
خاصیة الدفع عن ُبعد الرقم السرينقاط لكالشریحة الذکیة

اتفاقیة شروط وأحکام بطاقات األهلي مسبقة الدفع
شــغ إذــار الثثطــئ المامغــجة الاــغ غصثطعــا الئظــك افعطــغ الاةــاري لسمقئــه، شصــث اتفــص الئظــك طــع سمغطــه بمعجــإ عــثه اقتفاصغــئ سطــى أن غخــثر  

له بطاصئ افعطغ طسئصئ الثشع (طاجارضارد) لغاط الاساطض بعا وشصًا لطحروط وافتضام الاالغئ:

1- الاسرغفات:
أ)     الئطاصئ: عغ بطاصئ طسئصئ الثشع غخثرعا الئظك افعطغ الاةاري (الئظك) باجط السمغض.

ب)   تاطــض الئطاصــئ: عــع الحــثص الــثي تخــثر الئطاصــئ باجــمه، وغطاــجم بالمتاشزــئ سطغعــا وســثم الســماح لشغــره باجــاثثاطعا، وغضــعن طســآوقً 
سظ أي الاجاطات تارتإ سطى إخثارعا طظ صئض الئظك بما شغ ذلك المسآولغئ سطى إجاءة اجاثثاطعا أو شصثاظعا.

ج)   ضحش التساب: عع بغان حعري غخثره الئظك لتاطض الئطاصئ بظاء سطى ذطئه برجعم رطجغئ.

2- تعصغع الئطاصئ واجاسماقتعا:
سظــث تســطط الئطاصــئ، غةــإ أن غصــعم تاطــض الئطاصــئ شــعرًا بالاعصغــع شــغ المــضان المثخــص لطاعصغــع سطــى ظعــر الئطاصــئ، والئظــك غغــر طســآول ســظ 
الظاائــب وافضــرار الاــغ تارتــإ سطــى ســثم الاــجام تاطــض الئطاصــئ  بالاعصغــع سطغعــا، وغطاــجم تاطــض الئطاصــئ بــأن غســاسمطعا ضعجــغطئ دشــع، وذلــك 
طصابــض تعصغســه سطــى المســاظثات المصابطــئ طــظ شعاتغــر أو إغخــاقت أو أي طســاظثات أخــرى غصثطعــا لــه الااجــر أو طصابــض اجــاثثاطه الرصــط الســري 

الثاص به والثي غجوده الئظك به.

3- طثة جرغان الئطاصئ:
تضعن طثة الئطاصئ بقث جظعات.

4- ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
ــئ  ــئ شــى الممضط ــح تظفغثغ ــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائ ــا بمعجــإ أي صعاظغ ــط شرضع ــئ غا ــئ طمابط ــئ إضاشغ ــئ صغمــئ طداشــئ أو ضرغئ أي ضرغئ

السربغئ السسعدغئ شغ العصئ التالغ وأي ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ.

أ) ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
عــغ ظزــام ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الخــادر بمعجــإ المرجــعم المطضغ رصــط (م/113) وتارغــت 1438/11/2عـ وقئتاــه الاظفغثغئ الخــادرة سظ العغؤئ 
وضاشــئ تسثغقتعمــا طــظ وصــئ �خــر، وبخــعرة ساطــئ، أي صعاظغــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائــح تظفغثغــئ تفــرض أو لعــا سقصــئ بفــرض أو بــإدارة 

ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ. 

ب) طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ: 
ــئ الصغمــئ  ــه شــى ظزــام  ضرغئ ــه تســإ طــا عــع طظخــعص سطغ ــث" أو أي تسثغــض قتــص ل �جــائساد أي حــك وبالرغــط طــظ تسرغــش "طصابــض الاعرغ
المداشــئ وطــا لــط غظــص خراتــًئ شــغ عــثه اقتفاصغــئ سطــى خــقف ذلــك، أي عاطــح ربــح، أو أجــسار، أو أغــئ طئالــس تثشــع وشصــًا لعــثه اقتفاصغــئ تسائــر 
خالخــئ طــظ ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ. ضمــا أن ضاشــئ المئالــس تسائــر خالخــئ طــظ أي ضرائــإ صــث غاــط شرضعــا شــى المســاصئض (بمــا شــغ ذلــك ضرغئــئ 
الصغمــئ المداشــئ)، وغضــعن لطئظــك التــص شــغ الاتخغــض طــظ السمغــض ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الاــى غضــعن ططجطــاً باتخغطعــا ذئصــًا لظزــام ضرغئــئ 

الصغمئ المداشئ وخخمعا طظ أي طظ تسابات السمغض.

5- اقلاجاطات المالغئ:
أ)     غصعم الئظك بصغث رجط جظعي 200 رغال جسعدي سطى تساب الئطاصئ، وذلك سظث إخثارعا وسظث ضض تةثغث جظعي لطئطاصئ.

ب)   غاصاضى الئظك طئطس 30 رغاقً جسعدغاً لضض سمطغئ جتإ ظصثي خارج الممطضئ أو طا غسادلعا.
ج)   غضــعن تاطــض الئطاصــئ طســآوقً طســآولغئ ضاططــئ ســظ ضض السمطغــات الاــغ غةرغعــا طــظ خــقل الئطاصــئ، ضمــا غاتمــض أي طخارغــش أو رجــعم أو 

أتساب أو أسئاء طالغئ أخرى تارتإ سطى اجاسماله لعا.
د)    إخثار ضحش تساب بظاء سطى ذطإ السمغض وجعف غاصاضى الئظك سظعا رجمًا طصثاره (10) سحرة رغاقت جسعدغئ.

عـ)  أي صغث سطى الئطاصئ غسارض سطغه السمغض بط غائغظ ختاه بمعجإ المساظثات، جعف تساعشى سطغه رجعم سظث إسادة الصغث طصثارعا  
       (70)جئسعن رغاقً جسعدغًا.

12- برظاطب "لك":
عــع برظاطــب غمظــح تاطــض الئطاصــئ اضاســاب ظصــاط سظــث اجــاثثام بطاصــئ افعطــغ طســئصئ الثشــع. وغاــط اجــائثال الظصــاط المةمســئ ســظ ذرغــص طعصــع 

الئرظاطب www.lakrewards.com وغمضظ اجائثال الظصاط إلى ضضٍّ طظ:
أطغال جعغئ  •

تثاضر ذغران  •
تةعزات شظثصغئ  •

صسائط حراء إلضاروظغئ  •
(Cash Back) اجارجاع طالغ  •

ضغفغئ اتاساب الظصاط:
غاط اضاساب الظصاط سظث اجاثثام الئطاصئ وتسإ الةثول المعضح أدظاه:

                                                                                                                       

سعارض اضاساب الظصاط:
ظزام جثاد ورجعم أتساب الئطاصات اقئاماظغئ ق تسطغ التص شغ اضاساب المضاشآت المصثطئ طظ الئظك.   (1

