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مقدمة

يخضع استخدام كل بطاقة إئتمان يصدرها بنك العز ا�سالمي  ش. م.  ع. ع. («البنك»)، 

وكذلك تشغيل حساب حامل البطاقة الرئيسي والخدمات التي يوفرها البنك، لهذه 

ا�تفاقية. 

تخضع  فيما لم يرد فيه نص  ا<حكام  والشروط  العامة  للخدمات المصرفية لبنك 

العز ا�سالمي.   

فيما يتعلق بإقرار حامل البطاقة وحيث قمتم بالتوقيع على نموذج طلب البطاقة، 

فإنكم وافقتم على االلتزام بهذه ا<حكام والشروط، بموجب:

التوقيع على ظهر البطاقة الرئيسة أو أي بطاقة إضافية؛ أو  (١)

تفعيل البطاقة الرئيسة أو أي بطاقة إضافية؛ أو  (٢)

سبيل  على  ذلك  في  بما  إضافية،  بطاقة  أي  أو  الرئيسة  البطاقة  استخدام   (٣)

المثال ال الحصر، معاملة  المتاجر؛ أو

السحب النقدي المسبق  أو الشراء عبر ا�نترنت؛ أو   (٤)

تقديم حامل البطاقة طلب تحويل رصيد؛ أو  (٥)

طرف  لصالح  ا�ئتمانية  البطاقة  شيك  �صدار  الرئيسي  البطاقة  حامل  طلب   (٦)

ثالث وخصمه من حد القرض

تم وضع عناوين الفقرات لغرض التسهيل فقط، ويجب أال ُتؤخذ بعين االعتبار   (٧)

عند تفسير هذه ا<حكام والشروط .

التعريف والتفسيرات

المعاني  التالية  التعبيرات  تحمل  والشروط،  ا<حكام  هذه  في  التعريفات:    ١-١

المحددة على النحو المبين فيما يلي:

ثالث  طرف  أي  والشروط،  ا<حكام  هذه  <غراض  يعني،  (الوكالء)»  «الوكيل   

ُيطلب و/أو ُيعّين من قبل البنك لتشغيل أو إدارة حساب البطاقة أو رمز ا<مان 

أو لتقديم جميع الخدمات أو اي منها .

إلى  البنك  يرسلها  التي  المخصصة  التنبيه  رسائل  تعني  «التنبيهات»   

المستخدم المعتمد للخدمات.

«رسوم االشتراك السنوي» تعني الرسوم السنوية التي يفرضها البنك فيما   

يخص كل بطاقة ائتمان، والتي يبلغ بها البنك عمالءه من حين rخر.

يعمل  جهاز  أو  آلة  أي  أو  اrلي  الصراف  أجهزة  يعني  ا$لي»  الصراف  «جهاز   

المالية  المؤسسات  أو  البنوك  من  غيره  أو  بالبنك   wخاص كان  سواء  بالبطاقة، 

البطاقة  لحامل  تسمح  والتي  rخر،  وقت  من  البنك  يحددها  التي  المشاركة 

آلة  أي   wأيض المصطلح  هذا  ويشمل  البطاقة.  باستخدام  المعامالت  بإجراء 

جزء  أي  أو  الجاري  الرصيد  كامل  دفع  مقابل  النقدي  السحب  أو  ا�يداع  تقبل 

منه.

الحساب  أو   الفردي  بالحساب  يتعلق  فيما  يعني،  المفوض»  «المستخدم   

حساب  في  الخاصة  البطاقة  حامل  أنه  على  ُيحدد  شخص  أي  المشترك، 
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فيما  البطاقة  حامل  عن  نيابًة  للتصرف  كتابًة  المفوض  الشخص  أو  البطاقة 

يتعلق بحساب (حسابات) البطاقة وأي معاملة فيما يتعلق بحساب/حسابات 

البطاقة. ويحدد البنك لهذا الشخص رمزy أمنيw الستخدام البطاقة والوصول 

إلى حساب البطاقة والخدمات.

أو  تسوية  االتفاقية،  هذه  من   ٦ المادة  مراعاة  مع  يعني،  الرصيد»  «تحويل   

تحويل كل أو أي جزء من الرصيد غير المسدد بأي بطاقة صادرة عن بنك  آخر أو 

مؤسسة مالية أخرى إلى حامل/حملة البطاقة عن طريق الخصم من حساب 

البطاقة.

المبلغ الذي تم تحويله من الرصيد وخصمه  يعني  «قيمة تحويل الرصيد»   

من حساب البطاقة.

«تاريخ تحويل الرصيد» يعني التاريخ الذي تم فيه خصم قيمة تحويل الرصيد   

من حساب البطاقة على نحو ما يقرره البنك حسب تقديره وحده.

كما  للشروط  المستوفية  العملية  قيمة  يعني  الفاتورة/الكشف»  «قيمة   

تظهر في كشف حساب البطاقة.

لحساب  بالنسبة  الحساب  كشف  فترة  يعني  الفاتورة/الكشف»  «شهر   

بطاقة حامل البطاقة الرئيسة.

«سداد  المستحقات» يعني دفع قيمة الفواتير إلى شركات تزويد خدمات   

المرافق المتنوعة أو االتصاالت أو غيرها من الشركات والجهات، من خالل أي 

خدمة أو القنوات التي يوفرها البنك.

«يوم العمل» يعني ذلك اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه لتنفيذ العمليات   

بخالف  آخر  يوم  أي  يشمل  والذي  عمان،  سلطنة  داخل  المعتادة  المصرفية 

فيه  يفتح  ال  آخر  يوم  وأي  الرسمية  العطالت  وأيام  والسبت  الجمعة  يومي 

البنك.

«البطاقة» تعني، كما يكون ذلك مناسبw، بطاقة الماسترد كارد أو أي بطاقة   

و  الرئيسة    البطاقة  البطاقة، وتشمل  إلى حامل  البنك  ائتمان أخرى يصدرها 

(أو ) البطاقة ا�ضافية و(أو ) البطاقات البديلة و (أو )  المجددة  و (أو )  المعاد 

إصدارها.

كافة  لقيد  معينة  لبطاقة  المخصص  الحساب  يعني  البطاقة»  «حساب   

البطاقة  حامل  بواسطة  المتكبدة  أو  المستلمة  والخصومات  ا�يداعات 

البطاقة ا�ضافية، إن وجد، بموجب هذه ا<حكام والشروط  الرئيسة وحامل 

لتلك البطاقة.

الذي  الشهري  البطاقة   حساب  كشف  يعني  البطاقة»  حساب  «كشف   

معامالت  تفاصيل  يعرض  والذي  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  البنك  يصدره 

البطاقة منذ تاريخ آخر كشف والرصيد الحالي والحد ا<دنى المستحق الدفع 

للبنك بحلول تاريخ استحقاق الدفع، ويتم إرساله إلى حامل البطاقة الرئيسة 

يتم  حسبما  أخرى  وسيلة  بأي  أو  بواسطته/ها  المحدد  البريدي  العنوان  على 

االتفاق عليه معه/ها أو إبالغه/ها.
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«معاملة البطاقة» تعني   

شراء أية بضائع و/أو خدمات أو مزايا أو حجوزات متوافقة مع أحكام الشريعة   

حامل  يجريه  حجز  أي  الحصر؛  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  (بما  ا�سالمية 

وسائل  من  غيره  أو  القطار  طريق  عن  أو   yبر أو   yبحر أو   yجو لالنتقال  البطاقة 

السكن  أو  ا�قامة  حجوزات  من  ذلك  غير  أو  الفندقي  الحجز  أو  المواصالت 

بأي  أو  البطاقة  حامل  قبل  من  منه  االستفادة  تمت  سواء  ا�يجار،  أو  النقل  أو 

وسيلة يختار حامل البطاقة استخدامها، مهما كانت؛ أو

السحب النقدي  المسبق ؛ أو (ب)  

تحويالت الرصيد؛ أو (ج)  

شيكات البطاقة؛ أو (د)  

طريق  عن  وسيلة  بأي  البطاقة  حامل  بها  يقوم  أخرى  معاملة  أي  (هـ)  

استخدام البطاقة أو أرقام البطاقة أو رمز ا<مان أو بأي طريقة أخرى، 

أو  الهاتف  أو  البريد  طلبات  الحصر؛  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما 

ا�نترنت أو الفاكس أو الحجوزات المعتمدة أو المنفذة من قبل حامل 

أو  مبيعات  فاتورة  البطاقة  حامل  وقع  إذا  عما  النظر  بغض  البطاقة، 

إيصال سحب نقدي  أو أي سند قبض أو نموذج آخر.

«حامل البطاقة» يعني أي شخص أصدر البنك لمصلحته بطاقة ائتمان تحمل   

وتشمل  إضافية.  بطاقة  حامل  وأي  الرئيسة  البطاقة  حامل  وتتضمن  اسمه، 

البطاقة  حامل  البطاقة»  حامل   » إلى  والشروط  ا<حكام  هذه  في  ا�شارة 

الرئيسة و/أو حامل البطاقة ا�ضافية حسبما يقتضيه السياق.

عليه  الحصول  تم  عملة  بأي  مبلغ  أي  يعني  المسبق»  النقدي  «السحب   

بأي طريقة أخرى مصرح  أو  أو رمز ا<مان  البطاقة  أو رقم  البطاقة  باستخدام 

جهاز  أو  مالية  مؤسسة  أو  بنك  أي  أو  البنك  من  البطاقة  حامل  قبل  من  بها 

النقدي  السحب  ويتضمن  البطاقة.  حساب  من  خصمه  ويتم  آلي،  صراف 

معامالت محالت الصرافة.

باستكمال  البطاقة  حامل  يقوم  طلب  أي  يعني  البطاقة»  طلب  «نموذج   

بياناته وتوقيعه فيما يتعلق بفتح حساب البطاقة.

أو من خالل  البنك نفسه  البطاقة» يعني شيكات مصرفية يصدرها  «شيك   

حساب  من  الخصم  طريق  عن  البطاقة  حامل/حملة  إلى  بها  الخاص  البنك 

البطاقة، وتستحق الدفع حسب تقدير البنك وحده إلى اي شخص أو كيان قد 

يطلبه حامل البطاقة.

المستحقة  النقدية  المكافأة  مبلغ  يعني  باك)  (كاش  المسترد»  «النقد   

النسب  أو  ا<سعار  حسب  للشروط  المستوفية  المعامالت  من  والمكتسبة 

البنك من حين rخر حسب تقديره وحده وعقب مطالبة  بواسطة  المحددة 

للشروط   wوفق البنك  من  المكافأة  قيمة  على  بالحصول  البطاقة  حامل 

مطالبة  عدم  حالة  وفي  االتفاقية.  هذه  في  عليها  المنصوص  وا<حكام 

فترة  غضون  في  البنك  من  المسترد»  «النقد  مبلغ  باستعادة  البطاقة  حامل 

تلك  انتهاء  عند  المبلغ  ذلك  مصادرة  تتم  البنك،  قبل  من  المحددة  السريان 

الفترة.



٤

نتيجة  البطاقة  حامل  قبل  من  الدفع  مستحقة  المبالغ  تعني  «الرسوم»   

ا<حكام  هذه  بموجب  أو  ا<مان  رمز  أو  البطاقة  رقم  أو  البطاقة  استخدام 

والرسوم  المعامالت  جميع  الحصر؛  ال  المثال  سبيل  على  وتشمل  والشروط، 

القانونية  والمدفوعات  والتكاليف  وا<ضرار  ا�ضافية  والنفقات  والمصروفات 

ال   yجزء وتعتبر   البطاقة  حساب  من  خصمها  سيتم  التي  بالبطاقة  الخاصة 

يتجزأ من الرصيد الحالي.

حساب  في  المدين  للرصيد  البنك  به  يسمح  حد  أقصى  يعني  القرض»  «حد   

وجدت،  إن  ا�ضافية،  البطاقة  أو  الرئيسة  البطاقة  من  لكٍل  بالنسبة  البطاقة 

والذي يتم إخطار حامل البطاقة الرئيسة به عن طريق كشف حساب البطاقة 

الشهري أو بأي وسيلة مناسبة أخرى حسب تقدير البنك.

«الرصيد الحالي» يعني إجمالي رصيد حساب البطاقة (شامًال جميع الرسوم   

على  المترصدة  البطاقة)  حساب  من  خصمها  يتم  التي  المقررة  والتبرعات 

حساب بطاقة االئتمان ومستحق الدفع للبنك وفقw لسجالت البنك في تاريخ 

إصدار كشف حساب البطاقة.

<داء  كضمان  البنك  لدى  المودع  الشيك  أو  النقدي  المبلغ  يعني  «التأمين»   

حامل البطاقة الرئيسة اللتزاماته وكذلك لضمان حد القرض.

«المستحقات» تعني المبلغ مستحق الدفع من قبل حامل البطاقة مقابل   

الرصيد  يتجاوز  وال  المستحق  ا<دنى  الحد  عن  يقل  ال  والذي  الحالي،  الرصيد 

الحالي.

«تاريخ التسجيل» يعني تاريخ تفعيل البطاقة أو تاريخ إصدارها، أيهما كان أول.  

الرقابة  هيئة  عن  والصادرة  الملزمة  الشرعية  القرارات   يعني  «الفتاوى»   

الشريعة التابعة للبنك من حين rخر.

بنك  أي  قبل  من  البنك  لصالح  صادرة  وجدت،  إن  كفالة،  أي  تعني  «الكفالة»   

 ،wوموضوع شكًال  البنك،  لدى   wأيض المقبولة  بالصيغة  لديها  مقبول  فرد  أو 

وبالقيمة التي يحددها البنك لضمان أداء التزامات حامل البطاقة وضمان حد 

القرض.

ا�لكترونية  والتعليمات  التشغيلية  والتعليمات  الوثائق  تعني  «التعليمات»   

والفاكس والتحويالت التلغرافية أو غيرها من الطرق التي يمكن للمستخدم 

استخدامها لتوجيه التعليمات للبنك فيما يتعلق بحساب البطاقة.

الصوتية  االستجابة  نظام  يعني  التفاعلي»  الصوتية  االستجابة  «نظام   

اrلية الخاصة بالبنك الذي يتيح لحامل البطاقة تنفيذ معامالت مصرفية، بما 

في ذلك التسهيالت ا<خرى المقدمة من قبل البنك عن طريق تحديد هوية 

حامل البطاقة وتسجيل التعليمات.

يتعلق  فيما  الفكرية  الملكية  حقوق  يعني  الفكرية»  الملكية  «حقوق   

المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  والشروط،  ا<حكام  هذه  بموجب  بالخدمات 

المتعلقة  الملكية  حقوق  من  وغيرها  القانونية  الحقوق  جميع  الحصر،  ال 

بالملكية الفكرية، بما في ذلك جميع العالمات التجارية والمعلومات الفنية 

المعلومات  وتقنية  البيانات  قواعد  وحقوق  العمليات  في  التحكم  وتقنية 

والمعلومات  وا<جهزة  والشعارات  االختراع  براءات  وطلبات  االختراع  وبراءات 
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من  وغيرها  الطبع  وحقوق  التصميم  وحقوق  التجارية  وا<سرار  السرية 

والتي  ال)،  أو  مسجلة  كانت  (سواء  المشابهة  الطبيعة  ذات  ا<خرى  الحقوق 

تؤول ملكيتها إلى البنك.

حامل  قبل  من  الدفع  مستحق  المبلغ  يعني  السداد»  في  التأخر  «رسم   

السداد على  تاريخ استحقاق  المتأخرة بحلول  باالقساط  يتعلق  البطاقة فيما 

النحو المحدد من قبل البنك من حين rخر وبموجب هذه ا<حكام والشروط 

الرقابة  هيئة  توجيهات  حسب  ويصرف  الخيرات  حساب  في  يودع  والذي 

الشرعية.

«الحد» يعني حد التعامل أو الحد اليومي المطبق الستخدام حساب البطاقة   

يحدده  ما  نحو  على  الخدمات  من  وغيرها  البطاقة  معامالت  أو  البطاقة  أو 

البنك من حين rخر (مع مراعاة شروط البنك).

التي  المنشآت  من  غيرها  أو  اعتبارية  شخصية  أو  منشأة  أي  يعني  «التاجر»   

المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة  البضائع و/أو الخدمات  بتوريد  تقوم 

الحجز  أو  للدفع  كوسيلة  البطاقة  رقم  أو  البطاقة  تقبل  والتي  ا�سالمية، 

بواسطة حامل البطاقة.

الحالي  الرصيد  من  المستحق  ا<دنى  الحد  يعني  المستحق»  اPدنى  «الحد   

المستحق من قبل حامل البطاقة على النحو المبين بكشف حساب البطاقة .

«الخدمات المصرفية عبر الهاتف  النقال» تعني الخدمات المصرفية التي   

البنك  لمثل تلك الخدمات، مثل الحصول على المعلومات المتعلقة  يوفرها 

بحساب البطاقة وتفاصيل المعاملة وتوجيه التعليمات وغيرها من الخدمات 

التي قد تتم إتاحتها لحامل البطاقة أو أي مستخدم مفوض من حين rخر 

من خالل الهاتف النقال.

توصيل  أجل  من  البنك  لدى  المسجل  الجهاز  ذلك  يعني  النقال»  «الهاتف    

المستخدمة  الطلبات  أو  المعامالت  بجميع  المتعلقة  الرسائل  جميع 

للخدمات. ويشمل سماعة الهاتف وبطاقة (سيم) SIM، با�ضافة إلى جميع 

المتنقلة  لالتصاالت  العالمي  النظام  لخدمات  الالزمة  والبرامج  ا�كسسورات 

GSM، والذي يملكه أو يديره المستخدم المعتمد أو حامل البطاقة.

«رقم الهاتف    النقال» يعني الرقم الذي يحدده حامل البطاقة للمستخدم   

لغرض  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  في  التسجيل  أثناء  المعتمد 

االستفادة من الخدمات ذات الصلة.

«رسم االشتراك الشهري» يعني المبلغ الثابت على النحو الذي يحدده البنك   

من حين rخر (بموافقة الهيئة الشرعية) الذي يتم فرضه على حامل البطاقة 

كل شهر مقابل استخدام خدمات البطاقة حسب نوع البطاقة.

المتاحة  ا�لكترونية  الخدمات  تعني  اSنترنت»  عبر  المصرفية  «الخدمات   

على ا�نترنت من قبل البنك لصالح حملة البطاقات أصحاب حسابات البطاقة 

من  واالستفادة  المعامالت  تنفيذ  البطاقة  لحامل  يمكن  حيث  الشخصية، 

الخدمات ا<خرى على ا�نترنت من أي موقع على الشبكة.

المسئولية  إخالء  نموذج  يعني  اSنترنت»  عبر  المسئولية  إخالء  «نموذج   

إلى  الدخول  بالبنك، والذي يتوفر نسخة منه على صفحة  الخاص  ا�لكتروني 

الموقع ا�لكتروني.
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«تاريخ استحقاق السداد» يعني التاريخ المحدد في كشف حساب البطاقة،   

والذي يتعين بحلوله سداد الحد ا<دنى المستحق على ا<قل للبنك.

«الشخص» يعني أي شخصية قانونية، ويتضمن أي شخص طبيعي أو مالك   

أو  الطبيعيين  ا<شخاص  من  ذلك  غير  أو  شركة  أو  فردية  مؤسسة  أو  وحيد 

االعتباريين، مهما كان.

مقدمة  البطاقة  حامل  عن  معلومات  أية  تعني  الشخصية»  «المعلومات   

بواسطة حامل البطاقة أو أي مستخدم مفوض حصل عليها البنك.

والتعليمات  المعلومات  خدمة  تعني  الهاتف»  عبر  المصرفية  «الخدمات   

عبر الهاتف، سواء كانت آلية أو من خالل مركز االتصال لحامل البطاقة يعينه 

البنك بنفسه 

التعريف  رقم  البطاقة،  حامل  بخصوص  يعني  الشخصي»  التعريف  «رقم   

استخدام  من  لتمكينه  البنك  بواسطة  البطاقة  لحامل  الصادر  الشخصي 

البطاقة أو رقم البطاقة في جهاز صراف آلي أو أية جهاز إلكتروني آخر والذي 

يكون مختلفw عن رقم التعريف الهاتفي المعرف أدناه.

