
to solve the issue amicably, either party has the right
to refer to the legal authorities in the Kingdom of Saudi
Arabia for dispute resolution.

17.

These services shall cease or be suspended in cases of
Force Majeure without any liability upon Al-Rajhi. The
circumstances of Force Majeure may be war, civil commotions, strikes, riots, and acts of terror, acts of God
such as floods, earthquakes, acts of Government, or
acts beyond the control of Al-Rajhi.

18.

The First party should be informed on any changes in
the terms and conditions before 30 working days of
making the changes.

19.

This agreement has been concluded and signed by both
parties in two original copies for both parties to act
upon.

20.

1st Party representative
Name:
Position:
Signature:

Stamp

2nd Party representative
Name:
Position:
Signature:

Stamp

Signature has been verified by the branch:

:عن الطرف األول
:االسم
:بصفته
:التوقيع

الختم

:عن الطرف الثاني
:االسم
:بصفته
:التوقيع

الختم

:مصادقة الفرع على صحة توقيع الطرف األول

ﻣﻌﻟﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻠﻤﺳﺘﺨﺪم اﻠﻔﺮﻋﻲ اﻠﻤﺳﺆول ﻋﻦ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺳﻮﺑﻲ اﻠﻄﺮف اﻷول ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻠﺮواﺗﺐ
Information about the sub-user - payroll card service applicant
Name of the employee/system user

إﺴﻢ اﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﺳﺘﺨﺪم اﻠﻨﻈﺎم

ID Number
Fax

رﻘﻢ اﻠﻬﻮﻳﺔ
اﻠﻔﺎﻛﺲ

Mobile

 اﻠﺟﻮالTelephone

إﻳﻤﻴﻞ

E-mail

رﻘﻢ ﺣﺳﺎب اﻠﺮاﺗﺐ ﻠﻟﻄﺮف اﻷول

Payroll Current Account Number

ﻋﺪد اﻠﻌﺎﻣﻟﻴﻦ ﻠﺪى اﻠﻄﺮف اﻷول ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻘﻴﻊ اﻹﺗﻔﺎﻘﻴﺔ

Number of employees at the agreement sign off date

إﺠﻤـﺎﻠﻲ ﻣﺒﻟﻎ اﻠﺮواﺗﺐ ﻠﻤﻨﺳﻮﺑﻲ اﻠﻄﺮف اﻷول

Fist Party’s total salaries amount

Stamp

Below for Branch Use only
Signature has been veriﬁed by the branch

Branch Name and No

Stamp

اﻠﻬﺎﺗﻒ

اﻠﺨﺘﻢ

Signature

اﻠﺘﻮﻘﻴﻊ

أدﻧـﺎﻩ ﻻﺴﺘﺨﺪام اﻠﻔﺮع
ﻣﺼﺎدﻘﺔ اﻠﻔﺮع ﻋﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻘﻴﻊ

اﺴﻢ و رﻘﻢ اﻠﻔﺮع

اﻠﺨﺘﻢ

