
شروط وأحكام استخدام املصرفية اإللكترونية
(األهلي أون الين - األهلي موبايل)

إن كلمة  )أ( “بنك” حيثما وردت في هذه األحكام والشروط تعني البنك األهلي التجاري،  )ب( وكلمة “عميل” تعني شخصا أو كياناُ جرى فتح حساب بإسمه لدى البنك، . 1
)ج( وكلمة “ المستخدم” تعني شخصا مفوضاُ من قبل العميل )وموافقاً عليه من قبل البنك( بالدخول إلكترونياً إلى حسابات العميل لدى البنك، )د( و”العمليات البنكية 

اإللكترونية” تعني دخول العميل )أو المستخدم( عن طريق الحاسب اآللي أو الهاتف أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل، إلى معلومات حساب العميل وإلى تسهيالت الدفع و 
الحواالت المالية وإلى أي معلومات عامة يتيحها البنك. )هـ( “العمل المصرفي عبر اإلنترنت” يعني الوصول إلى الخدمات البنكية اإللكترونية من قبل العميل أو المستخدم 

باستخدام الحاسب اآللي ) بواسطة جهاز مودم ومستطلع وشبكة إنترنت )ISP((. )و( “ضريبة القيمة المضافة” تعني أى ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة إضافية مماثلة 
يتم فرضها بموجب اى قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو لوائح تنفيذية فى الممكلة العربية السعودية فى الوقت الحالى وأى ضريبة إضافية مماثلة. )ز( “نظام ضريبة 

القيمة المضافة” تعني نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكى رقم )م/113( وتاريخ 2/11/1438هـ والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة وكافة 
تعديالتهما من وقت ألخر، وبصورة عامة، اى قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو لوائح تنفيذية تفرض أو لها عالقة بفرض أو بإدارة ضريبة القيمة المضافة على السلع 

والخدمات فى المملكة العربية السعودية. )ح( “مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة” إلستبعاد أى شك وبالرغم من تعريف “مقابل التوريد” فى تشريعات 
ضريبة القيمة المضافة وما لم ينص صراحًة فى هذه اإلتفاقية على خالف ذلك، أى هامش ربح، أو أسعار، أو أية مبالغ تدفع وفقاً لهذه اإلتفاقية تعتبر خالصة من ضريبة 

القيمة المضافة. كما أن كافة المبالغ تعتبر خالصة من اية ضرائب قد يتم فرضها فى المستقبل )بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة(. وفور تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
يكون للبنك االهلى التجارى الحق فى التحصيل من العميل ضريبة القيمة المضافة التى يكون ملزماً بتحصيلها البنك األهلى التجارى طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة. 

)ط( “الهيئة” تعني الهيئة العامة للزكاة و الدخل.

سوف تكون الخدمات اإللكترونية متوفرة فيما يختص بالخدمات البنكية التي يحددها البنك، من وقت آلخر، وفقا لتقديره المطلق. وفيما يختص بخدمات االستثمار، فإن . 2
تقديم الخدمات اإللكترونية المرتبطة بها للعميل ال تعتبر عرضًا موجهاً إليه لالستثمار، وال هي دعوة إليه لالشتراك في أي استثمار أو االستفادة من أي خدمات استثمارية.

يفوض العميل البنك: . 3

بأن ينفذ كافة التعليمات التي ترده عن طريق الخدمات المصرفية اإللكترونية من العميل أو المستخدم، و )ب( أن يرد أيضاً على أي استفسار عن طريق الخدمات المصرفية أ( 
اإللكترونية من قبل أي عميل أو مستخدم و )ج( أن يقيد على حساب العميل أي عمليات مالية تنفذ بواسطة الخدمات البنكية اإللكترونية واإلنترنت و )د( أن يقيد على 

الحساب مباشرة وبدون الرجوع إلى صاحب الحساب أية مصاريف أو خدمات مصرفية أو رسوم مستحقة للبنك أو دفعها البنك نيابة عنه ألية جهة أخرى و)هـ( أن يوكل طرف 
ثالث بتنفيذ عمليات بالنيابة عن العميل.  ويقر العميل بأن البنك قد لفت انتباهه إلى أن أوجه القصور الفنية الراهنة والقيود القائمة على استخدام الخدمات اإللكترونية 

البنكية )بما في ذلك اإلنترنت( وأن استمرارية وعدم انقطاع الخدمات اإللكترونية المصرفية يعتمد على توظيف التكنولوجيا والقيود القائمة على استخدامها. وعليه بموجب 
هذا فإن العميل يعفي البنك من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.

