طلب اشتراك في الخدمة المصرفية اإللكترونية للشركات ()B2B
بيانات الشركة
اسم الشركة
رقم احلساب األساسي
							
العنوان

		
الشارع /اجلادة

							
رقم الهاتف

رقم النقال

							
رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

		
قطعة

مبنى

وتلبية ملتطلبات البنك بشأن كيفية استخدام اخلدمة املقدمة مبوجب هذا العقد.
يدون العميل البيانات املطلوبة بشأن استخدام هذه اخلدمة ،وذلك فيما يلي:

بيانات وصالحيات املستخدم
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

البريد اإللكتروني

ثانياً :صالحيات املستخدم
االطالع على احلسابات

املبادر

ثالثاً :الصالحيات املمنوحة للمستخدم:
االطالع على احلسابات.
التحويل بني احلسابات املصرفية للشركة لدى البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر داخل البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر ببنوك أخرى داخل دولة الكويت.
رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:

املراجع

املفوض

تنفيذ التحويالت منفردا

خدمات التمويل التجاري.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
مدفوعات مجمعة.
دفع الفواتير.
حتويل الرواتب.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.
الطلبات اإللكترونية( :منها إصدار شيك مصريف /حوالة مالية ،إصدار شهادة تدقيق
احلسابات ،فتح احلسابات الفرعية والودائع الثابتة ،طلب دفتر الشيكات).
بدون حدود

د.ك.

خامساً  -تعليمات خاصة:

رقم احلساب /احلسابات املعنية:

كل احلسابات (القائمة واجلديدة):

أوافق وأقر بصحة ما جاء أعاله ،التوقيع

اسم الشخص املخول بالتوقيع نيابة عن الشركة (العميلة)

* أقر بصحة هذه البيانات والتعليمات ومسئووليتي الكاملة عن جميع ما ورد بها ،مبا يف ذلك تفويضي لكل من «املفوض» و«املبادر» و«املراجع» املذكورين أعاله (بحسب األحوال) ،وذلك دون أدنى مسئولية على
البنك األهلي املتحد.
 -1يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية املوقعة من املستند اخلاص باملنتج /اخلدمة وأي ملحقات له.
 -2يقر العميل بأن البنك قد قام باطالعه على كافة املعلومات اخلاصة باملنتج /اخلدمة املقدمة له .كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط واألحكام اخلاصة باملنتج /اخلدمة وذلك بشكل تام ونايف للجهالة ،كما
أنه وقف على جميع اآلثار املالية وااللتزامات التعاقدية املتعلقة بها ،مبا تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل األسعار والعموالت والرسوم املتعلقة بهذا املنتج /اخلدمة ،كما يقر بأهليته القانونية لاللتزام بكافة
ما جاء بها.

البنك األهلي املتحد (ش.م.ك.ع - ).تأسس عام  - ١٩٤١رأس املال املصرح به ,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠/-د.ك-.رأس املال املصدر واملدفوع  ٢١٦ ,٥٨٦, ٧٧٥ /٧٠٠د.ك - .سجل جتاري ٤٢٩
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طلب اشتراك في الخدمة المصرفية اإللكترونية للشركات ()B2B
بيانات وصالحيات املستخدم
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

البريد اإللكتروني

ثانياً :صالحيات املستخدم
االطالع على احلسابات

املبادر

ثالثاً :الصالحيات املمنوحة للمستخدم:
االطالع على احلسابات.
التحويل بني احلسابات املصرفية للشركة لدى البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر داخل البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر ببنوك أخرى داخل دولة الكويت.
رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:

املراجع

املفوض

تنفيذ التحويالت منفردا

خدمات التمويل التجاري.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
مدفوعات مجمعة.
دفع الفواتير.
حتويل الرواتب.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.
الطلبات اإللكترونية( :منها إصدار شيك مصريف /حوالة مالية ،إصدار شهادة تدقيق
احلسابات ،فتح احلسابات الفرعية والودائع الثابتة ،طلب دفتر الشيكات).
بدون حدود

د.ك.