إن جمغع المضاشآت المصثطئ طظ الئظك غغر صابطئ لطاتعغض في تساب بطاصات آخر.  (2
الستإ الظصثي ق غسطغ التص شغ اضاساب ظصاط.  (3

ظزام جثاد المثشعسات والفعاتغر الساطئ ق غسطغ تاطض الئطاصئ التص شغ اضاساب ظصاط.  (4

13- إصرار تاطض الئطاصئ:
أ.   غصــر تاطــض الئطاصــئ أظــه باخاغــاره وبمتــخ إرادتــه طعاشــص سطــى أن تتفــر جمغــع تساطقتــه طــع الئظــك شــغ جــةقت أو ططفــات إلضاروظغــئ أو أي 
طــظ ذــرق الاصظغــئ لاخعغــر المســاظثات الماســارف سطغعــا دولغــًا طبــض ”المغضروشغطــط“ سطــى جــئغض المبــال ق التخــر وغساــث بعــا ضتةــئ وجــظث 
إبئــات شــغ الاتضغــط وشــغ جمغــع المتاضــط والطةــان والعغؤــات والمآجســات التضعطغــئ - سطــى جــئغض المبــال ق التخــر - الساططــئ شــغ الممطضــئ 
السربغــئ الســسعدغئ وخارجعــا، ضمــا أظــه ق غتــص لتاطــض الئطاصــئ رشــخ عــثه الســةقت أو المطفــات ا�لضاروظغــئ باسائارعــا وجــغطئ إبئــات. وذلــك 

تسإ طا ورد شغ ظزام الاساطقت ا�لضاروظغئ السسعدي.
                  

ب)  ذئصــًا لاسطغمــات طآجســئ الظصــث السربــغ الســسعدي غطاــجم تاطــض الئطاصــئ باتثغــث بغاظاتــه الحــثخغئ الماسطصــئ بالئطاصــئ، لافــادي أي اظصطــاع 
شغ الثثطئ، وق غضعن الئظك طسؤعقً سظ أي اظصطاع لطثثطئ غظاب سظ ا�خقل بعثا اقلاجام.

ج)   غصــر تاطــض الئطاصــئ بأظــه ق غةــعز اجــاثثام الئطاصــئ شــغ حــراء جــطع وخثطــات طترطــئ حــرسًا وغاتمــض السمغــض طســآولغئ ذلــك شــإن خالــش ذلــك 
شإن الئظك جغصعم بإلشاء الئطاصئ شغ تال سطمه بالمثالفئ.

د)   غتافــر الئظــك، وبظــاًء سطــى تصثغــره، بتــص المعاشصــئ سطــى السمطغــات الاــغ غةرغعــا السمغــض بئطاصاــه والاــغ غظاــب سظعــا تةــاوز لطمئالــس المعدســئ 
شــغ الئطاصــئ. وتسائــر طعاشصــئ الئظــك سطــى السمطغــات الاــغ تاةــاوز التــث سطــى أظعــا طعاشصــئ طآصاــئ وق تمــج تصــعق الئظــك افعطــغ الاةــاري 

الظاحؤئ بمعجإ عثا اقتفاق. وشغ عثه التالئ، غطاجم تاطض الئطاصئ بسثاد المئطس الماةاوز لطتث.
عـ)  غصر تاطض الئطاصئ بأن تظحغطه لطئطاصئ غسائر تأضغثًا سطى طعاشصاه سطى افتضام والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ.

و)   غصر تاطض الئطاصئ باذقسه وشعمه وصئعله لضاشئ الافاخغض والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ. 

شــغ تــال وجــعد أي اجافســارات أو أخطــاء تاسطــص بالسمطغــات الاــغ تمــئ باجــاثثام الئطاصــئ طســئصئ الثشــع غمضــظ لتاطــض الئطاصــئ إخطــار الئظــك 
سظ ذرغص العاتش المخرشغ رصط 920001000 أو سظ ذرغص الفاضج رصط 0126465892.

طــظ أجــض الاصــثم بالحــضاوي أو شــغ تــال تعجــث أغــئ اجافســارات أخــرى، غمضظــك الضاابــئ إلــى الئظــك افعطــغ الاةــاري ص ب 3555، جــثة 21481 
 complaints@alahli.com أو إرجال برغث إلضاروظغ www.alahli.com الممطضئ السربغئ السسعدغئ، أو سظ ذرغص زغارة

 

6 - رجعم السمطغات الثولغئ:
ــئ الســسعدغئ  ــئ داخــض و/أو خــارج تــثود الممطضــئ السربغ ــئ دولغ ــه في سمطغ ــض لئطاصا ــى اجــاثثام السمغ ــئ سط ــك اقلاجاطــات المارتئ أ)    غســثد الئظ

الةشراشغئ، جعاء ضان با�ظارظئ أو طظ خقل ظصاط الئغع أو الستإ الظصثي طظ أجعجة الخراف أو بحضض آخر.
ب)    غطاــجم السمغــض بــأن غســثد لطئظــك رخغــث تســاب الئطاصــئ لطسمطغــئ الثولغــئ، جــعاء صــام باخاغــار الثشــع بسمطــئ أجظئغــئ و/أو بالرغــال الســسعدي 
وشصــا لســسر الخــرف الســائث شــغ غــعم صغــث ضض سمطغــئ دولغــئ صــام بعــا السمغــض بأغــئ سمطــئ أجظئغــئ با�ضاشــئ إلــى رجــعم السمطغــات الثولغــئ 

المتثدة أدظاه وأي تسثغض لعا بسث إخطار السمغض.
ج)  رجــعم السمطغــات الثولغــئ: وطصثارعــا %2.75 سطــى جــسر الخــرف طــظ طئطــس السمطغــئ الثولغــئ الاــغ صــام بعــا بالسمغــض بشــخ الظزر ســظ السمطئ الاغ 
اخاارعــا سظــث الثشــع – وتاــى لــع تــط الثشــع بالرغــال الســسعدي، ذالمــا السمطغــئ الاــغ صــام بعــا سمطغــئ دولغــئ-، وغتــص لطئظــك تسثغطعــا طــظ وصــئ 
�خــر شــغ جــثول "رجــعم وسمــعقت الئطاصــئ" المرشــص باقتفاصغــئ، وشــغ تــال إجــراء الاسثغــض غاــط إبــقغ السمغــض وشــص ذــرق الاعاخــض المتــثدة 

شغ عثه اقتفاصغئ.
د)  غطاــجم تاطــض الئطاصــئ بمراســاة أغــئ صغــعد أو أتــضام صــث تضــعن ططئصــئ بالظســئئ لطمساطــقت أو تــثاول الظصــث شــغ داخــض تــثود الممطضــئ السربغــئ 
الســسعدغئ الةشراشغــئ و/أو خارجعــا الاــغ تســاثثم شغعــا عــثه الئطاصــئ، تغــث غاتمــض تاطــض الئطاصــئ وتــثه أغــئ أسئــاء طالغــئ أو شــروق شــغ 