أو  المحلي  التاجر  لدى  المتاح  ا�لكتروني  الجهاز  يعني  البيع»  نقطة  «جهاز   

الدولي والذي يمكن من خالله إتمام معامالت البطاقة.

طلب  على  بناًء  البنك  بواسطة  الصادرة  البطاقة  تعني  الرئيسة»  «البطاقة   

أحد ا<فراد المبرمين التفاقية بطاقة االئتمان مع البنك والموقع �قرار طلب 

البطاقة الرئيسة في نموذج طلب البطاقة.

«حامل البطاقة الرئيسة» يعني الشخص الذي تم إصدار البطاقة الرئيسة   

لصالحه وفتح باسمه حساب البطاقة أول مرة بواسطة البنك بناًء على االتفاق 

المبرم بينه/ها وبين البنك.

وتتوفر  بالبنك،  الخاصة  الخصوصية  سياسة  تعني  الخصوصية»  «سياسة   

نسخة منها في الموقع ا�لكتروني.

و/أو  بالتجزئة  البيع  منافذ  يعني  للشروط»  المستوفية  «المعاملة   

الشريعة  بأحكام  الملتزمة  المعامالت  أو غيرها من  ا�نترنت  المعامالت على 

االسترداد  برنامج  تنفيذ  يتم  وال  rخر.  حين  من  البنك  يحددها  التي  ا�سالمية 

النقدي «كاش باك» إال على المعامالت المستوفية للشروط التي رّحلها البنك 

برنامج  حسب  المسترد  المبلغ  قيمة  احتساب  ويتم  البطاقة.  حساب  إلى 

«كاش باك» بالنسبة للمبلغ المفوتر للمعاملة المستوفية للشروط في كشف 

الحساب الذي يحتوي على تلك المعاملة.

في  للعميل  الممنوح  القرض  حد  يعني  القرض»  حد  أو  الحسن  «القرض   

البطاقة.

«الضمان» يعني التأمين و/أو الكفالة عند قبضهما.  

الرموز  من  وغيرها  التفعيل  ورموز  المرور  كلمات  جميع  تعني  اPمان»  «رموز   

أو أرقام التعريف الشخصية أو أرقام التعريف الهاتفي حسبما يقدمه البنك 

بنفسه، حتى يتمكن المستخدم من االستفادة من البطاقة وحساب البطاقة 

والخدمات.
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«البنك» يعني بنك العز ا�سالمي.  

«أدوات اPمان» تعني رموز ا<مان وأي وسيلة أمان أخرى (مثل تقنية الرقاقات   

ا�لكترونية أو رقم بطاقة االئتمان الصادر عن البنك نفسه أو من خالل موفر 

أو  استخدام  من  لتمكينه  المعتمد  للمستخدم  rخر  حين  من  الخدمة) 

مع  استخدامها  ويجوز  والخدمات،  البطاقة  و  البطاقة  حساب  إلى  الوصول 

رموز ا<مان.

«الخدمات» تعني جميع الخدمات التي يوفرها البنك من حين rخر لتمكين   

التفاعلية والخدمات  البطاقة من استخدام نظام االستجابة الصوتية  حامل 

الهاتفية وخدمات الهاتف المحمول وخدمات ا�نترنت.

«الهيئة الشرعية» تعني هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك.  

ماسترد  خالل  من  المدار  ا�لكترونية  البطاقة  دفع  برنامج  يعني  «البرنامج»   

كارد والمدعم بواسطة مقسم دول مجلس التعاون الخليجي.

«الرسائل  النصية القصيرة» تعني خدمات الرسائل القصيرة المستفاد منها   

فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، مثل خدمات الهاتف المحمول.

المقدمة  الفواتير  سداد  بخدمة  يتعلق  فيما  تعني،  المحددة»  «الجهات   

لحامل البطاقة، تلك الجهات المعتمدة من قبل البنك والتي توجد تفاصيلها 

على صفحة خدمة دفع الفاتورة في الموقع ا�لكتروني ذي الصلة.

دوريا  البنك   يصدره  الذي  الدوري  الحساب  كشف  يعني  الحساب»  «كشف   

من  المنفذة  المعامالت  تفاصيل  على  ويحتوي  البطاقة  حامل  إلى  ويرسله 

المتعلقة  أثناء فترة محددة، بما في ذلك الخصومات  البطاقة  خالل حساب 

بالمدفوعات والتحويالت المنفذة مقابل أي من الخدمات.

النقال  الهاتف  على  وتثبيتها  تنزيلها  يجب  التي  التطبيقات  تعني  «البرامج»   

المستخدم المعتمد، حتى يتم التمكن من الوصول إلى الخدمات.

الذي  الشخص  إلى  البنك  يصدرها  التي  البطاقة  تعني  اSضافية»  «البطاقة   

يتم  التي  المعامالت  وُتقيد  طلبه،  على  وبناًء  الرئيسة  البطاقة  حامل  يحدده 

استخدام  يخضع  الرئيسة.  البطاقة  حامل  حساب  على  بواسطته  إجراؤها 

البطاقات ا�ضافية لمسؤولية حامل البطاقات الرئيسي. 

بطاقة  لصالحه  تصدر  الذي  الشخص  يعني  اSضافية»  البطاقة  «حامل   

إضافية.

«رقم التعريف الهاتفي» يعني فيما يتعلق بحامل البطاقة رقم التعريف   

الهاتفي الصادر بواسطة البنك ويتم إرساله إلى حامل البطاقة أو يتم إنشاؤه 

بواسطة حامل البطاقة على الهاتف لتمكينه/ها من االستفادة من خدمات 

مع  الهاتف،  خالل  من  االستفسارات  توجيه  و/أو  المعامالت  وتنفيذ  الهاتف 

مراعاة االختالف بينه وبين رمز ا<مان المعرف أعاله.

إنجازها  تم  البطاقة  بحساب  تتعلق  بطاقة  معاملة  أي  تعني  «المعاملة»   

تعليمات  على  بناًء  البطاقة  حامل  لصالح  البنك  خالل  من  أو  البنك   بواسطة 

المستخدم المعتمد، وتشمل المعامالت المحلية أو الدولية.

«الريال العماني» يعني العملة الرسمية لسلطنة عمان.  
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حامل  عن  الصادر  البنك)  يحددها  التي  (بالصيغة  التعهد  يعني  «التعهد»   

البطاقة والذي يتضمن، من بين أمور أخرى:

في  البطاقة  استخدام  في    رغبته/ها  على  البطاقة  حاملة  حامل/  تأكيد   

تعامالت  متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية؛

البنوك  وبين  بينه/بينها  عالقة  أي  قطع  على  البطاقة  حامل/حاملة  تعهد   

يتعلق  فيما  فوائد  صورة  في  أموال  أية  يدفع  أو  يستلم  لن  وأنه  التقليدية 

بالعالقة المستقبلية مع أي مؤسسة مالية أو غيرها من المؤسسات؛

إفصاح حامل/حاملة البطاقة عن جميع التزامات الدفع الخاصة به/بها تجاه   

أي مؤسسة مالية فيما يتعلق ببطاقات االئتمان و/أو أية التزامات دفع أخرى 

فيما يتعلق بالتسهيالت التقليدية.

«عمان» تعني سلطنة عمان  

ملكيته  وتؤول  البنك،  أسسه  الذي  الموقع  يعني  اSلكتروني»  «الموقع   

أي  أو  و   ،  www.alizzislamic.com هو:  به  الخاص  والرابط  إليه  عليه  وا�شراف 

موقع آخر يؤسسه البنك من حين rخر.

١٫٢        التفسير

تنطبق القواعد اrتية، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

جميع  فإن  أكثر،  أو  شخصين  الرئيسي»  البطاقة  «حامل  كون  حالة  في  (أ)  

التعهدات واالتفاقيات والشروط والضمانات وااللتزامات وشروط وأحكام 

هذه االتفاقية تنطبق عليهم وتكون ملزمة لممثليهم و/أو خلفائهم 

أو المتنازل لهم من قبلهم بالتضمن والتكافل.

الكيانات  أو  البنك  البطاقة و  إلى اي شخص، بما في ذلك حامل  ا�شارة  (ب)  

االعتبارية، تشمل ا�شارة إلى ذلك الشخص و/أو خلفائه أو المتنازل لهم 

من قبله.

ا�شارة إلى شخص تشمل ا�شارة إلى أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو  (ج)  

هيئة تشريعية أو وكالة، سواء كانت محلية أو أجنبية.

أو  دمج  أو  تعديل  أي  إلى  ا�شارة  تشمل  تشريعي  نص  أي  إلى  ا�شارة  ( د)  

إعادة إصدار له في وقت نفاذه الحالي وجميع ا<دوات وا<وامر الصادرة 

بموجبه

الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الجمع، حيثما أقضى السياق ذلك   (هـ)  

أيضw والعكس صحيح.

الكلمات الدالة على المذكر تشمل المؤنث والعكس صحيح. (و)  

ا�شارات إلى كلمة «شهر» تعني ا�شارة إلى الشهر على أساس التقويم  (ز)  

الميالدي.

(و)    العناوين والفقرات  هي لغرض المالءمة والتسهيل فقط، وليس لها أي 

أثر قانوني أو تعاقدي.
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البطاقة اSسالمية أ 

القرض الحسن     ٢

الحسن).  (القرض  القرض  سبيل  على  مالي   حد  البطاقة  لحامل  البنك  يوفر    ٢-١

ويجوز استخدام حامل البطاقة لحد القرض �جراء معامالت البطاقة.

قيمة  تخفيض  البطاقة،  لحامل  إشعار  سابق  دون  وقت،  أي  في  للبنك  يجوز    ٢-٢

حامل  على  يجب  الحالة،  تلك  وفي  القرض.  حد  أو  الحسن)  (القرض  القرض 

البطاقة سداد مبالغ القرض ذات الصلة ليكون ضمن حد القرض الجديد.

شروط البطاقة    ٣

تعتبر البطاقة، وستبقى في جميع ا<وقات، ملكw للبنك ويجب تسليمها إلى     ٣-١

البنك فور تلقي أي طلب بذلك من البنك.

يتم استالم البطاقة الرئيسة والبطاقة ا�ضافية باليد من قبل حامل البطاقة     ٣-٢

العنوان  على  السريع  التوصيل  خدمة  أو  العادي  البريد  عبر  إرسالها  يمكن  أو 

البطاقة. ويتم  البنك، وعلى مسئولية حامل  إلى  البطاقة  الذي قدمه حامل 

وعلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  تعليمات  حسب  ا�ضافية  البطاقات  تسليم 

مسئوليته.

 ،yعند استالم البطاقة، يتعين على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة فور    ٣-٣

 wقاطع دليًال  للبطاقة  االستخدام  و/أو  التفعيل  و/أو  التوقيع  ذلك  ويشكل 

ولذا،  والشروط.  ا<حكام  بهذه  التزامه  على  البطاقة  حامل  بتأكيد   wوملزم

يعين حامل البطاقة بموجبه جميع حملة البطاقات ا�ضافية وكالًء عنه لهذا 

الغرض، صرف النظر عن عدم إشعار البنك باستالم حامل البطاقة لبطاقته.

والشروط،  ا<حكام  بهذه  االلتزام  في  البطاقة  حامل  رغبة  عدم  حالة  في     ٣-٤

يتعين عليه قص البطاقة إلى نصفين وإعادتها إلى البنك، وعندئٍذ يتم تفعيل 

أحكام المادة ١٩ من هذه االتفاقية.

حامل  قبل  من   wحصري استخدامها  ويتعين  للتحويل،  قابلة  غير  البطاقة     ٣-٥

البطاقة، ولن يسمح حامل البطاقة بأي حال من ا<حوال باستخدام البطاقة 

حامل  قبل  من  البطاقة  رهن  يجوز  وال  آخر.  فرد  أي  قبل  من  ا<مان  رمز  و/أو 

البطاقة على سبيل الضمان <ي غرض مهما كان.

يتعين على حامل البطاقة التأكد في جميع ا<وقات من حفظ البطاقة في     ٣-٦

مكان آمن، ويتحمل مسئولية سالمتها في جميع ا<وقات.

استخدام البطاقة  ٤

يجوز استخدام البطاقة �جراء معامالت البطاقة:    ٤-١

ضمن حد القرض الذي يقوم البنك بإخطار حامل البطاقة الرئيسة به، و  

حتى تاريخ انتهاء صالحية البطاقة المطبوع بحروف بارزة على وجه البطاقة. (أ) 

يوافق حامل البطاقة بااللتزام بالشروط وا<حكام الخاصة بكل منتج كما هو  (ب) 

معلن كتابة بواسطة بنك العز ا�سالمي.
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أو  استبدالها  أو  تجديدها  طلب  أو  أتلفها  أو  بطاقته  البطاقة  حامل  فقد  إذا    ٤-٢

البطاقة  حامل  حساب  وعلى  تقديره  حسب  للبنك  يجوز  إضافية،  بطاقات 

إصدار تلك البطاقة أو البطاقات حسب طلب حامل البطاقة الرئيسة خطيw أو 

بناء على طلب أي حامل بطاقة آخر ذلك عبر الخدمات الهاتفية.

يتعهد حامل البطاقة بالتصرف بمبدأ النوايا الحسنة في جميع ا<وقات فيما    ٤-٣

استخدام  عدم  عليه  ويتعين  والبنك،  البطاقة  مع  التعامالت  بكافة  يتعلق 

البطاقة <ية أغراض ال أخالقية أو غير مشروعة.

 ،wشرع المحرمة  الخدمات  أو  المنتجات  شراء  في  البطاقة  استعمال  يحظر    ٤-٤

ما  أو  الخنزير  لحم  على  تحتوي  التي  المنتجات  أو  الكحولية  المشروبات  مثل 

يتعلق بها من منتجات أخرى أو المقامرة أو المواد ا�باحية أو أية أنشطة أخرى 

البطاقة  حامل  ويكون  ا�سالمية.  الشريعة  ومبادئ  <حكام   wوفق محظورة 

مسئوًال عن ضمان استخدام البطاقة �جراء المعامالت التي ال تتعارض مع أو 

تخالف وتسيء إلى أحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية.

للبنك  البطاقة، يحق  الخاص بحامل  القرض   بلوغ حد  النظر عن عدم  بصرف    ٤-٥

في أي وقت من ا<وقات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ المادة ٤-٤، 

وبدون إشعار مسبق أو تقديم أية أسباب وبدون تحمل أي التزام تجاه حامل 

أن  أو  البطاقة  استخدام  في  البطاقة  حامل  حق  وتقيد  تسحب  أن  البطاقة، 

ترفض الموافقة على أي تعامل بالبطاقة.

حساب  إلى  أجنبية  بعمالت  المنفذة  التعامالت  جميع  تحويل  للبنك  يجوز    ٤-٦

البطاقة حسب سعر الصرف السائد في وقت إجراء المعاملة.

سوف يبقى حامل البطاقة في جميع ا<وقات مسئوًال عن أي معاملة بطاقة،    ٤-٧

وسوف تكون سجالت البنك فيما يخص أي معاملة بطاقة حاسمة وملزمة 

لحامل البطاقة.

أي  البطاقة �جراء  يتم استخدامه عند استعمال  أمان  رمز  البنك  سوف يوفر    ٤-٨

معاملة (محليw أو دوليw)، وقد ُيطلب ذلك الرمز أو ال ُيطلب عند إجراء المعاملة.

أو  الرئيسة  البطاقة  حامل  قبل  من  منفذة  معاملة  <ي  البنك  سجل  يعتبر    ٤-٩

فيما  البطاقة  لحامل   wملزم ا<مان  رمز  باستخدام  ا�ضافية  البطاقة  حامل 

يخص تبعات تلك المعاملة.

السحب النقدي  ٥

بإمكان حامل البطاقة أن يسحب  «السحب»، شريطة توفر الرصيد الكافي في     ٥-١

الحساب وخضوعw لحد القرض حسبما قد يكون مقبوًال للبنك من حين rخر 

حسب تقديره المطلق، من خالل الطرق التالية:

تقديم البطاقة في اي فرع من فروع البنك أو أي مؤسسة عضو في بطاقات    ٥-٢

شخصيته  إثبات  إلى  با�ضافة  إنترناشيونال،  فيزا   / إنترناشيونال  كارد  ماسترد 

التعامالت  النقدي  السحب  ويشمل  المطلوب.  التعامالت  سجل  وتوقيع 

المنجزة مع شركات الصرافة.
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أو  بنك  <ي  أو  للبنك  تابعة  آلي  صراف  ماكينة  أي  في  البطاقة  استخدام    ٥-٣

مؤسسة أخرى مبرمة لالتفاقيات الالزمة مع ماسترد كارد إنترناشيونال / فيزا 

إنترناشيونال. وتخضع قيمة كل سحب نقدي  لحد السحب اليومي المطبق 

بالنسبة لماكينات الصراف اrلي المستخدمة وكذلك نوع البطاقة.

 wسيكون سجل البنك بخصوص أي معاملة منفذة باستخدام البطاقة حاسم   ٥-٤

الذي  المبلغ  يعتبر  وال  ا<غراض.  بجميع  يتعلق  فيما  البطاقة  لحامل   wوملزم

المطبوع من  المذكور في ا�يصال  أو  اrلي  الصراف  يظهر على شاشة جهاز 

يتعلق  فيما  نهائي  حساب  كشف  المعاملة  بخصوص  اrلي  الصراف  جهاز 

بالتزام حامل البطاقة.

 ، النقدي  السحب  بغرض  البطاقة  حامل  قبل  من  البطاقة  استخدام  يعتبر    ٥-٥

موافقة من حامل البطاقة على دفع الرسوم الثابتة عن السحوبات النقدية  

وفق ما يحدده البنك في «دليل الخدمات وا<سعار» وتعديالتها من حين rخر. 

النقدي  السحب  معامالت  من  معاملة  كل  على  الثابتة  الرسوم  فرض  ويتم 

وقيدها في حساب البطاقة. ويجوز للبنك من حين rخر تغيير الرسوم الثابتة 

المفروضة على السحب النقدي التي يجب على حامل البطاقة سدادها بعد 

إخطار حامل البطاقة والحصول على موافقة الهيئة الشرعية.

تحويل الرصيد  ٦

الرصيد  تحويل  خدمة  البطاقة  لحملة  وحده،  تقديره  حسب  البنك،  يوفر    ٦-١

شريطة استيفائهم للشروط والمعايير المحددة بواسطة البنك من حين rخر 

فيما يخص تلك الخدمة، بعد أن يقدموا للبنك التعهد الالزم.

في  بحقه  ويحتفظ  الرصيد  تحويل  خدمة  وحده،  تقديره  حسب  البنك،  يمنح    ٦-٢

رفض تقديم تلك الخدمة دون الحاجة �بداء سبب ذلك الرفض. ويجوز للبنك 

بعد إخطار حامل البطاقة إلغاء التزامه بتوفير خدمة تحويل الرصيد أو خفض 

مبلغ خدمة تحويل الرصيد المقدمة لحامل البطاقة.

الرصيد، حسب تقديره وحده، على أال تقل  البنك بتحديد قيمة تحويل  يقوم    ٦-٣

عن حد أدنى قيمته  (١٠٠ ريال عماني) أو أي مبلغ آخر يحدده البنك من حين rخر.

يتم إجراء تحويل الرصيد إذا تم اعتماده من قبل البنك عن طريق خصم قيمة    ٦-٤

تحويل الرصيد من حساب بطاقة حامل البطاقة، ويقوم البنك بصرف قيمة 

ويتم  أخرى،  (بنوك)  بنك  باسم  مسحوب  دفع  أمر  خالل  من  الرصيد  تحويل 

السريع  التوصيل  خدمة  عبر  البطاقة  لحامل  معروف  عنوان  آخر  إلى  إرساله 

أية  دفع  مسئولية  البنك  يتحمل  وال  مناسبة.  البنك  يراها  أخرى  وسيلة  أي  أو 

مصروفات تأخير دفعات إلى بنك (بنوك) أخرى أو أية رسوم تأخر في السداد 

قد تنشأ نتيجة التأخر في دفع قيمة تحويل الرصيد.

