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:

املستخدم 1
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

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.

املراجع

البريد اإللكتروني

تنفيذ التحويالت منفرداً

املفوض

التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
دفع الفواتير.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.

خدمات التمويل التجاري.
مدفوعات مجمعة.
حتويل الرواتب.

رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:

د.ك.

بدون حدود

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
املقر الرئيسي :دروازة العبدالرزاق  -ص.ب  ٧١الصفاة ١٢١٦٨ ،الكويت  -هاتف ،)+٩٦٥( )١٨٠٢٠٠٠ :فاكس)+٩٦٥( ٢٢٤٦١٤٣٠ :
SWIFT CODE: BKMEKWKW - www.ahliunited.com
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املستخدم 2
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

البريد اإللكتروني

ثانياً :صالحيات املستخدم
املبادر

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.

املفوض

املراجع
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
دفع الفواتير.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.

خدمات التمويل التجاري.
مدفوعات مجمعة.
حتويل الرواتب.

رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:

د.ك.

بدون حدود

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.
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املستخدم 3
أوالً -بيانات املستخدم:
رقم الهاتف النقال

اسم العميل

رقم البطاقة املدنية

البريد اإللكتروني

ثانياً :صالحيات املستخدم
املبادر

االطالع على احلسابات

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

املفوض

املراجع
التحويل إلى حسابات مستفيد أخر خارج دولة الكويت.
دفع الفواتير.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.

خدمات التمويل التجاري.
مدفوعات مجمعة.
حتويل الرواتب.

رابعاً :حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:

د.ك.

بدون حدود

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.
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بنود وشروط خدمة اإلنترنت اخلاصة بالبنك األهلي املتحد

ﲤﻬﻴﺪ ودﺧﻮل:
ﺗﺘـــﻢ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻷﻫﻠـــﻲ اﳌﺘﺤـــﺪ اﳌﺼﺮﻓﻴـــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧـــﺖ وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄداء
اﳌﻌﺎﻣـــﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴـــﺠﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﳌﺘﺤـــﺪ ،أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ أﺧﺮى ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻳﻄﻠﺒﻬـــﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﱘ
ﻃﻠﺒﺎت ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ.
اﻟﺮﺟﺎء ﻗـــﺮاءة وﻓﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸـــﺮوط ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﳝﻜﻨﻜـــﻢ دﺧﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ و /أو اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣﺔ ،وﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﺳـــﺎرﻳﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﲔ اﻟﺒﻨـــﻚ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻧﺎﻓﺬة
ﻣﺮاﻋـــﺎة ﻟﻬـــﺬه اﻟﺒﻨـــﻮد واﻟﺸـــﺮوط .ﻋﻠﻴﻜـــﻢ اﻟﺘﻮﻗـــﻒ ﻋـــﻦ اﳌﻀﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺴـــﺠﻴﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا
اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻮراً.

ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒـــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد
واﻟﺸﺮوط ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮاﺣﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ أو
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
" -١اﳊﺴﺎب" :أي ﺣﺴﺎﺑﺎت ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
" -٢اﻟﻮﻛﻴـــﻞ" :أي ﺷـــﺨﺺ /أﺷـــﺨﺎص .أﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴـــﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎً،
ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ.
" -٣ﻳـــﻮم ﺑﻨﻜﻲ" :ﻳـــﻮم ﺗﻔﺘﺢ ﺧﻼﻟـــﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﲡـــﺮي اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال.
" -٤اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ" :اﳌﺴـــﺘﻠﻢ اﳌﻘﺼﻮد )ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷـــﺨﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو
اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎً( ﻟﻸﻣﻮال ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ً
" -٥اﻟﻌﻤﻴﻞ" :أي ﺷـــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري .ﳝﻠﻚ ﺣﺴـــﺎﺑﺎ ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻚ.
" -٦اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ" :اﳌﻬﻠـــﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ
ﻟﻨـــﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻌﻤـــﻼت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال،
وﳝﻜﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﺬه اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
" -٧اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ" :ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﳌﺒﺎﺷـــﺮة ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم
ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﰲ أي ﺣﺴﺎب.
" -٨ﻣﺮاﻓـــﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ" :رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور أﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ
أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ.
" -٩رﻗﻢ دﺧﻮل ﻣﻌ ّﺮف" :ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ  /اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮف ﻣﻊ
ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم.
" -١٠ﻣﻌﺎﻣـــﻼت ﻏﻴـــﺮ ﻣﺎﻟﻴـــﺔ" :ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠـــﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﻷي ﺣﺴﺎب أو أﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ .وﻟﻜﻦ ﻻ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال.
 " -١١ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻋﺒـــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" :ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﳌﺴـــﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ
ﻟﻬـــﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻛﻤﺎ ﻟـــﻮ أﻧﻬﺎ أﻋﻄﻴـــﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻓﻘﺎً
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺒﻨﻚ.
" -١٢ﻛﻠﻤـــﺔ اﳌـــﺮور" :ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣـــﻦ رﻣﻮز وأرﻗﺎم وأﺣﺮف ﻳﺴـــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻟﻠﺪﺧـــﻮل إﻟـــﻰ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻷﻫﻠـــﻲ اﳌﺘﺤـــﺪ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ رﻗﻢ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻌ ّﺮف.
" -١٣اﻟﺪﻓـــﻊ" :ﲢﻮﻳـــﻞ اﻷﻣﻮال ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﳊﺴـــﺎب إﻟﻰ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
" -١٤اﳋﺪﻣـــﺔ" :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠـــﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻫﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ آﻣﻨﺔ.
" -١٥رﺳـــﻮم اﳋﺪﻣﺔ" :رﺳـــﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﳌﺘﻮﺟﺒـــﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺒﻨـــﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺘﻠـــﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
" -١٦اﳌﻌﺎﻣﻼت" :اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
" -١٧اﳌﺴـــﺘﺨﺪم" :اﻟﻌﻤﻴـــﻞ و /أو ﳑﺜﻠـــﻪ اﳌﺴـــﻤﻰ اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﻐﻞ
اﳊﺴﺎب /اﳊﺴﺎﺑﺎت.
" -١٨ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳـــﺘﺤﻘﺎق" :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.