أجسار السمقت صث غطالإ بعا الئظك وذلك بالصغث سطى تساب بطاصئ الفغجا أو الماجارضارد و/او أي جعئ أخرى.
ه)  ضاشــئ الرجــعم غغــر طســاردة شــغ تــال المطالئــئ بإســادة و/أو اجــارجاع طئطــس السمطغــئ الثولغــئ في جــئإ، طــع السطــط بأظــه شــغ تــال صغــام السمغــض 
بإجــراء أي سمطغــئ دولغــئ شــإن السمغطــئ تسائــر طضامطــئ وتثدــع سظثعــا لرجــعم تتعغــض السمطــئ، شــإذا وبتســإ حــروط واتــضام الســطسئ او الثثطــئ 
الاــغ تــط حــراءعا صــرر السمغــض إســادة المئطــس و/او اجــارجاسه، شــان السمغــض غصــر بسطمــه بــأن جــغاط خخــط رجــعم تتعغــض السمطــئ طــظ المئطــس 

الثي جغاط إسادته و/او اجارجاسه.

7- اجاثثام وشصثان الئطاصئ:
أ)    غطاــجم السمغــض بــأن غتاشــر سطــى بطاصاــه وغاسعــث بســثم اجــاثثاطعا شــغ غغــر افغــراض المخــرح لــه بعــا، وغاتمــض وتــثه ضاشــئ المســآولغات 
المارتئــئ سطــى شصــثان   الئطاصــئ أو إجــاءة اجــاثثاطعا إذا لــط غئطــس طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري شــغ تغظــه أو إذا أخــض بحــروط عــثه 

اقتفاصغئ. ضما غةإ أق غصعم تاطض الئطاصئ بإسطائعا في حثص طعما ضاظئ خطئ صراباه.

ب)   شــغ تالــئ شصــث الئطاصــئ أو جــرصاعا، غطاــجم السمغــض شــعر اضاحــاشه بإبــقغ طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري سظعــا وشصــاً لاسطغمــات الئظــك، 
وغمضظ لطسمغض إبقغ طرضج بطاصات اقئامان سطى العاتش (920001000) وطظ خارج الممطضئ سطى الرصط (966920001000+)، وغاتمض تاطض الئطاصئ 

طسآولغئ السمطغات الاغ تاط سطى الئطاصئ المفصعدة / المسروصئ صئض وصئ إبقغ طرضج بطاصات اقئامان.

8- إلشاء الئطاصئ واجائثالعا:
ــظ  ــأ س ــغ تظح ــات الا ــثاد اقلاجاط ــئ بس ــض الئطاص ــجم تاط ــك. وغطا ــى الئظ ــطه إل ــغ غرج ــاب ضااب ــى خط ــاًء سط ــئ بظ ــاء الئطاص ــإ إلش ــض ذط ــعز لطسمغ غة

اجاثثاطعا لمثة 45 غعطاً بسث تارغت ا�لشاء.

9- إخثار بثل شاصث/ تالش:
غصــعم الئظــك بإخــثار بطاصــئ بــثل شاصــث ســظ الئطاصــئ المئطــس ســظ ضغاسعــا أو جــرصاعا، وذلــك لطفاــرة المائصغــئ شــغ الئطاصــئ المفصــعدة أو الاالفــئ 

برجط صثره 50 رغاقً.

 10- الظزام العاجإ تطئغصه لاسعغئ المظازسات:
غثدــع تفســغر وتظفغــث أتــضام وحــروط عــثه اقتفاصغــئ وأي طساطــقت ظاحــؤئ سظعــا أغــًا ضان طــضان إجرائعــا أو أذراشعــا لفظزمــئ والطعائــح الســسعدغئ 

وتثعا، وتثاص لةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ الاابسئ لمآجسئ الظصث السربغ السسعدي باسعغئ أي ظجاع غظحأ بحأظعا.

ــث أصخــى لقجــاثثام  ــال ضت ــئ و5,000 رغ ــات الحــرائغئ لطئطاص ــغ لطسمطغ ــث أصخــى لقجــاثثام الغعط ــال ضت ــس 20,000 رغ ــث طئط ــط تتثغ 11- غا
الغعطغ ضستإ ظصثي



شــغ إذــار الثثطــئ المامغــجة الاــغ غصثطعــا الئظــك افعطــغ الاةــاري لسمقئــه، شصــث اتفــص الئظــك طــع سمغطــه بمعجــإ عــثه اقتفاصغــئ سطــى أن غخــثر  
له بطاصئ افعطغ طسئصئ الثشع (طاجارضارد) لغاط الاساطض بعا وشصًا لطحروط وافتضام الاالغئ:

1- الاسرغفات:
أ)     الئطاصئ: عغ بطاصئ طسئصئ الثشع غخثرعا الئظك افعطغ الاةاري (الئظك) باجط السمغض.

ب)   تاطــض الئطاصــئ: عــع الحــثص الــثي تخــثر الئطاصــئ باجــمه، وغطاــجم بالمتاشزــئ سطغعــا وســثم الســماح لشغــره باجــاثثاطعا، وغضــعن طســآوقً 
سظ أي الاجاطات تارتإ سطى إخثارعا طظ صئض الئظك بما شغ ذلك المسآولغئ سطى إجاءة اجاثثاطعا أو شصثاظعا.

ج)   ضحش التساب: عع بغان حعري غخثره الئظك لتاطض الئطاصئ بظاء سطى ذطئه برجعم رطجغئ.

2- تعصغع الئطاصئ واجاسماقتعا:
سظــث تســطط الئطاصــئ، غةــإ أن غصــعم تاطــض الئطاصــئ شــعرًا بالاعصغــع شــغ المــضان المثخــص لطاعصغــع سطــى ظعــر الئطاصــئ، والئظــك غغــر طســآول ســظ 
الظاائــب وافضــرار الاــغ تارتــإ سطــى ســثم الاــجام تاطــض الئطاصــئ  بالاعصغــع سطغعــا، وغطاــجم تاطــض الئطاصــئ بــأن غســاسمطعا ضعجــغطئ دشــع، وذلــك 
طصابــض تعصغســه سطــى المســاظثات المصابطــئ طــظ شعاتغــر أو إغخــاقت أو أي طســاظثات أخــرى غصثطعــا لــه الااجــر أو طصابــض اجــاثثاطه الرصــط الســري 

الثاص به والثي غجوده الئظك به.

3- طثة جرغان الئطاصئ:
تضعن طثة الئطاصئ بقث جظعات.

4- ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
ــئ  ــئ شــى الممضط ــح تظفغثغ ــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائ ــا بمعجــإ أي صعاظغ ــط شرضع ــئ غا ــئ طمابط ــئ إضاشغ ــئ صغمــئ طداشــئ أو ضرغئ أي ضرغئ

السربغئ السسعدغئ شغ العصئ التالغ وأي ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ.