سوف يدفع العميل الرسوم )مقابل االشتراك، والصيانة واالستخدام لمختلف الخدمات اإللكترونية( التي يحددها البنك من وقت آلخر. ويحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه . 4
الرسوم، وسوف يبلغ العميل بذلك في حالة إجراء أي تعديالت. وبهذا يفوض العميل البنك بأن يقيد الرسوم المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب 

بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.

يحتفظ البنك بحقه في أن يرفض، وألي سبب كان: )أ( أي طلب لتوفير الخدمات المصرفية اإللكترونية يتقدم به أي عميل أو مستخدم، أو)ب( أي تعليمات أو استفسارات . 5
ترد من أي عميل أو أي مستخدم عن طريق الخدمات المصرفية اإللكترونية.

يتعين على العميل أن يبذل كل حرص ممكن لضمان أن األشخاص الذين يفوضهم، ويوافق البنك عليهم، هم الذين يمكنهم الوصول إلى تسهيالت العميل المصرفية . 6
اإللكترونية. ويكون العميل مسئوالً عن التأكد من أن كل مستخدم مفوض بالدخول إلى تسهيالته المصرفية اإللكترونية لن يفصح عن هويته كمستخدم أو عن رقمه 

السري ألي شخص آخر أو للبنك أو ألي فرع أو أي وكالة للبنك أو لمسئوليهم أو موظفيهم. ويوافق العميل على أن البنك أو أي من فروعه أو الوكاالت التابعة له أو 
مسئوليه أو موظفيه لن يكونوا مسئولين عن أي مطالبة أو خسارة أو مصاريف أو تأخير أو نفقات ناتجة عن أي تعليمات أو طلب أو استفسار، تم بواسطة الخدمات 

المصرفية اإللكترونية، يقوم به أي شخص غير مفوض باستعمال هوية المستخدم أو رقمه السري. وإذا أصبح رقم المستخدم السري أو هويته معروفة ألي شخص آخر 
سواه؛ فعلى العميل أو المستخدم إبالغ البنك فورًا وإرسال تعزيًز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:

كافة التعليمات واالستفسارات التي ينفذها البنك وتتعلق بهوية المستخدم أو برقمه السري المشتبه بهما إلى حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك.  و )ب( أ( 
يكون العميل وحده المسئول عن المحافظة على سرية كافة المعلومات المتعلقة بحسابه/حساباته أو بتعليمات الدفع والحواالت المالية وأي معلومات أخرى، يمكن الوصول 
إليها وتحميلها أو تخزينها في أي حاسب آلي أو أي جهاز إلكتروني آخر مشابه له. ويؤكد العميل أيضا أنه في حالة استخدام تسهيال اإلنترنت للوصول إلى الخدمات البنكية 
اإللكترونية؛ فإنه يتحمل المسئولية الكاملة بمفرده عن أي نتائج ألي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام من قبل أي جهة مهما كانت لمثل هذه التسهيالت لإلنترنت، 

والتي يترتب عليها مباشرة أو غير مباشرة، أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.

يوافق العميل على أن يقدم بيانات المستخدمين والخدمات التي يمكنهم الدخول إليها عن طريق الخدمات المصرفية اإللكترونية على النموذج النظامي الذي أعده البنك . 7
خصيصا لهذا الغرض المحدد. وسوف ينفذ البنك فقط تعليمات التسجيل أو التعديل أو اإللغاء للبيانات والتسهيالت، التي يتم إتاحتها ألي مستخدم، إذا ما تم استالمها على 

النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.