خامساً  -تعليمات خاصة:

رقم احلساب /احلسابات املعنية:

كل احلسابات (القائمة واجلديدة):

أوافق وأقر بصحة ما جاء أعاله ،التوقيع

اسم الشخص املخول بالتوقيع نيابة عن الشركة (العميلة)

* أقر بصحة هذه البيانات والتعليمات ومسئووليتي الكاملة عن جميع ما ورد بها ،مبا يف ذلك تفويضي لكل من «املفوض» و«املبادر» و«املراجع» املذكورين أعاله (بحسب األحوال) ،وذلك دون أدنى مسئولية على
البنك األهلي املتحد.
 -1يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية املوقعة من املستند اخلاص باملنتج /اخلدمة وأي ملحقات له.
 -2يقر العميل بأن البنك قد قام باطالعه على كافة املعلومات اخلاصة باملنتج /اخلدمة املقدمة له .كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط واألحكام اخلاصة باملنتج /اخلدمة وذلك بشكل تام ونايف للجهالة ،كما
أنه وقف على جميع اآلثار املالية وااللتزامات التعاقدية املتعلقة بها ،مبا تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل األسعار والعموالت والرسوم املتعلقة بهذا املنتج /اخلدمة ،كما يقر بأهليته القانونية لاللتزام بكافة
ما جاء بها.

)(2

طلب اشتراك في الخدمة المصرفية اإللكترونية للشركات ()B2B
بيانات وصالحيات املستخدم
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

البريد اإللكتروني

ثانياً :صالحيات املستخدم
االطالع على احلسابات
ثالثاً :الصالحيات املمنوحة للمستخدم:
االطالع على احلسابات.
التحويل بني احلسابات املصرفية للشركة لدى البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر داخل البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر ببنوك أخرى داخل دولة الكويت.
املبادر

رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
املعاملة:
			
حد

املراجع

املفوض

تنفيذ التحويالت منفردا

خدمات التمويل التجاري.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
مدفوعات مجمعة.
دفع الفواتير.
حتويل الرواتب.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.
الطلبات اإللكترونية( :منها إصدار شيك مصريف /حوالة مالية ،إصدار شهادة تدقيق
احلسابات ،فتح احلسابات الفرعية والودائع الثابتة ،طلب دفتر الشيكات).
بدون حدود

د.ك.

خامساً  -تعليمات خاصة:

رقم احلساب /احلسابات املعنية:

كل احلسابات (القائمة واجلديدة):

أوافق وأقر بصحة ما جاء أعاله ،التوقيع

اسم الشخص املخول بالتوقيع نيابة عن الشركة (العميلة)

* أقر بصحة هذه البيانات والتعليمات ومسئووليتي الكاملة عن جميع ما ورد بها ،مبا يف ذلك تفويضي لكل من «املفوض» و«املبادر» و«املراجع» املذكورين أعاله (بحسب األحوال) ،وذلك دون أدنى مسئولية على
البنك األهلي املتحد.
 -1يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية املوقعة من املستند اخلاص باملنتج /اخلدمة وأي ملحقات له.
 -2يقر العميل بأن البنك قد قام باطالعه على كافة املعلومات اخلاصة باملنتج /اخلدمة املقدمة له .كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط واألحكام اخلاصة باملنتج /اخلدمة وذلك بشكل تام ونايف للجهالة ،كما
أنه وقف على جميع اآلثار املالية وااللتزامات التعاقدية املتعلقة بها ،مبا تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل األسعار والعموالت والرسوم املتعلقة بهذا املنتج /اخلدمة ،كما يقر بأهليته القانونية لاللتزام بكافة
ما جاء بها.