البطاقة  التعهد من قبل حامل  إال عقب تقديم  الخدمة  البنك هذه  ال يوفر    ٦-٥

يتم  ما  نحو  على  ائتمان  بطاقة  أي  تجاه  الدفع  التزامات  جميع  يخص  فيما 

ا�فصاح عنه في التعهد. وفي حالة عدم كفاية حد القرض لسداد االلتزامات 

معه  يتأتى  بما  الرصيد  تحويل  إجراء  البنك  يتيح  التعهد،  في  عنها  المفصح 

شريطة  التعهد،  في  عنها  المفصح  الدفع  اللتزامات  القرض  حد  تغطية 

االئتمان  ببطاقات  يتعلق  فيما  أخرى  التزامات  أية  البطاقة  حامل  يتحمل  أال 

المذكورة في التعهد.
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السداد  ٧

rخر  حين  من  وتعديالته  بالبنك  الخاص  وا<سعار»  الخدمات  «دليل  يحتوى    ٧-١

هذا  وا<سعار»  الخدمات  «دليل  تعديل  للبنك  ويجوز  الرسوم.  جميع  تفاصيل 

من حين rخر حسب تقديره وحده وبعد إخطار حامل البطاقة بذلك.

لدليل   wوفق السنوي  ا�صدار  ورسم  الشهري  الخدمة  رسم  احتساب  يتم    ٧-٢

أنه  على  ويوافق  البطاقة  حامل  ويقر  البنك.  عن  الصادر  وا<سعار  الخدمات 

حسب  السنوي  ا�صدار  ورسم  الشهري  الخدمة  رسم  تعديل  للبنك  يجوز 

البطاقة  حامل  البنك  ويخطر  الشرعية.  الهيئة  موافقة  وبعد  وحده  تقديره  

لدى  المتاح  بالجدول  الصلة  ذات  التغييرات  عرض  خالل  من  المعدلة  بالرسوم 

فروع البنك أو على الموقع ا�لكتروني.

الخدمة  رسم  سداد  عن  با�نفراد  مسئوًال    الرئيسي  البطاقة   حامل   يكون    ٧-٣

المعامالت  على  المستحقات  وكافة  السنوي  ا�صدار  ورسم   الشهري 

المسجلة   وفق نظام البنك بناًء على طلب البنك.

تتم إضافة رسم الخدمة الشهري إلى كشف حساب البطاقة الصادر لحامل    ٧-٤

البطاقة.

ُيحتسب الرسم السنوي المحدد من قبل البنك على البطاقة عند إصدارها أو    ٧-٥

تجديدها أو عقب إصدار أو تجديد كل بطاقة إضافية.

يوافق حامل البطاقة الرئيسة على دفع إجمالي مبلغ الرسوم  كرصيد حالي    ٧-٦

في كشف حساب البطاقة، ويستحق دفع تلك الرسوم بالكامل خالل فترة ال 

تتجاوز تاريخ استحقاق السداد المحدد في كشف حساب البطاقة.

بالكامل،  الحالي  الرصيد  تسوية  عدم  اختيار  الرئيسة  البطاقة  لحامل  يجوز    ٧-٧

الحد ا<دنى  أن يدفع على ا<قل  البطاقة  الحالة يجب على حامل  وفي تلك 

المستحق في/أو بحلول تاريخ استحقاق الدفع. وإذا كان الرصيد الحالي مما 

بالكامل.   wمستحق الحالي  الرصيد  حينئٍذ  يصبح  rخر،  حين  من  البنك  يحدده 

أو  السداد  استحقاق  تاريخ  بحلول  المستحق  ا<دنى  الحد  دفع  يتم  لم  وإذا 

تم دفعه جزئيw، حينئٍذ يتم تضمين المبلغ غير المدفوع من ذلك الحد ا<دنى 

المستحق تحت بند الحد ا<دنى المستحق بكشف حساب البطاقة التالي.

لم  ما  البنك،  بواسطة  المحدد  القرض  بحد  بااللتزام  البطاقة  حامل  يتعهد    ٧-٨

البنك تتيح له تجاوز  البطاقة على موافقة خطية مسبقة من  يحصل حامل 

حد القرض، كما يتعهد كذلك بعدم تنفيذ أية معامالت بالبطاقة من شأنها 

البطاقة  تلك  معامالت  جميع  بموجب  القائم  الرصيد  إجمالي  تجعل  أن 

حد  عن  الزائدة  القيمة  تلك  تصبح  القرض،  حد  بتجاوز  البند  لهذا  بالمخالف 

القرض مستحقة الدفع بالكامل ويتم تضمينها في الحد ا<دنى المستحق 

بكشف حساب البطاقة التالي.

حال  وفي  استحقاقه،  تاريخ  في  ا<دنى  الحد  بسداد  البطاقة  حامل  يلتزم     ٧-٩

بالتبرع  بااللتزام  البطاقة  حامل  يتعهد  سداده،  في  تأخير  أو  تقصير  وجود 

المستحق حسب  المبلغ  السداد على  التخلف عن  أيام  شهريw لكل يوم من 

حساب  في  المبالغ  هذه  كل  جمع  وسيتم  للعمالء،  المعلن  الرسوم  جدول 

منفصل «حساب الخيرات « يتم  فتحه لهذا الغرض واستخدامه من قبل البنك  

ل�عمال الخيرية، ويتم التصرف بأموال حساب الخيرات حسب توجيهات هيئة 

الرقابة الشرعية للبنك.
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يتم استخدام جميع ا<موال التي يستلمها البنك من حامل البطاقة حسب     ٧-١٠

:wترتيب الدفع التالي أو أي ترتيب آخر ل�ولويات، حسبما يراه البنك مناسب

المصروفات والرسوم. (أ) 

سداد المستحقات (ب) 

تحويالت الرصيد. (ج) 

جميع المشتريات ا<خرى. (د) 

شيكات بطاقة االئتمان. (هـ) 

السحب النقدي المسبق. (و) 

ا�صدار  رسوم  حساب  طريقة  يعدل  أن  وحده  تقديره  حسب  للبنك  يحق    ٧-١١

ا<دنى  الحد  أو  المصروفات  أو  ا�دارية  الرسوم  أو  الشهرية  الخدمة  رسوم  أو 

المستحق و/أو رسم التأخر في السداد أو أية رسوم أو مصروفات أخرى بعد 

إخطار حامل البطاقة وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

الكشف  بعملة  البطاقة  حامل  قبل  من  المقدمة  المدفوعات  جميع  تكون    ٧-١٢

الخاص بحساب البطاقة:

رسوم  بدفع  البطاقة  حامل  يلتزم  أخرى،  عملة  بأي  الدفع  حالة  في    أ.  

المحتملة  أو  المفروضة  المصروفات  من  وغيرها  والعمولة  الصرف 

إصدار  عملة  إلى  المدفوع  المبالغ  تحويل  أجل  من  البنك  بواسطة 

الفاتورة. ويتم تنفيذ ذلك التحويل حسب سعر الصرف السائد في تاريخ 

تقديم تلك  الدفعة إلى حساب البطاقة.

ال يتم اعتبار أن البنك قد استلم المبالغ المدفوعة أو أن تلك المبالغ قد  (ب) 
أصبحت متوفرة �جراء معامالت أخرى من قبل حامل البطاقة، إال بعد 

ترحيل تلك المبالغ بواسطة البنك إلى حساب البطاقة.

متوفرة  قيمتها  تعتبر  وال  للتحصيل،  مقبولة  بشيكات  الدفعات  تكون  (ج) 
الدفع  بنك  قبل  من  البنك  إلى  قيمته  وتسديد  الشيك  مقاصة  عند  إال 

وإضافتها إلى حساب البطاقة.

في حالة استالم أية مدفوعات بعملة أخرى بخالف عملة الفاتورة، ال يتم  (د) 
قيد تلك الدفعة إلى حساب البطاقة إال بعد استالم ا<موال ذات الصلة 
بواسطة البنك في سلطنة عمان وتحويلها إلى عملة الفاتورة وترحيلها 

إلى حساب البطاقة.

البطاقات  �صدار  الدفع،  مستحقة  البنك  قبل  من  المحددة  الرسوم  تصبح    ٧-١٣
لسداد  المودعة  الشيكات  رد  حالة  في  البطاقة  حامل  طلبها  متى  البديلة 
المستحقات، أو مقابل أي من الخدمات ا<خرى حسبما يقرره البنك (بموافقة 

الهيئة الشرعية) وبعد إخطار حامل البطاقة.

مبالغ  أية  سداد  تأخر  حالة  في  أنه  على  بموجبه  البطاقة  حامل  يوافق    ٧-١٤
مستحقة من حامل البطاقة لصالح البنك في اي وقت فيما يتعلق بحساب 
البطاقة  القائم بحساب بطاقة حامل  الرصيد  البطاقة، يستحق دفع كامل 
على الفور ويتم تعديل أحكام المادة رقم ١٩ من هذه االتفاقية حسب تقدير 

البنك وحده.

تقديم  البطاقة  حامل  من  يطلب  أن  ا<وقات  من  وقت  أي  في  للبنك  يجوز    ٧-١٥
ضمان و/أو كفالة لصالح البنك بالقيمة التي قد يطلبها البنك، حتى لو لم يتم 

طلب ضمان مماثل عند إصدار البطاقة إلى حامل البطاقة.
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يتعين على حامل البطاقة أال ُيفسر عدم استالم كشف الحساب بأنه سبب    ٧-١٦
كاٍف لعدم سداد المستحقات في موعدها.

حساب  في  معاملة  أي  بشأن  مستردة  مبالغ  أية  قيمة  بإضافة  البنك  يقوم    ٧-١٧
المبالغ  تلك  استالم  عند  فقط  وذلك  البطاقة،  بحامل  الخاص  البطاقة 

المستردة من المؤسسة العضو.

يخص  فيما  للبنك  مستحق  مبلغ  أي  بسداد  البطاقة  حامل  قيام  يشكل    ٧-١٨
للمعامالت  البطاقة  حامل  بقبول   wوقاطع  wملزم دليًال  حساب،  كشف  أي 

وللرسوم وللمصروفات المبينة في كشف الحساب.

للمعامالت  إثبات  لتقديم  البطاقة  حامل  تجاه  مسئولية  أي  البنك  يتحمل  ال    ٧-١٩
دليًال  إليه  المرسل  الحساب  كشف  ويكون  البطاقة،  حامل  بواسطة  المنجزة 

كافيw لغرض إنشاء التزام حامل البطاقة.

خدمة التعليمات المستديمة  ٨ 

يجوز لحامل البطاقة  الرئيسي الدفع   على حساب البطاقة من خالل خدمة    ٨-١
التعليمات المستديمة التي تقدمها البنك عن طريق طلب الخدمة في نموذج 
المستديمة  التعليمات  خدمة  طلب  نموذج  ملء  طريق  عن  أو  البطاقة  طلب 
التعليمات  خدمة  تفعيل  قبول  ويتعمد  البنك.  فروع  لدى  المتوفر  المستقل 

المستديمة على موافقة البنك حسب تقديره وحده.

حسابه  من  المبالغ  دفع  البطاقة  لحامل  المستديمة  التعليمات  خدمة  تتيح    ٨-٢

جانب  من  الخصم  طريق  عن  السداد  استحقاق  ميعاد  في  تلقائي  بشكل 

المحدد لدى أي بنك («الحساب»)، مع مراعاة الحصول على التفويض الموقع 

حسب ا<صول وموافقة البنك حسب تقديره  وحده.

الرصيد  من  بالكامل  المبلغ  دفع  بين  االختيار  الرئيسي  البطاقة  لحامل  يجوز    ٨-٣

تاريخ  ُيقرر في  الرصيد، حسبما  الحد ا<دنى    بنسبة    ٥٪  من ذلك  أو  الحالي 

استحقاق السداد أو في يوم معين من كل شهر.

الشخص  تأكيد  على  الحصول  بعد  المستديمة  التعليمات  البنك  يقبل    ٨-٤

المفوض بالتوقيع، ويتم تفعيل خدمة التعليمات المستديمة في حالة توفر 

التعليمات  في  المحدد  التاريخ  في  (أو  استحقاق  تاريخ  كل  في  كاٍف  رصيد 

المستديمة).

استحقاق  تاريخ  في  المحدد  الحساب  في  كاٍف  رصيد  وجود  عدم  حالة  في    ٨-٥

السداد، حينئٍذ قد يقبل البنك بالدفع الجزئي لسداد جزء من المستحقات.

 wملزم البنك  يكون  ال  سبب،  <ي  المستديمة  التعليمات  استكمال  يتم  لم  إذا    ٨-٦

بدفع   wملزم البطاقة  حامل  ويظل  بذلك.  البطاقة  حامل  يخبر  بأن  حينها 

المبالغ المستحقة في تاريخ استحقاق السداد. وفي تلك الحالة، يجوز للبنك، 

دون أن يكون ملزمw بذلك ودون سابق إشعار إلى حامل البطاقة، إلغاء خدمة 

التعليمات المستديمة.

ونافذة  سارية  هذا   ٧ البند  بموجب  البطاقة  حامل  تعليمات  وتظل  تبقى    ٨-٧

من  أو  كتابًة  ذلك  بخالف  البنك  بإبالغ  البطاقة  حامل  يقوم  حتى  بالكامل 

خالل الخدمات الهاتفية. ويجب أن يكون أي تعديل أو إلغاء لخدمة التعليمات 

الهاتفية،  الخدمات  خالل  من  أو   wكتابي البطاقة  حامل  بواسطة  المستديمة 

المقرر  الدفع  موعد  قبل  ا<قل  على  واحد  بأسبوع  للبنك  تسليمه  ويجب 

بموجب التعليمات المستديمة.



١٥

البطاقات اSضافية  ٩

يستطيع البنك حسب تقديره وحده إصدار بطاقة إضافية إلى شخص يسميه    ٩-١

حامل البطاقة الرئيسة ويوافق عليه البنك . ويخضع إصدار البطاقة ا�ضافية 

للشروط وا<حكام التي قد يراها البنك ضرورية.

البطاقة  حامل  على  االتفاقية  هذه  بموجب  المطبقة  والشروط  ا<حكام    ٩-٢

التغييرات  إجراء  مع  (أي  ا<حوال  تقتضيه  الذي  التعديل  مع  تنطبق  الرئيسة، 

الرسوم  بسداد  االلتزام  باستثناء  ا�ضافية،  البطاقة  حامل  على  الالزمة) 

المستحقة والتي تظل من مسئولية حامل البطاقة الرئيسة.

حامل  قرض  حد  الرئيسة  البطاقة  لحامل  المخصص  القرض  حد  يشمل    ٩-٣

البطاقة  وحامل  الرئيسة  البطاقة  حامل  على  ويتعين  ا�ضافية،  البطاقة 

البطاقة  خالل  من  المتكبدة  النفقات  مجموع  بتجاوز  السماح  عدم  ا�ضافية 

حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  لحامل  سواء  القرض  حد  منهما،  بكل  الخاصة 

البطاقة ا�ضافية أو لكليهما.

بأن   wعلم الرئيسة،  البطاقة  صالحية  على  ا�ضافية  البطاقة  صالحية  تتوقف    ٩-٤

إنهاء البطاقة ا�ضافية مع البنك يؤدي إلى إنهاء البطاقة الرئيسة أو اتفاقية 

حامل البطاقة الرئيسة مع البنك <ي سبٍب من ا<سباب. في حين يؤدي إنهاء 

البطاقة الرئيسة إلى إنهاء البطاقة ا�ضافية.

لن تتأثر التعهدات وااللتزامات والمسئوليات الواقعة على عاتق حامل البطاقة    ٩-٥

هذه  بموجب  البنك  وحقوق  البنك  أمام  ا�ضافية  البطاقة  وحامل  الرئيسة 

بين  فيما  ينشأ  قد  مقابلة  دعوى  أو  نزاع  بأي  ا<حوال  من  حاٍل  بأي  االتفاقية 

حامل البطاقة الرئيسة وحامل البطاقة ا�ضافية.

مشروطة،  وغير  ل�لغاء  قابلة  غير  بصورة  الرئيسة،  البطاقة  حامل  يعفى    ٩-٦

ومسئوليه  وموظفيه  إدارته  مجلس  وأعضاء  ومساهميه  البنك  ويعوض 

أو نفقات، سواء كانت  أو تكاليف  أو مسئولية  أو ضرر  وممثليه عن أي خسارة 

انتفاء  أي  بسبب  مرتبط  شخص  أي  أو  البنك  يتحملها  قانونية،  غير  أو  قانونية 

مخالفة  أي  أو  ا�ضافية  البطاقة  لحامل  القانونية  ل�هلية  انعدام  أو  للصفة 

من قبل حامل البطاقة ا�ضافية لهذه ا<حكام والشروط.

حملة  من  أي  على  الطبيعي  الوصي  بأنه  الرئيسة  البطاقة  حامل  يتعهد    ٩-٧

تلك  استخدام  وأن  سنة،  و٢١   ١٨ بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  ا�ضافية  البطاقة 

البطاقات ا�ضافية يتم تحت إشرافه ورقابته.

يفوض حامل البطاقة الرئيسة البنك لتقديم معلومات حول حساب حامل    ٩-٨

البطاقة ا�ضافية.

فقدان البطاقة ورمز اPمان  ١٠

أي  على  استخدامها  بغرض  البطاقة  لحامل  أمان  رمز  يصدر  أن  للبنك  يجوز    ١٠-١

يجوز  أنه  على  البطاقة  حامل  ويوافق  البطاقة،  تستقبل  آلي  صراف  ماكينة 

السريع  التوصيل  خدمة  أو  العادي  البريد  عبر  الشخصي  التعريف  رقم  إرسال 

إلى حامل البطاقة على مسئوليته الخاصة.

للخدمات  استعماله  بغرض  البطاقة  لحامل  أمان  رمز  يصدر  أن  للبنك  يجوز    ١٠-٢

الهاتف  البطاقة على جواز استخدام رمز ا<مان عبر  الهاتفية، ويوافق حامل 



١٦

البريد العادي أو خدمة التوصيل السريع إلى حامل  أو أي وسيلة اتصال أخرى 

البطاقة على مسئوليته الخاصة.

أو  العادي  البريد  طريق  عن  البطاقة  حامل  إلى  ا<مان  رمز  إرسال  حالة  في    ١٠-٣

ا<مان وإتالف  رمز  البطاقة حفظ  يتعين على حامل  السريع،  التوصيل  خدمة 

ا�شعار على الفور.

أجريت  التي  البطاقة  معامالت  جميع  مسئولية  البطاقة  حامل  يتحمل    ١٠-٤

باستخدام رمز ا<مان، سواء كانت بمعرفة حامل البطاقة أو بدون معرفته.

المعقولة  االحترازية  ا�جراءات  جميع  اتخاذ  البطاقة  حامل  على  يتعين    ١٠-٥

للحيلولة دون فقدان البطاقة أو سرقتها، ويتعين عليه عدم ا�فصاح عن رقم 

التعريف الشخصي <ي طرف.

في حالة فقدان أو سرقة البطاقة أو ا�فصاح عن رمز ا<مان إلى أي طرف آخر،    ١٠-٦

يتعين على حامل البطاقة أن يبادر على الفور �بالغ البنك  وشرطة البلد التي 

حدثت فيها حالة الفقدان أو السرقة أو ا�فصاح مع بيان التفاصيل.

يكون حامل البطاقة ويبقى مسئوًال بالكامل عن سداد الدفعات المستحقة    ١٠-٧

تعليمات  أية  عن  تنشأ  البطاقة  حساب  في  مدينة  مبالغ  أية  بشأن  البنك  إلى 

مدفوعات  أو  اrلي  الصراف  بماكينة  معامالت  أو  نقدي  سحب  بالبطاقة، 

الخدمات  خالل  من  مقدمة  تسهيالت  أو  خدمات  و/أو  المرافق  خدمات 

حامل  بمعرفة  سواء  شخص،  أي  قبل  من  البطاقة  باستخدام  الهاتفية 

قبل  من  بها  التصريح  تم  إذا  عما  النظر  وبصرف  معرفته،  بدون  أو  البطاقة 

حامل البطاقة أو ال.