إن أي جهاز حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل يزود البنك به العميل يبقى، وفي جميع األحوال واألوقات، ملكًا للبنك. ويقوم العميل . 8
بتسليمه فورًا بناًء على طلب البنك وبالحالة التي أستلمه عليها.

يقر العميل ويوافق على أنه ال يملك ولن يملك أي حقوق نشر أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى في أي من برامج أو شاشات أو مستندات مما قدمه البنك في مجال الخدمات . 9
المصرفية اإللكترونية أو لتحسين البرامج والشاشات أو المستندات. ولن يقوم العميل أو يسمح للمستخدمين أو األشخاص اآلخرين بالقيام: )أ( بنسخ أو تعديل أي من تلك 
البرامج أو الشاشات أو المستندات. المقدمة من قبل البنك؛ أو)ب( بتحميل أو نقل لبرامج الخدمات المصرفية اإللكترونية من أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو 

أي جهاز إلكتروني آخر مماثل أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.

يمكن للعميل أن يلغي تسجيله أو تسجيل أي من مستخدميه في الخدمات المصرفية اإللكترونية في أي وقت وذلك بالتواصل مع البنك من خالل اآلليات المتاحة والُمعتمدة . 10
لإللغاء. ويمكن للبنك حسب تقديره أن يلغي تسجيل العميل وأي مستخدم، في أي وقت وبدون إشعار، ولن يؤثر هذا اإللغاء على مسئوليات العميل فيما يخص الخدمات 

المصرفية اإللكترونية التي تمت حتى تاريخ اإللغاء. حيث سيتم تعطيل الدخول على األهلي أون الين واألهلي موبايل في حال تم محاولة الدخول بإستخدام رمز سري 
خاطىء لثالث مرات متتالية أو عدم تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوم.

لن يكون البنك مسئوال عن أي خسارة أو ضرر، أو تكاليف أو مصاريف مهما كانت يتكبدها العميل نتيجة ألي إخالل بهذه الشروط واألحكام.. 11

يكون العميل بمفرده مسئوالً عن كل تكاليف االتصاالت )بما في ذلك رسوم الخدمات التلفونية( واإلنترنت وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول . 12
إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.

يفوض العميل البنك بأن يرسل اإلشعارات والمراسالت المتعلقة بخدمات اإلنترنت البنكية بواسطة البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية وذلك إلى البريد اإللكتروني ورقم . 13
الجوال الخاصين بالعميل والمعتمدين لدى البنك، وسوف يتخذ العميل كل االحتياطات الالزمة للمحافظة على سرية الرسائل المستلمة، ويتحمل العميل أي مسئولية تنشأ 

عن اإلخالل بذلك.



شروط وأحكام استخدام املصرفية اإللكترونية
(األهلي أون الين - األهلي موبايل)

في حالة استخدام العميل للرقم المجاني )مكتب المساعدة( فإن العميل، باستخدامه لذلك الرقم، يفوض البنك بأن يسجل جميع االتصاالت والتعليمات )بما في ذلك، ولكن . 14
بدون حصر، التعليمات إلضافة مستفيدين(، ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

إن أي تقصير أو تأخير من البنك في ممارسة أي حق أو صالحية أو امتياز بذاته لن يشكل تنازالً عن ذلك الحق أو أي جزء منه، كما أن أي ممارسة من البنك ألي حق أو . 15
صالحية أو امتياز لن يمنعه من تكرار هذه الممارسة أو أي ممارسة أخرى. وتعتبر الحقوق والتدابير القضائية المتاحة شرعا ونظاما معززة لبعضها البعض وال تستثني أي 

حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.

يحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه األحكام والشروط في أي وقت وسوف يبلغ العميل بذلك. و يعتبر استمرار العميل أو المستخدم في استعمال الخدمات المصرفية . 16
اإللكترونية قبوالً من العميل بتلك التعديالت. وإن أي تغيير يجريه العميل في هذه األحكام والشروط يجب أن يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابيًا.