)(3

طلب اشتراك في الخدمة المصرفية اإللكترونية للشركات ()B2B
بنود وشروط خدمة اإلنترنت اخلاصة بالبنك األهلي املتحد

ﻟﻐﺮض ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ،ﻳﺠﺐ أن ﲢﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻟﻌﺒـــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻧـــﻲ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳـــﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎق أو ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
" -١اﳊﺴﺎب" :أي ﺣﺴﺎﺑﺎت ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
" -٢اﻟﻮﻛﻴﻞ" :أي ﺷـــﺨﺺ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷـــﺨﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎً،
ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ.
 -٣اﻟﺒﻨـــﻚ :ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺘﺤـــﺪ ،ﻣﺪراﺋﻪ ،ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،وﻛﻼﺋﻪ
وﳑﺜﻠﻴﻪ.
" -٤ﻳـــﻮم ﺑﻨﻜﻲ" :ﻳـــﻮم ﺗﻔﺘﺢ ﺧﻼﻟـــﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﲡـــﺮي اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال.
" -٥اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ" :اﻟﺸـــﺨﺺ اﳌﻌﻨـــﻰ ﺑﺎﺳـــﺘﻼم اﻷﻣﻮال )ﺳـــﻮاء ﻛﺎن
ﺷـــﺨﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴـــﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرﻳـــﺎً( اﶈﻮﻟـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨـــﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
" -٦اﻟﻌﻤﻴﻞ" :أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﰲ اﻟﺒﻨﻚ
" -٧اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟﻔﺎﺻـــﻞ" :اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤـــﺪده اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
واﻟـــﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ إﺟـــﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ذات
اﻟﻴﻮم.
" -٨اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ" :ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷـــﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ
ﺧـــﻼل اﺳـــﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣـــﺔ وﺗـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺣﺮﻛـــﺔ اﻷﻣـــﻮال ﰲ
اﳊﺴﺎب.
" -٩اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴـــﺔ "" :اﺳـــﻢ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم"" ،ﻛﻠﻤﺔ ﻣـــﺮور" وأي
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
" -١٠اﺳـــﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم" :ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﻢ /اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻰ ﻟﻐﺮض
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور.
" -١١ﻛﻠﻤـــﺔ اﳌﺮور" :ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز واﻷرﻗﺎم واﻷﺣﺮف
ﻳﻘـــﻮم اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳـــﻢ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴـــﻨﻰ ﻟﻪ
اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﳋﺪﻣـــﺔ )اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
" -١٢ﻣﻌﺎﻣـــﻼت ﻏﻴـــﺮ ﻣﺎﻟﻴـــﺔ" :ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻦ
ﺧـــﻼل اﳋﺪﻣﺔ )اﳋﺪﻣـــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ( واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب أو أي أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺣﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﻣﻮال.
 " -١٣ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﺒﺮ اﺳـــﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣـــﺔ )اﳋﺪﻣـــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴـــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(
وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
" -١٤اﻟﺪﻓﻊ" :ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳊﺴﺎب إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﺎدرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
" -١٥اﳋﺪﻣـــﺔ" :ﺗﻌﻨﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت
اﻟﺘـــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﺒـــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬه
اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.
" -١٦رﺳﻮم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ" :رﺳﻮم اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﻳﺠـــﺐ أداﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
" -١٧اﳌﻌﺎﻣﻼت" :اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
" -١٨اﳌﺴـــﺘﺨﺪم" :اﻟﻌﻤﻴـــﻞ و /أو ﻣـــﻦ ﳝﺜﻠـــﻪ ﻹدارة اﳊﺴـــﺎب/
اﳊﺴﺎﺑﺎت.
" -١٩ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ " :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬى ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﲢﻮﻳﻞ أو إﺗﺎﺣﺔ
اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.

