نظام سامبا أون الين
اتفاقية المستخدم
الرجــاء قــراءة شــروط وأحــكام اتفاقيــة ســامبا أون اليــن المدونــة أدنــاه
بدقــة وعنايــة .إن اســتخدامك لخدمــة ســامبا أون اليــن مشــروط بكافــة
األحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة وبمعرفتــك بشــروط وأحــكام
فتــح الحســابات والحصــول علــى بطاقــات االئتمــان واســتخدامها
وصناديــق ســامبا االســتثمارية وغيرهــا .إن الضغــط علــى زر «موافــق»
فــي نهايــة االتفاقيــة يعنــي موافقتــك الكاملــة وغيــر المشــروطة
علــى شــروط وأحــكام اتفاقيــة المســتخدم ،بينمــا يعيــدك اختيــار
الضغــط علــى زر «غيــر موافــق» إلــى الصفحــة الرئيســية لنظــام ســامبا
أون اليــن.
مالحظــة :لالســتمرار انتقــل إلــى نهايــة هــذه االتفاقيــة واضغــط
خيــار «موافــق».
إن كلمــة «أنــت» وحــرف الــكاف كضميــر متصــل فــي هــذه االتفاقيــة
يعنيــان عميــل خدمــة ســامبا أون اليــن وكلمــة «ســامبا» وكلمــة «نحــن»
والضميــر المتصــل «نــا» تعنــي مجموعــة ســامبا الماليــة .و»ســامبا
أون اليــن» تعنــي موقــع ســامبا اإللكترونــي الــذي تتمكــن مــن خاللــه
الدخــول علــى خدمــات ســامبا البنكيــة المتاحــة علــى حســابك
الشــخصي والشــروط واألحــكام التــي تخولــك الحصــول علــى هــذه
الخدمــات ويعنــي مصطلــح «الجهــات األخــرى المــزودة للمعلومــات»
أيــة جهــة تــزود المعلومــات يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال ســامبا
أون اليــن عــدا ســامبا .وتشــمل تلــك الجهــات باإلضافــة إلــى آخريــن ،
مباشــر ،شــركة العلــم ألمــن المعلومــات ،الســوق الماليــة الســعودية
أو أي شــركة أخــرى.
ويعنــي مصطلــح «الجهــة المــزودة للمعلومــات» أيــة جهــة مــزودة
لخدمــة اإلنترنــت تقــدم خدمــة الربــط باإلنترنــت وأيــة جهــة مــزودة
للمعلومــات علــى أســس تجاريــة مباشــرة والتــي تقــدم خدمــة الربــط
باإلنترنــت باإلضافــة إلــى شــبكتها الخاصــة  ،وتلــك الجهــات التــي توفــر
الربــط بالشــبكة الخاصــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه .ويعنــي مصطلــح
«شــركة أخــرى مــوردة للبرامــج» أيــة جهــة مــوردة للبرامــج المســتخدمة
فــي نظــام ســامبا أون اليــن أو للدخــول إلــى نظــام ســامبا أون اليــن،
غيــر ســامبا.

 .1نطاق االتفاقية
تحكــم هــذه االتفاقيــة المبرمــة بينــك وبيــن ســامبا اســتخدام نظــام
ســامبا أون اليــن الــذي هــو عبــارة عــن خدمــة إلكترونيــة تســمح لعمــاء
ســامبا بالدخــول إلــى عــدد مــن المعامــات المصرفيــة وخدمــات
االستفســار والطلــب مــن خــال اســتخدام أجهــزة كمبيوتــر
شــخصية ،والهواتــف الجوالــة والرســائل النصيــة القصيــرة
وأجهــزة مشــابهة .يمكــن توفيــر الوصــول مــن خــال وصلــة
شــبكة خاصــة أو مــن خــال شــبكة االنترنــت الدوليــة .إن الحســابات
والخدمــات التــي يوفرهــا ســامبا وتدخــل إليهــا عبــر نظــام ســامبا أون
اليــن يمكــن أن تخضــع التفاقيــات منفصلــة تبــرم معــك وتكــون
ملزمــة لــك ولســامبا.
التســجيل (تفعيــل رقــم تعريــف المســتخدم علــى نظــام
ســامبا أون اليــن) :
ســتقوم باختيــار رقــم تعريــف المســتخدم الخــاص بــك علــى نظــام
ســامبا أون اليــن وكلمــة المــرور عــن طريــق التســجيل فــي نظــام

Agreement
SambaOnline
Please read the following SambaOnline terms and conditions
(the “Agreement”) carefully. Your use of SambaOnline is
expressly conditioned on your acceptance of this Agreement
and your awareness of the terms and conditions set forth
in the Account Opening Agreement, Credit Card Agreement,
Mutual Funds Prospectus and any other agreement to which
you have already provided your consent earlier. By clicking
on the «I Agree» button, you unconditionally agree to the
terms and conditions of the Agreement. By clicking «I
Disagree,» you will be returned to the SambaOnline home
page.
Note: You must scroll down and click the “I Agree” button
at the bottom of this Agreement to continue.
»IN THIS AGREEMENT, the words “Account Owner”, «you
and «your» mean the SambaOnline user. «Samba»,
«we», «us», and «our» mean Samba Financial Group.
”SambaOnline” means the Samba website through
which you can electronically access a number of services
in connection with your account with Samba, and in
accordance with the terms and conditions hereinafter set
forth. «Other Information Provider» means any provider of
information accessible through SambaOnline, other than
Samba. Other information Providers may include, among
others, Mubasher, Al-Elm information security company,
Tadawul Exchange etc. «Access Service Provider» means
any Internet Service Provider providing connection to the
internet, any Commercial Online Service Provider providing
connection to the internet in addition to its own proprietary
private network, for example, local ISP companies, local
telecom companies, Visa International, etc., and the provider
of the private network connection referred below. «Other
Software Supplier» means any supplier of software used in
SambaOnline or used to access SambaOnline, other than
Samba.

1. What this Agreement Covers
This Agreement between you and Samba governs the use
of SambaOnline, an electronic service that permits Samba’s
customers to access a number of financial transactions,
enables the Account Owner to inquire and request services
through the use of personal computers, mobile phones, SMS
and such similar devices. Access may be provided through
a private network connection or through the World Wide
Web. Accounts and services provided by Samba, which you
access through SambaOnline, may be governed by separate
agreements with you and will be binding on you and on
Samba.
)Registration (SambaOnline User ID activation
You shall choose your SambaOnline username and
password by registering to SambaOnline through the
online registration service in Samba.com using your ATM

ســامبا أون اليــن مــن خــال خدمــة التســجيل عبــر الشــبكة فــي موقــع
 samba.comباســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي الخاصــة بــك ورقمــك
الشــخصي وتوثيــق معاملتــك عــن طريــق إدخــال كلمــة مــرور لمــرة
واحــدة ترســل عبــر رســالة نصيــة قصيــرة إلــى رقــم جوالــك الموجــود
فــي ســجالت ســامبا .وســوف يكــون التســجيل علــى نظــام ســامبا أون
اليــن مفعــا فقــط بعــد التوثيــق الناجــح.
أ .ال يجــوز لــك تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن تفشــي اســم
المســتخدم وكلمــة الســر إلــى أي شــخص اخــر ،وســوف تكــون
مســؤول وحــدك عــن أي خســائر أو تكاليــف أو نفقــات تتكبــد ســواء
نتجــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن افشــاء اســم المســتخدم
وكلمــة الســر.
ب .إذا شــعرت ان اســم المســتخدم وكلمــة الســر قــد افشــي
أو اصبــح معروفــا ألي طــرف ،يتعيــن عليــك أن تبلــغ البنــك فــورا
بــاالتــــصــــــــال بســامــبــــافــــون أو بــزيــــــارة أقـــــــرب فـــــــرع
وتغــيــيــــر اســم المستـــــخدم وكــــلمة الســر الخاصــة بــك.
ت .أي تعليمــات ترســل أو تحــدد بواســطة اســم المســتخدم
وكلمــة الســر ،كونهــا تحــل محــل التوقيــع الفعلــي ،ســوف تكــون

card, PIN, and authenticate your transaction by entering a
onetime password sent by Samba via SMS to your mobile
number that has already been saved in Samba’s records.
SambaOnline registration will only be effective after
successful authentication.
You shall not under any circumstances disclose the username
and password to anyone. You shall be solely responsible for
any losses, costs and expenses incurred whether directly
or indirectly as a consequence of disclosure of username
and password. If you feel that the username and password
has been disclosed or is known to any party, you shall
immediately inform Samba and it is your responsibility to
immediately change your username and password.
Any instructions conveyed or identified by the username
and password being in lieu of physical signature, shall be
binding on the Account Owner (notwithstanding that they
may subsequently be disputed by the Account Owner for any
reason) and maybe conclusively relied upon by Samba and
considered as the Account Owner’s instructions.