تكون هذه األحكام والشروط مكملة وخاضعة للشروط واألحكام أو االتفاقات التي أبرمها ووقعها العميل أو سوف يقوم بإبرامها مع البنك، والتي تخضع لها أي من حسابات . 17
العميل التي يقوم العميل بالدخول عليها بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.

إن هذه األحكام والشروط تخضع لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها، وإن األطراف الموقعة على هذه االتفاقية تقبل الخضوع بشكل قاطع ونهائي . 18
للوالية القضائية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.

فيما يخص الحسابات االستثمارية من خالل خدمة االنترنت وخدمة الرسائل القصيرة جوال االهلي المصرفي. فيمكنك االستفادة من جوال االهلي المصرفي والتي تتيح لك . 19
االشتراك واالسترداد والتحويل بين الصناديق. وأيضاً تتيح لك إمكانية فتح حساب استثماري جديد واالشتراك في صندوق استثماري جديد لم يسبق لك االشتراك فيه وذلك 

مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.

قد تنشأ الحقًا قنوات توزيع بديلة إضافية مثل “األهلي SMS” )أو أي قناة بديلة أخرى( والتي توفر خدمات االشتراك واالسترداد ما بالصندوق والتحويل بين الصناديق . 20
عبر الهاتف الجوال. وقبل االشتراك في أي من قنوات التوزيع البديلة فإنه ينبغي قراءة هذه األحكام والشروط جيدًا والموافقة عليها والتي سيتم اللجوء إليها في حالة نشوء 
أي نزاع. كذلك يجب أن يدرك المستثمر أنه سيكون مسئوالً مسئولية تامة عن اإلدراك والفهم الكامل اللتزامات وخصائص استخدام قنوات التوزيع البديلة إلتمام عملياته 

االستثمارية، كما أن البنك أو المدير أو الصندوق لن يكونوا مسئولين بشأن أي عملية تم القيام بها بشكل خاطئ، أو عدم التمكن من الوصول للخدمة بسبب انقطاع 
االتصاالت.

إذا طلب البنك أي معلومات تتعلق بالحوالة الصادرة منكم، فعليكم توفيرها خالل 7 أيام عمل بحد أقصى. وفي حالة عدم تجاوبكم، فإن البنك األهلي غير مسؤول عن . 21
إرجاع أي مبالغ تم حجزها من قبل جهات أخرى وال يحق لكم المطالبة بالتعويض.  

فيما يخص الحسابات االستثمارية من خالل خدمة االنترنت أو/و خدمة الرسائل القصيرة. فيمكنك االستفادة من خدمة “ االهلي أون الين “ ) االنترنت ( والتي تتيح لك . 22
االشتراك و االسترداد و التحويل بين الصناديق. وايضا تتيح لك امكانية فتح حساب استثماري جديد واالشتراك في صندوق استثماري جديد لم يسبق لك االشتراك فيه 

وذلك مباشرة عن طريق االهلي اون الين دون الحاجة لزيارة الفرع .

يتم تطبيق جميع الشروط واألحكام، أو/ واالتفاقيات ومالحقها ومستنداتها الموقعة بين الطرفين التي تخص أي منتج أو/ وخدمة بنكية.. 23

يكون البنك غير مسؤول عن أي عملية أو تحويل خاطئة تم إدخال بيانات خاطئة  للمستفيد من قبل المحول. كما يحق للبنك إيقاف أو تعليق أي عملية تحويل يرى البنك . 24
أنها غير نظامية أو مشتبه فيها دون أي مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.

يقر العميل بتفويضه البنك األهلي التجاري بأن يقوم بتحويل أو/ وتصوير أو/ وبالمسح الضوئي لجميع وأي مستندات ورقية وقع عليها العميل أو وكيله إلى ملفات . 25
إلكترونية فورًا حتى وإن كانت هناك مستندات قديمة جدًا دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.  