يتم  بطاقة  أي  عن  بديلة  بطاقة  إصدار  المطلق  تقديره  حسب  للبنك  يجوز    ١٠-٨

فقدانها أو سرقتها أو إصدار رمز أمان جديد وفقw لهذه ا<حكام والشروط أو 

أية شروط وأحكام أخرى قد يراها البنك  مالئمة.

المسروقة،  أو  المفقودة  للبطاقة  البطاقة  حامل  استرجاع  حالة  في    ١٠-٩

بدون  نصفين  إلى  مقصوصة  البنك  إلى  بإعادتها   yفور يقوم  أن  عليه  يتعين 

ا<مان  رمز  استخدام  عن  االمتناع  البطاقة  حامل  على  ويتعين  استخدامها. 

بعد إبالغ البنك أو عن ا�فصاح عنه إلى أي طرف.

سداد الفواتير   ١١

يحق لحملة البطاقات استخدام خدمة دفع الفواتير عبر الخدمات الهاتفية.    ١١-١

وعلى النحو المبين في البند ١٥-٤. ويجوز للبنك حسب تقديره وحده تعديل 

أو إلغاء خدمة دفع الفواتير عبر الخدمات الهاتفية بعد إخطار حامل البطاقة 

بذلك.

في حالة التأخر في سداد أي من فواتير الخدمات أو دفع جزء منها وقطعت     ١١-٢

من جانب مقدم  الخدمة عن حامل البطاقة نتيجًة لذلك، ال يتحمل البنك <ي 

سبب فيما يتعلق بقطع تلك الخدمة مهما كان.

غضون  في  الخدمات  مقدمي  إلى  المستحقة  المدفوعات  البنك  يحول    ١١-٣

يومي (٢) عمل منذ استالم تعليمات حامل البطاقة. ولذا ينبغي على حملة 

فواتير  بدفع  يقوموا  أن  مصلحتهم،  على  البنك  حرص  إطار  في  البطاقات، 

الخدمات الخاصة بهم بشكل منتظم قبل آخر تاريخ سداد محدد  من قبل 

البنك بثالثة (٣) أيام عمل على ا<قل.



١٧

يتحمل حامل البطاقة مسئولية تعديل أرقام المستهلك الخاصة به مباشرًة    ١١-٤

باستخدام خدمة دفع الفواتير من خالل الخدمات الهاتفية. ال يتحمل البنك  

مشروطة  غير  بصورة  البنك  البطاقة  حامل  يعفي  وكذلك  مسئولية،  أدنى 

وغير قابلة ل�لغاء من أي مسئولية، بخصوص أية دفعات زائدة أو غير كافية 

أو متأخرة أو غير صحيحة فيما يتعلق بفواتير الخدمات أو أية تبعات ذات صلة 

بها (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إنهاء الخدمة) أو أي خسارة أو ضرر 

أو مطالبات أو إجراءات أخرى قد تنشأ بسبب تخلف حامل البطاقة عن دفع 

فاتورة الخدمة.

يحدد البنك الحد ا<قصى <ي قيمة يمكن دفعها في يوم واحد. ويجوز تغيير    ١١-٥

إشعار  إرسال  إلى  الحاجة  دون  وقت  اي  في  البنك   تقدير  حسب  القيمة  تلك 

مسبق إلى حامل البطاقة.

خالل  من  الفواتير  دفع  خدمة  إلغاء  أو  تغيير  تقديره  حسب  للبنك  يجوز    ١١-٦

إلى  مسبق  إشعار  إرسال  إلى  الحاجة  دون  وقت  أي  في  الهاتفية  الخدمات 

حامل البطاقة.

١٢  كشوف الحسابات

 wلكترونية وفق�يتم إصدار كشوف حسابات العميل (بما في ذلك الحسابات ا   ١٢-١

للمادة ١٢-٢ أدناه) على فترات منتظمة يتم االتفاق عليها. وما لم يصدر حامل 

البطاقة تعليمات خطية بإيقاف جميع المراسالت، يقوم البنك بنفسه بإرسال 

 wوفق البطاقة  لحامل  البريدي  العنوان  على  وا�شعارات  الحسابات  كشوف 

للبيانات المسجلة لدى البنك. وسوف يتم اعتبار أن تلك المراسالت وا�شعارات 

التحقق  البطاقة  البطاقة. وينبغي على حامل  تم استالمها من قبل حامل 

البنك  وإشعار  الحساب،  كشف  في  المذكورة  المعامالت  من  دائم  بشكل 

إرسال  تاريخ  من   wيوم  (١٥) عشر  خمسة  غضون  في  فرق  أو  خطأ  بأي  كتابًة 

البطاقة  حامل  يقم  لم  وإذا  البطاقة.  حامل  عنوان  إلى  الحساب  كشف 

بإصدار ذلك ا�شعار، يعتبر كشف الحساب صحيحw، وال يجوز لحامل البطاقة 

حامل  يستلم  لم  وإذا  فيه.  الواردة  البيانات  على  اعتراض  أي  إبداء  ذلك  بعد 

البطاقة كشف الحساب عن فترة زمنية، يتعين على حامل البطاقة المطالبة 

بالحصول على كشف حساب من البنك في غضون خمسة عشر (١٥) يومw من 

التاريخ   المعتاد إرسال كشف الحساب  فيه إلى عنوان حامل البطاقة.

الكشف ا�لكتروني    ١٢-٢

طلب  على  البنك  موافقة  نظير  يلي  ما  على  بموجبه  البطاقة  حامل  يوافق  أ) 

و/ البطاقة  حساب  وإشعارات   والكشوف  المعامالت  �رسال  البطاقة  حامل 

البريد  عبر  المستقبل  في  rخر  حين  من  البنك  يقدمها  أخرى  خدمات  أية  أو 

في  المحدد  ا�لكتروني  البريد  عنوان  على  ا�لكتروني»)  («الكشف  ا�لكتروني 

على  rخر  حين  من  به  البنك  بإبالغ  البطاقة  حامل  يقوم  و/أو  البنك،  سجالت 

النحو المبين فيما يلي («الكشف ا�لكتروني المحدد»):

يجوز للبنك حسب تقديره وحده أن يرسل كشوفw إلكترونية إلى حامل البطاقة   

ا�لكترونية، شريطة  البطاقة الحصول على خدمات الكشوف  إذا طلب حامل 

تقديم عنوان البريد ا�لكتروني المحدد إلى البنك على النحو المبين أدناه:

يستطيع حامل البطاقة   تعبئة نموذج طلب   الكشف ا�لكتروني وتقديمه  أ) 

إلى أي من فروع البنك؛



١٨

البطاقة التسجيل من خالل أي خدمة من خدمات الكشف  يستطيع حامل  (ب) 

ا�لكتروني. وإذا لم يقم حامل البطاقة بالتسجيل في أي خدمة، يتعين عليه 

التسجيل أوًال في تلك الخدمة والحصول على رمز ا<مان، ومن ثم التسجيل 

في خدمات الكشف ا�لكتروني. وبمجرد االنتهاء من التسجيل في خدمات 

الكشف ا�لكتروني، يستلم حامل البطاقة بريدy إلكترونيw يحتوي على شروط 

شروط  على  وافق  البطاقة  حامل  أن  وُيعتبر  ا�لكتروني.  الكشف  وأحكام 

وأحكام الكشف ا�لكتروني، ما لم يقم حامل البطاقة بإشعار البنك بشكل 

سليم برغبته في إلغاء التسجيل في خدمات الكشف ا�لكترونية.

يوفرها  التي  ا�نترنت  خدمات  خالل  من  التسجيل  البطاقة  حامل  يستطيع  (ج) 

البنك (بافتراض أن حامل البطاقة سجل بالفعل في تلك الخدمة) عن طريق 

تسجيل الدخول، ثم طلب التسجيل في خدمة الكشف ا�لكتروني.

الكشف  خدمات  في  البطاقة  حامل  اشتراك  بتفعيل  البنك  يقوم  قد  (ب)       

ا�لكتروني عقب إتمام التسجيل. وإذا رغب حامل البطاقة في إلغاء تسجيله 

إلى  يتعين عليه ا�شارة  المستقلة،  ا�لكترونية  الكشوف  في أي من خدمات 

ذلك بشكل واضح وقت التسجيل في خدمات الكشف ا�لكتروني أو يمكنه 

خالل  من  أو  الهاتفية  الخدمات  باستخدام  أو  ذلك  بعد  كتابًة  البنك  إشعار 

خدمات ا�نترنت.

من المفهوم لدى حامل البطاقة أن البريد ا�لكتروني هو الطريقة الوحيدة   (ج)  

التي سيتم من خاللها إرسال كشوف حسابات البطاقة.

الكشوف  خدمات  في  التسجيل  عقب  البطاقة  حامل  يستلم  سوف  (د)  

ا�لكتروني  البريد  عنوان  على  الحسابات  كشوف  من  كشف  كل  ا�لكترونية 

الصلة.  ذي  ا�شعار  على  تحتوي  التي  بالرسالة   wمرفق سيكون  حيث  المحدد، 

البريد  عنوان  إلى  حساب  كشف  كل  بإرسال  بنفسه  البنك  يقوم  وسوف 

ا�لكتروني الرئيس الذي يحدده حامل البطاقة. وفي حالة رفض ذلك ا�رسال 

الحساب  كشف  إرسال  بنفسه   البنك  يحاول  سوف  ا<سباب،  من  سبٍب  <ي 

على  تقع  وسوف  البنك.  لدى  توفر  إذا  الثانوي  ا�لكتروني  البريد  عنوان  إلى 

عاتق حامل البطاقة مسئولية إشعار البنك كتابًة بصورة مباشرة أو من خالل 

الخدمات الهاتفية بخصوص عدم استالم الكشف ا�لكتروني أو أي تغيير في 

استالم  عدم  عن  مسئول  البنك  يكون  ولن  المحدد.  ا�لكتروني  البريد  عنوان 

حامل البطاقة <ي كشف إلكتروني نتيجة عدم صحة عنوان البريد ا�لكتروني 

أو أي سبب آخر مهما كان.

يوافق حامل البطاقة على إشعار البنك كتابًة أو من خالل الخدمات الهاتفية  (هـ)  

في حالة عدم قدرته على الوصول إلى أٍي من الكشوف ا�لكترونية أو عدم 

إغفال  أو  بها  مصرح  غير  معامالت  أو  تعارض  أي  وجود  أو  منها،  <ٍي  استالمه 

تسلمها  التي  ا�لكترونية  الكشف  من  أٍي  في  دقيقة  غير  أو  خاطئة  قيود  أو 

ا�لكتروني  الكشف  إرسال  تاريخ   (١) من:   wيوم  (١٥) عشر  خمسة  غضون  في 

بواسطة البنك  إلى حامل البطاقة. أو (٢) تاريخ استالم حامل البطاقة للكشف 

إليه  الوصول  على   yقادر يكن  لم  إذا  إليه  الوصول  من  التمكن  أو  ا�لكتروني 

وقام بإشعار البنك بما يفيد ذلك. ومع مراعاة ما سبق، يعتبر حامل البطاقة 

به  الواردة  القيود  صحة  على   wومصدق ا�لكتروني  الحساب  كشف   wمستلم

يعد انتهاء فترة الخمسة عشر (١٥) يومw المذكورة أعاله.
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إدارته  مجلس  وأعضاء  ومساهميه  البنك  ويعفي  البطاقة  حامل  يعوض  (و)  

من،  ل�لغاء  قابلة  وغير  مشروطة  غير  بصورة  وممثليه  ومسئوليه  وموظفيه 

ويتنازل حامل البطاقة عن أي حق قد ُيستحق له بموجب القانون ضد البنك 

أضرار  أو  تكاليف  أو  خسائر  أية  يخص،  فيما  المرتبطين  ا<شخاص  من  أٍي  أو 

أو غير مباشرة بسبب إصدار خدمات  البطاقة بصورة مباشرة  يتكبدها حامل 

الكشف ا�لكتروني أو إرسال أٍي من الكشوف ا�لكترونية أو إدارتها أو وجود أي 

خطأ أو تلف بها أو أي تأخير أو تبديل أو استخدام أو وصول غير مصرح به أو عدم 

دقة البيانات أو توقف الخدمة أو عدم توفرها أو فشل االتصال أو غيرها من 

حاالت توقف المعدات التي قد تسبب في عدم اكتمال أو عدم توفر الكشف 

بالبيانات وخالفه  ا�لكتروني أو ا�فصاح عن معلومات سرية للغير أو التالعب 

البريد  عنوان  على  ا�لكتروني،  الحساب  لكشف  البنك   إرسال  عن  نتج  والذي 

ا�لكتروني المحدد.

يدرك حامل البطاقة ويوافق على أن تخزين المعلومات الواردة في أي كشف  (ز)  

إلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، معلومات حساب البطاقة 

ونشاط المعاملة وأرصدة حساب البطاقة والتحويالت وغيرها من المعلومات 

ا<خرى المخزنة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بحامل البطاقة نتيجة 

ولن  الخاصة،  مسئوليته  على  سيكون  ا�لكتروني،  الحساب  كشف  استالم 

يكون البنك مسئول  عن اي وصول غير مصرح به لتلك المعلومات أو ا�فصاح 

عنها للغير.

تتوفر خدمات الكشف ا�لكتروني حسب تقدير البنك ويجوز تعديل خدمات  (ح)  

أو  إلغائها  أو  سحبها  أو  تعليقها  أو  عليها  ا�ضافة  أو  ا�لكتروني  الكشف 

أو  التغيير  أو  التعديل  ذلك  إجراء  حالة  وفي  وقت.  أي  في  قطعها  أو  إنهائها 

التعليق أو السحب أو ا�لغاء أو ا�نهاء أو القطع لخدمات الكشف ا�لكتروني، 

يقوم البنك بإخطار حامل البطاقة إما عبر البريد العادي أو البريد ا�لكتروني أو 

الفاكس أو توفير ا�شعارات في مقر البنك أو فروعه، ويوافق حامل البطاقة 

على االلتزام بذلك.

خدمات  البطاقة  حامل  استالم  بمجرد  أنه  على  ويوافق  البطاقة  حامل  يقر  (ط)  

بكشوف  البطاقة  حامل  تزويد  عن  البنك  يتوقف  سوف  ا�لكتروني،  الكشف 

الحساب أو ا�شعارات أو التأكيدات الورقية التي يتم إرسالها عبر البريد العادي.

إرسال  في  ا�لكتروني  البريد  استخدام  أن   wأيض البطاقة  حامل  يقر  كما  (ي)  

مالك  البطاقة  حامل  وُيعد  آمن.  وغير  مضمون  غير  المعلومات  واستقبال 

التدابير  جميع  اتخاذ  عليه  ويتعين  المحدد،  ا�لكتروني  البريد  ومستخدم 

ا<منية والتحذيرات الالزمة لضمان عدم وصول اي طرف غير مصرح له إلى ذلك 

البريد ا�لكتروني المحدد. ويدرك حامل البطاقة أن أي استخدام غير مصرح به 

<ٍي من الكشوف ا�لكترونية من قبل حامل البطاقة أو أي طرف ثالث (سواء 
اتخاذ أي  البطاقة) قد يتسبب في  أو غير مصرح له من قبل حامل  له  مصرح 
أو  بنفسه  القيام  بعدم  البطاقة  حامل  ويلتزم  البطاقة.  حامل  ضد  إجراء 
أو  أو نسخ  أو نشر  أو تعديل  بإعادة تنظيم  أو خالفه)   wالسماح لغيره (شخصي

تجزئة أٍي من الكشوف ا�لكترونية المقدمة من البنك إلى حامل البطاقة.

عند  وخدماته  منتجاته  عن  ا�عالن  في  البنك  ويفوض  البطاقة  حامل  يوافق  (ك)  

تقديم خدمات الكشوف ا�لكترونية إلى البريد ا�لكتروني المحدد من حين 

خدمات  توفير  مقابل  رسوم  فرض  في  بحقه   wأيض البنك  يحتفظ  كما  rخر. 
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الكشوف ا�لكترونية إلى حامل البطاقة حسب القيمة التي يعلنها البنك من 

حين rخر وعلى النحو المسوح به بموجب هذه ا<حكام والشروط.

حامل  يعتبر  ا�لكتروني،  الكشف  خدمات  تلقي  البطاقة  حامل  قرر  إذا  (ل)  

وتعديالتها  والشروط  ا<حكام  بهذه  االلتزام  على  ووافق  قبل  قد  البطاقة 

بواسطة البنك من حين rخر. وبالنسبة للتسجيل بواسطة الخدمات الهاتفية، 

كشف  خدمة  وأحكام  شروط  على  إلكتروني  بريد  رسالة  أول  ستحتوي 

تلك  استالم  يكون  أن  على  البطاقة  حامل  ويوافق  ا�لكتروني.  الحساب 

الرسالة ا�لكترونية بمثابة قبول لتلك ا<حكام والشروط فيما يتعلق بخدمات 

البطاقة لخدمات الكشوف  الكشوف ا�لكترونية. وسوف يعتبر تلقي حامل 

ا<حكام  تلك  استالم  يمثل  وكذلك  معه،  مبرم  اتفاق  بمثابة  ا�لكترونية 

والشروط إقرارy بالمخاطر الكامنة في عملية إرسال الكشوف ا�لكترونية عبر 

البريد ا�لكتروني.

برنامج االسترداد النقدي «كاش باك»  ١٣

البطاقة  لحامل  («البرنامج»)  البنك  من  المقدم  وير»  أني  «كاش  برنامج  يتيح    ١٣-١

المعامالت  على  المستحقة  المسترد  النقد  قيمة  يراكم  أن  المؤهل 

 wوفق الفاتورة  شهر  خالل  البطاقة  حامل  أجراها  التي  للشروط  المستوفية 

البنك من حين rخر. ويمكن استرداد  للحد ا<دنى وا<قصى الذي قد يحدده 

حساب  في  بقيدها  البطاقة  تلك  بخصوص  المتراكمة  المسترد  النقد  قيمة 

بطاقة حامل البطاقة الرئيسة لدى البنك.

الصالحية للحصول على الخدمة:  ١٣-٢

البنك وفي أي  البطاقة غير موقوفة بواسطة  أن  البطاقة طالما  ُيتاح لحامل   

حالة أخرى على النحو الذي يحدده البنك من حين rخر.

تستحق قيمة النقد المسترد المكتسبة بواسطة حامل البطاقة على سبيل   

في  يتمثل  المتراكم  المسترد  النقد  و<ن  البطاقة.  حامل  لصالح  المكافأة 

قيده  طريق  عن  إال  عليه  الحصول  يمكن  ال  فإنه  االسترداد،  عند  نقدية  قيمة 

بها  يسجل  التي  الطريقة  بنفس  الرئيسة  البطاقة  حامل  بطاقة  حساب  في 

قيد دائن آخر.

التسجيل   ١٣-٣

تعتبر المشاركة في البرنامج تلقائية لجميع حملة البطاقات المؤهلين. أ.  

يستطيع حامل البطاقة الخروج من البرنامج وإلغاء التسجيل عن طريق إرسال  ب.  

تعليمات كتابية إلى البنك أو عن طريق الخدمات الهاتفية التي يوفرها البنك.

يجوز لحامل البطاقة االستمرار في استخدام البطاقة على النحو المعتاد. ج.  

أن  يمكن  والتي  وحده  تقديره  حسب  البرنامج  على  رسوم  فرض  للبنك  يجوز  د.  

تختلف من وقت rخر، على أن يقوم البنك بإخطار حامل البطاقة بذلك.

 yتبدأ اعتبار yيعني مصطلح «سنة التسجيل» أي فترة مكونة من اثني عشر شهر هـ.  

من تاريخ التسجيل.



٢١

البرنامج   ١٣-٤

يكتسب حامل البطاقة قيمة النقد المسترد على أساس نسبة مئوية من أي  أ.  