ملزمــة لــك (بغــض النظــر عــن االعتــراض الالحــق مــن قبلــك عليهــا

Unauthorized Access :

ألي ســبب) ويمكــن االعتمــاد عليهــا بشــكل نهائــي مــن قبــل البنــك

will automatically block/deactivate your SambaOnline
username after a number of consecutive unsuccessful login
attempts. Samba will also block your SambaOnline username
if it is not used for a period of 180 days. To reactivate and/or
to block the account, the SambaOnline Account Owner will
have to contact SambaPhone.

وتعتبــر تعليمــات صــادره مــن قبلــك.

الدخول غير المصرح به :
لمنــع الدخــول غيــر المصــرح بــه لحســابك ،ســيقوم ســامبا تلقائيــا
بإقفــال  /فصــل رقــم تعريفــك علــى ســامبا أون اليــن بعــد إجــراء عــدد
مــن محــاوالت الدخــول غيــر الناجحــة المتتابعــة .كمــا ســيقوم ســامبا
أيضــا بإقفــال رقــم تعريفــك علــى نظــام ســامبا أون اليــن إذا لــم يتــم
اســتخدامه لمــدة  180يومــا.
مــن أجــل إعــادة تفعيــل حســابك ،نرجــو االتصــال علــى هاتــف ســامبا
(ســامبافون) .كمــا يمكنــك إيقــاف رقــم تعريفــك علــى ســامبا أون
اليــن مــن خــال االتصــال علــى هاتــف ســامبا (ســامبافون).

 .2قبول االتفاقية
إنــك علــى علــم بأنــه باســتخدامك نظــام ســامبا أون اليــن فإنــك توافــق
علــى جميــع شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة .وتوافــق علــى اســتخدام
نظــام ســامبا أون اليــن فقــط علــى النحــو المحــدد فــي هــذه االتفاقيــة.
ولــن يكــون ســامبا مســؤوال عــن أيــة خســارة أو تكلفــة أو نفقــة أيــا
كانــت تتكبدهــا أنــت أو أي جهــة أخــرى كنتيجــة أليــة مخالفــة أو
انتهــاك لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة وحيثمــا تفصــل خدمــات
ســامبا أون اليــن ألي ســبب مــن األســباب.

 .3متابعة حسابك
إنــك توافــق علــى متابعــة أيــة حســابات تحتفــظ بهــا لــدى ســامبا
مــن أجــل ضمــان تقيدهــا باألنظمــة والقوانيــن ذات العالقــة،
وتوافــق أيضــا علــى تســديد أيــة رســوم تترتــب علــى اســتعمال أو
متابعــة تلــك الحســابات.
الخدمات :
فيمــا يلــي أمثلــة علــى بعــض المنتجــات والخدمــات التــي تســتطيع
الحصــول عليهــا باســتخدام نظــام ســامبا أون اليــن
 .1تحويل من حساب إلى حساب  -إلى حسابات سامبا
 .2تحويل من حساب إلى حساب  -إلى بنوك محلية أخرى

2. Accepting the Agreement
You understand that by using SambaOnline you have agreed
to all the terms and conditions of this Agreement. You agree
to use SambaOnline solely in respect of and as provided by
this Agreement. Samba will not be at any time responsible
for and not limited to any loss, damage, cost or expense
whatsoever suffered or incurred by you or any third party as
a result of any use or access to SambaOnline in breach of the
terms and conditions set forth by this Agreement and where
SambaOnline is disabled for whatever reason.

3. Maintaining Your Accounts
You agree to properly maintain any and all accounts you
have with Samba to comply with the rules governing these
accounts, and to pay any fees associated with the use or
maintenance of these accounts.

4. Services
The following are examples of Current/Savings Account
services that are available to you when using SambaOnline
facility:
1. Account-to-Account Transfers - to SAMBA accounts.
2. Account-to-Account Transfers - to other Saudi banks.
3. Maintenance of Pre-Defined Transfer - Adding
Beneficiary(s).
4. Maintenance of Beneficiary Details – Deleting
Beneficiary(s).

 .3حفظ التحويل المحدد مسبقًا  -إضافة مستفيد
 .4حفظ تفاصيل المستفيد  -حذف مستفيدين
 .5دفعات سداد  -فواتير الخدمات والفواتير األخرى
كذلــك يتضمــن نظــام ســامبا أون اليــن خدمــات أخــرى متعلقــة
ببطاقــات االئتمــان والتمويــل الشــخصي والودائــع ألجــل وصناديــق
االســتثمار.

 .5التحويالت ودفع الفواتير
عندمــا توجــه تعليماتــك إلــى ســامبا بتحويــل مبالــغ ماليــة مــن
حســاباتك لــدى ســامبا أو بتســديد فاتــورة مــن خــال نظــام ســامبا
أون اليــن ،فإنــك تفوضــه بســحب المبلــغ الــازم مــن حســابك الــذي
حددتــه لديــه .وتوافــق علــى أنــك ســتصدر تعليماتــك إلــى ســامبا
بســحب المبلــغ المطلــوب مــن حســابك فقــط فــي حالــة وجــود رصيــد
كاف فــي حســابك المحــدد وقــت الســحب .ولــن يكــون ســامبا ملزمــا
بتنفيــذ اي تعليمــات بالســحب تــرد منــك إذا لــم يتوفــر رصيــد كاف فــي
حســابك المعنــي ،بمــا فــي ذلــك أي حــد ائتمانــي تتمتــع بــه للســحب
علــى المكشــوف (الجــاري مديــن) ،فــي حســابك.
فــي حالــة المدفوعــات اإللكترونيــة ،يتــم ســحب المبلــغ مــن حســابك
فــي نفــس اليــوم الــذي يتــم فــي تحويــل المبلــغ إلكترونيــا إلــى
المســتفيد .وفــي أغلــب الحــاالت ،يكــون هــذا التاريــخ هــو الــذي حددتــه
عندمــا قدمــت تعليماتــك .وإذا حــددت تاريخــا يقــع يــوم الجمعــة أو
الســبت أو عطلــة عامــة ،فســوف يتــم ســحب المبلــغ مــن حســابك
وتحويلــه إلكترونيــا إلــى المســتفيد فــي يــوم العمــل التالــي.
إذا لــم يكــن رصيــد حســابك كافيــا فــي اليــوم الــذي طلبــت فيــه
تحويــل مبلــغ أو تســديد فاتــورة أو خصــم أي مبلــغ مــن حســابك،
فســوف يقــوم ســامبا بإبالغــك مباشــرة مــن خــال رســالة إلكترونيــة
مباشــرة بــأن طلبــك قــد رفــض.

 .6تكلفة سامبا أون الين
ال يوجــد فــي الوقــت الحاضــر أيــة رســوم خدمــة أو رســوم علــى
العمليــات التــي تتــم مــن خــال ســامبا أون اليــن عبــر اإلنترنــت .لكنــك
تتحمــل جميــع المصاريــف والرســوم الهاتفيــة المتعلقــة بربــط جهازك
بنظــام ســامبا أون اليــن .كذلــك تتحمــل أنــت أيــة رســوم تتقاضاهــا أيــة
جهــة مــزودة لخدمــة الدخــول إلــى اإلنترنــت .وليــس هنــاك أيــة رســوم
علــى ربــط جهــازك بالشــبكة الخاصــة.
ربمــا تكــون هنــاك رســوم منفصلــة مقابــل خدمــات إضافيــة تطلبهــا
مــن خــال ســامبا أون اليــن ،مثــل خدمــات الجهــات األخــرى المــزودة
للمعلومــات .وســوف يتــم إبالغــك بتكلفــة كل خدمــة إضافيــة
تطلبهــا وتوقــع اتفاقيــة لالشــتراك فيهــا.

 .7تغيير الشروط والرسوم
يجــوز لســامبا أن يغيــر فــي أي وقــت خدمــات وشــروط ســامبا أون اليــن
بمــا فــي ذلــك الرســوم المحــددة فــي هــذه االتفاقيــة .وســوف يتــم
إبالغــك بــأي تغييــر مــن هــذا القبيــل إمــا بالبريــد أو برســالة إلكترونيــة.
ومــن المعلــوم لديــك أن اســتعمالك ســامبا أون اليــن بعــد أن يصبــح
التغييــر ســاري المفعــول يعنــي أنــك موافــق عليــه.
يجــوز لســامبا مــن وقــت إلــى آخــر نشــر الخصائــص األمنيــة المحدثــة
وسياســة خصوصيــة العمــاء واتفاقيــة مســتوى الخدمــة وإرشــادات
أمــن المعلومــات وجــدول صيانــة نظــام ســامبا أون اليــن وعمليــة
تقديــم الشــكاوى وأشــكال االتصــال األخــرى المشــابهة وذلــك بغــرض

5. SADAD payments – utility bills and other payments.
Similarly, services relating to Credit Cards, Personal
Finance, and Time Deposits are also available using
SambaOnline.