أ) ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
عــغ ظزــام ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الخــادر بمعجــإ المرجــعم المطضغ رصــط (م/113) وتارغــت 1438/11/2عـ وقئتاــه الاظفغثغئ الخــادرة سظ العغؤئ 
وضاشــئ تسثغقتعمــا طــظ وصــئ �خــر، وبخــعرة ساطــئ، أي صعاظغــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائــح تظفغثغــئ تفــرض أو لعــا سقصــئ بفــرض أو بــإدارة 

ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ. 

ب) طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ: 
ــئ الصغمــئ  ــه شــى ظزــام  ضرغئ ــه تســإ طــا عــع طظخــعص سطغ ــث" أو أي تسثغــض قتــص ل �جــائساد أي حــك وبالرغــط طــظ تسرغــش "طصابــض الاعرغ
المداشــئ وطــا لــط غظــص خراتــًئ شــغ عــثه اقتفاصغــئ سطــى خــقف ذلــك، أي عاطــح ربــح، أو أجــسار، أو أغــئ طئالــس تثشــع وشصــًا لعــثه اقتفاصغــئ تسائــر 
خالخــئ طــظ ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ. ضمــا أن ضاشــئ المئالــس تسائــر خالخــئ طــظ أي ضرائــإ صــث غاــط شرضعــا شــى المســاصئض (بمــا شــغ ذلــك ضرغئــئ 
الصغمــئ المداشــئ)، وغضــعن لطئظــك التــص شــغ الاتخغــض طــظ السمغــض ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الاــى غضــعن ططجطــاً باتخغطعــا ذئصــًا لظزــام ضرغئــئ 

الصغمئ المداشئ وخخمعا طظ أي طظ تسابات السمغض.

5- اقلاجاطات المالغئ:
أ)     غصعم الئظك بصغث رجط جظعي 200 رغال جسعدي سطى تساب الئطاصئ، وذلك سظث إخثارعا وسظث ضض تةثغث جظعي لطئطاصئ.

ب)   غاصاضى الئظك طئطس 30 رغاقً جسعدغاً لضض سمطغئ جتإ ظصثي خارج الممطضئ أو طا غسادلعا.
ج)   غضــعن تاطــض الئطاصــئ طســآوقً طســآولغئ ضاططــئ ســظ ضض السمطغــات الاــغ غةرغعــا طــظ خــقل الئطاصــئ، ضمــا غاتمــض أي طخارغــش أو رجــعم أو 

أتساب أو أسئاء طالغئ أخرى تارتإ سطى اجاسماله لعا.
د)    إخثار ضحش تساب بظاء سطى ذطإ السمغض وجعف غاصاضى الئظك سظعا رجمًا طصثاره (10) سحرة رغاقت جسعدغئ.

عـ)  أي صغث سطى الئطاصئ غسارض سطغه السمغض بط غائغظ ختاه بمعجإ المساظثات، جعف تساعشى سطغه رجعم سظث إسادة الصغث طصثارعا  
       (70)جئسعن رغاقً جسعدغًا.

12- برظاطب "لك":
عــع برظاطــب غمظــح تاطــض الئطاصــئ اضاســاب ظصــاط سظــث اجــاثثام بطاصــئ افعطــغ طســئصئ الثشــع. وغاــط اجــائثال الظصــاط المةمســئ ســظ ذرغــص طعصــع 

الئرظاطب www.lakrewards.com وغمضظ اجائثال الظصاط إلى ضضٍّ طظ:
أطغال جعغئ  •

تثاضر ذغران  •
تةعزات شظثصغئ  •

صسائط حراء إلضاروظغئ  •
(Cash Back) اجارجاع طالغ  •

ضغفغئ اتاساب الظصاط:
غاط اضاساب الظصاط سظث اجاثثام الئطاصئ وتسإ الةثول المعضح أدظاه:

                                                                                                                       

سعارض اضاساب الظصاط:
ظزام جثاد ورجعم أتساب الئطاصات اقئاماظغئ ق تسطغ التص شغ اضاساب المضاشآت المصثطئ طظ الئظك.   (1

إن جمغع المضاشآت المصثطئ طظ الئظك غغر صابطئ لطاتعغض في تساب بطاصات آخر.  (2
الستإ الظصثي ق غسطغ التص شغ اضاساب ظصاط.  (3

ظزام جثاد المثشعسات والفعاتغر الساطئ ق غسطغ تاطض الئطاصئ التص شغ اضاساب ظصاط.  (4

13- إصرار تاطض الئطاصئ:
أ.   غصــر تاطــض الئطاصــئ أظــه باخاغــاره وبمتــخ إرادتــه طعاشــص سطــى أن تتفــر جمغــع تساطقتــه طــع الئظــك شــغ جــةقت أو ططفــات إلضاروظغــئ أو أي 
طــظ ذــرق الاصظغــئ لاخعغــر المســاظثات الماســارف سطغعــا دولغــًا طبــض ”المغضروشغطــط“ سطــى جــئغض المبــال ق التخــر وغساــث بعــا ضتةــئ وجــظث 
إبئــات شــغ الاتضغــط وشــغ جمغــع المتاضــط والطةــان والعغؤــات والمآجســات التضعطغــئ - سطــى جــئغض المبــال ق التخــر - الساططــئ شــغ الممطضــئ 
السربغــئ الســسعدغئ وخارجعــا، ضمــا أظــه ق غتــص لتاطــض الئطاصــئ رشــخ عــثه الســةقت أو المطفــات ا�لضاروظغــئ باسائارعــا وجــغطئ إبئــات. وذلــك 

تسإ طا ورد شغ ظزام الاساطقت ا�لضاروظغئ السسعدي.
                  

ب)  ذئصــًا لاسطغمــات طآجســئ الظصــث السربــغ الســسعدي غطاــجم تاطــض الئطاصــئ باتثغــث بغاظاتــه الحــثخغئ الماسطصــئ بالئطاصــئ، لافــادي أي اظصطــاع 
شغ الثثطئ، وق غضعن الئظك طسؤعقً سظ أي اظصطاع لطثثطئ غظاب سظ ا�خقل بعثا اقلاجام.

ج)   غصــر تاطــض الئطاصــئ بأظــه ق غةــعز اجــاثثام الئطاصــئ شــغ حــراء جــطع وخثطــات طترطــئ حــرسًا وغاتمــض السمغــض طســآولغئ ذلــك شــإن خالــش ذلــك 
شإن الئظك جغصعم بإلشاء الئطاصئ شغ تال سطمه بالمثالفئ.

د)   غتافــر الئظــك، وبظــاًء سطــى تصثغــره، بتــص المعاشصــئ سطــى السمطغــات الاــغ غةرغعــا السمغــض بئطاصاــه والاــغ غظاــب سظعــا تةــاوز لطمئالــس المعدســئ 
شــغ الئطاصــئ. وتسائــر طعاشصــئ الئظــك سطــى السمطغــات الاــغ تاةــاوز التــث سطــى أظعــا طعاشصــئ طآصاــئ وق تمــج تصــعق الئظــك افعطــغ الاةــاري 

الظاحؤئ بمعجإ عثا اقتفاق. وشغ عثه التالئ، غطاجم تاطض الئطاصئ بسثاد المئطس الماةاوز لطتث.
عـ)  غصر تاطض الئطاصئ بأن تظحغطه لطئطاصئ غسائر تأضغثًا سطى طعاشصاه سطى افتضام والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ.