معاملة مستوفية للشروط على النحو المحدد من قبل البنك من حين rخر، 

بالريال  المنفذة  للشروط  المستوفية  المعامالت  إجمالي  يكون  أن  شريطة 

العماني خالل شهر الفاتورة مغطيw لقيمة الحد ا<دنى المحدد من قبل البنك 

من حين rخر. ويقوم البنك حسب تقديره وحده بتقريب قيمة النقد المسترد 

المجمعة خالل شهر الفاتورة إلى أقرب قيمة صحيحة بالريال العماني .

سوف تعتبر جميع مشتريات التجزئة المقيدة على حساب البطاقة معامالت  ب.  

ال  ذلك  أن  العلم  مع  المسترد،  النقد  الكتساب  ومؤهلة  للشروط  مستوفية 

يتضمن المعامالت التالية:

١- تحويالت الرصيد؛  

٢- السحب النقدي المحلي؛  

٣- شيكات البطاقة؛  

٤- جميع الرسوم المفروضة على البطاقة من قبل البنك؛  

٥- المعامالت المعكوس قيدها من قبل التاجر؛  

والكهرباء  المياه  وفواتير  الهاتف  فواتير  مثل  الخدمات،  فواتير  دفعات   -٦  

الخدمات  مثل  البنك،  يتيحها  التي  الدفع  قنوات  خالل  من  المدفوعة 

المصرفية عبر الهاتف والخدمات المصرفية عبر ا�نترنت وأجهزة الصراف اrلي 

والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛

٧- أية معامالت أخرى يحددها البنك من حين rخر.  

ال يستحق حامل البطاقة تجميع النقد المسترد على أية مشتريات تجزئة قام  ج.  

بإجرائها قبل تاريخ التسجيل في البرنامج.

على  المتراكم  المسترد  النقد  استخدام  أو  تجميع  البطاقة  لحامل  يجوز  ال  د.  

في  ا<خرى  بطاقاته  من  بأٍي  المجمع  المسترد  النقد  مع  بالتزامن  البطاقة 

وقت االسترداد، كما ال يجوز له تحويله أيضw إلى بطاقة أخرى أو أي برنامج والء، 

ما لم يتم إشعار البنك بخالف ذلك.

أو  شخص  أي  إلى  القانون  بمقتضى  للتحويل  قابل  غير  المسترد  النقد  رصيد  هـ.  

الدفع بشكل مستقل  المسترد حق مستحق  النقد  أن  العلم  كيان آخر، مع 

اي  إلى  التحويل  أو  ل�لحاق  قابًال  بالحساب   yرصيد وليس  البنك   تقدير  حسب 

شخص أو كيان آخر.

الدوري  الحساب  كشف  خالل  من  البطاقة  حامل  بإخطار  البنك  يقوم  سوف  و.  

استرداد  الرئيسة  البطاقة  لحامل  يمكن  وال  المجمعة.  المسترد  النقد  بقيمة 

حساب  كشف  في  المتراكم  الرصيد  بند  تحت  إيراده  بعد  إال  المسترد  النقد 

البطاقة.

في حالة قيام حامل البطاقة طواعية بإلغاء البطاقة أو بإرجاع البطاقة <ي  ز.  

سبٍب من ا<سباب أو اتخاذ البنك <ي إجراء بهدف إلغاء البطاقة <ي سبٍب من 

البطاقة.  في  المتراكم  المسترد  النقد  رصيد  كامل  مصادرة  تتم  ا<سباب، 

ا<سباب،  من  سبٍب  <ي  معلقة  أو  موقوفة  البطاقة  كانت  إذا  الحال  وكذلك 
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ستتم مصادرة كامل رصيد النقد المسترد المتراكم في البطاقة، بيد أنه من 

الممكن إرجاعه مرًة أخرى حسب تقدير البنك وحده.

يكون قرار البنك بخصوص أي حساب أو انقضاء وانتهاء أو قيد أي رصيد دائن أو   

مدين أو إلغاء رصيد النقد المسترد نهائيw وقاطعw وملزمw لحامل البطاقة.

االسترداد والمصادرة   ١٣-٥

البنك  البطاقة من قبل  إنهاء  أو  إلغاء  أو  إيقاف  أو  أو تعليق  يجب عدم إبطال  (أ) 

بعد استالم طلب استرداد قيمة النقد المسترد. وعند حدوث أي من الحاالت 

السابقة، إما أن يتم استرداد قيمة النقد المسترد أو مصادرتها حسب تقدير 

البنك.

تتلخص طريقة استرداد النقد المسترد في أن يقوم حامل البطاقة الرئيسة  (ب) 

يوفرها  التي  ا�نترنت  خدمات  إلى  الدخول  أو  الهاتفية  بالخدمات  باالتصال 

النقد  رصيد  كامل  استرداد  الهوية  تحديد  عملية  إتمام  بعد  ويطلب  البنك، 

المسترد المستحق أو الممنوح أو أي جزء منه. ويجوز للبنك توفير طرق أخرى 

السترداد قيمة النقد المسترد حسب تقديره وحده.

المسترد كل  النقد  لقيمة  ا<دنى وا<قصى  الحد  للبنك تحديد كٍل من  يجوز  (ج) 

شهر حسب تقديره وحده. وعالوة على ذلك، يقوم البنك بتحديد الحد ا<دنى 

للقيمة المسموح باستردادها ويجوز له تغييرها من وقت rخر.

يقيد البنك قيمة استرداد النقد المسترد المطلوبة في حساب بطاقة حامل  (د) 

االسترداد  أيام عمل من استالم طلب   (٣) ثالثة  الرئيسة في غضون  البطاقة 

من حامل البطاقة الرئيسة.

بعد إتمام عملية االسترداد، سوف يتم قيد قيمة النقد المسترد في حساب  (هـ) 

النقد  قيمة  من   wتلقائي طرحه  يتم  وسوف  الرئيسة،  البطاقة  حامل  بطاقة 

المسترد المتراكم.

المكتسبة  المسترد  النقد  قيمة  استرداد  الرئيسة  البطاقة  حامل  على  يجب  (و) 

يتم  لم  وإذا  القيمة.  تلك  اكتساب  من   yشهر  (١٥) عشر  خمسة  غضون  في 

استردادها خالل تلك الفترة أو خالل أي فترة أخرى يحددها البنك، تتم مصادرة 

في  المذكور  المتراكم  المسترد  النقد  رصيد  من  وخصمه  المسترد،  النقد 

كشف حساب البطاقة.

ال يجوز مقايضة رصيد النقد المسترد بأية مكافآت أخرى، كما ال يجوز استرداد  (ز) 

قيمته أو تحويله تحت أي ظرٍف من الظروف، وال يجوز تحويله كذلك إلى رصيد 

النقد المسترد مستحق أو ممنوح.

خدمات عامة  ١٤

تغيير  للبنك  ويجوز  وحده،  البنك  تقدير  حسب  الخدمات  جميع  تقديم  يتم    ١٤-١

أو إنهاؤها أو قطعها  أو إلغاؤها  أو تعليقها أو سحبها  أو تعديلها  الخدمات 

في أي وقت. وفي حالة تغيير الخدمات أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها أو 

بإشعار  البنك  يلتزم  الذكر،  سالف  النحو  على  قطعها  أو  إنهاؤها  أو  إلغاؤها 

حامل البطاقة إما عبر البريد العادي أو البريد ا�لكتروني أو الفاكس أو توفير 

ا�شعارات في مقر البنك أو فروعه، ويوافق حامل البطاقة على االلتزام بذلك.
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في حالة تعليق الخدمات على النحو المذكور، يستطيع حامل البطاقة طلب    ١٤-٢

إعادة تشغيل الخدمات عن طريق االتصال بالبنك  باستخدام أٍي من الوسائل 

بحقه  البنك  ويحتفظ  والشروط.  ا<حكام  هذه  بموجب  عليها  المنصوص 

حامل  لصالح  الخدمة  تشغيل  إعادة  رفض  أو  منح  في  وحده  تقديره  حسب 

البطاقة.

يوافق حامل البطاقة، ويقر ويتعهد بما يلي:   ١٤-٣

بواسطة  بالبطاقة  يتعلق  فيما  المعروضة  الخدمات  تقديم  يجوز  أنه   .١

البنك، ويوافق حامل البطاقة على االلتزام بجميع أحكام هذه ا<حكام 

والشروط وجميع التزاماته ومسئولياته بموجبها فيما يتعلق بالخدمات، 

وأن ملكيتها تؤول إلى البنك؛

أن يدفع للبنك الرسوم المفروضة على الخدمات وفقw للرسوم المعلن  (ب) 

لحامل  ملزمة  الرسوم  تلك  وتعتبر  rخر.  حين  من  وتعديالتها  عنها 

أو ال. ويفوض حامل  البطاقة إشعارy بذلك  البطاقة، سواء تسلم حامل 

البطاقة  حسابات  من  أٍي  على  الرسوم  احتساب  في  البنك  البطاقة 

المفتوحة لدى البنك.

إنهاء الخدمات عن طريق إشعار البنك كتابًة، وسوف يكون مسئوًال عن  (ج) 

جميع المعامالت حتى إنهاء الخدمة من قبل البنك؛

تحرير أية مستندات إضافية قد يطلبها البنك قبل توفير أٍي من الخدمات  (د)  

في  البطاقة  حامل  إخفاق  حالة  وفي  ا�ضافية.  أو  المعدلة  أو  القائمة 

لشروط   مستوٍف  غير  البطاقة  حامل  يصبح  المتطلبات،  بتلك  االلتزام 

االستفادة من تلك الخدمات القائمة أو المعدلة أو ا�ضافية، ويحق للبنك 

حينئٍذ سحب الخدمات المقدمة فيما سبق؛

والشروط،  ا<حكام  هذه  على  الطارئة  التغييرات  على  الموافقة  قبول  (هـ) 

مؤهًال  البطاقة  حامل  يكون  ولن  كتابًة،  البنك  إخطار  عليه  يتعين  وإال 

الستخدام الخدمات؛

المطلوبات  من  وغيرها  البطاقة  بحساب  المدينة  القيود  جميع  قبول  (و) 

و/أو  البطاقة  حامل  بواسطة  الخدمات  استخدام  عن  تنشأ  التي 

المستخدم المعتمد، على أن تكون دفاتر البنك وقيوده وسجالته دليًال 

قاطعw ونهائيw على صحة أي معاملة؛

تفعيل  أجل  من  البنك،  يطلبه  حسبما  ا�ضافية  المستندات  تقديم  (ز) 

الخدمات ا�ضافية؛

أنه ال يسمح باستخدام الخدمات إال عقب سماح البنك لحامل البطاقة و/ (ح)  

أو المستخدم المعتمد بالوصول إلى الخدمات؛

الخدمات  عبر  المقدمة  المعامالت  جميع  وتنفيذ  قبول  للبنك  يجوز  أنه  (ط) 

المعروضة لحامل البطاقة أو أي مستخدم مفوض؛

المستخدم  هوية  بخصوص  تحقيقات  أية  بإجراء  مطالب  غير  البنك  أن  (ك) 

الذي يمكنه الوصول إلى الخدمات، بخالف رموز ا<مان المنصوص عليها 

في إجراءات ا<مان و/أو أية طرق أو أجهزة أمان أخرى مطبقة بواسطة 

البنك حسب تقديره وحده؛
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أن حامل البطاقة مسئول عن استخدام رموز ا<مان وأية طرق أو أجهزة  (ل)  

أخرى للتحقق من الهوية تم استخدامها للوصول إلى أٍي من الخدمات 

بواسطة أي موظف مصرح له أو غير مصرح له أو أي طرف ثالث؛

المنفذة بواسطة حامل  المعامالت  للبنك االعتماد على صحة  أنه يحق  (م)  

حامل  عن  بالنيابة  آخر  شخص  أي  أو  المعتمد  المستخدم  أو  البطاقة 

ا<مان  رموز  باستخدام  يتم  الخدمات  إلى  الوصول  كان  طالما  البطاقة 

وإجراءات ا<مان. وإذا كان لدى البنك أي سبب للشك في مدى صحة أي 

العملية  متابعة  يوقف  أن  وحده،  تقديره  حسب  للبنك،  يجوز  معاملة، 

المتعلقة بأٍي من الخدمات؛

يخضع توفر الخدمات وإمكانية إنجاز أي معاملة من خالل الخدمات في  (ن)  

جميع ا<وقات للحد المعمول به؛

(س)  أن حامل البطاقة يعفي البنك من أي مسئولية بخصوص عدم استالم 

معلومات من خالل أٍي من الخدمات المقدمة بواسطة البنك.

شروط متعلقة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف:     ١٤-٤

أحكام عامة (أ)  

يجوز للبنك حسب تقديره وحده أن يوفر خدمة الخدمات الهاتفية ورمز  أ. 

ا<مان المتعلق بها لحامل البطاقة.

ُيفوض البنك بموجبه بالعمل وفقw للتعليمات الشفهية أو تعليمات عبر  ب. 

لوحة الهاتف فيما يخص حساب البطاقة.

عل  ويتعين  سري.  أمان  برمز  البطاقة  حامل  بتزويد  البنك  يقوم  سوف   ج.  

جميع  وتعتبر  شخص.  <ي  ا<مان  رمز  عن  ا�فصاح  عدم  البطاقة  حامل 

رقم  باستخدام  إصدارها  يتم  التي  الهاتفية  أو  الشفهية  التعليمات 

يحق  عليه،  وبناًء  ا<خرى.  هي  صحيحة  الصحيح  ا<مان  ورمز  البطاقة 

البنك  يكون  ولن  التعليمات.  تلك  من  أي  على  االعتماد  البطاقة  لحامل 

<ية  البنك  قبول  عن  ينشأ  التزام  أي  عن  البطاقة  حامل  أمام  مسئوًال 

يكون  أن  ُيفترض  آخر  شخص  أي  أو  البطاقة  حامل  عن  صادرة  تعليمات 

قابلة  غير  بصورة  البطاقة  حامل  يعفي  الغرض،  ولهذا  البطاقة.  حامل 

غير  بصورة  بموجبه  البطاقة  حامل  ويوافق  ذلك.  من  البنك  ل�لغاء 

مرتبط  شخص  وأي  البنك   تعويض  على  ل�لغاء  قابلة  وغير  مشروطة 

سبيل  على  ذلك  في  (بما  تكاليف  أو  أضرار  أو  خسائر  أية  من  وإعفائهم 

البنك  يتحملها  التي  المطالبات  أو  القضائية)  التكاليف  الحصر؛  ال  المثال 

أي  أو  البطاقة  حامل  لتعليمات  البنك  قبول  بسبب  مرتبط  شخص  أي  أو 

شخص آخر ُيفترض أن يكون حامل البطاقة.

سوف تكون معامالت الخدمات الهاتفية المنفذة باستخدام رمز ا<مان   د. 

دليًال قاطعw وملزمw لحامل البطاقة فيما يتعلق بجميع ا<غراض.

خالل  من  البطاقة  لحامل  الصادر  البطاقة  حساب  رصيد  يعتبر  لن   هـ. 

الخدمات الهاتفية شامًال حالة حساب بطاقة حامل البطاقة لدى البنك.
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الخدمات المصرفية عبر الهاتف  النقال:  ١٥

شروط عامة  ١٥-١

البنك  تقدير  حسب  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  توفير  يتم  (أ) 

لحامل  مسبق  بإشعار  وقت  أي  في  قطعها  لللبنك  ويجوز  وحده، 

البطاقة.

عملية  استكمال  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل  على  يجب  (ب) 

التسجيل في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بنجاح.

الهاتف  اتصال  لشبكات  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  تتوفر  (ج) 

المطلوبة  للمواصفات  المطابقة  فقط  البيانات  وشبكات  المحمول 

ويوافق  rخر.  حين  من  البنك  يحدده  الذي  النحو  على  التهيئة  وإجراءات 

أن  على  البطاقة  حامل  لدى  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل 

يبقى  على اتصال بقاعدة البيانات أو بشبكة الهاتف المحمول المطابقة 

لدى  المعتمد  المستخدم  أو  البطاقة  حامل  نفقة  على  للمواصفات 

حامل البطاقة.

المصرفية  الخدمات  تشغيل  أثناء  بإرشادات  البطاقة  حامل  تزويد  يتم  (د) 

اتباع  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل  على  ويتعين  الهاتف.  عبر 

بالدخول  مفوض  مستخدم  أي  قام  متى  الصلة  ذات  ا�رشادات  جميع 

ويجوز  وتشغيلها.  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  إلى 

للبنك إبالغ حامل البطاقة من حين rخر بالتغييرات الطارئة على طريقة 

الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت وتشغيلها من قبل حامل 

البطاقة أو أي مستخدم مفوض لدى حامل البطاقة.

الهاتف  على  القصيرة  الرسائل  عبر  التنبيهات  جميع  إرسال  للبنك  يجوز  (هـ) 

في  للبنك  يجوز  أنه  البطاقة  حامل  ويقر  المعتمد.  للمستخدم  النقال 

للبنك  ويجوز  إضافية.  اتصال  وسائط  عبر  التنبيهات  إرسال  المستقبل 

البطاقة  تنبيهات. ويتعين على حامل  أية  تغيير خصائص  من حين rخر 

على  البنك  قبل  من  نشرها  سيتم  التي  التنبيهات  جميع  من  التحقق 

للمستخدم  النقال  الهاتف  على  إرسالها  و/أو  ا�لكتروني  الموقع 

تعديل  و/أو  حذف  أو  إضافة  rخر  حين  من  للبنك  ويجوز  المعتمد. 

التنبيهات بناًء على طلب حامل البطاقة أو المستخدم المعتمد.

يوافق حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض بصورة غير قابلة ل�لغاء  (و) 

رسائل  أو  الترويجية  و/أو  التسويقية  الرسائل  أو  المكالمات  تلقي  على 

الترحيب التي تصدر عن البنك بين الساعة ٧:٠٠ص إلى ٩:٠٠م. وإذا رغب أي 

مستخدم مفوض في إيقاف استالم الرسائل التسويقية و/أو الترويجية 

البنك كتابًة وطلب شطب رقم  إبالغ  القصيرة، يتعين عليه  الرسائل  عبر 

الرسائل.  بتلك  الخاصة  البيانات  قاعدة  من  به  الخاص  النقال  الهاتف 

مشروطة  غير  بصورة  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل  ويوافق 

الرسائل  أو  المكالمات  تلك  من  أٍي  تأويل  عدم  على  ل�لغاء  قابلة  وغير 

المرسلة من قبل البنك و/أو المستخدم المعتمد، وال يحق له تقديم أي 

شكوى أو اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بذلك.

لتكون  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  تصميم  تم  (ز)  

يضمن  ما  هناك  ليس  أنه  غير  ا<سبوع،  طوال  اليوم  مدار  على  متوفرة 

توفر الخدمات المصرفية عبر الهاتف في جميع ا<وقات. وسيتم تنفيذ 

التعليمات التي يتم استالمها من قبل البنك بعد ساعات العمل الرسمية 
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مستخدم  وكل  البطاقة  حامل  ويوافق  التالي.  العمل  يوم  في  فقط 

وحده  البنك  تقدير  وحسب  وقت  أي  في  للبنك،  يحق  أنه  على  مفوض 

الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  يعلق  أن  إشعار،  سابق  ودون 

النقال مؤقتw <غراض التحديث أو الصيانة أو الترقية أو أي غرض آخر مهما 

أي  عن  مسئوًال  البنك  يكون  ال  الحالة،  تلك  وفي   .wضروري البنك  يراه  كان 

تكلفة أو خسارة أو التزام أو ضرر قد يتم تحمله بواسطة حامل البطاقة 

أو اي مستخدم مفوض نتيجًة لذلك.

مستخدم  وأي  البطاقة  حامل  قبل  من  والتسجيل  االستخدام  <غراض  (ح)  

وتخزين  تنزيل  مفوض  مستخدم  أي  أو  البطاقة  لحامل  يجوز  مفوض، 

البيانات على الهاتف النقال الخاص به وطباعة نسخ ورقية من السجالت 

ذات الصلة.

لحساب  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  إتاحة  عند  (ط)  
البطاقة المشترك المفتوح لدى البنك تحت اسمين أو أكثر، من المقرر أنه 
كحساب  ا<مر  بادئ  في  البطاقة  حساب  فتح  تم  إذا  عما  النظر  وبغض 
عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  إلى  الوصول  يمكن  مشترك،  أو  فردي 

الهاتف النقال من قبل مستخدم مفوض أو حامل بطاقة واحد فقط.