5. Transfers and Bill Payments
You agree that when you instruct Samba to transfer
funds from your Samba accounts or pay a bill through
SambaOnline, you authorize Samba to withdraw the
necessary funds from the Samba account that you have
designated. You agree that you will instruct Samba to make
a withdrawal only when sufficient balance is available in
your designated account at the time of withdrawal. Samba
will not be obligated to act on any withdrawal instruction
from you if sufficient funds, including overdraft lines of
credit are not available in the Account.
In case of funds transfers, the funds are taken out of
your account on the day Samba electronically transmits
the payment to the beneficiary. In most cases, the date
you specified when you gave your instructions to Samba.
If, however, you specify a date, which falls on a Friday,
Saturday or public holiday, you agree that we will take the
funds out of your account and electronically transmit it to
the payee on the next business day.
If there are insufficient funds available in your designated
account on the day a transfer, bill payment, or other debit
instructions is requested, Samba will notify you on-line by
electronic message that your request has been rejected.

6. What will SambaOnline Cost
There are currently no service charges or transaction
fees for SambaOnline. However, you agree that you
are responsible for all telephone charges incurred in
connecting to SambaOnline. You agree that you are also
responsible for charges by any Access Service Provider. No
charge is made for use of the private network connection.
There may be separate charges for additional services you
request on SambaOnline - for example, services of Other
Information Providers. You will be informed of the cost of
each additional service when you sign up for it.

7. Changes in Terms/Fees and Updates
You agree that Samba may change SambaOnline services
and the terms, including fees, set forth in this Agreement
at any time. You will be notified of any such change as and
when required, either by mail or by an electronic message
whichever way Samba deem necessary. You understand
that by using SambaOnline after a change becomes
effective, you have agreed to such change.
Samba may from time to time publish updated security
features, customer privacy policy, service level
agreement, information security guidelines, SambaOnline
maintenance schedule, process for submitting complaints
and other similar communications for your benefit. You
should ensure that you remain updated and familiar with
the information published as above.

تحقيــق الفائــدة لــك .ويتعيــن عليــك أن تتأكــد أن تظــل باســتمرار علــى
اطــاع بالمعلومــات المنشــورة المشــار إليهــا أعــاه.

 .8إلغاء االتفاقية
بينمــا نعمــل علــى جعــل نظــام ســامبا أون اليــن متاحــا لك على أســاس
 24ســاعة فــي اليــوم  7أيــام فــي األســبوع 365 ،يومــا فــي الســنة ،فلــن
يكــون ســامبا مســئوال تجاهــك عــن أي أحــداث غيــر مقصــودة أو غيــر
متوقعــة تنتــج عــن انقطــاع الخدمــات .وســيتم إبالغــك بــأي خدمــات
صيانــة مجدولــة للنظــام ،حيثمــا ينقطــع الدخــول إلــى نظــام ســامبا
أون اليــن ألكثــر مــن ســاعتين ،وذلــك مــن خــال الموقــع االلكترونــي
قبــل مــا ال يقــل عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مقدمــا.
ســتبقى هــذه االتفاقيــة ســارية المفعــول إلــى أن يتــم إلغاؤهــا مــن
قبــل ســامبا أو مــن طرفــك.
إنــك علــى علــم بأنــه يمكنــك إلغــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن
خــال إشــعار إلكترونــي أو بريــدي ترســله إلــى ســامبا .وهــذا يلغــي أيــة
خدمــات تحصــل عليهــا مــن جهــات أخــرى مــزودة للمعلومــات ،لكنــه ال
يلغــي حســاباتك لــدى ســامبا.
يمكــن لســامبا أن يلغــي هــذه االتفاقيــة وينهــي إمكانيتــك الســتخدام
ســامبا أون اليــن ألي ســبب وفــي أي وقــت .وســوف نحــاول إشــعارك
مســبقا ،لكننــا غيــر ملزميــن بذلــك.
كذلــك يحــق لســامبا إيقــاف العمــل بهــذه االتفاقيــة فــي حــاالت علــى
ســبيل المثــال وليــس الحصــر  :طلــب مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي أو أي جهــة قضائيــة مــن أو ألعمــال الصيانــة وحــاالت
الطــوارئ.

 .9السرية في سامبا
إنــك تتمتــع بحقــك فــي ســرية المعلومــات ،ولــذا فنحــن لــن
نقــدم أيــة معلومــات محــددة حــول حســاباتك لــدى ســامبا ألحــد
غيــر موظفينــا ووكالئنــا ،إال فــي الحــاالت التاليــة:
• عند موافقتك على تقديم معلومات آلخرين.
• إذا ذكرت سامبا كمعرف لك بخصوص مسائل ائتمانية.
• عند االستفسار عن كفاية رصيد حسابك لتغطية شيك حررته.
• إذا قمنا بإغالق حسابك بسبب إدارته بطريقة غير مقبولة بالنسبة
لسامبا.
• إذا ُطلبت منا تلك المعلومات بموجب القانون .مثال ذلك ،نحن
مطالبون أن نقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وجهات
حكومية أخرى معلومات تتعلق بحسابك.
• عندما يجب علينا إعطاء المعلومات تمشيا مع إجراء قانوني.
باســتثناء مــا ينــص القانــون عليــه بخــاف ذلــك ،فإنــك توافــق علــى أن
يقــدم ســامبا أليــة مؤسســات أخــرى يراهــا مناســبة أيــة معلومــات
تخصــك كتلــك التــي تقدمهــا أنــت أو يحصــل عليهــا ســامبا كنتيجــة
لمعامــات أو نشــاط آخــر بغــرض أن يعــرض عليــك منتجــات وخدمــات
نــرى أنهــا ذات اهتمــام بالنســبة لــك أو أليــة أغــراض أخــرى .وإذا لــم
ترغــب فــي اســتالم عــروض هاتفيــة و /أو خطيــة مــن ســامبا ،الرجــاء
إشــعارنا بذلــك عــن طريــق االتصــال بالرقــم المبيــن فــي البنــد (س)
مــن هــذه االتفاقيــة ،أو راجــع فــرع ســامبا الــذي تتعامــل معــه لكــي
نســتثني اســمك مــن قائمــة العمــاء المعــدة لهــذا الغــرض.
إنــك توافــق علــى أن ســامبا قــد يقــوم بتحميــل معلومــات معينــة ،بمــا
فيهــا بيانــات هويــة العميــل إلــى كمبيوتــرك أو إلــى نظــام دخــول آخــر.

8. Suspension and Cancellation
You agree that Samba may change SambaOnline service
Whilst SambaOnline is intended to be available to you on
a 24 (hours) x7 (days) x365 (days) basis, you agree that
Samba will not be responsible to you for any unintended or
unforeseen events resulting in interruption to the services.
Any scheduled maintenance services, where access to
SambaOnline will be interrupted by more than two hours
will be informed to you through the website at least forty
eight hours in advance.  
You agree that Samba may, without prior notice to you,
suspend the use of SambaOnline at any time for reasons
such as but not limited to SAMA or any other Governing
institution instructing Samba to do so, in the event of
any special restricting status/flag, or in case of any
maintenance work and/or repairs have to be carried out or
in case of any emergency which requires the suspension
of the use of SambaOnline.  
This Agreement will remain in effect until you or Samba
terminates it.
You understand that you may cancel this Agreement at
any time by notifying Samba electronically or by mail. This
will also cancel any SambaOnline services you obtain from
Other Information Providers but will not terminate your
accounts with Samba.
You agree that Samba may cancel this Agreement and
terminate your use of SambaOnline for any reason, at any
time. We will try to notify you in advance, but we are not
obliged to do so.

9. Confidentiality at Samba
You understand that you may cancel this Agreement at
any You have a right to confidentiality and we will not
give anyone other than our employees, agents and Head
Office representatives any specific information about
your Samba accounts except:
• When the Account Owner agrees that the Bank may
provide the information to others.
• When the Account Owner has given the Bank as a credit
reference.
• When an inquiry is made regarding sufficient funds to
cover a check Account Owner has written.
• If the Bank closes Account Owner’s Account because it
has been maintained in an unsatisfactory manner.
• When the law requires the Bank to report to SAMA or
any other Kingdom of Saudi Arabia regulatory body and/
or any competent court of the Kingdom of Saudi Arabia
information requested by them in relationship to your
Account.
Except as otherwise prohibited by law, you agree that
Samba may share with Other Reputable firms, as we deem
fit, the information about you that you provide, or that
Samba obtains as a result of transactions or other activity,
for, among other things, the purpose of offering you
products and services that we believe may be of interest

إنــك توافــق علــى أن يقــدم ســامبا أليــة مؤسســات أخــرى يراها مناســبة
أيــة معلومــات تخصــك كتلــك التــي تقدمهــا أنــت أو يحصــل عليهــا
ســامبا كنتيجــة لمعامــات أو نشــاط آخــر بغــرض أن يعــرض عليــك
منتجــات وخدمــات نــرى أنهــا ذات اهتمــام بالنســبة لــك أو أليــة أغــراض
أخــرى .