و)   غصر تاطض الئطاصئ باذقسه وشعمه وصئعله لضاشئ الافاخغض والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ. 

شــغ تــال وجــعد أي اجافســارات أو أخطــاء تاسطــص بالسمطغــات الاــغ تمــئ باجــاثثام الئطاصــئ طســئصئ الثشــع غمضــظ لتاطــض الئطاصــئ إخطــار الئظــك 
سظ ذرغص العاتش المخرشغ رصط 920001000 أو سظ ذرغص الفاضج رصط 0126465892.

طــظ أجــض الاصــثم بالحــضاوي أو شــغ تــال تعجــث أغــئ اجافســارات أخــرى، غمضظــك الضاابــئ إلــى الئظــك افعطــغ الاةــاري ص ب 3555، جــثة 21481 
 complaints@alahli.com أو إرجال برغث إلضاروظغ www.alahli.com الممطضئ السربغئ السسعدغئ، أو سظ ذرغص زغارة

 

6 - رجعم السمطغات الثولغئ:
ــئ الســسعدغئ  ــئ داخــض و/أو خــارج تــثود الممطضــئ السربغ ــئ دولغ ــه في سمطغ ــض لئطاصا ــى اجــاثثام السمغ ــئ سط ــك اقلاجاطــات المارتئ أ)    غســثد الئظ

الةشراشغئ، جعاء ضان با�ظارظئ أو طظ خقل ظصاط الئغع أو الستإ الظصثي طظ أجعجة الخراف أو بحضض آخر.
ب)    غطاــجم السمغــض بــأن غســثد لطئظــك رخغــث تســاب الئطاصــئ لطسمطغــئ الثولغــئ، جــعاء صــام باخاغــار الثشــع بسمطــئ أجظئغــئ و/أو بالرغــال الســسعدي 
وشصــا لســسر الخــرف الســائث شــغ غــعم صغــث ضض سمطغــئ دولغــئ صــام بعــا السمغــض بأغــئ سمطــئ أجظئغــئ با�ضاشــئ إلــى رجــعم السمطغــات الثولغــئ 

المتثدة أدظاه وأي تسثغض لعا بسث إخطار السمغض.
ج)  رجــعم السمطغــات الثولغــئ: وطصثارعــا %2.75 سطــى جــسر الخــرف طــظ طئطــس السمطغــئ الثولغــئ الاــغ صــام بعــا بالسمغــض بشــخ الظزر ســظ السمطئ الاغ 
اخاارعــا سظــث الثشــع – وتاــى لــع تــط الثشــع بالرغــال الســسعدي، ذالمــا السمطغــئ الاــغ صــام بعــا سمطغــئ دولغــئ-، وغتــص لطئظــك تسثغطعــا طــظ وصــئ 
�خــر شــغ جــثول "رجــعم وسمــعقت الئطاصــئ" المرشــص باقتفاصغــئ، وشــغ تــال إجــراء الاسثغــض غاــط إبــقغ السمغــض وشــص ذــرق الاعاخــض المتــثدة 

شغ عثه اقتفاصغئ.
د)  غطاــجم تاطــض الئطاصــئ بمراســاة أغــئ صغــعد أو أتــضام صــث تضــعن ططئصــئ بالظســئئ لطمساطــقت أو تــثاول الظصــث شــغ داخــض تــثود الممطضــئ السربغــئ 
الســسعدغئ الةشراشغــئ و/أو خارجعــا الاــغ تســاثثم شغعــا عــثه الئطاصــئ، تغــث غاتمــض تاطــض الئطاصــئ وتــثه أغــئ أسئــاء طالغــئ أو شــروق شــغ 

أجسار السمقت صث غطالإ بعا الئظك وذلك بالصغث سطى تساب بطاصئ الفغجا أو الماجارضارد و/او أي جعئ أخرى.
ه)  ضاشــئ الرجــعم غغــر طســاردة شــغ تــال المطالئــئ بإســادة و/أو اجــارجاع طئطــس السمطغــئ الثولغــئ في جــئإ، طــع السطــط بأظــه شــغ تــال صغــام السمغــض 
بإجــراء أي سمطغــئ دولغــئ شــإن السمغطــئ تسائــر طضامطــئ وتثدــع سظثعــا لرجــعم تتعغــض السمطــئ، شــإذا وبتســإ حــروط واتــضام الســطسئ او الثثطــئ 
الاــغ تــط حــراءعا صــرر السمغــض إســادة المئطــس و/او اجــارجاسه، شــان السمغــض غصــر بسطمــه بــأن جــغاط خخــط رجــعم تتعغــض السمطــئ طــظ المئطــس 

الثي جغاط إسادته و/او اجارجاسه.

7- اجاثثام وشصثان الئطاصئ:
أ)    غطاــجم السمغــض بــأن غتاشــر سطــى بطاصاــه وغاسعــث بســثم اجــاثثاطعا شــغ غغــر افغــراض المخــرح لــه بعــا، وغاتمــض وتــثه ضاشــئ المســآولغات 
المارتئــئ سطــى شصــثان   الئطاصــئ أو إجــاءة اجــاثثاطعا إذا لــط غئطــس طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري شــغ تغظــه أو إذا أخــض بحــروط عــثه 

اقتفاصغئ. ضما غةإ أق غصعم تاطض الئطاصئ بإسطائعا في حثص طعما ضاظئ خطئ صراباه.

ب)   شــغ تالــئ شصــث الئطاصــئ أو جــرصاعا، غطاــجم السمغــض شــعر اضاحــاشه بإبــقغ طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري سظعــا وشصــاً لاسطغمــات الئظــك، 
وغمضظ لطسمغض إبقغ طرضج بطاصات اقئامان سطى العاتش (920001000) وطظ خارج الممطضئ سطى الرصط (966920001000+)، وغاتمض تاطض الئطاصئ 

طسآولغئ السمطغات الاغ تاط سطى الئطاصئ المفصعدة / المسروصئ صئض وصئ إبقغ طرضج بطاصات اقئامان.

8- إلشاء الئطاصئ واجائثالعا:
ــظ  ــأ س ــغ تظح ــات الا ــثاد اقلاجاط ــئ بس ــض الئطاص ــجم تاط ــك. وغطا ــى الئظ ــطه إل ــغ غرج ــاب ضااب ــى خط ــاًء سط ــئ بظ ــاء الئطاص ــإ إلش ــض ذط ــعز لطسمغ غة

اجاثثاطعا لمثة 45 غعطاً بسث تارغت ا�لشاء.