يوافق حامل البطاقة على أنه ال يمكن معاملة أية تعليمات دفع تقدم  (ي)  
إلى البنك على أنها دليل على إتمام الدفع لصالح البنك أو موافقته على 

دفع ذلك المبلغ المطلوب.

يقبل حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض أن يكون موعد انتهاء يوم  (ك)  
العمل هو نفس مواعيد العمل الرسمية المطبقة لدى البنك داخل دولة 
الطلبات  وبناًء عليه، تعتبر جميع  الخميس.  إلى  سلطنة عمان من ا<حد 
أيام  من  ليس  يوم  اي  في  أو  الرسمية  العمل  مواعيد  بعد  المقدمة 

العمل، كما لو أنها مرسلة في يوم العمل التالي.

أي  استكمال  سيتم  أنه  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل  يقبل  (ل)  
الشروط  جميع  استيفاء  شريطة  بنجاح،  العملية  إجراء  تم  متى  معاملة 

ا<خرى دون الحاجة إلى أي مرجع أو توثيق أو إشعار خطي أو تأكيد آخر.

١٥-٢    الدخول إلى الحسابات وتوفر الخدمات

النقال إال لحساب  الهاتف  أن يتم توفير خدمة الخدمات المصرفية عبر  (أ) 

البطاقة الذي يحدده حامل البطاقة على وجه التعيين.

واستالم  طلب  مفوض  مستخدم  وأي  البطاقة  حامل  يستطيع  (ب) 

إلى  جميعها  تؤول  التي  البطاقة  حسابات  أنواع  أغلب  حول  المعلومات 

حامل البطاقة. ويجوز للبنك تقييد:

إليها  الوصول  يمكن  التي  البطاقات  حسابات  لعدد  ا<قصى  الحد   (١)

باستخدام خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛

حسابات البطاقة التي يمكن لحامل البطاقة اختيارها فيما يتعلق   (٢)

بتفعيل خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛

استخدام حامل البطاقة أو المستخدم المعتمد خدمة الخدمات   (٣)

المصرفية عبر الهاتف النقال من خالل حساب بطاقة معين.

يقر حامل البطاقة أن البنك لن يقوم بالتحقق من هوية حامل البطاقة  (ج)  

ورقم  ا<من  وأدوات  ا<مان  رمز  خالل  من  إال  مفوض  مستخدم  أي  أو 

الهاتف النقال المحدد من قبل حامل البطاقة.
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قبل  من  استخدامه  ليتم  أمان  برمز  البطاقة  حامل  بتزويد  البنك  يقوم  (د)  

الخدمات  خدمة  إلى  الوصول  من  يتمكن  حتى  مفوض  مستخدم  كل 

أو  شروط  أية  إصدار   wأيض للبنك  ويجوز  النقال.  الهاتف  عبر  المصرفية 

قيود أو تعليمات أو إجراءات تفعيل ودخول مستقلة أو أية شروط أخرى 

متعلقة بالوصول إلى واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال 

ويتعهد  ويوافق  («ا�جراءات»).  التعليمات  وإرسال  ا<مان  ورموز  والبرامج 

 wوملتزم  wملزم يكون  أن  على  مفوض  مستخدم  وكل  البطاقة  حامل 

بجميع ا�جراءات التي تصدر عن البنك من حين rخر.

التفويض  ١٥-٣

يفوض حامل البطاقة البنك بصورة غير مشروطة وغير قابلة ل�لغاء بأٍي  (أ) 

مما يلي:

خدمة  في  المسجل  البطاقة  حامل  بطاقة  حساب  إلى  الوصول   (١)

المعامالت  لتنفيذ  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات 

المصرفية وغيرها من المعامالت.

التي  المعلومات  جميع  عن  ثالث  طرف  <ي  أو  للوكيل  ا�فصاح    (٢)

للقدر   wوفق المعتمد  والمستخدم  البطاقة  حامل  حول  بحوزته 

الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  خدمة  تقديم  أجل  من  الالزم 

لحامل البطاقة أو أي مستخدم مفوض؛

تسجيل تفاصيل المعاملة في سجالت البنك؛   (٣)

معامالت  أو  تعليمات  بأية  يتعلق  فيما  رفض  رسالة  أي  إرسال    (٤)

مقترحة إذا اتضح له أن الطلب المرسل من قبل حامل البطاقة أو 

المستخدم المعتمد مخالف للصيغة المعتمدة لدى البنك أو <ية 

شروط أخرى؛

عرض أية خدمات جديدة من خالل الخدمات المصرفية عبر الهاتف    (٥)

باستخدام  المعامالت  المستقبل، وتنفيذ  اي وقت في  النقال في 

تلك الخدمات الجديدة بعد استالم طلب بذلك من حامل البطاقة.

يقر ويوافق حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض أنه في حالة قيام  (ب)  

البطاقة،  حسابات  من  أٍي  إلى  أو  من  معاملة  بتنفيذ  وكالئه  و/أو  البنك 

أو  وكيًال  بصفته  وليس  البطاقة  حامل  عن  وكيًال  بصفته  يتصرف  فإنه 

نائبw عن اي طرف ثالث. ويوافق حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض 

على أحقية البنك وشركاته التابعة ووكالئه وشركاته في االعتماد على 

حامل  بواسطة  الممنوحة  السابقة  والصالحيات  والوكالة  التفويض 

البنك ملزمw بقبول أي تعديل أو إلغاء <ية تعليمات  البطاقة. ولن يكون 

سبق أن تلقاها من حامل البطاقة أو أي مستخدم مفوض.

المعدات والبرامج    ١٥-٤

النقال  الهاتف  البطاقة مسئوًال لوحده عن ضمان مالءمة  يكون حامل  (أ)  

مستخدم  أي  أو  البطاقة  حامل  يستخدمها  التي  المعدات  من  وغيره 

مفوض للوصول إلى خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لذلك 

االستخدام، وأنها تعمل بشكل سليم (بما في ذلك ضمان توفر مساحة 

تخزين كافية لتنزيل البيانات على القرص أو ا<وراق للطباعة).

ُيسمح  سوف  المذكورة،  التفعيل  وإجراءات  التسجيل  عملية  إتمام  بعد  (ب)  
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على  لتثبيتها  البرامج  بتنزيل  مفوض  مستخدم  أي  و/أو  البطاقة  لحامل 

ُيمنح  وسوف  المعتمد،  المستخدم  أو  البطاقة  لحامل  النقال  الهاتف 

حقw محدودy وغير حصري وغير قابل للتحويل في استخدام تلك البرامج، 

شريطة أن يوافق حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض على ما يلي:

عدم استخدام البرامج <غراض أخرى بخالف الوصول إلى حساب بطاقة   أ- 
حامل البطاقة من خالل خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال 

باستخدام الهاتف النقال حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض؛

ترك  أو  البرامج  إلى  الوصول  من  تمكينه  أو  شخص  <ي  السماح  عدم  ب-  
الهاتف النقال في وضع يمّكن اrخرين من الوصول إلى البرامج؛

أو  لها  عكسية  هندسة  إجراء  أو  تعديلها  أو  البرامج  إصدار  إعادة  عدم  ج-  
تغييرها أو تجزئتها أو السماح <ي شخص القيام بذلك؛

عدم السماح <ي شخص الوصول إلى رموز أمان حامل البطاقة أو أدوات  د-  
ا<مان التي تمّكن ذلك الشخص من تنزيل نسخة من البرامج.

يوافق حامل البطاقة وكل مستخدم مفوض على ما يلي: ح-  

ا<مان  رموز  حماية  عن  والتكافل  بالتضامن  مسئولين  يكونوا  أن   (١)
والهاتف النقال المسجل لالستخدام بموجب الخدمات المصرفية 

عبر الهاتف النقال.

أنه <غراض خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، تعتبر أية    (٢)
تعليمات أو معاملة تصدر عن الهاتف النقال ورقم الهاتف النقال 

المحدد أنها صادرة عن المستخدم المعتمد.

و/ النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  القنوات  خالل  من  البنك  مطالبة    (٣)
أو رقم الهاتف النقال في حالة فقد الهاتف النقال أو منح الهاتف 
آخر. ويتعين على حامل  إلى شخص  النقال  الهاتف  أو رقم  النقال 
البطاقة و/أو أي مستخدم مفوض إبالغ البنك على الفور بأي تغيير 
في  بها  مصرح  غير  معاملة  أي  أو  النقال  الهاتف  رقم  على   يطرأ 

حساب البطاقة الخاصة به.

عبر  المصرفية  الخدمات  (إشعار  القصيرة  الرسائل  بخدمة  المتعلقة  الشروط  (د)  

الهاتف النقال):

بعد تقديم طلب من حامل البطاقة، يجوز للبنك حسب تقديره وحده    (١ )

الهاتف  عبر  المصرفية  («الخدمات  القصيرة  الرسائل  خدمات  تقديم 

الخدمات  «إشعارات  بــ   wحالي (والمعروفة  البطاقة  لحامل  النقال») 

المصرفية عبر الهاتف النقال»).

التوقف  البنك  البطاقة  حامل  يطالب  لم  ما  rخر،  حين  من  للبنك  يجوز    (٢)

عن إرسال المعلومات التسويقية للهاتف النقال الخاص به وعلى نفقته 

الخاصة، إرسال المعلومات الترويجية إلى الهاتف النقال لحامل البطاقة.

البنك مسئوًال عن اي فشل في الشبكة بواسطة مزود خدمة  ال يكون    (٣ )

أو أي فشل في توصيل إشعارات  أو أي خطأ في ا�رسال   GSM شبكات 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال إلى حامل البطاقة.

يتحمل حامل البطاقة رسوم إرسال واستالم الرسائل القصيرة بالكامل    (٤ )

رسوم  وُتفرض  التجوال،  لنظام   wمستخدم النقال  الهاتف  كان  لو  حتى 

البطاقة  حامل  ويوافق  ا<جنبي.  البنك  قبل  من  القصيرة  الرسائل  على 

على استالم أي عدد من الرسائل في أي وقت.
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يقوم حامل البطاقة بإخطار البنك فورy في حالة فقد أو سرقة الهاتف     (٥)

النقال، ويتعين على مزود  الخدمة من وقت استالم ذلك ا�شعار وقف 

إرسال إشعارات خدمة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال إلى ذلك 

الهاتف النقال.

١٦  الخدمات المصرفية عبر اSنترنت

أحكام عامة بخصوص الخدمات المصرفية عبر ا,نترنت   ١٦-١

تكون  أن  ل�لغاء  قابلة  وغير  مشروطة  غير  بصورة  البطاقة  حامل  يقبل  (أ)  

جميع المعامالت و/أو التعليمات المنفذة أو الممنوحة من خالل خدمة 

الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت على مسئوليته بالكامل، ويتحمل وحده 

البنك <ي معاملة  بها. وسوف يشكل سجل  المرتبطة  المخاطر  جميع 

عبر  المصرفية  الخدمات  بخدمة  يتعلق  فيما  تنفيذها  تم  تعليمات  أو 

التعليمات  أو  التعليمات  بتلك  يتعلق  فيما   wوملزم  wقاطع دليًال  ا�نترنت 

لجميع ا<غراض.

المستخدمة  ا<منية  ا�جراءات  جميع  أن  على  البطاقة  حامل  يوافق  (ب) 

البطاقة  حامل  ويضمن  وكافية.  معقولة  البنك  قبل  من  والمنفذة 

ا<وقات، وسوف يعمل  ا<منية في جميع  ا�جراءات  الحفاظ على سرية 

أي  قبل  من  باستخدامها  السماح  أو  عنها  ا�فصاح  عدم  على   yجاهد

شخص آخر، مع العلم أنه ال يجوز ا�فصاح عن رموز ا<مان الخاصة بحامل 

البطاقة وال أية طرق أو وسائل أخرى للتحقق من الهوية إلى الغير أو إلى 

أي موظف غير مصرح له. كما ُينصح حامل البطاقة بما يلي (ويوافق على 

ذلك بموجبه):

البطاقة  حامل  استالم  بمجرد  إشعار  أي  وإتالف  ا<مان  رموز  تذكر 

لها؛

عدم كتابة أو تسجيل رمز ا<مان الخاص به؛

ذلك  ويشمل  آمن،  مكان  في  با<مان  متعلق  جهاز  بأي  االحتفاظ 

في  (بما  كان  مهما  شكٍل  بأي  ا<مان  رموز  حفظ  عدم  من  التأكد 

ذلك بواسطة متصفح ا�نترنت أو أي برنامج آخر) يمّكن أي شخص 

يستخدم نفس الجهاز من الوصول إلى إجراءات ا<مان باستخدام 

التفصيل المخزنة؛

االلتزام بالقيود المفروضة على استخدام رموز ا<مان و/أو أية طرق 

أو أجهزة تحقق من الهوية على النحو المقرر من قبل البنك.

الساعة  مدار  على  البنك  شبكة  إلى  الدخول  البطاقة  حامل  يستطيع  ( ج)  

طوال أيام ا<سبوع، باستثناء حاالت التوقف المقررة أو غير المتوقعة التي 

البطاقة  أو بعدها. ويقر حامل  المعتادة  العمل  أثناء ساعات  قد تحدث 

خدمات  إلى  الوصول  إعاقة  في  تتسبب  قد  تلك  التوقف  حاالت  بأن 

البيانات  البنك بحقه في تسجيل جميع  أو جزئيw. ويحتفظ   wنترنت كلي�ا

الخاصة بأي اتصال أو إجراء متعلق بأي معاملة بنظام معلومات البنك. 

وسوف يبذل البنك جهوده المعقولة لتنفيذ التعليمات بمجرد استالمها 

ال  أنه  غير  البنك،  معلومات  نظم  قبل  من  وقبولها  البطاقة  حامل  من 

تأكيد  يتم  وسوف  العملية.  �تمام  الالزم  الوقت  بشأن  ضمان  أي  يوجد 

تاريخ ومحتوى كل من التعليمات بأي وسيلة متاحة للبنك.

البرامج  بمواقع  الخاصة  الروابط  ذكر  بأن  ويقر  البطاقة  حامل  يوافق  (د)  
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أية  عن  مسئوًال  البنك  يكون  وال  فقط،  المالءمة  لغرض  للتنزيل  القابلة 

من  أٍي  استخدام  ويخضع  البرنامج.  بتنزيل  مرتبطة  تبعات  أو  صعوبات 

البرامج المنزلة لشروط اتفاقية الترخيص، إن وجدت، المقرونة أو المقدمة 

مع البرنامج.

خدمة دفع الفاتورة   ١٦-٢

من  الخدمات  فواتير  سداد  البطاقة  لحامل  الفاتورة  دفع  خدمة  تتيح  (أ)  

حساب بطاقة حامل البطاقة إلى الجهات  المحددة في  سلطنة عمان 

باستخدام خدمات ا�نترنت. ويستطيع حامل البطاقة أيضw االطالع على 

 / وإضافة  الفاتورة  دفع  يخص  فيما  عدمه  من  التعليمات  تنفيذ  مدى 

حذف الجهات المحددة أو تفاصيلها.

يفوض حامل البطاقة البنك باتباع تعليمات الدفع المبينة بموجب هذه  (ب)  

ا�نترنت. وسوف  المصرفية عبر  الخدمات  ا<حكام والشروط باستخدام 

حساب  ورقم  العميل  مرجع  برقم  البنك  بتزويد  البطاقة  حامل  يقوم 

البطاقة و/أو أية معلومات أخرى متعلقة بتلك الجهات المحددة لتنفيذ 

طلب دفع الفاتورة. وفي حالة تقديم طلب دفع فاتورة من قبل حامل 

في  المذكورة  المبالغ  بخصم  البنك  البطاقة  حامل  يفوض  البطاقة، 

المعاملة من حساب بطاقته لصالح الجهة المحددة بالنيابة عن حامل 

البطاقة.

مبلغ  خصم  ويتم  للتعليمات،   wوفق الفواتير  دفع  طلبات  تنفيذ  يتم  (ج)  

الفاتورة المحدد في يوم العمل بعد معالجة طلب دفع الفاتورة.

على الرغم من تنفيذ أغلب طلبات دفع الفواتير في نفس يوم العمل  (د)  

الذي يتم فيه معالجة طلب دفع الفاتورة، إال أن حامل البطاقة يوافق 

بعض  تستغرق  قد  البنك  سيطرة  عن  خارجة  خاصة  ولظروف  أنه  على 

حساب  إلى  المبلغ  ترحيل  يتم  حتى  أطول   wوقت الفواتير  دفع  طلبات 

<ي  البنك  تحمل  عدم  على  البطاقة  حامل  ويوافق  المحدد.  الكيان 

الجهات  قبل  من  مدفوعة  أو  مستلمة  مدفوعات  أية  عن  مسئولية 

غرامة  أو  رسوم  بسبب  تنشأ  التي  أو  السماح  فترة  انتهاء  بعد  المحددة 

البطاقة  حامل  يلتزم  لم  إذا  إليه،  المدفوع  بواسطة  المقدرة  التأخير 

حامل  أن  على  البطاقة  حامل  يوافق  الحالة،  تلك  وفي  التوصية.  بهذه 

البطاقة يتحمل مخاطر تحمل ومسئولية دفع جميع أو أي من الرسوم 

أو الغرامات المقدرة بواسطة الجهة المدفوع إليها.

ال يجوز استخدام خدمة دفع الفاتورة إال لدفع فواتير الجهات المحددة  (هـ)  

الكائنة داخل  سلطنة عمان.

رصيد  يكن  لم  إذا  الفاتورة  دفع  طلب  رفض  في  بحقه  البنك  يحتفظ  (و) 

حساب البطاقة كافيw لذلك الغرض أو <ي سبب آخر مهما كان.

المستخدمة  ا<منية  ا�جراءات  جميع  أن  على  البطاقة  حامل  يوافق  (ز) 

البطاقة  حامل  ويضمن  وكافية.  معقولة  البنك  قبل  من  والمنفذة 

ا<وقات، وسوف يعمل  ا<منية في جميع  ا�جراءات  الحفاظ على سرية 

أي  قبل  من  باستخدامها  السماح  أو  عنها  ا�فصاح  عدم  على   yجاهد

الخاصة  ا<مان  رموز  عن  ا�فصاح  يجوز  ال  أنه  العلم  مع  آخر،  شخص 

بحامل البطاقة وال أية طرق أو وسائل أخرى للتحقق من الهوية إلى الغير 

أو إلى أي موظف غير مصرح له. وُينصح حامل البطاقة (ويوافق على ذلك 

بموجبه):
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البطاقة  حامل  استالم  بمجرد  إشعار  أي  وإتالف  ا<مان  رموز  تذكر    (١)

لها؛

عدم كتابة أو تسجيل رمز ا<مان الخاص به؛   (٢)

ذلك  ويشمل  آمن،  مكان  في  با<مان  متعلق  جهاز  بأي  االحتفاظ    (٣)

في  (بما  كان  مهما  شكٍل  بأي  ا<مان  رموز  حفظ  عدم  من  التأكد 

ذلك بواسطة متصفح ا�نترنت أو أي برنامج آخر) يمّكن أي شخص 

يستخدم نفس الجهاز من الوصول إلى إجراءات ا<مان باستخدام 

التفصيل المخزنة؛

االلتزام بالقيود المفروضة على استخدام رموز ا<مان و/أو أية طرق    (٤)

أو أجهزة تحقق من الهوية على النحو المقرر من قبل البنك.

الساعة  مدار  على  البنك  شبكة  إلى  الدخول  البطاقة  حامل  يستطيع  (ح)  

طوال أيام ا<سبوع، باستثناء حاالت التوقف المقررة أو غير المتوقعة التي 

البطاقة  أو بعدها. ويقر حامل  المعتادة  العمل  أثناء ساعات  قد تحدث 

خدمات  إلى  الوصول  إعاقة  في  تتسبب  قد  تلك  التوقف  حاالت  بأن 

البيانات  البنك بحقه في تسجيل جميع  أو جزئيw. ويحتفظ   wنترنت كلي�ا

الخاصة بأي اتصال أو إجراء متعلق بأي معاملة بنظام معلومات البنك. 