 .10حـدود مسـؤوليــة البنــك ومـزودي الخـدمات
اآلخرين :
يوافــق ســامبا علــى بــذل جهــود معقولــة لضمــان عمــل خدمــة
ســامبا أون اليــن علــى أكمــل وجــه ممكــن .وســيكون ســامبا مســؤوال
عــن التصــرف فقــط بنــاء علــى تلــك التعليمــات المرســلة مــن خــال
خدمــة ســامبا أون اليــن والتــي يتــم اســتالمها فعــا .وال يتحمــل ســامبا
أيــة مســؤولية عــن أي خلــل فــي أجهــزة االتصــال التــي ال تقــع ضمــن
ســيطرته والتــي قــد تؤثــر علــى دقــة الرســائل التــي ترســلها أو توقيــت
وصولهــا.
كذلــك لــن يكــون ســامبا مســؤوال عــن أيــة خســائر أو تأخيــر فــي إرســال
التعليمــات ينشــأ عــن اســتعمال أيــة خدمــة عــن طريــق ســامبا أون
اليــن أو يســببه أي برنامــج تصفــح .ولــن يتحمــل ســامبا أيــة مســؤولية
فــي حالــة قيامــك بإعطــاء تعليمــات خاطئــة أو إذا لــم تعــط تعليمــات
الدفــع كاملــة قبــل وقــت كاف يســمح بالدفــع فــي الوقــت المناســب.
ســوف تعتبــر أيــة معلومــات تســتلمها مــن ســامبا أو جهــة مــزودة
أخــرى علــى أنهــا موثوقــة .ويمكــن تزويدهــا فقــط علــى أســاس بــذل
الجهــود الممكنــة لضمــان راحتــك لكنهــا ليســت مضمونــة .وال يعتبــر
ســامبا أو أيــة جهــة مــزودة أخــرى مســؤوال عــن أي نقــص فــي دقــة
تلــك المعلومــات أو تمامهــا أو توفرهــا أو توقيــت وصولهــا ،أو عــن أي
اســتثمار أو قــرار آخــر يتــم اتخــاذه باســتعمال هــذه المعلومــات.
كذلــك لــن يكــون ســامبا أو أيــة جهــة أخــرى مــزودة للمعلومــات
مســؤوال عــن أي فيــروس كمبيوتــري أو مشــاكل ذات عالقــة
بالمعلومــات المقدمــة تنشــأ عــن خدمــات تقدمهــا أيــة جهــة مــزودة
للمعلومــات أو قــد تنشــأ مــن كمبيوتــرك الشــخصي.
لعلــك تــدرك أن خدمــات معينــة مقدمــة مــن قبــل ســامبا مــن خــال
نظــام ســامبا أون اليــن تقــدم مــن خــال جهــات خارجيــة .وبنــاء عليــه،
مــن أجــل توفيــر هــذه الخدمــات فإنــك بموجــب هــذا تســمح لســامبا
بإفشــاء تلــك المعلومــات المتعلقــة بــك إلــى تلــك الجهــات الخارجيــة
حســبما يلــزم مــن أجــل توفيــر الخدمــات لــك.

 .11حظر استخدام سامبا أون الين ألغراض أخرى
يســتخدم نظــام ســامبا أون اليــن برامــج ذات ملكيــة خاصــة لســامبا
وأخــرى تعــود لجهــات مــزودة أخــرى .فــإذا زودك ســامبا ببرنامــج
الســتعماله مــع نظــام ســامبا أون اليــن  ،فهــذا يمنحــك ترخيصــا غيــر

to you. If you do not wish to receive telephone and/or mail
solicitations from Samba, please notify us by calling the
number set forth in Section L of this Agreement, or visit
your branch. We will then remove your name from any
mailing or telephone list used for these purposes.
You agree that Samba may download certain information,
including customer identification information, to your
computer or other access device.
You understand that certain services offered by Samba
through SambaOnline are provided through third parties.
Accordingly in order to avail such services you hereby
permit Samba to disclose such information relating to
you to such third parties as necessary for you to avail the
services.

›10. Limit of Samba and Other Providers
Responsibility
Samba agrees to make reasonable efforts to ensure full
performance of SambaOnline. Samba will be responsible
for acting only on those instructions sent through
SambaOnline which are actually received. You agree that
Samba cannot assume responsibility for malfunctions in
communications facilities not under our control, which
may affect the accuracy or timeliness of messages you
send.
You agree that Samba is not responsible for any losses
or delays in transmission of instructions arising out of
the use of any Access Service Provider or caused by any
browser software. You agree that Samba is not responsible
should you give incorrect or incomplete instructions or if
your payment instructions are not given sufficiently in
advance to allow for timely payment.
Any information you receive from Samba and Other
Information Providers is believed to be reliable. However,
it can only be provided on a reasonable efforts basis for
your convenience and is not guaranteed. You agree that
Samba and Other Information Providers are not liable for
any deficiencies in the accuracy, completeness, availability
or timeliness of such information or for any investment or
other decision made using this information.
You agree that Samba or Other Information Providers
are not responsible for any computer virus or related
problems, which may be attributable to services provided
by any Access Service Provider or which may originate
from your PC.

11. No Other Use

حصــري باســتعمال هــذا البرنامــج ويســمح لــك باســتعمال البرنامــج
ألغراضــه المقــررة فقــط كمــا هــي محــددة فــي هــذه االتفاقيــة .وال
يجــوز لــك فــك أو تجزئــة أو نســخ أو تعديــل أو إعــادة هندســة أي مــن
برامــج ســامبا أون اليــن ،أو الســماح ألي شــخص آخــر بذلــك.
تتيــح لــك خدمــة ســامبا أون اليــن إمكانيــة الدخــول إلــى خدمــات
ومعلومــات مــن ســامبا وجهــات أخــرى مــزودة قــد تقــدم بشــكل بــارز
بخاصيــة «الهيئــة واالســتخدام» .وتعتبــر هــذه الخدمــات والمعلومــات
وخاصيــة «الهيئــة واالســتخدام» ملكيــة خاصــة لســامبا والجهــات

SambaOnline uses propriety software of Samba, and Other
Software Suppliers. If Samba has provided you with software
 to use with SambaOnline, you are being granted anonexclusive license to use this software. This allows you to use
the software only for its intended purposes as provided in
this Agreement. You agree that you may not disassemble,
decompile, copy, modify or reverse engineer any of the
SambaOnline software or allow anyone else to do so.

المــزودة األخــرى .ويمكنــك اســتعمال ســامبا أون اليــن فقــط ألغراضــك
الشــخصية غيــر التجاريــة ،وال يجــوز لــك إعــادة استنســاخ أو بيــع أو توزيــع
أي جــزء مــن المعلومــات التــي يوفرهــا لــك نظــام ســامبا أون اليــن .
ومــن المعلــوم لديــك أن ســامبا ال يقــدم لــك أيــة معلومــات أو بيانــات
بخصــوص اســتعمال هــذه الشــبكة أو أيــة برامــج اتصــال أو طــرق
تســليم يحددهــا ســامبا فيمــا يتعلــق بجودتهــا وتوقيتهــا وأدائهــا
ودقتهــا وموثوقيتهــا واســتمرار توفرهــا أو غيــر ذلــك .وال يضمــن ســامبا
أو يصــرح بــأن برنامــج التشــغيل أو أيــة اتصــاالت أو نظــام للتســليم
ســيكون مطابقــا أليــة مواصفــات يوفرهــا ســامبا أو أنــه ســيكون خاليــا
مــن األخطــاء أو المشــاكل.

 .12خدمة العمالء
لالستفســار أو تقديــم الشــكاوى أو المقترحــات ،نرجــو االتصــال بنــاء
علــى الهاتــف المصرفــي (ســامبافون)
كمــا يمكنــك التواصــل معنــا مــن أجــل اي استفســار أو تقديــم
الشــكاوى أو المقترحــات مــن خــال أي مــن قنــوات االتصــال الــواردة
أدنــاه .ونحــن ملتزمــون بتقديــم الخدمــة لــك بصــورة أفضــل والــرد
بســرعة علــى استفســاراتك :
• الهاتف المصرفي  :اتصل على الرقم المجاني  8001242000ثم
اضغط على الرقم  3واتبع التعلميات.
• وقع سامبا على اإلنترنت www.samba.com :
• البريد اإللكترونيcustomercare@samba.com :
• اقرب فرع من فروع سامبا.
• الفاكس :أرسل فاكس باستفساراتكم على الرقم
+966112177979
• صندوق البريد :أرسل إلى صندوق بريد سامبا  ، 25895الرياض
 11476المملكة العربية السعودية.
وحــال وصــول مالحظاتكــم ســتصلكم رســالة نصيــة علــى الجــوال
المعتمــد فــي ســجالتنا تحتــوي علــى رقــم المالحظــة و الوقــت
المطلــوب لمعالجتهــا.
وســتصلكم رســالة نصيــة أخــرى حــال إغــاق الشــكوى بمــا ال يتجــاوز 10
أيــام عمــل ،ويمكنكــم التواصــل معنــا عبــر الهاتــف المجانــي المذكــور
أعــاه لمتابعتهــا أو معرفــة مزيــد مــن التفاصيــل حولهــا.
أنــت توافــق علــى أن البنــك يجــوز لــه أن يســجل المحادثــات التــي يجريها
موظفــو البنــك معــك .ويقــوم البنــك بعمــل ذلــك مــن حيــن آلخــر مــن
أجــل مراقبــة الخدمــة ودقــة المعلومــات التــي يقدمهــا موظفــو
البنــك لــك ،ومــن أجــل ضمــان االلتــزام بتعليمــات صاحــب الحســاب.
يمكــن لموظفــي هاتــف ســامبا المســاعدة فــي حــل أي مشــكالت
تتعلــق بنظــام ســامبا أون اليــن لكنهــم غيــر مفوضيــن بالتخلــي عــن
أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة.