في حالة تعثر حامل البطاقة عن أي تسديد للمبالغ المستحقة على البطاقة في مواعيدها المحددة سوف يتم تحديث سجل حامل البطاقة االئتماني لدى الشركة السعودية . 26
للمعلومات االئتمانية )سمه( بمراحل التعثر و التي يتم تداولها بين كافة البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية. و بموجب ذلك سيكون من الصعب لحامل البطاقة 

الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.

كما أنه لن يتم تحديث حالة حامل الباقة االئتمانية في تلك القائمة إال بعد قيامه بسداد كافة المبالغ المستحقة للبنك، علماً بأن تحديث البيانات ال يعني بأي حال من . 27
األحوال رفع إسم حامل البطاقة عن تلك القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.

الحصول ومناقشة معلومات العميل )سمة(:. 28

أقر أيضاً بأحقية البنك في الحصول على أي معلومة واإلفصاح عن معلوماتي المقدمة ومناقشتها ومراجعتها مع الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية “SIMA” أو لدى أي 
جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: . 29

يقر كالً من الطرفين باختيارهما وبمحض إرادتهما بالموافقة على أن تكون جميع تعامالتهما مع البنك تحفظ بسجالت أو ملفات إلكترونية أو أي من طرق التقنية لتصوير 
المستندات المتعارف عليها دولياً لدى البنك مثل “الميكرو فيلم” على سبيل المثال ال الحصر ويعتد بها كحجة وسند إثبات في التحكيم وفي جميع المحاكم واللجان والهيئات 

والمؤسسات الحكومية والغير حكومية - على سبيل المثال ال الحصر- العاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما أنه ال يحق لكل منهما رفض هذه السجالت أو 
الملفات االلكترونية كوسيلة إثبات. وفقاً لما ورد في نظام التعامالت اإللكترونية السعودي. وإن لم تكتمل بعض تطبيقات نظام التعامالت اإللكتروني السعودي.

الرمز السري: لمزيد من الحماية يتوجب على العميل اختيار رمز سري مكون من حروف وأرقام وأن ال تكون سهلة التخمين. تجنب استخدام حرف وأرقام متتالية والحفاظ على . 30
السرية التامة للرمز السري والخاص به وعليه تقيد الوصول إلى األجهزة التي تقدم رموز مصادقة، حيث أنها مخصصة الستخدامه الحصري. كما يقر بأنه لن يقوم بإخبار أي 

شخص آخر )بما في ذلك أحد أفراد عائلته المقربين أو صديق أو أي مسؤول مصرفي أو عام( بإسم المستخدم أو الرمز السري الخاصة به.

خدمات األهلي أون الين واألهلي موبايل متاحة للعمالء على مدار الساعة، لكن البنك لن يكون مسؤول عن أي فشل لتوفير الخدمة إما جزئیًا أو بالكامل، ألي سبب خارج . 31
عن سيطرته. وفي حال كان البنك على معرفة مسبقة بأي انقطاع في الخدمة، فإنه سیتم إبالغ العميل مقدماً. حيث أن البنك سوف يقوم بتعويض العميل بأي مبلغ أو 

خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العمیل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.

يمكن للعميل استخدام خدمة اإلشعارات المرتبطة باألهلي موبايل، والتي ترسل إشعار للعميل بالعمليات المالية المنفذة على جميع أنواع حساباته وبطاقته االئتمانية . 32
والمبالغ المستحقة عليه، وكذلك بالعروض والحمالت التسويقية.

يمكن للعميل طلب منتجات بنكية إضافية عن طريق استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية بعد االطالع والموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج المراد طلبه . 33
وبعد تأكيد الطلب عن طريق استخدام أحد طرق التعميد المعتمدة من قبل البنك مثل “فتح حساب إضافي” و “خدمات البطاقات اإلئتمانية” على سبيل المثال ال الحصر.