وسوف يبذل البنك جهوده المعقولة لتنفيذ التعليمات بمجرد استالمها 

ال  أنه  غير  البنك،  معلومات  نظم  قبل  من  وقبولها  البطاقة  حامل  من 

تأكيد  يتم  وسوف  العملية.  �تمام  الالزم  الوقت  بشأن  ضمان  أي  يوجد 

تاريخ ومحتوى كل من التعليمات بأي وسيلة متاحة للبنك.

البرامج  بمواقع  الخاصة  الروابط  ذكر  بأن  ويقر  البطاقة  حامل  يوافق  (ط)  

أية  عن  مسئوًال  البنك  يكون  وال  فقط،  المالءمة  لغرض  للتنزيل  القابلة 

من  أٍي  استخدام  ويخضع  البرنامج.  بتنزيل  مرتبطة  تبعات  أو  صعوبات 

البرامج المنزلة لشروط اتفاقية الترخيص، إن وجدت، المقرونة أو المقدمة 

مع البرنامج.

١٦-٣  خدمة الدفع باستخدام البطاقة

تتيح خدمة الدفع بواسطة البطاقة التي يقدمها البنك لحامل البطاقة  (أ)  

المتاح  والدائن  المدين  للرصيد  وملخص  بطاقته  تفاصيل  إلى  الوصول 

لالستخدام وكشف الحساب الحالي والسابق ومدفوعات البطاقة من 

خالل خدمات ا�نترنت.

البطاقات  جميع  ربط  سيتم  ا�نترنت،  لخدمات  التسجيل  إتمام  عقب  (ب)  

الصادرة من قبل البنك باسم حامل البطاقة بشكل تلقائي مع خدمات 

ا�نترنت.

المسترد  النقد  قيمة  استرداد  طلب  البطاقة  لحامل  الخدمة  هذه  تتيح  (ج)  

رمز  إصدار  وإعادة  البطاقة  وشيكات  الرصيد  وتحويالت  والمدفوعات 

ا<مان واستبدال البطاقة وتغيير حد القرض وا�بالغ عن فقط البطاقات 

أو سرقتها وتجديد البطاقة وتعديل التعلميات وطلبات التجديد المبكر 

للبطاقات.

تتيح هذه الخدمة لحملة البطاقات السارية استخدام بطاقاتهم �جراء  (د)  

عمليات الدفع عبر ا�نترنت من خالل خدمات ا�نترنت.

يتم خصم أية مبالغ وفقw للتعليمات المستلمة من خالل الخدمة على  (هـ)  

الفور من حساب حامل البطاقة.
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يدرك ويوافق حامل البطاقة على أن أي عملية دفع باستخدام البطاقة  (و)  

ا�نترنت.  عبر  الدفع  خدمات  تحت  تندرج  ا�نترنت  خدمات  خالل  من 

وتخضع عمليات الدفع لمواعيد انتهاء العمل المحددة بواسطة موفر 

الخدمة من حين rخر.

المسؤولية عن ا=خطاء  ١٦-٤

المعلومات  على  يعتمد  سوف  البنك  أن  على  البطاقة  حامل  ويوافق  يقر    

المقدمة من حامل البطاقة، ويفوض حامل البطاقة مزود لخدمة للتصرف 

حامل  بواسطة  إرسالها  تم  أنه  يفترض  أو  إرسالها  تم  تعليمات  اية  على  بناًء 

من  أنه  كما  البطاقة.  حامل  عن  بالنيابة  دفع  أو  تحويل  أي  �جراء  البطاقة 

تقوم  التي  ا<خرى  المالية  للمؤسسات  أن  البطاقة  حامل  لدى  المفهوم 

باستالم تعليمات التحويل أو الدفع الحق في االعتماد على تلك المعلومات، 

تلك  لتأكيد  إضافية  خطوات  أية  اتخاذ  البنك  على  يتعين  ال  أنه  العلم  مع 

أي  يطلب  أن  دون  بتنفيذها  يقوم  وسوف  صحتها،  من  التحقق  أو  التعليمات 

البطاقة  حامل  قيام  حالة  في  أنه  البطاقة  حامل  ويفهم  إضافي.  تأكيد 

المعلومات  أو  التعليمات  إذا تضمنت  أو  البنك بمعلومات غير صحيحة  بتزويد 

كامل  البطاقة  حامل  يتحمل  أخطاء،  أية  البطاقة  حامل  من  الصادرة 

أو  غموض  أو  تكرار  أو  أخطاء  أية  عن  الناتجة  الخسائر  يخص  فيما  المسئولية 

حامل  ويوافق  البطاقة.  حامل  بواسطة  المقدمة  المعلومات  في  تضليل 

البطاقة على عدم انتحاله <ي شخصية أخرى أو استخدام أي اسم غير مصرح 

حامل  بواسطة  المقدمة  المعلومات  من  أي  كانت  إذا  أما  باستخدامه.  له 

يحتفظ  مكتملة،  غير  أو  محدثة  غير  أو  دقيقة  غير  أو  صحيحة  غير  البطاقة 

البنك بحقه، دون تحديد أية تعويضات أخرى، في أن يسترد من حامل البطاقة 

أية تكاليف أو خسائر فعلية تم تحملها كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتلك 

المعلومات غير الصحيحة أو غير الدقيقة أو غير المحدثة أو غير المكتملة. وال 

يكون البنك في اي حالة من الحاالت مسئوًال عن أية أخطاء أو تأخيرات أو أية 

مشاكل أخرى تنشأ بسبب أي إجراء يتخده أي طرف ثالث فيما يتعلق بتعليمات 

التحويل أو الدفع. كما يفهم حامل البطاقة أن تلك ا<خطاء أو التأخيرات أو 

المشاكل ا<خرى ليست من مسئولية ذلك الطرف الثالث. وال يضمن البنك أن 

توفر الشبكات الخاصة بحامل البطاقة االتصال الالزم بشبكة البنك.

إخالء المسئولية وسياسة الخصوصية  ١٦-٥

ا<حكام  لهذه   wوفق  yتحديد البطاقة  حامل  إلى  ا�نترنت  خدمات  منح  يتم   

لحامل  المتوفرة   الخصوصية  وسياسة  المسئولية  إخالء  وشروط  والشروط، 

البطاقة قبل استخدام أي من الخدمات بموجب خدمات ا�نترنت.

حدود المسئولية والضمان   ١٦-٦

يدرك ويوافق حامل البطاقة على أنه يتم تقديم خدمات ا�نترنت «كما  ( أ) 

هي» دون تغيير، فيما عدا ما إذا تم النص على خالف ذلك بموجب هذه 

 wوفق أو  الخصوصية  وسياسة  المسئولية  إخالء  أو  والشروط  ا<حكام 

أي  اتصاالت  تخزين  بموعد  االلتزام  مسئولية  البنك  يتحمل  وال   للقانون، 

إرسالها  أو عدم  البيانات  أو حذف تلك  التخصيص  أو إعدادات  مستخدم 

أو الفشل في تخزينها.
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يدرك حامل البطاقة ويوافق صراحًة على أن استخدام خدمات ا�نترنت  ( ب) 

خالل  من  عليها  الحصول  أو  بيانات  و/أو  مواد  أية  تنزيل  يتضمن  الذي 

حامل  ويتحمل  البطاقة،  حامل  مسئولية  على  يكون  ا�نترنت  خدمات 

البطاقة المسئولية وحده عن أية أضرار، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

الحصر، أي ضرر لنظام حاسوب حامل البطاقة أو فقدان أية بيانات بسبب 

تنزيل تلك المواد و/أو البيانات أو الحصول عليها.

النص صراحًة على خالف ذلك في هذه ا<حكام والشروط،  ما لم يتم   (ج)  

 ،wكان أو ضمني wفإن البنك  يخلي مسئوليته عن أي ضمان من أي نوع، صريح

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ ضمان التداول أو المالءمة لغرض 

معين أو عدم انتهاك أية حقوق ملكية فكرية أو حقوق للغير، وال يقدم 

البنك أي ضمان أو تعهد بشأن دقة أو مصداقية أية معلومات، بما في 

البطاقة من حساب بطاقة  التي يستلمها حامل  المعلومات  تلك  ذلك 

أو  ا�نترنت،  خدمات  استخدام  عن  تنشأ  قد  نتائج  أية  أو  البطاقة  حامل 

أو  انقطاعها  عدم  أو  المستخدمين  لمتطلبات  ا�نترنت  خدمات  تلبية 

توفيرها في ا<وقات المحددة أو تأمينها أو خلوها من الخطأ.

الفيروسات والمشكالت الفنية  ١٦-٧

ال يتحمل البنك مسئولية أي ضرر ينشأ بسبب استخدام خدمات ا�نترنت فيما   

التي  الحاسوبية  البرمجة  أجهزة  من  غيرها  أو  الحاسوب  بفيروسات  يتعلق 

أو  أو تعديلها أو حذفها  قد ُتستخدم للوصول إلى تشغيل خدمات ا�نترنت 

أو  البطاقة  برامج حامل  أي من  أو  بأي شكٍل من ا<شكال  أو منعها  قطعها 

أجهزته أو بياناته أو ممتلكاته.

عدم المسئولية عن عدم إتمام المعاملة من خالل خدمات ا,نترنت  ١٦-٨

جميع  يتضمن  حساب  كشف  إلى  الوصول  البطاقة  حامل  يستطيع  (أ) 

حالة  وفي  وقت.  أي  في  المعلقة  أو  المنفذة  والمدفوعات  التحويالت 

بعد  وكيله  و/أو  البنك  يلتزم  معاملة،  أي  إتمام  على  القدرة  عدم 

الجهود  جميع  ببذل  الدفع  أو  التحويل  ذلك  إجراء  بفشل  إلمامهم 

إتمام  با�مكان  يكن  لم  وإذا  الدفع.  أو  التحويل  ذلك  �تمام  المعقولة 

المعاملة للمرة الثانية، يلتزم مزود  الخدمة بإخطار حامل البطاقة بذلك. 

يتحمل  ال  عليه،  وبناًء  المعاملة،  تنفيذ  موعد  أو  جودة  البنك  يضمن  وال 

البنك في  أو تبعية تنشأ عن فشل  أو خاصة  أية أضرار  عارضة  مسئولية 

إتمام أي معاملة من خالل خدمات ا�نترنت، طالما أن ذلك ا�خفاق لم 

يكن مقصودy وكان نتيجة خطأ عن حسن نية بصرف النظر عن إجراءات 

البنك لتجنب ذلك الخطأ على سبيل المثال:

أي  إتمام  على  القدرة  بعدم  البطاقة  حامل  إخطار  البنك  على  يتعين  ال  ( ب) 

معاملة <ي سبٍب من ا<سباب المذكورة أعاله. ويجوز للبنك  في أي وقت 

ويقر  المقدمة.  المعاملة  بشأن  البطاقة  حامل  من  خطي  تأكيد  طلب 

لغسيل  محاولة  أي  من  معامالته  جميع  بخلو  البطاقة  حامل  ويتعهد 

ا<موال أو غيرها من المخالفات الجنائية، ويتحمل حامل البطاقة كامل 

المسئولية بشأن صحة وشرعية معامالته.
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أحكام  أخرى  (ج)  

شروط عامة  ١٧

يحق للبنك تعيين أي وكيل لتحصيل جميع أو أٍي من المبالغ المستحقة للبنك    ١٧-١

من حامل البطاقة و/أو ورثته بموجب هذه االتفاقية.

يحق للبنك في أي وقت ودون الحصول عل موافقة حامل البطاقة أن يتنازل    ١٧-٢

عن جميع أو أٍي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية، سواء بإشعار 

مسبق لحامل البطاقة أو ال.

البنك  يتطلبها  قد  التي  ا�ضافية  الوثائق  تلك  بتوقيع  البطاقة  حامل  يتعهد    ١٧-٣

بصورة معقولة من حين rخر لتنفيذ هذه ا<حكام والشروط.

ُيستثنى  وال  تراكمية  االتفاقية  هذه  في  المذكورة  والتعويضات  الحقوق  إن    ١٧-٤

منها أية حقوق أو تعويضات منصوص عليها من قبل القانون.

وال  البطاقة،  لحامل  ملزمة  االتفاقية  هذه  في  الواردة  والشروط  ا<حكام  إن    ١٧-٥

يجوز له التنازل عن التزاماته بموجب هذه االتفاقية إلى أي شخص آخر.

أي  أو  والشروط  ا<حكام  هذه  من  أٍي  عن  التنازل  وقت  أي  في  للبنك  يجوز    ١٧-٦

مخالفة أو تقصير من حامل البطاقة، سواء بصورة غير مشروطة أو بخالفه، 

شريطة صياغة ذلك التنازل كتابًة من قبل البنك وأال يتم فهم أي تسامح أو 

صبر أو تجاهل من جانب البنك <ي تفسير أو مخالفة لهذه ا<حكام والشروط 

على أنه تنازل عن حقوق وصالحيات البنك، وال يتم فهم أي تنازل نتيجًة لتنفيذ 

أو عدم تنفيذ أي شيء من قبل البنك ما لم ينص عليه صراحًة وكتابًة من قبل 

البنك. ويقتصر أي تنازل على  ا<مور المحددة التي يتعلق بها وال يعتبر أنه تنازل 

أو إعفاء من أٍي من هذه ا<حكام والشروط.

فيما يتعلق بالخصومات والعروض الخاصة المقدمة من قبل التجار، ال يقدم    ١٧-٧

البنك  أي ضمان أو تعهد بشأن أي توصيل أو جودة أو تصميم أو مواصفات وما 

إلى ذلك من ا<مور المبينة فيما يتعلق بتلك العروض. وبا�ضافة إلى ذلك، فإن 

أنه يتم تقديمها  المنتجات والخدمات متوقفة على مدى توفرها، كما  تلك 

وفقw لمبدأ ا<ولوية لمن يأتي أوًال.

فيما يتعلق بالخصومات والعروض الخاصة المقدمة من قبل التجار، ال يتحمل    ١٧-٨

البنك أي مسئولية في حالة قيام أي تاجر بسحب تلك المنتجات والخدمات أو 

البنك  بحقه في  إلى ذلك، يحتفظ  أو تعديلها. وبا�ضافة  تبديلها  أو  إلغائها 

تغيير المزايا المقدمة لحامل البطاقة في أي وقت ودون سابق إشعار.

اSنهاء  ١٨

قد يؤدي أي احتيال و/أو إساءة استخدام فيما يتعلق باكتساب واسترداد النقد    ١٨-١

تعليق  وكذلك  المسترد،  النقد  رصيد  مصادرة  إلى  البرنامج  بموجب  المسترد 

وإلغاء مشاركة حامل البطاقة في البرنامج.

يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أو تعليق أو تغيير أو تبديل برنامج النقد المسترد    ١٨-٢

دون  وقت  أي  في  البرنامج  وأحكام  شروط  أو  احتسابه  أساس  أو  شروطه  أو 

إصدار أي إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

جميع  تصبح   ،٦ المادة  بموجب  المحددة  الدفع  أحكام  عن  النظر  بصرف    ١٨-٣
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البطاقات  جميع  ذلك  في  (بما  بطاقة  حساب  اي  في  المسددة  غير  المبالغ 

ا�ضافية) والمبالغ المحتملة من خالل استخدام البطاقة ولم يتم خصمها 

عقب  الفور  على  الدفع  مستحقة  بعد،  البطاقة  حامل  استخدام  خالل  من 

إنهاء هذه االتفاقية.

البطاقة  حساب  غلق  في  بنيته  البنك  إبالغ  الرئيسة  البطاقة  حامل  يستطيع    ١٨-٤

وإنهاء استخدام جميع البطاقات عن طريق عن طريق إرسال إخطار كتابي بما 

يفيد ذلك وقطع جميع البطاقات إلى نصفين وردها إلى البنك. ولن يتم إغالق 

إلى نصفين ودفع  للبطاقة مقطوعة  البنك  إال بعد استالم  البطاقة  حساب 

كامل الرسوم وااللتزامات المتعلقة بحساب البطاقة.

في حالة إنهاء حامل البطاقة ا�ضافية بطاقته، يبقى ويظل حامل البطاقة    ١٨-٥

الرئيسة مسئوًال أمام البنك عن جميع الرسوم وااللتزامات المستحقة بموجب 

هذه ا<حكام والشروط.

أية بطاقات وإنهاء استخدامها، سواء  برد  المطالبة  للبنك في أي وقت  يجوز    ١٨-٦

تم إرسال إشعار مسبق إلى حامل البطاقة أو ال. ويتعين على حامل البطاقة 

عقب ذلك المطالبة أن يرد على الفور تلك البطاقة مقطوعًة إلى نصفين إلى 

البنك ودفع جميع الرسوم وااللتزامات المستحقة للبنك.

يتم إنهاء استخدام البطاقات، الرئيسة وا�ضافية، من قبل البنك دون سابق    ١٨-٧

حالة  في  أو  إعساره  أو  إفالسه  أو  الرئيسة  البطاقة  حامل  وفاة  عقب  إشعار 

نتيجة <ي سبب  الرئيسة  البطاقة  إلى مكان وجود حامل  البنك  عدم توصل 

غير متعلق بالبنك.

يتم إنهاء استخدام البطاقة ا�ضافية من قبل البنك دون سابق إشعار عقب    ١٨-٨

وفاة حامل البطاقة ا�ضافية.

ا<رصدة  تسوية  عن  مسئولين  ورثته  و/أو  الرئيسة  البطاقة  حامل  يكون    ١٨-٩

من  وأٍي  البنك  يعوض  وسوف  البطاقة،  بحساب  المسددة  غير  المتبقية 

والرسوم  التكاليف  ذلك  في  (بما  التكاليف  جميع  عن  المرتبطين  ا<شخاص 

القضائية) والنفقات المتحملة في سبيل استرداد تلك ا<رصدة غير المسددة.

ال يتعين على البنك رد الرسم السنوي أو رسم الخدمة الشهري أو  أو أي جزء    ١٨-١٠

البطاقة  حامل  على  يتعين  ولن  البطاقة.  حساب  إنهاء  حالة  في  سبق  مما 

دفع أية رسوم مستقبلية في حالة ا�نهاء.

والمصروفات  الرسوم  بخصم  البنك  يقوم  البطاقة،  حساب  إنهاء  حالة  في    ١٨-١١

ا<ساسية المستحقة للبنك قبل تخصيص أية مبالغ مالية.

البنك  يحتفظ  البطاقة،  �صدار  كتأمين  ضمان  بأي  البنك  احتفاظ  حالة  في    ١٨-١٢

أيضw بحقه في حجز ذلك الضمان لتلك الفترة التي يراها البنك مناسبة حسب 

تقديره وحده، بحيث ال تقل عن ٤٥ يومw من إلغاء البطاقة وردها على البنك، 

إنهاء  عقب  أو  البنك  قبل  من  أو  البطاقة  حامل  قبل  من  إلغاؤها  تم  سواء 

االتفاقية.

حامل  قبل  من  مسددة  غير  البطاقة  حساب  في  أرصدة  أية  بقاء  حالة  في   ١٨-١٣

البطاقة الرئيسة، يحتفظ البنك بحقه في اتخاذ ا�جراءات القانونية أو أي إجراء 

السترداد  الرئيسة  البطاقة  حامل  ضد  الدعاوى  إقامة  ذلك  في  بما  احترازي 

ا<موال المستحقة، وحينئٍذ يتحمل حامل البطاقة جميع التكاليف والنفقات 

التي تتحملها البنك نتيجة لتلك ا�جراءات.
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استثناء المسئولية  ١٩

ال يتحمل البنك  أي مسئولية أمام حامل البطاقة فيما يخص أي خسارة أو ضرر   ١٩-١

ينشأ مباشر أو غير مباشر نتيجة <ٍي من ا<سباب التالية:

أي خسارة أو ضرر مهما كان يتحمله حامل البطاقة بسبب رفض البنك   أ.  