 .13الرسائل اإللكترونية
بالنظــر إلــى أن الرســائل المرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي لشــبكة
اإلنترنــت قــد ال تكــون آمنــة ،فإنــك توافــق علــى االتصــال بنــا إلكترونيــا
فقــط مــن خــال «مركــز الرســائل» باســتعمال خيــار «طلــب المســاعدة».
كمــا إنــك توافــق علــى اســتالم المخاطبــات المتعلقــة بحســابك
بطريقــة إلكترونيــة وتتعهــد بأنــك لــن تحــاول تفــادي اســتالم أيــة
رســائل .وســوف تعتبــر أنــك اســتلمت أيــة رســائل إلكترونيــة أرســلت
إليــك عندمــا تصبــح تلــك الرســائل متاحــة لــك .ويمكنــك طباعــة نســخة

SambaOnline gives you access to services and information
from Samba, and Other Information Providers, which may
be presented with a distinctive «look and feel». These
services, information and «look and feel» are proprietary
information of Samba and the Other Information Providers.
You agree to use SambaOnline only for your personal,
non-business use and may not reproduce, sell or distribute
all or any portion of the information provided to you by
SambaOnline.
You agree that Samba makes no representation to you
regarding the use of the SambaOnline platform or any
communications or delivery system specified by Samba
with respect to its quality, timeliness, performance,
accuracy, reliability, continued availability, or otherwise.
Samba does not warrant or represent that the platform
or any communications or delivery system will conform to
any description thereof provided by Samba or will be free
of errors or defects.

12. Customer Service
If you need any assistance or wish to communicate with the
Bank, call SambaPhone. Should you have any comments
or queries on our service quality you can please contact
Samba Costumer Care Center through one of the following
channels:
• SambaPhone: Please call toll-free on 800 124 2000 then
choose number 3 and follow the prompts.
• Samba website: www.samba.com
• E-mail: customercare@samba.com
• Your nearest Samba branch.
• Fax: Please send a fax with your comment/queries
to +966 11 2177979
• Mail: P.O. Box 25895 Riyadh 11476, Kingdom of Saudi
Arabia
We will send an SMS to your mobile number registered
with us confirming receipt of your query as well as the
required processing time. You will also receive another
SMS as soon as your query is addressed within 10 working
days of receiving it. You can follow up on your query by
calling our toll-free number.
You agree that we may record the conversations our
employees have with you. We do this from time to time to
monitor the quality of service and accuracy of information
our employees give to you, and to ensure that your
instructions are followed. SambaPhone can help resolve
any SambaOnline problems but is not authorized to waive
any provision of this Agreement.

13. Electronic Messages
Because normal internet e-mail transmissions may not
be secure, you agree to contact us electronically only
through the «Message Center» under «SambaCare».
You also agree to receive communications regarding
your account electronically and will not attempt to
circumvent receiving any messages. You are deemed to
have received any electronic messages sent to you when

مــن تلــك المخاطبــات باســتعمال وظيفــة «خاصيــة الطباعــة» المتوفــرة
فــي برنامجــك ،أو أن تطلــب مــن ســامبا أن يرســل إليــك بالبريــد نســخة
ورقيــة مــن تلــك الرســالة ،وذلــك مــن خــال اتصالــك بســامبافون كمــا
هــو منصــوص عليــه فــي البنــد ( )12أعــاه.

 .14الحواالت المالية اإللكترونية
أيام العمل:
أيــام العمــل المعتــادة للبنــك مــن األحــد حتــى الخميــس ،باســتثناء
العطــات العامــة ،أيــام الجمعــة والســبت عطــات لــدى البنــك فــي
المملكــة العربيــة الســعودية .ومــع ذلــك فــإن الوصــول إلــى موقــع
البنــك علــى االنترنــت متــاح عمومــا علــى مــدار  24ســاعة  7أيــام فــي
األســبوع.

كشوف الحساب:
موافقتــك علــى شــروط واحــكام ســامبا تعنــي قبولــك الســتالم
كشــف حســاب إلكترونــي شــهري خــاص بحســابك يوضــح معامالتــك
المصرفيــة و الماليــة البنكيــة اإللكترونيــة.
وفــي حالــة عــدم الرغبــة باســتالم كشــف الحســاب عــن طريــق البريــد
الكترونــي ،بامكانــك إلغــاء اإلشــتراك فــي كشــف الحســاب اإللكترونــي
مــن خــال حســابك فــي االوناليــن .
وإذا ظننــت بــأن حوالــة ماليــة أو قيــدا مدينــا فــي كشــف حســابك
الشــهري غيــر صحيــح ،أو إذا اعتقــدت بــأن هنــاك حوالــة ماليــة أو عمليــة
قيــد مديــن غيــر مشــروعة قــد حدثــت ،الرجــاء االتصــال بنــا فــي أســرع
وقــت ممكــن .وســوف يعتبــر كشــف حســابك صحيحــا إذا لــم نتلــق
منــك إشــعار اعتــراض خــال  60يومــا مــن تاريــخ الكشــف .وفــي حالــة
وجــود خطــأ أو تغييــر فــي عنوانــك ،يجــب عليــك إبــاغ مديــر الفــرع الذي
تتعامــل معــه بذلــك ،ويمكنــك التبليــغ عــن ذلــك مــن خــال االتصــال
بســامبافون فــي أي وقــت علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع.

الوثائق  /الوسائط المصدرية :
إن ســجالت البنــك ،التــي تتكــون مــن إشــعارات وتأكيــدات ومســتندات
أخــرى تتعلــق بالمعامــات الصــادرة مــن البنــك ســوف تعتبــر دليــا
دامغــا يعتــد بــه فــي الحكــم فــي أي نــزاع يتعلــق باألرقــام أو البيانــات
أو المصاريــف أو األتعــاب أو المعامــات أو التعليمــات أو أي أمــور أخــرى
قــد تنشــأ بينــك وبيــن ســامبا .

الوثائق والمستندات :
ســوف تعتبــر ســجالت ســامبا بمــا فيهــا مــن اإلشــعارات وخطابــات
التعزيــز والمســتندات األخــرى التــي نصدرهــا بخصــوص العمليــات
إثباتــا قاطعــا يعتمــد عليــه فــي الحكــم فــي أيــة خالفــات أو نزاعــات
تتعلــق باألرقــام والبيانــات والرســوم واألتعــاب والتكاليــف والعمليــات
والتعليمــات أو أي خــاف أو مســألة أخــرى تنشــأ بينــك وبيــن ســامبا.

الرقم السري الشخصي :
يتعيــن عليــك التأكــد مــن حفــظ اســم المســتخدم الخاصــة بــك
وكلمــة الســر /الرقــم الســري ،فهــذه الشــيفرات هــي وســائل حمايــة
مهمــة لــك .فــا تكتبهــا فــي كمبيوتــرك أو مــواد كمبيوتريــة أو أيــة
وثائــق أو وســائط معلوماتيــة أخــرى .وإذا ظننــت أن شــخصا غيــر مصــرح
لــه قــد تمكــن مــن االطــاع علــى اســم المســتخدم أو كلمــة الســر
الخاصــة بــك ،يرجــى االتصــال بنــا فــورا .ويعتبــر الهاتــف أســرع طريقــة

they are made available to you. You may print a copy of
such communications using the «print» function of your
software, or you may request that Samba mail you a paper
copy of such communication by contacting Customer
Service as provided in Section L above.

14. Electronic Funds Transfers
Business Days:
Our normal business days are Sunday through to Thursday,
except for public holidays. Fridays and Saturdays are
considered bank holidays in Saudi Arabia. Access to our
website will, however, generally is made available 24 hours
a day and 7 days a week.

Account Statements:
Once you agree on samba›s Terms and Conditions you
will receive an electronic periodic statement through your
email for your account showing your e-banking financial
transactions
If you prefer to receive your statement through post mail,
you can unsubscribe through online.
Also, if you think that a transfer or withdrawal shown on
your monthly statement is incorrect, or if you believe
an unauthorized transfer or withdrawal has taken place,
contact us at the earliest. The statement will be considered
correct unless we receive a notice of exception within 60
days of statement date. Any error or change of address
should be promptly advised to the appropriate branch
office, attention Branch Manager. You may also provide
such notice by calling SambaPhone at 24 ,2000-124 800
hours a day and 7 days a week.