شروط وأحكام استخدام املصرفية اإللكترونية
(األهلي أون الين - األهلي موبايل)

يمكن للعميل استخدام األهلي موبايل واألهلي أون الين إلضافة مستفيد بغرض التحويل المالي على أن يتم تفعيل المستفيد عن طريق استخدام قناة أخرى على أن يكون . 34
من ضمنها االتصال على الهاتف المصرفي )920001000( أو تلقي اتصال تلقائي من البنك أو استخدام أجهزة الصراف الخاص بالبنك األهلي أو أي قناة أخرى تستوفي 

الشروط التي يضعها البنك.

يتوجب على العميل تأكيد هويته عند كل عملية دخول على األهلي موبايل واألهلي أون الين وذلك عن طريق معيار الدخول الثنائي. وسيتوجب على العميل استخدام . 35
األدوات المعتمدة من البنك والتي تغطي متطلبات األمان والمتطلبات الرقابية المعتمدة من قبل البنك وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي مثل “األهلي توكن” و 

“التحقق البيومتري” على سبيل المثال ال الحصر.

خاصية الدخول على األهلي موبايل باستخدام البصمة؛ يتعهد العميل بأن تكون جميع البصمات المربوطة على جهاز الجوال الخاص به تابعه له فقط، ويسمح للعميل بربط . 36
جهازين كحد أقصى للدخول إلى حسابه، ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.

 يمكن للعميل استخدام خدمات أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة لدى الفروع المحددة من قبل البنك لطلب طباعة بطاقة األهلي المصرفية المفقودة أو المجددة أو إصدار . 37
بطاقة جديدة أو أي خدمات قد يتم إضافتها عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقًا.

الشروط واألحكام لبرنامج “على دفعات” لبطاقة األهلي االئتمانية. 38

 يمكن للعمالء فقط استخدام الحد االئتماني الحالي الخاص بهم لالستفادة من األقساط. ولن يستفيدوا من أي حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.	 

 إذا كان العميل يتبع طريقة الدفع بنسبة %5، فيجب عليه تقديم طلب التقسيط قبل تاريخ استحقاق عملية الشراء المطلوبة. وإذا كان يتبع طريقة دفع أخرى، فيجب 	 
على العميل تقديم طلب التقسيط قبل 4 أيام من تاريخ الكشف.

الحّد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للتقسيط هو 1000 ريال سعودي لكل عملية شراء.	 

أّما الحّد األقصى لمبلغ المشتريات المؤهلة للتقسيط فهو 100,000 ريال سعودي لكل عملية شراء، أو 4 برامج تقسيط مشتريات تبلغ قيمتها اإلجمالية 100,000 ريال 	 
سعودي تستند إلى الحد االئتماني الفردي.

ويجب تسديد أقساط جميع خطط التقسيط بالكامل قبل أن يستطيع العميل تغيير منتجات المشتريات.	 

وكل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط تقسيط كحّد أقصى.	 

 ال ُتستخدم أية خطة تقسيط في طريقة السحب النقدي.	 

في حالة تم اختيار طريقة الدفع بنسبة خصم %100، سيتم تغيير خطة التقسيط الخاص بك إلى الحّد األدنى من جدولة الدفعات.	 

ال يحق للعميل إلغاء خطط التقسيط في أي وقت من األوقات خالل فترة التقسيط.	 

أما إذا وافق البنك على طلب التسوية المبكرة لخطط التقسيط، يجب على العميل دفع المبلغ المتبقي إضافة إلى معدل النسبة السنوي.	 

ويحتفظ البنك األهلي بالحق في رفض أي طلب يتعلق بخيار التقسيط دون إبداء األسباب، وال يتحمل البنك أية مسؤولية عن المطالبات الناشئة عن هذا الرفض.	 

وفي حالة اعتماد خطة تقسيط مع التاجر، يتحمل التاجر وحده مسؤولية جميع االلتزامات والذمم المرتبطة بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.	 

في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه: 	 

على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.	 

ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي.	 

 ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حّل هذه الخالفات.	 