 -٢٠اﳌﻮﻗـــﻊ :ﻳﻘﺼـــﺪ ﺑﻪ اﳌﻮﻗـــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨـــﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ
اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.
راﺑﻂ اﳋﺪﻣﺔhttps://b2b.ahliunited.com.kw/MyB2B :
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﺗﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
اﻟﺘﺴـــﺠﻴﻞ ﰲ اﳋﺪﻣـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﻌﺒﺌﺔ وإرﺳـــﺎل ﳕـــﻮذج ﻃﻠﺐ
"اﻻﺷﺘﺮاك ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت" إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﳋﺪﻣﺔ.
ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ:
إن اﶈﺘـــﻮى واﳋﺪﻣـــﺔ اﳌﺘﻮﻓـــﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗـــﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـــﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣـــﻜﺎم ﺗﺨﻀـــﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـــﺮ وﻣـــﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻧﺸـــﺮ
اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮات ﻋﻠـــﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑـــﺔ إﺧﻄﺎرا ﻟﻜـــﻢ وﻳﻌﺪ اﺗﺼﺎﻟﻚ
ﺑﺎﳌﻮﻗـــﻊ أو اﺳـــﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣـــﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒـــﻮﻻً ﻏﻴﺮ ﻣﺸـــﺮوط ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘـــﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧـــﺎً ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺳـــﻴﺘﻢ إﺑﻼغ
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ وﺑﻔﺘـــﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ  /اﳌﺴـــﺘﺨﺪم ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو وﻗﻒ اﺳـــﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣﺔ ﰲ أي وﻗﺖ ودون أﺳـــﺒﺎب
وذﻟـــﻚ ﺑﺈرﺳـــﺎل إﺧﻄـــﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻔﺘـــﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ
اﻷﻣﺮﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺎدة  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ،ﺳﺒﻌﺔ
أﻳﺎم ﰲ اﻷﺳـــﺒﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻷي أﺳـــﺒﺎب
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﺒﻨﻚ و/أو ﻷي أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ
وﻓﻘـــﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه ﻟﻌـــﺪم إﺗﺎﺣﺔ اﳋﺪﻣﺔ .وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺳـــﻴﻘﻮم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ وﺑﻔﺘﺮة
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن وﻗﻒ اﳋﺪﻣﺔ .
ﻳﻜـــﻮن اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻣﺴـــﺌﻮﻻً ﲡـــﺎه اﻟﺒﻨـــﻚ واﻟﻐﻴـــﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻷﺿﺮار
واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام "اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم" أو
"ﻛﻠﻤـــﺔ اﳌـــﺮور" ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻐﻴﺮ )ﲟـــﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم( ،وﻳﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻗﺪ ﲢﺪث.
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻳﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﶈﻠﻴـــﺔ ،وﻳﻀﻤـــﻦ ﺳـــﻼﻣﺔ وﺳـــﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜـــﻢ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜـــﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
إرﺳﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:
ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸـــﺒﻜﺔ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ ) (World Wide Webﳝﻜـــﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻬـــﺎ أو
اﻗﺘﺤﺎﻣﻬـــﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـــﺎ ،وﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﻘـــﺮون ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا
ﺑﻌﻠﻤﻜـــﻢ وﺗﻔﻬﻤﻜـــﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ
ﻣﺨﺎﻃـــﺮ ﻧﻘﻞ ﻫـــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
وﺗﻌﻔﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ.
وﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إى ﻧﺺ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﻳﺎً ﻛﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـــﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺘﺸـــﻔﻴﺮ( واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ
ﻳﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﺮاق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل.
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إرﺳـــﺎﻟﻬﺎ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒـــﻞ اﻟﺒﻨـــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﳌﻮﻗـــﻊ ،ﻣﻠـــﻜﺎً ﻟﻠﺒﻨـــﻚ وﺣـــﺪه وﻳﺤـــﻖ ﻟﻪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷي ﻏﺮض.
وﻣـــﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ إﻻ إذا ﰎ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أي ﻣـــﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ
وﻓﻘـــﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮه اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ
اﳋﺪﻣﺎت ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﳋﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﺷـــﺮﻳﻄﺔ ﺧﻀﻮﻋﻢ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ.