ﺗﻮرﻳﺪ اﳋﺪﻣﺎت إﻟﻴﻜﻢ:
ﻳﺨﻀـــﻊ اﶈﺘﻮى واﳋﺪﻣﺔ اﳌﺘﻮﻓـــﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ،وﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ أي
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ .ﻳﺸـــﻜﻞ دﺧﻮﻟﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ أو
أي اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺨﺪﻣـــﺔ ﺑﻌـــﺪ إﺟـــﺮاء أﻳـــﺔ ﺗﻐﻴﻴـــﺮات ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻨـــﻮد
واﻟﺸـــﺮوط ،ﻗﺒـــﻮﻻً ﺑﺪون أي ﻗﻴﺪ أو ﺷـــﺮط ﻟﻼﻟﺘـــﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻬﺬه
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺒﻨﻚ دﺧﻮﻟﻜﻢ إﻟﻰ اﳌﻮﻗﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻜﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﰲ
أي وﻗﺖ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺎل إﺧﻼﻟﻜﻢ ﺑﺒﻨﻮد ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺗﻜـــﻮن ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠـــﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﺎدة  ٢٤ﺳـــﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻴﻮم ،ﺳـــﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﰲ اﻷﺳـــﺒﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ
وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ وﻷي أﺳﺒﺎب أﺧﺮى
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﺒﻨﻚ.
ﻳﻜـــﻮن اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻣﺴـــﺌﻮﻻً ﲡـــﺎه اﻟﺒﻨـــﻚ واﻟﻐﻴـــﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻷﺿﺮار
واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل رﻗﻢ
اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻌ ّﺮف أو ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻮراً
ﺿﺪ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ.
ﻳﻘـــﻮم اﻟﺒﻨـــﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻛـــﻢ ﲟﻮﻗـــﻊ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ،ﻳﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣـــﻊ أﻓﻀـــﻞ
اﳌﻤﺎرﺳـــﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﻠﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن ﺳـــﻼﻣﺔ وﺳـــﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜﻢ
وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:
ﻳﺮﺟـــﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺷـــﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧـــﺖ ) (WWWﳝﻜـــﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ أو اﻗﺘﺤﺎﻣﻬـــﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
وﺗﻘـــﺮون وﺗﻔﻬﻤـــﻮن ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃـــﺮ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻳﺐ .ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻟﺴﻨﺎ
ﻣﺴـــﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴـــﺎﺋﺮ أﻳﺎً ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺷـــﺌﺔ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻬـــﺬا اﻟﻨﻘﻞ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟـــﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻳﺐ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻠـــﻜﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ
وﺣﺪه ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﻓﻜﺎر أو اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
أو اﳋﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻷي ﻏﺮض ﻛﺎن.
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اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام:
 -١ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻳﻘﺒﻞ وﻳﻘﺮ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷول ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ
ﻗﺒﻮﻻً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸـــﺮوﻃﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ
ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط.
 -٢ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴـــﺌﻮﻻً ﻋﻦ أي اﻟﺘﺰام ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ
اﳌﺜـــﺎل ﻻ اﳊﺼـــﺮ ﻛﻠﻔـــﺔ اﳋﺴـــﺎﺋﺮ أو اﻷﺿﺮار أو اﻻﺳـــﺘﺮداد
اﻟﻨﺎﺷـــﺊ ﻋﻦ اﻹﺧﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
أو ﻟﻌﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ دﻓﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺳﺮﻗﺔ أو ﺳﻮء ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻻﻛﺘﺘـــﺎب أو ﺧﻄﺄ أو إﻏﻔﺎل أو ﺗﻠﻒ أو ﲢﺮﻳﻒ.
 -٣ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﺔ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﻔﻖ أي ﻣﻦ وﻛﻼﺋﻪ ﰲ
اﻟﻮﻓـــﺎء ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳـــﺘﺤﻘﺎق ﺑﺴـــﺒﺐ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗـــﺖ واﺧﺘﻼف
اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻌﻄﻼت اﶈﻠﻴﺔ أو أي ﺳـــﺒﺐ آﺧﺮ أﻳﺎً
ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ.
 -٤ﳝﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﳊﻖ ﰲ رﻓﺾ أو إﻟﻐﺎء أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫـــﺬه اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠـــﺰة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو
ﺗﺨﺮق أي ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎري.
 -٥ﺗﺼـــﺪر ﻃﻠﺒـــﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﻼﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻳﻮم
ﺑﻨﻜـــﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴـــﻮم ﰲ ذات اﻟﻴﻮم .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﳌﺘﻮﻓـــﺮ ﰲ اﳊﺴـــﺎب ﻛﺎﻓﻴـــﺎً ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳـــﺦ
اﺳـــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻻ ﻳُﻠـــﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﺎﻹﻣـــﻜﺎن اﳌﺒﺎﺷـــﺮة ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳـــﺔ اﻷﻣﻮال ﰲ
اﳊﺴﺎب.
 -٦ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﻟـــﻰ اﳊﺴـــﺎﺑﺎت اﳌﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻳﻜـــﻮن أي ﺷـــﺨﺺ ﻣـــﻦ
اﳌﺨﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌﺸـــﺘﺮﻛﲔ ﰲ اﳊﺴـــﺎب ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ اﳊﺴﺎب اﳌﺸﺘﺮك ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﰲ
اﳊﺴﺎب.
 -٧ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﻟﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
ﻛﺘﺎﺑﻴـــﺎً ،وﻳﻮﺟـــﻪ اﻟﻜﺘـــﺎب إﻟـــﻰ اﻟﺒﻨـــﻚ ،ﻣﺤـــﺪداً ﻓﻴـــﻪ ﺣﻘـــﻮق
وﺻﻼﺣﻴـــﺎت اﻟﺪﺧﻮل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻓـــﻖ ﺗﻌﺮﻳـــﻒ ﻓﺮدﻳـــﺔ .ﻳﻜـــﻮن اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋـــﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم.