أو أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو أي جهاز صراف آلي أو أي طرف آخر 

أو  البطاقة  أٍي من الجهات السابقة لقبول  أو رفض  <ي معاملة بطاقة 

أرقام البطاقة أو رمز ا<مان أو شيكات البطاقة أو رفضها لتمديد أو توفير 

سلفات نقدية حتى حد القرض أو عمومw؛

أي خسارة أو ضرر مهما كان يتحمله حامل البطاقة بسبب رفض جهاز   ب.  

التسوية  أجل  من  المودعة  النقدية  ا<وراق  للبنك  التابع  اrلي  الصراف 

الكاملة أو الجزئية لرصيد حساب البطاقة غير المسدد؛

رفض أي تاجر أو مؤسسة مشتركة لدى فيزا إنترناشيونال أو ماستر كارد   ج.  

إنترناشيونال لقبول البطاقة أو <ي عيب أو خلل في البضائع أو الخدمات 

المقدمة إلى حامل البطاقة من قبل أي تاجر، أو <ي مخالفة أو عدم أداء 

من قبل التاجر <ي معاملة بطاقة؛

اختالل وظائف أي جهاز صراف آلي أو توقف أنظمة االتصاالت؛  د.  

االنتهاء  تاريخ  قبل  البطاقة  تسليم  طلب  في  حقوقه  البنك  ممارسة   هـ.  

هذا  إجراء  تم  سواء  منها،  ا<مامية  الجهة  على  بارزة  بحروف  المكتوب 

الطلب والتسليم من قبل البنك أو من قبل أي طرف آخر أو جهاز صراف 

آلي؛

ممارسة البنك حقه في إنهاء أي بطاقة أو حساب البطاقة وفقw للمادة  ( و)  

١٧-٦؛٧   ١٧٫٦

حيازة  إعادة  بسبب  البطاقة  حامل  سمعة  أو  بشخصية  يلحق  ضرر  أي   (ز)  

البطاقة أو طلب إرجاعها أو رفض أي شخص بقبول البطاقة؛

أي نزاع ينشأ بين حامل البطاقة وأي تاجر أو بنك أو مؤسسة مالية أو أي   (ح)  

شخص آخر.

ال تتأثر مسئولية حامل البطاقة إطالقw أمام البنك نتيجًة لذلك النزاع أو  (ط)  

الدعوى المقابلة أو حق المقاصة الذي قد يستحقه حامل البطاقة ضد 

ذلك التاجر أو البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص.

اSفصاح عن المعلومات  ٢٠ 

يمنح حامل البطاقة البنك تفويضw غير قابل للنقض ويسمح له با�فصاح عن    ٢٠-١

المعلومات التي يراها مالئمة وتقديمها فيما يخص حامل البطاقة وشؤونه 

شريطة أن تطلب بموجب حكم قضائي أو قانون أو سلطة مختصة ، بما في 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ هذه االتفاقية إلى شركاتها الشقيقة وفروع 

البنك والمتنازل لهم منهم ووكالئهم وا<طراف ا<خرى.

مراجعة  و/أو  البطاقة  طلب  لمقدم  االئتماني  الوضع  مراجعة  للبنك  يحق    ٢٠-٢

الوضع االئتماني لحامل البطاقة في أي وقٍت من ا<وقات، وكلما وجد البنك 

ذلك مالئمw بدون الرجوع إليه.
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يتصرف البنك من منطلق حسن النية فيما يخص أية تعليمات أو استفسارات   ٢٠-٣

البرنامج  بهذا  أمر  أي  بشأن  البطاقة  حامل  من  يتلقاها  إلكترونية  أو  شفهية 

أو  خسارة  بأي  المطالبة  البطاقة  لحامل  يحق  وال  استرداد.  طلب  أي  وتنفيذ 

ضرر أو نفقة أو التزام يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأٍي من التصرفات 

المنفذة بواسطة البنك من منطلق حسن النية، ويعوض حامل البطاقة البنك 

ويعفيه من أية تبعات متعلقة بما سبق.

٢١  إخالء المسؤولية:

للبنك  ويجوز  للبنك،  المطلق   التقدير  حسب  الخدمات  جميع  تقديم  يتم    ٢١-١

تعديل الخدمات أو تغييرها أو تعليقها أو سحبها أو إلغاؤها أو قطعها في 

أو  التعديل  أو  التغيير  بذلك  يتعلق  فيما  التزام  أي  البنك  يتحمل  وال  وقت.  اي 

التعليق أو السحب أو ا�لغاء أو ا�نهاء أو القطع الذي يحدث للخدمة في اي 

وقت. وعالوة على ذلك، ال يمنح البنك أي ضمان أو تعهد لحامل البطاقة فيما 

يخص توفر الخدمات، باستثناء أي ضمان أو تعهد مذكور صراحًة في المادة 

٢٢-٢ أدناه. كما ال يكون البنك مسئوًال تجاه حامل البطاقة عن اي خسارة أو 

ضرر، مباشر أو غير مباشر، فيما يخص: (أ) أية معلومات غير دقيقة أو مضللة 

مزودي  حصول  (ب)  الخدمات؛  من  أٍي  خالل  من  استردادها  تم  ناقصة  أو 

(ج)  البطاقة؛  بالتوقيع عن حامل  المفوضين  أية معلومات من  الخدمة على 

أي تصرف من منطلق حسن النية أو اعتمادy على التعليمات أو االتصاالت التي 

يتم إرسالها من قبل أي مستخدم مفوض أو أي من المفوضين بالتوقيع أو 

أية تأخيرات في إرسال أو عدم استالم التعليمات، بصرف النظر عما إذا كانت 

تلك التعليمات مرسلة بالخطأ أو من أية أفراد غير مصرح لهم أو تم تبديلها 

خطوط  خالل  تلفها  أو  الخطأ  سبيل  على  فهمها  تم  أو  االحتيال  سبيل  على 

االتصال أو ا�رسال؛ (د) امتناع مزودي الخدمة عن العمل وفقw للتعليمات <ي 

سبب مهما كان؛ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ بسبب فشل إرسال 

تلك التعليمات فعليw إلى مزودي الخدمة أو فشل استالم مزودي الخدمة لها 

أو اختالل وظائف  أو ا�خفاق  الخطأ  <ي سبٍب من ا<سباب، سواء كان بسبب 

ماكينات ا�رسال واالستقبال (مثل أجهزة  الصراف اrلي وأجهزة نقاط البيع)؛ 

التفويض  و/أو  الترخيص  أو  التعليمات  أو  المعلومات  على  البنك  اعتماد  (هـ) 

من  إخالل  أي  أو  والشروط،  ا<حكام  لهذه   wوفق البطاقة  حامل  من  المقدم 

جانبه أو من جانب أي مستخدم آخر لحسابات البطاقة أو <ي ملكية فكرية 

مزودي  تصرف  أو  للخدمات،  استخدام  أو  كيان  أو  شخص  <ي  آخر  حق  أي  أو 

أي  أو  البطاقة  حامل  بنظام  يلحق  ضرر  أي  أو  التعليمات،  على  بناًء  الخدمة 

طرف آخر و/أو إساءة استخدام حامل البطاقة أو استخدامه أو وصوله بشكل 

جميع  أو  من  أٍي  تقديم  في  ا�خفاق  أو  ا<مان،  رموز  أو  للخدمات  سليم  غير 

خارجة  بأسباب   ،wجزئي أو   wكلي المتعلقة،  الخدمات  بموجب  المتاحة  الخدمات 

عن سيطرة مزودي الخدمة، بما في ذلك أي خلل وظيفي أو عطل فني؛ (و) 

أية  على  احتوائها  أو  إدارتها  أو  تسليمه  أو  إلكتروني  كشف  أي  إصدار  نتيجة 

أو استخدام  أو تبديالت غير مصرح بها  أو تأخيرات  أو تلف  أو فيروسات  أخطاء 

أو عدم  انقطاع  أو  اعتراض  أي  أو حدوث  أو عدم دقة  به  أو وصول غير مصرح 

الشبكة  فشل  أو  االتصال  فشل  أو  الخدمات  أو  ا�لكتروني  الكشف  إتاحة 

الهاتف  غلق  مثل  المعدات،  تعطل  حاالت  من  غيرها  أو  الكهرباء  انقطاع  أو 

اكتمال  عدم  إلى  يؤدي  قد  مما  سرقته،  أو  فقده  أو  البطاقة  لحامل  النقال 

وثائق البنك أو عدم إتاحتها؛ (ز) أية تحويالت أموال غير صحيحة بسبب تقديم 
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تنشأ  ضرر  أو  خسارة  أي  (ح)  البطاقة؛  حامل  قبل  من  صحيحة  غير  تعليمات 

وثائق  أو  خدمات  أية  توصيل  (ط)  ا<شكال؛  من  شكٍل  بأي  البطاقة  إصدار  عن 

الهاتف  يكن  لم  إذا  البطاقة  حامل  بخالف  آخر  طرف  إلى  مصرفية  رسائل  أو 

البطاقة؛  حامل  سيطرة  تحت  أو  حوزة  في  ا�لكتروني  البريد  عنوان  أو  النقال 

(ي) أية صعوبات أو تبعات مرتبطة بتنزيل البرامج من مواقع أية أطراف ثالثة؛ 

أية  دقة  وعدم  استخدامها،  على  القدرة  عدم  أو  الخدمات  استخدام  (ك) 

الحسابات  من  الخدمة  مزودي  بواسطة  استردادها  تم  مبالغ  أو  معلومات 

وأي  ثالث،  طرف  أي  قبل  من  للتعليمات  مخالفة  وأي  البطاقة،  حسابات  أو 

به  مصرح  غير  وصول  أو  خسارة  وأي  الخدمات،  على  بناًء  إجراؤها  تم  معاملة 

أو  البطاقة،  بحامل  الخاصة  التعليمات  أو  البيانات  أو  ا�رسال  <جهزة  تبديل  أو 

على  ذلك  في  بما  استبدالها،  أو  والخدمات  المنتجات  على  الحصول  تكاليف 

غيرها  أو  البيانات  أو  االستخدام  أو  ا<رباح  فقد  أضرار  الحصر؛  ال  المثال  سبيل 

من العوامل غير المنظورة، حتى وإن حذر البنك من إمكانية حدوث مثل تلك 

تنفيذ  اتخاذ إجراء معين من أجل  البنك في  أي تقصير من جانب  ا<ضرار؛ (ل) 

تعليمات  استالم  تأخر  أو  عدم  نتيجة  قائمة  تعليمات  أية  إلغاء  أو  تعديل  أو 

حامل البطاقة أو عدم قدرة حامل البطاقة على إرسال التعليمات بسبب أي 

مشكلة متعلقة بتوصيل تلك التعليمات عبر البريد أو  الفاكس أو الهاتف أو أي 

قناة اتصال أخرى؛ (م) إخفاق مزودي الخدمة في إجراء أي خصم من حساب 

(حسابات) حامل البطاقة بموجب التعليمات القائمة؛ (ن) أية تكاليف أو رسوم 

أو  أية قيود  الحصر؛ بسبب  المثال ال  (بما في ذلك، على سبيل  أو نفقات تنشأ 

لوائح قانونية أو تنظيمية محلية كانت أو دولية) نتيجة تذبذب سعر الصرف أو 

بسبب تحويل عملة ما إلى عملة أخرى؛ (س) إخفاق البنك في إجراء أي خصم 

من الحسابات البنكية بموجب التعليمات القائمة.

يعوض حامل البطاقة بصورة غير مشروطة وغير قابلة ل�لغاء مزودي الخدمة    ٢١-٢

والمسئولون  ا�دارة  مجلس  وأعضاء  المساهمون  ذلك  في  بمن  ويعفيهم، 

ذو  بــ»الشخص  منهم  كٍل  إلى  (ويشار  والوكالء  والممثلون  والموظفون 

بصورة  الخدمة،  مزودو  يتكبدها  أضرار  أو  تكاليف  أو  خسائر  أية  من  الصلة»)، 

مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة أي من ا<مور المبينة أعاله.

حق المقاصة  ٢٢

با�ضافة إلى أي حق عام بالمقاصة أو أية حقوق أخرى يعطيها القانون للبنك،    ٢٢-١

المطلق  تقديره  حسب  للبنك  يجوز  أنه  على  الرئيسة  البطاقة  حامل  يوافق 

أو أي حساب  أن تجمع وتوحد كافة  في اي وقت كان وبدون إشعار مسبق، 

(حسابات) لحامل البطاقة محتفظ بها لدى البنك سواء بالتضامن أو بالتكافل 

أو   ا<مريكي  بالدوالر  كانت  وسواء  موقعها  كان  وأينما  كانت  وصف  وبأي 

في  مقيد  مبلغ  أي  تحويل  أو  مقاصة  أو  أخرى،  عملة  بأي  أو  العماني  بالريال 

مع  مشترك  حساب  أي  ذلك  في  بما  الحسابات،  تلك  من  <ٍي  الدائن  الرصيد 

للبنك  المستحقة  المبالغ  كافة  سداد  بغرض  ا�ضافية،  البطاقة  حامل 

كانت  وصف  بأي  البنك  لدى  البطاقة  لحامل  (حسابات)  حساب  أي  بموجب 

وأينما كان موقعها وسواء بالدوالر ا<مريكي أو  بالريال العماني أو بأي عملة 

الحسابات  تلك  رصيد  أن  عن  النظر  بصرف  بذلك  القيام  للبنك  ويجوز  أخرى، 

حامل  ويفوض  هذا،  العملة.  بنفس  بيانها  يمكن  ال  المستحقة  والمبالغ 

مع  تحويل  أو  مقاصة  أو  توحيد  أو  جمع  أي  بمقاصة  البنك  بموجبه  البطاقة، 
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إجراء تحويل العملة الالزم وفقw <سعار الصرف المعمول بها حسب أحكام 

الصرف الشرعية.

<غراض تمكين البنك من الحفاظ على سالمة التزام أي طرف، بمن في ذلك   ٢٢-٢

حامل البطاقة، عند إصدار مذكرة قضائية أو استدعاء رسمي أو �ثبات إفالس 

 ،wمطلوب البنك  يراه  حسبما  أخرى  أسباب  <ي  أو  إعساره،  أو  البطاقة  حامل 

يجوز للبنك أن يضع ويحتفظ، للفترة التي يراها البنك مالئمة، بأية أموال يتم 

أي  بموجب  أو  االتفاقية  هذه  بموجب  تحصيلها  أو  استردادها  أو  استالمها 

 wتأمين أو ضمان آخر في الرصيد الدائن لحامل البطاقة حسبما يراه البنك مالئم

بدون أي التزام وسيط من جهة البنك باستخدام تلك ا<موال أو أي جزء منها 

بخصوص أو باتجاه سداد المبالغ المستحقة للبنك.

اSشعارات و اSتصال   ٢٣

في  تغييرات  بأية  الفور  وعلى   wخطي البنك  إشعار  البطاقة  حامل  على  يجب    ٢٣-١

الوظيفة أو ا<عمال أو العنوان (المكتب و/أو ا�قامة) أو أي رقم اتصال آخر، أو 

إذا اعتزم حامل البطاقة ا�قامة خارج سلطنة عمان لمدة تزيد عن شهر واحد.

مكان  في  ل�قامة  عمان  سلطنة  الرئيسة  البطاقة  حامل  مغادرة  حالة  في    ٢٣-٢

 (١٤) عشر  بأربعة  المغادرة  قبل  بذلك  البنك  يخطر  أن  عليه  يتعين  حينئٍذ  آخر، 

يومw على ا<قل. وإذا لم يوافق البنك مقدمw على السماح باستمرارية البطاقة، 

ذلك  في  بما  إليه،  الصادرة  البطاقات  كافة  البنك  إلى  يعيد  أن  عليه  يتعين 

من   wيوم  (١٤) عشرة  أربعة  قبل  وذلك  ا�ضافية  والبطاقات  الرئيسة  البطاقة 

باطًال  ا�ضافية  والبطاقة  البطاقة  استخدام  ويعتبر  البطاقة،  حامل  مغادرة 

وحده  البنك  تقدير  حسب  البطاقة  استمرار  ويكون   .(١٧) بالبند  العمل  ويتم 

ويخضع لتقديم حامل البطاقة ذلك الضمان ا�ضافي أو المعدل حسب ما 

يقرره البنك.

تعتبر التعليمات الموجهة من حامل البطاقة الرئيسة إلى البنك عبر الفاكس    ٢٣-٣

على  بناًء  التصرف  للبنك  ويجوز  البطاقة  لحامل  وملزمة  المفعول  سارية 

إليها بهذه الطريقة. هذا ويجوز للبنك استخدام النسخ  التعليمات الموجهة 

استقبال  جهاز  على  والمطبوعة  يستلمها  التي  الفاكس  رسائل  عن  ا<صلية 

رسائل الفاكس الخاص به كإثبات أمام أي محكمة.

يمكن تسليم جميع البطاقات أو رموز ا<مان أو كشوف الحساب أو الطلبات    ٢٣-٤

عبر  إرسالها  أو  باليد  والشروط  ا<حكام  هذه  بموجب  أخرى  مراسالت  أية  أو 

آخر  ا�لكترونية على  الوسائل  أو عبر  السريع  التوصيل  أو خدمة  العادي  البريد 

عنوان معروف �رسال الفواتير، ويعتبر أنه تم توجيه تلك المراسالت إلى حامل 

البطاقة بتاريخ التسليم في حال التسليم باليد أو عبر الوسائل ا�لكترونية في 

يوم العمل التالي ليوم ا�رسال في حالة إرسالها عبر البريد.

صحة بنود اSتفاقية    ٢٤ 

تعتبر كل مادة من مواد هذه ا<حكام والشروط مستقلة ومميزة عن المواد ا<خرى. 

وفي حالة فساد أو بطالن أو عدم مشروعية أٍي منها في أي وقٍت من ا<وقات، فإن 

ذلك ال يؤثر على صحة أو نفاذ أو مشروعية باقي ا<حكام.



٤٠

تعديل  بنود اSتفاقية  ٢٥

يجوز للبنك من حين rخر أن يغير شروط وأحكام هذه االتفاقية. ومع مراعاة    ٢٥-١

إلى  البنك  من  مماثل  تغيير  بأي  ا�شعار  توجيه  يتم  التشريعية،  المتطلبات 

 wأو عبر نشره بالكيفية التي يراها البنك مناسبة، علم wحامل البطاقة إما خطي

وتنطبق  البنك  قبل  من  المحدد  سريانها  تاريخ  في  تنطبق  التغييرات  تلك  أن 

البطاقة  ومعامالت  النقدية  والسحوبات  والمصروفات  الرسوم  جميع  على 

غير المسددة.

المذكور  التغيير  سريان  تاريخ  بعد  استخدامها  أو  بالبطاقة  االحتفاظ  يعتبر   ٢٥-٢

في ا<حكام والشروط قبوًال بتلك التغييرات بدون أي تحفظ من جانب حامل 

البطاقة. فإذا لم يقبل حامل البطاقة بالتغييرات المقترحة، يجب عليه إنهاء 

البطاقة  وإعادة  البنك  إلى  مسبق  خطي  إشعار  بموجب  البطاقة  استخدام 

العمل  يتم  ذلك  وبعد  السريان،  تاريخ  قبل  البنك  إلى  نصفين  مقصوصة 

بأحكام المادة (١٩).

القانون  واجب التطبيق واSختصاص القضائي:  ٢٦

ال  بما  عمان   سلطنة  لقوانين   wوفق وُتفسر  والشروط  ا<حكام  هذه  تخضع    ٢٦-١

يتم  حيث  ا�سالمية،  الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع  القوانين  تلك  تتعارض 

ترجيح أحكام ومبادئ الشريعة ويعمل على أساسها في مثل تلك الحاالت. 

ويوافق البنك وحامل البطاقة وكل مستخدم مفوض بموجبه على الخضوع 

بشكل غير قابل للنقض للسلطة القضائية الحصرية لمحاكم سلطنة عمان 

بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  ينشأ  قد  نزاع  أو  إجراء  أو  قضية  اي  في  للفصل 

ا<حكام والشروط بما ال يخالف أحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية

في حالة التعارض بين النسخة ا�نجليزية والنسخة العربية من هذه ا<حكام    ٢٦-٢

والشروط، ُيعتد بالنسخة العربية.