Documentation/Source Media:
Samba›s records, consisting of advices, confirmations,
and other documents relating to transactions generated
by us shall be the conclusive evidence to be relied upon
in judging any disputes relating to figures, data, charges,
fees, transactions, instructions or any other matter arising
between you and Samba.

Username and Password:
Please keep your username and password confidential.
These codes are important means of protection for you.
You should not store them on your personal computer
or any computer materials, or any other access device.
Contact us immediately if you believe that an unauthorized
person has obtained access to your username/Password.
The telephone is the fastest way to alert us that someone
may be using your username/Password without your
permission. You could lose all the money in your account
(plus your maximum overdraft line of credit). Call
SambaPhone. Someone will be available to receive your
call 24 hours a day, 7 days a week.
You agree that Samba shall not be responsible for any
damage you suffer as a result of loss, disclosure or
fraudulent use of your username and password.

إلشــعارنا بــأن شــخصا ربمــا يســتعمل رقمــك الســري أو كلمــة الســر

15. Security Tips & Recommendations

الخاصــة بــك دون إذن أو تفويــض منــك حيــث مــن الممكــن بســبب
ذلــك أن تخســر كامــل المبلــغ المتوفــر فــي حســابك (باإلضافــة إلــى
حــدك االئتمانــي المتــاح لــك للســحب علــى المكشــوف) .فضــا ،اتصــل
بســامبافون و ســتجد أحــد موظفينــا علــى أهبــة االســتعداد لتلقــي
مكالمتــك علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع.
لــن يكــون ســامبا مســؤوال عــن أي ضــرر يلحــق بــك كنتيجــة لفقدانــك
رقمــك الســري أو كلمــة الســر الخاصــة بــك أو انكشــافها لشــخص آخــر
أو اســتعمالها بصــورة غيــر مشــروعة.

 . 15اإلرشادات والتوصيات األمنية
أوافــق علــى التقيــد بكافــة اإلرشــادات و التوصيــات األمنيــة التــي
يزودنــي بهــا ســامبا مــن حيــن آلخــر وكذلــك برســائل التنبيــه والتوعيــة
التــي يعرضهــا ســامبا باســتمرار علــى مواقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت.
وأوافــق كذلــك علــى أن هــذه اإلرشــادات األمنيــة ليســت بالضــرورة
شــاملة .وســوف أراجــع المواقــع األخــرى المتخصصــة لكــي أظــل
علــى اطــاع علــى أحــدث معاييــر الحمايــة واألخطــار والتوصيــات و
اإلرشــادات األمنيــة ،وأطبقهــا علــى أكمــل وجــه ممكــن مــن أجــل
حمايــة معلوماتــي ومصالحــي المصرفيــة الخاصــة ،بمــا فيهــا اســم
المســتخدم و كلمــة الســر الخاصــة بــي .وأقــر أيضــا بــأن ســامبا لــن
يتحمــل مســؤولية أيــة أضــرار قــد تلحــق بــي نتيجــة الطــاع أي شــخص
علــى اســم المســتخدم أو كلمــة الســر الخاصــة بــي و اســتعمالها فــي
أيــة أعمــال احتياليــة.
ومــن أجــل االطــاع علــى المزيــد مــن النصائــح األمنيــة و إجــراءات
الســامة و األمــان نأمــل زيــارة موقعنــا علــى الرابــط أدنــاه :
http://www.samba.com/ar/security-center/security-tips.html

 .16استقاللية الشروط
فــي حالــة بطــان أي شــرط أو أكثــر مــن شــروط هــذه االتفاقيــة أو أصبــح
غيــر قانونــي أو غيــر واجــب التنفيــذ ألي ســبب مــن األســباب ،فــإن بقيــة
الشــروط ســتظل ســارية المفعــول وواجبــة التنفيــذ.

 .17القانون الذي يحكم االتفاقية
تخضــع هــذه االتفاقيــة لألحــكام و للقوانيــن و األنظمــة واألعــراف
المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي حالــة وجــود
أي خــاف حــول تفســير نصــوص أو أحــكام هــذه االتفاقيــة تكــون
الجهــات القضائيــة فــي المملكــة هــي التــي تنظــر فــي النــزاع ،وتعتبــر
النســخة العربيــة مــن هــذه االتفاقيــة هــي النســخة المعتمــدة فــي
حــال وجــود أي اختــاف بينهــا وبيــن النســخة اإلنجليزيــة منهــا.

 .18األحـكـام والشــروط المتـعلـقــة
بالمنتـجــات والخدمات
الــواردة أدنــاه .وفــي مــا يلــي األحــكام والشــروط التــي تنطبــق
علــى جميــع العمليــات التــي تتــم مــن خــال خدمــة ســامبا أون
اليــن:
أوال .التحــويلـات (إلى أحد حسـابـاتـك  /حسـاب آخـر في سـامـبا/
التحويــات المحليــة والدوليــة بمــا فيهــا التحويــات المعرفة
مســبقا وتعليمــات الدفع المســتديمة.
 . 1ما لــم يـتـم االتفاق علـى خالف ذلك خطـيـا وبصورة صريحة

You agree to read and comply with the security tips/
recommendations that Samba provides you from time to
time and those precaution and awareness messages that
Samba continuously display in its internet sites. Samba
agrees that these tips are not necessarily comprehensive
and that you shall refer to other specialized sites in order to
remain informed of the latest security standards/ hazards
/ recommendations, and implement them to protect your
banking interest, including your username and password.
Samba shall not be responsible for any damages that you
may incur as result of loss, disclosure or fraudulent use of
your username and password.
   
To learn more about the online safety measures we have
in place and for tips on online security please visit: http://
www.samba.com/en/security-center/security-tips.html

16. Severability
In the event any one or more of the provisions of this
Agreement shall for any reason be held to be invalid,
illegal or unenforceable, the remaining provisions shall
remain valid and enforceable.

17. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed
in accordance with the laws, regulations and banking
practices in force in the Kingdom of Saudi Arabia. The
committee for the settlement of banking disputes shall
settle any dispute that may arise due to or in connection
with this agreement. Should there be any difference
between the Arabic and the English versions of this
agreement, the Arabic version shall always prevail.

18. Product & Services Related Terms and
Conditions
Additionally, the obligations of Samba shall be governed
by and restricted to the terms and conditions hereinafter
set out. The following terms & conditions are applicable
to transactions initiated through SambaOnline:
I) Funds Transfer (within Relationship/Samba, Domestic
& International including Pre-defined transfers) and
Standing Instructions.
1.Unless otherwise expressly and specifically agreed in
writing Samba may at its discretion convert into foreign
values the funds received from you at Samba›s selling
rate on the day such funds are received. Samba›s
statement in writing that it has effected such conversion
shall be conclusive and binding on both you and Samba.
2.Currency of transfer, in the event that the currency is
different from that of the country to which the remittance
is made, then payment shall be made to the payee in the
currency of that country at our correspondent›s and/or
agent›s buying rate unless the payee comes into some