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم( .وﻋﻠﻴﻪ،
ﺗﺘﻌﻬﺪون ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻮراً ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﺔ.
 -٤ﻻ ﻳﻌﺘﺒـــﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أي ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻋﺒـــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو أﻳﺔ
وﺳـــﺎﺋﻞ أﺧـــﺮى ﺗﺆدي إﻟﻰ ﳑﺎرﺳـــﺎت اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗـــﺪرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ أو اﺗﺨﺎذ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 -٥إن إدﺧـــﺎل اﻟﻌﻤﻴﻞ و/أو اﳌﺴـــﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ )اﺳـــﻢ
اﳌﺴـــﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤـــﺔ اﳌﺮور( ﺑﺸـــﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﻔـــﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ
ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
 -٦إﺧﻄـــﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴـــﺎً ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪاﻧﻜﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور أو أي ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ
ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ،إﻟﻰ أن ﻳﺴـــﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ
إﺧﻄﺎراً ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
 -٧ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور ﻓﻮراً ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور" ،ﰲ ﺣﺎل
اﺷﺘﺒﺎﻫﻜﻢ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ.
 -٨ﻋـــﺪم اﻟﺴـــﻤﺎح ﻷﺷـــﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟـــﲔ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴـــﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻟﺪﺧﻮل وإﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻜﻢ.
 -٩ﺗﺰوﻳﺪﻧـــﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن وﻓﻘـــﺎً ﻟﻌﻠﻤﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أي أﺧﻄﺎء
 -١٠ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ أي أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﺧﺴـــﺎرة
أو ﻣﺼﺎرﻳـــﻒ أو أﺗﻌﺎب )ﲟﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸـــﺄ ﻋﻦ ﻗﻴـــﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح
ﺑﻬﺎ أو إﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم أو ﻋﺪم
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
 -١١ﻋﺪم اﳋﻮض ﰲ ﻧﺸـــﺎﻃﺎت ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و/أو اﻷﻧﻈﻤﺔ
و/أو أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.
 -١٢ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺸﺘﺮك أو ﻋﺎم.
 -١٣ﺗﺴـــﺠﻴﻞ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ إﳒـــﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ،وﻋﺪم
ﺗﺮك ﺣﺎﺳﻮﺑﻜﻢ دون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ،ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻮن وﺣﺪﻛﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء.

اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام:
 -١ﻳﻮاﻓـــﻖ اﻟﻌﻤﻴـــﻞ وﻳﻘﺒﻞ وﻳﻘﺮ ﺑﺄن اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻷول ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺒﻮﻻً وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.
 -٢ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ ،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،اﻷﺿﺮار
أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮد اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻴﻞ و/أو
اﳌﺴـــﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﳋﺪﻣﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
 -٣ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق أي ﻣﻦ وﻛﻼﺋﻪ ﰲ
اﻻﻟﺘـــﺰام ب "ﺗﺎرﻳـــﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ" ﺑﺴـــﺒﺐ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗـــﺖ ،اﺧﺘﻼف
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أواﻟﻌﻄﻼت اﶈﻠﻴﺔ أو أي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ أﻳﺎً
ﻛﺎن.
 -٤ﳝﻠـــﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﳊﻖ ﰲ رﻓﺾ أو إﻟﻐﺎء أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻫـــﺬه اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو
ﺗﺨﻞ ﺑﺄى ﻗﻮاﻧﲔ و/أو ﻟﻮاﺋﺢ.
 -٥ﻃﻠﺒﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺳـــﺘﻼﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ
)اﻟﺴـــﺎﻋﺔ  ١١ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺪﻳﻨـــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ١٢ ،ﻇﻬﺮاً
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى( ﰲ ﻳﻮم ﺑﻨﻜﻲ ،ﺳـــﻮف ﺗﺼﺪر ﻓﻰ
ذات اﻟﻴﻮم ﺷـــﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺴـــﺎب ﺑﻪ رﺻﻴﺪ ﻛﺎﰲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ ورﺳـــﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳـــﺦ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ ،وﻳﻘـــﻮم اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺈﺧﻄـــﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم
إﲤﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ اﳊﺴﺎب.
 -٦ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ اﳊﺴﺎب
ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻚ آﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم.
 -٧ﻳﺤـــﺪد اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎﺑﻴـــﺎً ،وﻳﻮﺟﻪ ﻛﺘـــﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮق وﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم ،وﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ:
 -١ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ
اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﻠﻴﺔ.
 -٢ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻚ -وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺪ اﳌﻌﻘﻮل -ﺳﻼﻣﺔ وﺳﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ
وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ً
 -٣أداء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺎﺗﻨﺎ
وإﺟﺮاءاﺗﻨﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .

اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ :
 -١اﳊﺼـــﻮل واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬـــﺰة واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺪﺧﻮل وﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ وﺿﻤﺎن أن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﺑﺤﺰﻣﺔ  ١٢٨ﺑﺖ.
 -٢ﻗـــﺮاءة وﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺘﺤﺬﻳـــﺮات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ
اﳌﻮﻗـــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧـــﻲ وﺑﺎﺳـــﺘﻤﺎرة ﻃﻠـــﺐ اﻻﺷـــﺘﺮاك ﰲ اﳋﺪﻣـــﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت .
. https://b2b.ahliunited.com.kw/MyB2B
 -٣اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ،
واﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺷـــﺨﺼﻴﺎً ،وﻋﺪم اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ وﺳﺘﻜﻮﻧﻮن
ﻣﺴـــﺌﻮﻟﲔ ﲡﺎه اﻟﺒﻨـــﻚ واﻟﻐﻴﺮ ﻋـــﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿﺮار واﳋﺴـــﺎﺋﺮ

اﺳﺘﺜﻨﺎءات وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ:
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ:
 -١ﻳﺨﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻦ أي ﻧﻮع
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ،وﻳﺸـــﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﳊﺼﺮ،
إﺧـــﻼء اﳌﺴـــﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧـــﺎت ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ
اﳌﻮﻗـــﻊ ﻟﻼﺳـــﺘﻌﻤﺎل وﻗـــﺖ دﺧـــﻮل اﻟﻌﻤﻴـــﻞ أو ﻋـــﺪم اﻟﺘﻌـــﺮض
ﻟﻼﻧﻘﻄﺎع.
 -٢ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أي إﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي أو اﻻﺳﺘﻔﺴـــﺎر ﻋﻦ ﻣﺪى
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸـــﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈرﺳـــﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ،وﻳﻜﻔـــﻲ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ )اﺳـــﻢ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم
وﻛﻠﻤـــﺔ اﳌﺮور( ﺑﺸـــﻜﻞ ﺻﺤﻴـــﺢ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴـــﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺄن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
)(5
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 -٣ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻢ إﺗﺨﺎذه أو ﺗﺄﺧﻴﺮ أو
إﺧﻔـــﺎق ﰲ اﺗﺨﺎذ أي إﺟـــﺮاء وذﻟﻚ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻟـــﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ
اﺗﺨـــﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟـــﺮاء أو ﻫـــﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أو اﻹﺧﻔﺎق ﻧﺎﺷـــﺌﺎً ﻋﻦ
أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
 -٤ﻻ ﻳﻜـــﻮن اﻟﺒﻨـــﻚ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ﻧﺎﺷـــﺌﺔ ﻋﻦ أي ﻋﻄﻞ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜـــﻲ أو ﺗﻌﻄﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت أو أﻳﺔ ﺣﻮادث ﻃﺎرﺋﺔ ،ﻛﺎﻧﻘﻄﺎع
اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﻜـــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ واﳊـــﻮادث اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻷﻣـــﺎن
واﻷﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
 -٥اﳊـــﺪ اﻷﻗﺼـــﻰ ﳌﺴـــﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨـــﻚ ﲡـــﺎه اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻜﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗـــﻊ أو اﳋﺪﻣـــﺔ ،ﻫـــﻮ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺳـــﻮم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺧﻼل
اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴـــﺌﻮﻟﻴﺔ وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
أو ﺧﺴﺎرة اﻟﺪﺧﻞ أو اﻷرﺑﺎح.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺟﺰ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳋﺮوج.
ﻣـــﻦ اﳌﻔﻬﻮم أﻧـــﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳـــﺠﻼت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﰲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻷي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ )دون ﻋﻠﻤﻪ
وﻣﻮاﻓﻘﺘـــﻪ ( ،ﻳﺘﻌـــﲔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣـــﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
KuwaitB2BTeam@AhliUnited.com
ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى:
ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﳝﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ وﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴـــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ اﻷﺧـــﺮى اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ،ﲟـــﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ أو اﻟﻨﺼﻮص أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺼﻮر أو اﻟﺮواﺑﻂ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﺴﺨﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو
ﻧﺸـــﺮﻫﺎ أو أداﺋﻬﺎ أو إﻋﻼﻧﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو
ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،أو
ﺧﻼﻓـــﺎً ﻟﺬﻟﻚ اﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴـــﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.