اﳊﺎﻟـــﺔ ﺗﻈـــﻞ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺘﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋـــﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣـــﻼت وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ،إﻟﻰ أن ﻳﺴـــﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ إﺧﻄﺎراً ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن.
 -٦ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور ﻓﻮراً ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور" ،ﰲ ﺣﺎل
اﺷﺘﺒﺎﻫﻜﻢ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ.
 -٧ﻋـــﺪم اﻟﺴـــﻤﺎح ﻷﺷـــﺨﺎص ﻏﻴـــﺮ ﻣﺨﻮﻟـــﲔ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻟﺪﺧﻮل وﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
ﺑﺎﺳﻤﻜﻢ.
 -٨ﺗﺰوﻳﺪﻧـــﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ.
 -٩اﻟﺘﻌﻮﻳـــﺾ ودﻓـــﻊ اﻟﻀـــﺮر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺿﺪ أي ﺿﺮر أو ﺧﺴـــﺎرة
ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو رﺳﻮم ) ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳـــﺎس ﺗﻌﻮﻳـــﺾ ﻛﺎﻣـــﻞ( ﻗﺪ ﺗﻨﺸـــﺄ ﻋﻦ ﻋـــﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻜـــﻢ ﺑﺒﻨﻮد
وأﺣـــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻘـــﺪ أو إﻫﻤﺎﻟﻜﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـــﺔ إﻟﻰ إﺧﻔﺎﻗﻜﻢ ﰲ
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط ،أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ.
 -١٠ﻋﺪم اﳋﻮض ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو
أﺣـــﻜﺎم اﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ أو ﻫـــﺬه اﻟﺒﻨـــﻮد واﻟﺸـــﺮوط
واﻷﺣﻜﺎم.
 -١١ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳـــﻮب ﻣﺸﺘﺮك أو ﻋﺎم.
 -١٢اﳋـــﺮوج ﻣـــﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ إﳒـــﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜـــﻢ ،وﻋﺪم ﺗﺮك
ﺣﺎﺳﻮﺑﻜﻢ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ،ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻮن وﺣﺪﻛﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺧﺮق ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء.
اﻟﺒﻨﻚ:
 -١ﺳـــﻴﻘﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺪﻛـــﻢ ﲟﻮﻗـــﻊ ﻳﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣـــﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳـــﺎت
واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﻠﻴﺔ.
 -٢ﺳـــﻴﻘﻮم ﺑﻀﻤﺎن ﺳـــﻼﻣﺔ وﺳـــﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜﻢ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﳝﻜﻦ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
 -٣ﺳـــﻴﻘﻮم ﺑﻨﻘـــﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ،وﻟﻴـــﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻜﻢ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول.
 -٤أداء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﰎ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ.

اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺗﺘﻌﻬﺪون ﺑـ:
 -١اﳊﺼـــﻮل واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬـــﺰة واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺪﺧﻮل وﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ .وﺿﻤﺎن أن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﺑﺤﺰﻣﺔ  ١٢٨ﺑﺖ.
 -٢ﻗـــﺮاءة وﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺘﺤﺬﻳـــﺮات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ
اﳌﻮﻗﻊ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ.
 -٣اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺮاﻓـــﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜـــﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ،
واﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ،وﻋﺪم ﻛﺸﻔﻬﺎ وﺳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﲡﺎه
اﻟﺒﻨـــﻚ واﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿـــﺮار واﳋﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ
واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳـــﻮء اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺨﺪم( .وﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺘﻌﻬﺪون ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻓﻮراً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿﺪ أﻳﺔ ﺧﺴـــﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﺔ.
 -٤ﺣﻤﺎﻳـــﺔ ﺳـــﺮﻳﺔ ﻣﺮاﻓـــﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﻜﻢ واﺗﺨـــﺎذ ﻛﺎﻓﺔ
اﳋﻄـــﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻔـــﺎدي أﻳﺔ اﺧﺘﺮاﻗـــﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أي اﺳﺘﻔﺴﺎر أو ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو أﻳﺔ وﺳـــﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺗﺆدي إﻟﻰ ﳑﺎرﺳـــﺔ ﻧﺸـــﺎﻃﺎت
اﺣﺘﻴﺎل ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻜﻢ.
 -٥إﺧﻄـــﺎر اﻟﺒﻨـــﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪاﻧﻜـــﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور وﰲ ﻫﺬه