9- إخثار بثل شاصث/ تالش:
غصــعم الئظــك بإخــثار بطاصــئ بــثل شاصــث ســظ الئطاصــئ المئطــس ســظ ضغاسعــا أو جــرصاعا، وذلــك لطفاــرة المائصغــئ شــغ الئطاصــئ المفصــعدة أو الاالفــئ 

برجط صثره 50 رغاقً.

 10- الظزام العاجإ تطئغصه لاسعغئ المظازسات:
غثدــع تفســغر وتظفغــث أتــضام وحــروط عــثه اقتفاصغــئ وأي طساطــقت ظاحــؤئ سظعــا أغــًا ضان طــضان إجرائعــا أو أذراشعــا لفظزمــئ والطعائــح الســسعدغئ 

وتثعا، وتثاص لةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ الاابسئ لمآجسئ الظصث السربغ السسعدي باسعغئ أي ظجاع غظحأ بحأظعا.

ــث أصخــى لقجــاثثام  ــال ضت ــئ و5,000 رغ ــات الحــرائغئ لطئطاص ــغ لطسمطغ ــث أصخــى لقجــاثثام الغعط ــال ضت ــس 20,000 رغ ــث طئط ــط تتثغ 11- غا
الغعطغ ضستإ ظصثي

* خاضسئ لرجعم ضرغئئ الصغمئ المداشئ

الرجعم السظعغئ*  
رجعم الستإ الظصثي الثولغ

رجعم تتعغض السمقت افجظئغئ*
إخثار ضحش التساب (سظث الططإ)

رجعم إخثار بطاصئ بثل شاصث
تث الخرف الغعطغ

طبال لسمطغئ تتعغض السمقت افجظئغئ

200 رغال
30 رغاقً لضض سمطغئ جتإ ظصثي دولغ

تخض تاى 2.75 %
10رغاقت لضض ضحش تساب

50 رغاًق
20,000 رغال لطسمطغات الحرائغئ

5,000 رغال لطستإ الظصثي

1-طئطس السمطغئ: 1,000 دوقر
2-طسثل الاتعغض: 3.75

3-طئطس السمطغئ بالرغال السسعدي = 3,750 رغال

4-رجعم تتعغض السمطئ افجظئغئ %2.75 = 103.1 رغال
5-ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى رجعم تتعغض السمطئ 

افجظئغئ = 15.46
6-إجمالغ المئطس = 3,868.56 رغال



شــغ إذــار الثثطــئ المامغــجة الاــغ غصثطعــا الئظــك افعطــغ الاةــاري لسمقئــه، شصــث اتفــص الئظــك طــع سمغطــه بمعجــإ عــثه اقتفاصغــئ سطــى أن غخــثر  
له بطاصئ افعطغ طسئصئ الثشع (طاجارضارد) لغاط الاساطض بعا وشصًا لطحروط وافتضام الاالغئ:

1- الاسرغفات:
أ)     الئطاصئ: عغ بطاصئ طسئصئ الثشع غخثرعا الئظك افعطغ الاةاري (الئظك) باجط السمغض.

ب)   تاطــض الئطاصــئ: عــع الحــثص الــثي تخــثر الئطاصــئ باجــمه، وغطاــجم بالمتاشزــئ سطغعــا وســثم الســماح لشغــره باجــاثثاطعا، وغضــعن طســآوقً 
سظ أي الاجاطات تارتإ سطى إخثارعا طظ صئض الئظك بما شغ ذلك المسآولغئ سطى إجاءة اجاثثاطعا أو شصثاظعا.

ج)   ضحش التساب: عع بغان حعري غخثره الئظك لتاطض الئطاصئ بظاء سطى ذطئه برجعم رطجغئ.

2- تعصغع الئطاصئ واجاسماقتعا:
سظــث تســطط الئطاصــئ، غةــإ أن غصــعم تاطــض الئطاصــئ شــعرًا بالاعصغــع شــغ المــضان المثخــص لطاعصغــع سطــى ظعــر الئطاصــئ، والئظــك غغــر طســآول ســظ 
الظاائــب وافضــرار الاــغ تارتــإ سطــى ســثم الاــجام تاطــض الئطاصــئ  بالاعصغــع سطغعــا، وغطاــجم تاطــض الئطاصــئ بــأن غســاسمطعا ضعجــغطئ دشــع، وذلــك 
طصابــض تعصغســه سطــى المســاظثات المصابطــئ طــظ شعاتغــر أو إغخــاقت أو أي طســاظثات أخــرى غصثطعــا لــه الااجــر أو طصابــض اجــاثثاطه الرصــط الســري 

الثاص به والثي غجوده الئظك به.

3- طثة جرغان الئطاصئ:
تضعن طثة الئطاصئ بقث جظعات.

4- ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
ــئ  ــئ شــى الممضط ــح تظفغثغ ــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائ ــا بمعجــإ أي صعاظغ ــط شرضع ــئ غا ــئ طمابط ــئ إضاشغ ــئ صغمــئ طداشــئ أو ضرغئ أي ضرغئ

السربغئ السسعدغئ شغ العصئ التالغ وأي ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ.

أ) ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ:
عــغ ظزــام ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الخــادر بمعجــإ المرجــعم المطضغ رصــط (م/113) وتارغــت 1438/11/2عـ وقئتاــه الاظفغثغئ الخــادرة سظ العغؤئ 
وضاشــئ تسثغقتعمــا طــظ وصــئ �خــر، وبخــعرة ساطــئ، أي صعاظغــظ أو أظزمــئ أو تسطغمــات أو لعائــح تظفغثغــئ تفــرض أو لعــا سقصــئ بفــرض أو بــإدارة 

ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ. 

ب) طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ: 
ــئ الصغمــئ  ــه شــى ظزــام  ضرغئ ــه تســإ طــا عــع طظخــعص سطغ ــث" أو أي تسثغــض قتــص ل �جــائساد أي حــك وبالرغــط طــظ تسرغــش "طصابــض الاعرغ
المداشــئ وطــا لــط غظــص خراتــًئ شــغ عــثه اقتفاصغــئ سطــى خــقف ذلــك، أي عاطــح ربــح، أو أجــسار، أو أغــئ طئالــس تثشــع وشصــًا لعــثه اقتفاصغــئ تسائــر 
خالخــئ طــظ ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ. ضمــا أن ضاشــئ المئالــس تسائــر خالخــئ طــظ أي ضرائــإ صــث غاــط شرضعــا شــى المســاصئض (بمــا شــغ ذلــك ضرغئــئ 
الصغمــئ المداشــئ)، وغضــعن لطئظــك التــص شــغ الاتخغــض طــظ السمغــض ضرغئــئ الصغمــئ المداشــئ الاــى غضــعن ططجطــاً باتخغطعــا ذئصــًا لظزــام ضرغئــئ 

الصغمئ المداشئ وخخمعا طظ أي طظ تسابات السمغض.