رواﺑﻂ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ:
ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ ،ﻗﺪ ﻧﻀﻊ أو ﻳﻀﻊ
اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ رواﺑﻂ ﳌﻮاﻗﻊ أو ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ،ﻧﻨﻮه ﺑﺄن اﺗﺼﺎﻟﻚ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮواﺑﻂ أو اﻋﺘﻤﺎدك ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﶈﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﳌﻮاﻗﻊ
اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎً ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻴﻞ وﲢﺖ ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
دون أن ﻧﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ.
وﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻳﺘﻔﻬﻢ ﲤﺎﻣﺎً ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﳕﻠﻚ اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﻮاﻗـــﻊ أو اﳌﺼـــﺎدر ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓـــﺮ اﻟﺮواﺑﻂ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ
اﳌﻮاﻗﻊ أو اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﻛﻢ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ:
ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻮﻗﻊ و /أو اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣـــﺔ ،ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ
ذﻟـــﻚ ﻷﺣـــﻜﺎم ﻗﻮاﻧﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ  ،وﺗﻘﺒﻠـــﻮن ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴـــﺮ ﻗﺎﺑـــﻞ ﻟﻠﻨﻘـــﺾ اﻻﺧﺘﺼـــﺎص
اﻟﻘﻀﺎﺋـــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛـــﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـــﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼـــﺔ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ.
اﻟﻘﺒﻮل:
ﻳﻘـــﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ) (١ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﻗـــﺎم ﺑﺎﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ) (٢أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ/اﳌﻨﺘﺞ وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم
) (٣أﻧـــﻪ وﻗـــﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻵﺛﺎر اﳌﺎﻟﻴـــﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣـــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻬﺎ ،ﲟـــﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳـــﻌﺎر
واﻟﻌﻤـــﻮﻻت واﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣـــﺔ ) (٤ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ
ﺑﺄﻫﻠﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
ﻳﻘـــﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺴـــﻠﻢ ﻧﺴـــﺨﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴـــﺘﻨﺪ
اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣﺔ ،وأﻳﺔ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻟﻪ.
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴـــﺎر واﳌﺴـــﺎﻋﺪة ﻳﺮﺟـــﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲKuwaitB2BTeam@AhliUnited.com:

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺳﻮم:
ﺣﺎﻟﻴـــﺎً ﻻ ﺗﻔﺮض أي ﻛﻠﻔﺔ أو رﺳـــﻢ ﻟﺪﺧـــﻮل اﳌﻮﻗﻊ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﺒﻨـــﻚ ﻓﺮﺿﻬـــﺎ ﰲ أي وﻗﺖ ،وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم إن ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﲡﺮﻳﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ ﺳـــﻮف ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﺳـــﻮم اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ
اﻟﺒﻨﻚ )رﺳـــﻮم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ
وﻳﺠـــﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻌﺪﻳـــﻞ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳـــﻮم ﰲ أي وﻗﺖ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
إﺧﻄﺎرﻛﻢ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﰲ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻌﻴﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت :
ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻨﻜـــﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴـــﺠﻴﻼت ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻜﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﺎﻣـــﻼت اﻟﺘـــﻲ ﲡﺮوﻧﻬـــﺎ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣـــﺔ .ﳝﻜﻨﻜﻢ
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