اﺳﺘﺜﻨﺎءات وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ:
ﻳﻨﺺ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ "اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" )ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻮاد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔــــﺎﻗﻴﺔ(.
 -١ﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت وإﻋﻼﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ.
 -٢ﻋﺪم ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋـــﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت أﻳﺎً
ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻻ اﳊﺼﺮ ،ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﻋﺪم اﻹﺧﻼل
ﺑﺤﻘﻮق ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﻄﺎع أو اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت أو
رﻣﻮز أﺧﺮى ﻣﻀﺮة ،أو اﳌﻼءﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ.
 -٣ﻻ ﻳﻀﻤـــﻦ دﻗﺔ أو ﺻﺤـــﺔ أو ﲤﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌـــﻮاد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺷـــﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ "اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ"،
واﻟﺘﻨﺼﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻷﺧﻄﺎء أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
 -٤ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أي إﺟـــﺮاء ﻣﺘﺨﺬ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ أو إﺧﻔﺎق ﰲ
اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ،إﻟﻰ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء
أو ﻫـــﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴـــﺮ أو اﻹﺧﻔﺎق ﻧﺎﺷـــﺌﺎً ﻋﻦ أﺳـــﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
إرادﺗﻨﺎ.
)(5
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 -٥ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
أو ﺗﻌﻄـــﻞ اﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﺼﻴﺮﻓـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧـــﺖ أو أﻳﺔ ﺣﺎﻻت
ﻃﺎرﺋـــﺔ ،ﻛﺎﻧﻘﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وأﻳﺎم اﻹﻗﻔﺎل واﻟﻜـــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وﺣـــﻮادث اﻷﻣﻦ وأﻋﻤـــﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو أﻳﺔ ﻓﻴﺮوﺳـــﺎت
ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
 -٧ﻻ ﻳﻜـــﻮن ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻋـــﻦ أﻳﺔ ﻇﺮوف أﻳـــﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬـــﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿـــﺮار ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜـــﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ اﳊﻮادث
اﳌﺒﺎﺷـــﺮة أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ أو
اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﻗﻊ أو اﳋﺪﻣﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ .ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻹﺟﺮاء ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﺗﻌﺪ أو إﻫﻤﺎل.
 -٨ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻻً ﲡﺎﻫﻜﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـ:
• ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻏﻴـــﺮ دﻗﻴﻘﺔ أو أﺧﻄﺎء أو ﻏﻔـــﻼت ﻓﻨﻴﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو
ﻧﺼﻴـــﺔ أو ﻣﻄﺒﻌﻴـــﺔ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﲟﻮﻗﻌﻨـــﺎ أو ﺑﺄﻳـــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﲟﻮﻗﻌﻨﺎ ،أو
• ﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻨـــﺎ )أو أي ﺟﺰء ﻣﻨـــﻪ( أو اﳋﺪﻣﺔ )أو أي ﺟﺰء
ﻣﻨﻬﺎ(.
ً
ً
• أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﰲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أو اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،اﳋﺪﻣﺔ
أو أي ﺗﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،أو
• أي ﲢﺮﻳﻒ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أو ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت.
• ﺗﻘـــﺪر ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻘﺼـــﻮى ﲡﺎﻫﻜـــﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻜﻢ
ﳌﻮﻗﻌﻨـــﺎ أو أي اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،ﲟﻌﺪل أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أو رﺳـــﻮم
ﻓﻌﻠﻴـــﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋـــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﺧﻼل
اﳌﺴـــﺌﻮﻟﻴﺔ .ﺗﻮاﻓﻘﻮن أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺴـــﺎﺋﺮ
ﻏﻴـــﺮ اﳌﺒﺎﺷـــﺮة أو اﻟﻌﺮﺿﻴـــﺔ أو ﺧﺴـــﺎرة اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت أو اﻟﺪﺧﻞ أو
اﻷرﺑﺎح أو اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻢ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر اﳌﻠﻜﻴﺔ.
• ﺗﻮاﻓﻘـــﻮن ﻋﻠـــﻰ أن ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮوط ﻫﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟـــﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ.
• ﺗﻔﺴـــﺮ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎءات أو اﻟﺸـــﺮوط ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺣﻜﺎم
ﻣﻨﻔﺮدة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط.

واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎﺑﻜﻢ .ﳝﻠﻚ اﻟﺒﻨـــﻚ اﳊﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه
اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻛﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﻌﺘﺎدة.
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط:
ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻨﻜـــﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴـــﺠﻴﻼت ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻜﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﺎﻣـــﻼت اﻟﺘـــﻲ ﲡﺮوﻧﻬـــﺎ ﺑﺎﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣـــﺔ .ﳝﻜﻨﻜﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺟﺰ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻜﻢ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ.
ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى:
ﳝﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸـــﺮ واﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ
ﻫـــﺬا اﳌﻮﻗـــﻊ ،ﲟـــﺎ ﰲ ذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜـــﺎل ﻻ اﳊﺼـــﺮ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴـــﻢ أو اﻟﻨﺼـــﻮص أو اﻟﺘﺴـــﺠﻴﻼت اﻟﺴـــﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺼﻮر أو
اﻻﺗﺼـــﺎﻻت ،ﺑﺎﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻛﻤـــﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛـــﻮر ﺻﺮاﺣـــﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻧﺴـــﺨﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬـــﺎ أو ﻧﺸـــﺮﻫﺎ أو أداﺋﻬﺎ أو إﻋﻼﻧﻬـــﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـــﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو رﺑﻄﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،أو ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﻛﻢ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺑﺪﺧـــﻮل اﳌﻮﻗﻊ و /أو اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣﺔ ،ﺗﻮاﻓﻘـــﻮن ﻋﻠﻰ أن ﲢﻜﻢ
وﺗﻔﺴـــﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﺪﺧﻮل و /أو اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟـــﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻨـــﻮد واﻟﺸـــﺮوط ،وﺗﻘﺒﻠﻮن ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـــﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ
اﻻﺧﺘﺼـــﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـــﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﻘﺒﻮل:
ﻳﻘـــﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑـــﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻗـــﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻃﻼﻋـــﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم وﻧﺎﰲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛـــﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ،
ﲟـــﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣـــﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﺨﺎﻃـــﺮ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳـــﻌﺎر واﻟﻌﻤﻮﻻت
واﻟﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻫﻠﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ.
ﻳﻘـــﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺴـــﻠﻢ ﻧﺴـــﺨﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴـــﺘﻨﺪ
اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ /اﳋﺪﻣﺔ ،وأﻳﺔ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻟﻪ.

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺳﻮم:
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻻ ﺗﻔﺮض أي ﻛﻠﻔﺔ أو رﺳﻢ ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻮﻗﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﺒﻨـــﻚ ﳝﻠـــﻚ اﳊـــﻖ ﰲ ﻓﺮﺿﻬـــﺎ ﰲ أي وﻗـــﺖ ﻛﺎن .وﻓﻘﺎً ﻟﺮﺳـــﻮم
وﺗﻜﺎﻟﻴـــﻒ اﻟﺒﻨـــﻚ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬـــﺎ .ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳـــﻮم
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