5- اقلاجاطات المالغئ:
أ)     غصعم الئظك بصغث رجط جظعي 200 رغال جسعدي سطى تساب الئطاصئ، وذلك سظث إخثارعا وسظث ضض تةثغث جظعي لطئطاصئ.

ب)   غاصاضى الئظك طئطس 30 رغاقً جسعدغاً لضض سمطغئ جتإ ظصثي خارج الممطضئ أو طا غسادلعا.
ج)   غضــعن تاطــض الئطاصــئ طســآوقً طســآولغئ ضاططــئ ســظ ضض السمطغــات الاــغ غةرغعــا طــظ خــقل الئطاصــئ، ضمــا غاتمــض أي طخارغــش أو رجــعم أو 

أتساب أو أسئاء طالغئ أخرى تارتإ سطى اجاسماله لعا.
د)    إخثار ضحش تساب بظاء سطى ذطإ السمغض وجعف غاصاضى الئظك سظعا رجمًا طصثاره (10) سحرة رغاقت جسعدغئ.

عـ)  أي صغث سطى الئطاصئ غسارض سطغه السمغض بط غائغظ ختاه بمعجإ المساظثات، جعف تساعشى سطغه رجعم سظث إسادة الصغث طصثارعا  
       (70)جئسعن رغاقً جسعدغًا.

12- برظاطب "لك":
عــع برظاطــب غمظــح تاطــض الئطاصــئ اضاســاب ظصــاط سظــث اجــاثثام بطاصــئ افعطــغ طســئصئ الثشــع. وغاــط اجــائثال الظصــاط المةمســئ ســظ ذرغــص طعصــع 

الئرظاطب www.lakrewards.com وغمضظ اجائثال الظصاط إلى ضضٍّ طظ:
أطغال جعغئ  •

تثاضر ذغران  •
تةعزات شظثصغئ  •

صسائط حراء إلضاروظغئ  •
(Cash Back) اجارجاع طالغ  •

ضغفغئ اتاساب الظصاط:
غاط اضاساب الظصاط سظث اجاثثام الئطاصئ وتسإ الةثول المعضح أدظاه:

                                                                                                                       

سعارض اضاساب الظصاط:
ظزام جثاد ورجعم أتساب الئطاصات اقئاماظغئ ق تسطغ التص شغ اضاساب المضاشآت المصثطئ طظ الئظك.   (1

إن جمغع المضاشآت المصثطئ طظ الئظك غغر صابطئ لطاتعغض في تساب بطاصات آخر.  (2
الستإ الظصثي ق غسطغ التص شغ اضاساب ظصاط.  (3

ظزام جثاد المثشعسات والفعاتغر الساطئ ق غسطغ تاطض الئطاصئ التص شغ اضاساب ظصاط.  (4

13- إصرار تاطض الئطاصئ:
أ.   غصــر تاطــض الئطاصــئ أظــه باخاغــاره وبمتــخ إرادتــه طعاشــص سطــى أن تتفــر جمغــع تساطقتــه طــع الئظــك شــغ جــةقت أو ططفــات إلضاروظغــئ أو أي 
طــظ ذــرق الاصظغــئ لاخعغــر المســاظثات الماســارف سطغعــا دولغــًا طبــض ”المغضروشغطــط“ سطــى جــئغض المبــال ق التخــر وغساــث بعــا ضتةــئ وجــظث 
إبئــات شــغ الاتضغــط وشــغ جمغــع المتاضــط والطةــان والعغؤــات والمآجســات التضعطغــئ - سطــى جــئغض المبــال ق التخــر - الساططــئ شــغ الممطضــئ 
السربغــئ الســسعدغئ وخارجعــا، ضمــا أظــه ق غتــص لتاطــض الئطاصــئ رشــخ عــثه الســةقت أو المطفــات ا�لضاروظغــئ باسائارعــا وجــغطئ إبئــات. وذلــك 

تسإ طا ورد شغ ظزام الاساطقت ا�لضاروظغئ السسعدي.
                  

ب)  ذئصــًا لاسطغمــات طآجســئ الظصــث السربــغ الســسعدي غطاــجم تاطــض الئطاصــئ باتثغــث بغاظاتــه الحــثخغئ الماسطصــئ بالئطاصــئ، لافــادي أي اظصطــاع 
شغ الثثطئ، وق غضعن الئظك طسؤعقً سظ أي اظصطاع لطثثطئ غظاب سظ ا�خقل بعثا اقلاجام.

ج)   غصــر تاطــض الئطاصــئ بأظــه ق غةــعز اجــاثثام الئطاصــئ شــغ حــراء جــطع وخثطــات طترطــئ حــرسًا وغاتمــض السمغــض طســآولغئ ذلــك شــإن خالــش ذلــك 
شإن الئظك جغصعم بإلشاء الئطاصئ شغ تال سطمه بالمثالفئ.

د)   غتافــر الئظــك، وبظــاًء سطــى تصثغــره، بتــص المعاشصــئ سطــى السمطغــات الاــغ غةرغعــا السمغــض بئطاصاــه والاــغ غظاــب سظعــا تةــاوز لطمئالــس المعدســئ 
شــغ الئطاصــئ. وتسائــر طعاشصــئ الئظــك سطــى السمطغــات الاــغ تاةــاوز التــث سطــى أظعــا طعاشصــئ طآصاــئ وق تمــج تصــعق الئظــك افعطــغ الاةــاري 

الظاحؤئ بمعجإ عثا اقتفاق. وشغ عثه التالئ، غطاجم تاطض الئطاصئ بسثاد المئطس الماةاوز لطتث.
عـ)  غصر تاطض الئطاصئ بأن تظحغطه لطئطاصئ غسائر تأضغثًا سطى طعاشصاه سطى افتضام والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ.

و)   غصر تاطض الئطاصئ باذقسه وشعمه وصئعله لضاشئ الافاخغض والحروط العاردة شغ عثه اقتفاصغئ. 

شــغ تــال وجــعد أي اجافســارات أو أخطــاء تاسطــص بالسمطغــات الاــغ تمــئ باجــاثثام الئطاصــئ طســئصئ الثشــع غمضــظ لتاطــض الئطاصــئ إخطــار الئظــك 
سظ ذرغص العاتش المخرشغ رصط 920001000 أو سظ ذرغص الفاضج رصط 0126465892.