ومحــددة ،فإنــه يجــوز لســامبا حســب تقديــره أن يحــول المبالــغ
التــي يســتلمها مــن العميــل إلــى عمــات أجنبيــة بســعر البيــع
المعتمــد بســامبا فــي اليــوم الــذي يتــم اســتالم هــذه المبالــغ
فيــه مــن العميــل .ويكــون بيــان ســامبا الخطــي بإجــراء مثــل هــذا
التحويــل حاســما وملزمــا للطرفيــن
  .2إذا كــانـــت عمـــلة الـتــحويــــل مختلــفــة عن عـملة البلـد الذي
يتـــم إليــه التحويــل ،فــإن قيمــة الحوالــة ســتدفع للمســتفيد بعملــة
البلــد المذكــور بســعر الشــراء المعتمــد لــدى بنكنــا المراســل أو
وكيلنــا مــا لــم يحصــل المســتفيد علــى القيمــة بعملــة أخــرى
بموجــب ترتيــب بينــه وبيــن بنكنــا المراســل أو وكيلنــا مقابــل دفــع
العمولــة المتعلقــة بذلــك ،إن وجــدت.
 .3يتبــع ســامبا إجراءاتــه االعتياديــة لتحويــل المبالــغ ،وفــي حالــة قيامه
بهــذا العمــل نيابــة عــن العميــل يكون لســامبا حريــة اختيار المراســل
أو الوكيــل ولــن يكــون ســامبا أو مراســلوه مســؤولين بــأي حــال عــن
أي تلــف أو نقــص أو انقطــاع أو أخطــاء أو تأخيــر يحصــل فــي البــرق أو
البريــد أو مــن جانــب أيــة مصلحــة أو شــركة بريــد وبــرق أو أي موظــف
تابــع لهــذه المصلحــة أو الشــركة أو ألي ســبب خــارج عــن الحــدود
المعقولــة لســيطرة ســامبا أو مراســليه ،كل فــي مــا يخصــه ،ولــن
يكــون ســامبا مســؤوال عــن أيــة أخطــاء أو إهمــال أو تقصيــر أو عمــل
أو نقــص فــي أيــة مراســات أو مــن أي مراســل أو وكيــل فرعــي أو مــن
جانــب أي مــن موظفيهــم .
 .4ال تعــاد قيمــة حــواالت التلكــس إال فــي حالــة عــدم دفعهــا
للمســتفيد ألي ســبب مــن األســباب وإعــادة مبلــغ الحوالــة بالفعــل
مــن قبــل المراســل/الوكيل .الرجــاء مالحظــة أن هنــاك مصاريــف
صــل مــن العميــل فــي حالــة تقديــم
بنكيــة يحددهــا ســامبا و ُت َح َّ
العميــل لمعلومــات خاطئــة أو غيــر كاملــة ممــا يــؤدي إلــى إعــادة
المبلــغ مــن قبــل البنــك المراســل ويجــوز إلغــاء الشــيكات المصرفيــة
وإعــادة قيمتهــا فقــط فــي حــال اســتالم ســامبا تأكيــدا مــن البنــك
المراســل (المســحوب عليــه الشــيك) بإلغــاء الدفــع .وفــي جميــع
األحــوال يتــم إعــادة المبلــغ حســب أســعار شــراء العمــات األجنبيــة
المحــددة مــن قبــل ســامبا بتاريــخ اليــوم الــذي يتــم فيــه الدفــع،
ناقصــا مصاريــف ســامبا ومراســليه ووكالئــه.
  .5إننا إذ نبذل كافة الجهود مراعين العمل بموجب تعليماتكم
المســتديمة (القائمــة) ،فــإن ســامبا يقبــل هــذه التعليمــات بشــرط أال
يتحمــل ســامبا أو أيــا مــن مســئوليه أو موظفيــه تحــت أي ظــرف مــن
الظــروف أيــة مســئولية تجــاه أيــة خســارة أو ضــرر ،ســواء كان مباشــرا
أو غيــر مباشــر ،يكــون ناجمــا عــن عــدم تطبيــق تلــك التعليمــات أو أي
تأخــر فــي تطبيقهــا ،وســواء كان ذلــك ناتجــا عــن إهمــال أو عــن أي
ســبب آخــر.
 .6تطبــق الرســوم المعتــادة لقــاء تنفيــذ أيــة عمليــة تطلبونهــا مضافــا
إليها المصاريف اإلدارية الخاصة بتنفيذ العملية.
 .7ال يلتــزم ســامبا بتنفيــذ تعليماتكــم القائمــة فــي حالــة عــدم وجــود
رصيــد كاف فــي حســابكم فــي موعــد تنفيــذ العمليــة .وفــي هــذه
الحالــة ،ســوف يجــري ســامبا محاولتيــن لتنفيــذ العمليــة فــي نفــس
اليــوم و/أو فــي اليــوم التالــي ،وإذا تعــذر ذلك ســيتم جدولــة العملية
للتنفيذ في الشهر الذي يليه.
  .8ســوف تعتبــر هــذه االتفاقيــة الغيــة فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد
كاف في حســابكم لتغطية عملية التعليمات القائمة مضافًا إليها
رسوم سامبا لمدة ثالثة شهور متتالية .وعند ذلك سوف يشعركم
سامبا بإلغاء هذه االتفاقية.

sort of an arrangement with our paying correspondent/
agent and obtains the payment in another other currency
upon paying the charges, if any, connected therewith.
3.Samba will take its customary steps for the transfer of
funds. In doing so, Samba will be free on behalf of the
customer to make use of any correspondent or agent.
You agree that in no case shall Samba or any of its
correspondents be liable for any mutilations, omissions,
interruptions, errors or delays occurring in the wire, cable
or mails, including in respect of any postal and telegraph
authority or any employee of such authority or company,
or through any cause beyond the reasonable control of
Samba or any of its correspondents, respectively. You
agree that Samba shall not be liable for any error, neglect
or defaults, act or omission of any correspondent, agent
or sub-agent, or any of their employees.
4.Refund of telex transfers will not be possible except
in cases where the payment has not been made to
the beneficiary for whatever reasons and funds are
returned by the correspondents/agent. Please note that
a charge (determined by Samba) will be collected from
you if owing to incorrect or incomplete information, the
paying bank returns the money transfer. Cancellation
and refund of draft will be possible only after Samba
receives a confirmation of effective cancellation from
the paying bank. Refund to purchaser in either case
will be made on the basis of Samba›s buying rate on
the day of refund less the expenses of Samba, its
correspondents and agents’ fees.
5.While every effort is made to ensure compliance with
standing instructions, they are accepted by Samba on
the condition that you agree that neither Samba nor any
of its officers, employees or agents will be held liable
in any circumstances for any loss or damage, direct or
consequential, arising out of any failure to comply or
delay in complying with such instructions, whether due
to negligence or any other cause.
6.You agree that normal transaction charges will be
applied
on each execution of your instructions, in addition to the
handling cost per transaction.
7.You agree that Samba shall not be liable to act on your
instructions in case your account has insufficient funds
at the time of execution of the standing instructions.
As such Samba will make two attempts to execute
the instruction, i.e., on the precise date/day and on
the following day, after which the instructions will be
scheduled to the following month for action.
10.You agree that your standing instruction shall be null
and
void, if your account does not have a sufficient balance
to cover the standing instruction transaction, including
our charges for three consecutive months. In such case,
Samba will inform you and will terminate this standing
instruction.
11.Samba reserves the right to refuse to execute your
standing instructions at any time without giving prior

 .9يحتفــظ ســامبا بحقــه المطلــق فــي رفــض تنفيــذ تعليماتكــم
القائمــة فــي أي وقــت بــدون إبــداء األســباب وال يحــق لكــم المطالبــة
بالتعويض عن ذلك.
 .10هــذه االتفاقيــة ســتكون ســارية المفعــول حتــى تاريــخ انتهائهــا أو
ســتكون مفتوحة المدة .وأية تعديالت أو تعليمات إللغائها يجب أن
ترد لسامبا خطيا.
(ثانيا) الودائع ألجل
إن التزامــات ســامبا والعميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية يخضع
فقــط للشــروط واألحــكام الــواردة أدناه:
 .1الفتــرات المتاحــة للوديعــة هــي مــن أســبوع إلــى ســنة واحــدة
أمــا الفتــرات التــي تزيــد عــن ســنة  ،فســوف تعتمــد علــى توفرهــا فــي
األسواق وتخضع لموافقة البنك .
 .2يتــم تجديــد وديعــة األجل لفترة مماثلة بســعر عمولــة يحدده البنك
مالــم يتســلم البنــك تعليمــات مخالفــة مــن المــودع بهــذا
الخصــوص يجــب أن تــرد تعليمــات وقــف التجديــد التلقائــي
للوديعــة إلــى ســامبا خطيــا قبــل أربعــة أيــام علــى األقــل مــن موعــد
االســتحقاق المحــدد للوديعــة.
   .3جــوز للمــودع ســحب أي مبلغ مــن الوديعة في أي وقــت قبل موعد
اســتحقاقها المحــدد .وفــي هــذه الحالــة ،ســيتم خفــض أو إلغــاء
العمولــة بســبب الســحب المبكــر للوديعــة وفقــا لمــا يحــدده البنــك
حســب أســعار العمولــة الدارجــة .إذا تجــاوز حــد الخفــض مبلــغ
العمولــة المدفــوع مــن البنــك  ،يقــوم البنــك باســتقطاع هــذه
الزيــادة مــن المبلــغ األساســي الــذى أودعــه المــودع فــي البنــك .
  .4يجــوز للمــودع ســحب أي مبلــغ مــن الوديعــة فــي أي وقــت قبــل
موعــد اســتحقاقها المحــدد فقــط بعــد قيامــه بالتوقيــع علــى
صيغــة ( طلــب الســحب المبكــر قبــل موعــد االســتحقاق ) التــي
يقدمهــا لــه البنــك .بموجــب توقيــع المــودع علــى الطلــب المذكــور
يقــر المــودع بتنازلــه عــن حقــه نهائيــا فــي مطالبــة البنــك قضائيــا
بالتعويــض عــن أيــا مــن خســائره ســواء بالنســبة للمبلــغ األصلــي أو
العمولــة والتــي ترتبــت علــى قيامــه بالســحب المبكــر    .
 .5يجــب علــى المــودع أن يكــون له حســاب أو أن يفتح حســابا لدى البنك
بنفس االســم /األســماء التي يتم إيداع وديعة األجل بها وأن ال يقفل
ذلــك الحســاب قبــل تصفيــة الوديعــة .وفــي حالــة تصفيــة الوديعــة،
يدفــع البنــك مبلــغ الوديعة المســتحق بقيدهــا في حســاب المودع.
 .6إن ودائع واستثمارات العمالت األجنبية تخضع لتقلبات األسعار،
وهــذه يمكــن أن توفــر فرصــة مواتيــة للمــودع أو مخاطــرة عليــه
حســب حالــة ســوق العمــات .وبالتالــي فــإن المــودع قــد يتعــرض
لخســارة أو ربــح عنــد تحويــل العملــة األجنبيــة إلــى العملــة المحليــة.
وعليــه ،فــإن علــى المــودع أن يقــرر مــا إذا كانــت الوديعــة أو االســتثمار
بعملــة أجنبيــة مناســبا ،وذلــك بنــاء علــى أهدافــه االســتثمارية
واألدوات التــي يســتثمر فيهــا ومســتوى الخطــر الــذي يريــد تحملــه.
  .7في حالة وفاة المودع فإن دفع المبلغ المستحق لورثة المودع
ســيتم مــن خــال الحســاب المعنــي لــدى البنــك .وســيخضع توزيــع
جميــع األرصــدة المتوفــرة فــي الحســاب علــى الورثــة ألنظمــة البنــك
ونظــام توزيــع اإلرث فــي المملكــة.
 .8أي تغييــرات الحقــة علــى الوديعــة ألجــل ،ســواء مــن حيــث المبلــغ
األصلــي أو المــدة أو ســعر العمولــة ،ســتخضع لنفــس هــذه الشــروط
واألحكام.

notice and without any liability to you.
12.The standing instruction shall remain in force until the
expiry date or will be of an open-ended nature unless
cancelled by you.
II) Time Deposits
The obligations of Samba and you in the Kingdom of
Saudi Arabia shall be solely governed by and restricted
to the terms and conditions hereinafter set out:
1. Tenor of the time deposit will be one week to one year.
Tenors greater than one year will be subject to market
availability and Samba discretion.
2.The time deposit shall be renewed for an identical period
at rate to be determined by Samba unless otherwise
instructed by you. Instructions to discontinue automatic
renewal of time deposit must be received in writing four
(4) days prior to the scheduled maturity.
4.You have the flexibility to withdraw funds any time
before the time deposit matures, in which case you agree
that the commission will be reduced or cancelled due
to pre-maturity termination at Samba›s sole discretion
based on the prevailing commission rate. If such penalty
exceeds the commission payable by Samba, Samba will
deduct any excess charge from the principal amount
deposited at Samba.
5.You may withdraw any amount from the time deposit
before its maturity only after signing a «Pre-Maturity
Withdrawal» form provided by Samba. By signing such
form, you agree that you waive any of your rights to
claim any indemnity from Samba for any losses that may
result from or due to such pre-maturity withdrawal.
6.You must have or open an account with Samba in the
same name or names in which the time deposit is held.
Such account may not be closed prior to liquidation of the
time deposit. In the event the time deposit is liquidated,
Samba will pay the amount by credit to your account.
7.Foreign currency time deposits and investments are
subject to rate fluctuations, which may pose an
opportunity or risk for you depending on market
conditions. Therefore, you agree that you may incur a
loss or make profits when converting a foreign currency
into the local currency. You should therefore determine
whether a time deposit investment in a foreign currency
is suitable in the light of your investment objectives,
financial instrument and risk profile.
8.In the event of the death of the depositor, payment of
the funds will be made to the heirs through the underlying
account. Distribution of all balances to the heirs will be
governed by the regulations of Samba subject to laws
of the Kingdom of Saudi Arabia pertaining to estate
distribution.
9.Any subsequent changes to the time deposit i.e.
principal amount, tenor, rate, etc. shall be governed by
the same terms and conditions.
III) Request for Additional Samba Card
1.Any additional card requested shall be subject to the
same terms & conditions included in the cardholder
agreement applicable to your original card as well to the

terms and conditions contained in any document relating
to your original card, generally or specifically.
2.You shall be fully and directly responsible for all
transactions which are carried out through the use of
the additional card in accordance with the text of the
Agreement and documents as mentioned in (1) above.
3.The additional card shall be considered as an irrevocable
and unconditional authority issued by you to the
person who uses the additional card at any time for
any transaction. Therefore, you agree that you shall
be directly responsible for all obligations that arise in
relation to the additional card as if these obligations had
arisen from using your original card.
4.Your above mentioned responsibilities/obligations for
the additional card shall be terminated in accordance
with the applicable terms and conditions which govern
the termination of your obligations for your original card
as stated in article (1) above.
IV) Stop Check Payment
5.You understand that the only acceptable reasons for
making a Stop Payment is only in the event that a check
is Lost or Stolen.
6.You agree to indemnify Samba against any loss or
damage that Samba may suffer as a result of nonpayment of the check.
7.You agree that in the event Samba should honor the
payment of any check after you have sent a Stop Payment
request to Samba whether through inadvertence,
oversight or as a result of a misdescription of the check,
You agree that Samba will in no way be responsible to
you for such payment; provided, that Samba has followed
the usual procedures for handling Stop Payment orders.
8.You agree to notify Samba promptly in writing if the
check is received or destroyed.
9.You agree to notify Samba in writing before issuing a
replacement check and to state on the face of the said
replacement check the word «REPLACEMENT» and the
date on the replacement check should be different to the
original check.
10.Stop Payment orders shall remain valid for six (6)
months in respect of dated checks and twelve (12)
months in respect of undated checks.
V) Right of Set-Off
To secure your obligations hereunder, you hereby
unconditionally and irrevocably authorize Samba
immediately and without notice to you, to set off against
your obligations any funds or collateral available in any
of your accounts and/or investments with Samba.

(ثالثا) طلب بطاقة سامبا إضافية
 تخضــع أي بطاقــة إضافيــة أطلبهــا لنفــس شــروط وأحــكام اتفاقيــة  .1
حامــل البطاقــة والمطبقــة علــى بطاقتــي األصليــة وللشــروط
واألحــكام الــواردة فــي أي مســتند يتعلــق ببطاقتــي األصليــة عمومــا
.أو علــى وجــه التحديــد
 سوف أكون مسؤوال مسؤولية مباشرة عن كافة العمليات التي.2
تتم باستخدام البطاقة اإلضافية وفقا لنص االتفاقية والمستندات
. ) أعاله1( المشار إليها في البند
 تعتبــر البطاقــة اإلضافيــة تفويضــا غيــر مشــروط وغيــر قابــل للنقــض  .3
صــادرا عنــي إلــى الشــخص الــذي يســتخدمها وفــي أي وقــت وأليــة
 وعليــه فإننــي ســأكون مســؤوال مســؤولية مباشــرة عــن.عمليــة
كافــة االلتزامــات التــي قــد تنشــأ عــن اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة
كمــا لــو أن هــذه االلتزامــات قــد نشــأت عــن اســتخدام بطاقتــي
.األصليــة
 االلتزامــات المتعلقــة بالبطاقــة اإلضافيــة/ تنتهــي المســؤوليات  .4
وفقــا للشــروط واألحــكام الســارية علــى إنهــاء التزاماتــي المتعلقــة
. ) أعــاه1( ببطاقتــي األصليــة كمــا هــو مذكــور فــي البنــد
(رابعا) إيقاف صرف الشيك الشخصي
 إننــي علــى علــم بــأن األســباب الوحيــدة المقبولــة إليقــاف صــرف.1
شــيك عــن طريــق خدمــة ســامبا أون اليــن هــي أن يكــون الشــيك قــد
.فقــد أو ســرق
 ننــي أوافــق علــى أن أعــوض ســامبا عــن أيــة خســارة أو ضــرر قــد.2
.يقع عليه نتيجة لعدم دفع الشيك
 أوافــق علــى أن ســامبا ســوف ال يعتبــر مســئوال بــأي حــال إذا دفــع  .3
الشــيك المذكــور نتيجــة ســهو أو خطــأ أو نتيجــة لخطــأ البيانــات
 وذلــك بشــرط أن يكــون ســامبا قــد اتبــع،المضمنــة فــي الشــيك
.اإلجــراءات العاديــة بشــأن أوامــر إيقــاف الدفــع
 وافــق علــى أن أخطــر ســامبا فــي الحــال خطيــا باســتالم أو تلــف.4
.الشيك
أوافــق علــى أن أخطــر ســامبا خطيــا قبــل إصــدار الشــيك البديــل  .5
علــى أن أذكــر علــى صــدر الشــيك البديــل كلمــة «بديــل» وتاريــخ
.يختلــف عــن تاريــخ الشــيك األصلــي
) شــهور بالنســبة6(  يســري مفعــول أمــر إيقــاف الشــيك لمــدة.6
) شــهرا بالنســبة للشــيكات غيــر12( للشــيكات المؤرخــة واثنــى عشــر
.المؤرخــة
 فإنــي أفــوض ســامبا تفويضــا ال رجعــة، ضمانــا اللتزاماتــي المذكــورة.7
فيــه ودون قيــد أو شــرط بــأن يســتخدم فــورا ودون إخطــار مســبق
أو/لــي أيــة أمــوال أو ضمانــات متوفــرة فــي أي مــن حســاباتي و
.اســتثماراتي لــدى ســامبا وذلــك لغــرض تســديد التزاماتــي