طــظ أجــض الاصــثم بالحــضاوي أو شــغ تــال تعجــث أغــئ اجافســارات أخــرى، غمضظــك الضاابــئ إلــى الئظــك افعطــغ الاةــاري ص ب 3555، جــثة 21481 
 complaints@alahli.com أو إرجال برغث إلضاروظغ www.alahli.com الممطضئ السربغئ السسعدغئ، أو سظ ذرغص زغارة

 

الاعصغع:

الاارغت:

اجط المفعض بالاعصغع:

خفاه:

الئظك افعطغ الاةاري

الاعصغع:

الاارغت:

اجط السمغض:

السمغض (طصثم الططإ)

6 - رجعم السمطغات الثولغئ:
ــئ الســسعدغئ  ــئ داخــض و/أو خــارج تــثود الممطضــئ السربغ ــئ دولغ ــه في سمطغ ــض لئطاصا ــى اجــاثثام السمغ ــئ سط ــك اقلاجاطــات المارتئ أ)    غســثد الئظ

الةشراشغئ، جعاء ضان با�ظارظئ أو طظ خقل ظصاط الئغع أو الستإ الظصثي طظ أجعجة الخراف أو بحضض آخر.
ب)    غطاــجم السمغــض بــأن غســثد لطئظــك رخغــث تســاب الئطاصــئ لطسمطغــئ الثولغــئ، جــعاء صــام باخاغــار الثشــع بسمطــئ أجظئغــئ و/أو بالرغــال الســسعدي 
وشصــا لســسر الخــرف الســائث شــغ غــعم صغــث ضض سمطغــئ دولغــئ صــام بعــا السمغــض بأغــئ سمطــئ أجظئغــئ با�ضاشــئ إلــى رجــعم السمطغــات الثولغــئ 

المتثدة أدظاه وأي تسثغض لعا بسث إخطار السمغض.
ج)  رجــعم السمطغــات الثولغــئ: وطصثارعــا %2.75 سطــى جــسر الخــرف طــظ طئطــس السمطغــئ الثولغــئ الاــغ صــام بعــا بالسمغــض بشــخ الظزر ســظ السمطئ الاغ 
اخاارعــا سظــث الثشــع – وتاــى لــع تــط الثشــع بالرغــال الســسعدي، ذالمــا السمطغــئ الاــغ صــام بعــا سمطغــئ دولغــئ-، وغتــص لطئظــك تسثغطعــا طــظ وصــئ 
�خــر شــغ جــثول "رجــعم وسمــعقت الئطاصــئ" المرشــص باقتفاصغــئ، وشــغ تــال إجــراء الاسثغــض غاــط إبــقغ السمغــض وشــص ذــرق الاعاخــض المتــثدة 

شغ عثه اقتفاصغئ.
د)  غطاــجم تاطــض الئطاصــئ بمراســاة أغــئ صغــعد أو أتــضام صــث تضــعن ططئصــئ بالظســئئ لطمساطــقت أو تــثاول الظصــث شــغ داخــض تــثود الممطضــئ السربغــئ 
الســسعدغئ الةشراشغــئ و/أو خارجعــا الاــغ تســاثثم شغعــا عــثه الئطاصــئ، تغــث غاتمــض تاطــض الئطاصــئ وتــثه أغــئ أسئــاء طالغــئ أو شــروق شــغ 

أجسار السمقت صث غطالإ بعا الئظك وذلك بالصغث سطى تساب بطاصئ الفغجا أو الماجارضارد و/او أي جعئ أخرى.
ه)  ضاشــئ الرجــعم غغــر طســاردة شــغ تــال المطالئــئ بإســادة و/أو اجــارجاع طئطــس السمطغــئ الثولغــئ في جــئإ، طــع السطــط بأظــه شــغ تــال صغــام السمغــض 
بإجــراء أي سمطغــئ دولغــئ شــإن السمغطــئ تسائــر طضامطــئ وتثدــع سظثعــا لرجــعم تتعغــض السمطــئ، شــإذا وبتســإ حــروط واتــضام الســطسئ او الثثطــئ 
الاــغ تــط حــراءعا صــرر السمغــض إســادة المئطــس و/او اجــارجاسه، شــان السمغــض غصــر بسطمــه بــأن جــغاط خخــط رجــعم تتعغــض السمطــئ طــظ المئطــس 

الثي جغاط إسادته و/او اجارجاسه.

7- اجاثثام وشصثان الئطاصئ:
أ)    غطاــجم السمغــض بــأن غتاشــر سطــى بطاصاــه وغاسعــث بســثم اجــاثثاطعا شــغ غغــر افغــراض المخــرح لــه بعــا، وغاتمــض وتــثه ضاشــئ المســآولغات 
المارتئــئ سطــى شصــثان   الئطاصــئ أو إجــاءة اجــاثثاطعا إذا لــط غئطــس طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري شــغ تغظــه أو إذا أخــض بحــروط عــثه 

اقتفاصغئ. ضما غةإ أق غصعم تاطض الئطاصئ بإسطائعا في حثص طعما ضاظئ خطئ صراباه.

ب)   شــغ تالــئ شصــث الئطاصــئ أو جــرصاعا، غطاــجم السمغــض شــعر اضاحــاشه بإبــقغ طرضــج بطاصــات الئظــك افعطــغ الاةــاري سظعــا وشصــاً لاسطغمــات الئظــك، 
وغمضظ لطسمغض إبقغ طرضج بطاصات اقئامان سطى العاتش (920001000) وطظ خارج الممطضئ سطى الرصط (966920001000+)، وغاتمض تاطض الئطاصئ 

طسآولغئ السمطغات الاغ تاط سطى الئطاصئ المفصعدة / المسروصئ صئض وصئ إبقغ طرضج بطاصات اقئامان.

8- إلشاء الئطاصئ واجائثالعا:
ــظ  ــأ س ــغ تظح ــات الا ــثاد اقلاجاط ــئ بس ــض الئطاص ــجم تاط ــك. وغطا ــى الئظ ــطه إل ــغ غرج ــاب ضااب ــى خط ــاًء سط ــئ بظ ــاء الئطاص ــإ إلش ــض ذط ــعز لطسمغ غة

اجاثثاطعا لمثة 45 غعطاً بسث تارغت ا�لشاء.

9- إخثار بثل شاصث/ تالش:
غصــعم الئظــك بإخــثار بطاصــئ بــثل شاصــث ســظ الئطاصــئ المئطــس ســظ ضغاسعــا أو جــرصاعا، وذلــك لطفاــرة المائصغــئ شــغ الئطاصــئ المفصــعدة أو الاالفــئ 

برجط صثره 50 رغاقً.

 10- الظزام العاجإ تطئغصه لاسعغئ المظازسات:
غثدــع تفســغر وتظفغــث أتــضام وحــروط عــثه اقتفاصغــئ وأي طساطــقت ظاحــؤئ سظعــا أغــًا ضان طــضان إجرائعــا أو أذراشعــا لفظزمــئ والطعائــح الســسعدغئ 

وتثعا، وتثاص لةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ الاابسئ لمآجسئ الظصث السربغ السسعدي باسعغئ أي ظجاع غظحأ بحأظعا.

ــث أصخــى لقجــاثثام  ــال ضت ــئ و5,000 رغ ــات الحــرائغئ لطئطاص ــغ لطسمطغ ــث أصخــى لقجــاثثام الغعط ــال ضت ــس 20,000 رغ ــث طئط ــط تتثغ 11- غا
الغعطغ ضستإ ظصثي

1 ظصطئ طضاسئئ لضض 5 رغال جسعديبطاصئ افعطغ طسئصئ الثشع
(حراء طتطغ أو طا غسادله دولغًا)