يحتفظ البنك األهلي بالحّق في إلغاء أو تعليق برنامج خيار التقسيط في أي وقت من األوقات دون تحمل أية مسؤولية عن هذا اإلجراء.	 

 في حالة تم إجراء ترقية للبطاقة االئتمانية، يتم تحويل جميع المعامالت المشمولة ضمن البطاقة االئتمانية القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة 	 
التقسيط.

يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر إتباع المبادئ التالية:. 39

 يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك.	 

يلتـزم البنك بالشفـافية في كافة تعامـالته، وذلك بتوفير كافة المعلومات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.	 

إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها  جّراء التعامل مع أيٍ من منتجات وخدمات البنك.	 

 يحرص البنك على العمـل بطريقة مهنية لتحقيق المنفعة التي يتطلع إليها العميل مع حماية  المصالح المالية الخاصة به.	 

يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.	 

يشّدد البنك على حمـــــاية معلومات العميل المالية والشخصـــــية مع ضمان عدم إفشــــــائها ألي طرف ثالث.	 

يقوم البنك بتوفير ما يلزم لتسهــيل عملية تقديم شكوى من خالل اآلليات المتاحة والُمعتمدة، وذلك ضمن حدود الوقت المالئم والفّعاله بحسب سياسات وإجراءات 	 
مؤسسة النقد العربي السعودي.

يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:. 40

لبنك ال يقوم أبدًا بإرسال رسائل إلكترونية تطلب اإلفصاح عن معلومات سرية مثل أرقام الحسابات أو األرقام السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة 	 
بتسجيل الدخول. 

التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.	 

لن يطلب أي موظف في البنك عن الكشف عن الرمز السري للدخول إلى خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل وفي حال طلب أحدهم ذلك، فإنهم ال يمثلون البنك 	 



شروط وأحكام استخدام املصرفية اإللكترونية
(األهلي أون الين - األهلي موبايل)

وال يجب الكشف عن مثل هذه المعلومات تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فورًا.

تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.	 

 	www.alahlionline. ويجب الحرص دومًا على االتصال باإلنترنت المصرفي عن طريق   ”ww w.alahli.com“ عنوان موقعنا اإللكتروني الرسمي على شبكة اإلنترنت هو
com وليس من خالل روابط أخرى أو عبر تطبيق األهلي موبايل المعتمد.

عندما تكون ضريبة القيمة المضافة مفروضة، فإن أى هامش ربح، أو أى رسوم أو أتعاب أو أية مبالغ تدفع وفقاً لهذه اإلتفاقية تعتبر خالصة من ضريبة القيمة المضافة، . 41
والتى سوف تضاف قيمتها وفقاً لمعدل الضريبة المطبق وهو خمسة بالمائة )%5( أو كما تُعدل النسبة مستقباًل سواًء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.

على الرغم من الفقرة 41 أعاله وألى سبب كان وسواء كان ذلك فيما يخص معاملة معينة أو بصورة عامة فيما يخص تطبيق شروط وأحكام هذه اإلتفاقية، إذا قام . 42
البنك األهلى التجارى بتضمين ضريبة القيمة المضافة فى أى هامش ربح، أو أى رسوم أو أتعاب أو أية مبالغ تدفع وفقاً لهذه اإلتفاقية، سوف يقوم البنك االهلى التجارى 

بتضمين  كشف الحساب الخاص بالعميل إن وجد فى الشهر الالحق متضمناً قيمة الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحملة على العميل. 

في حالة وجود اختالف بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الشروط واالحكام، يتم األخذ بالنص العربي. . 43

أن جميع ما ورد أعاله يعد بمثابة الشروط واألحكام التي وضعها البنك، وعند الموافقة عليها من قبل العميل بواسطة االنترنت، ال يحق له إجراء أي تعديل أو تغير أو تبديل . 44
أو اسقاط أو حذف ألي جزء منها. وفي حالة إجراء أي تعديل فإنها تعتبر الغية وباطلة تلقائياً، ولن تكون ملزمة أو قابلة للتنفيذ تجاه البنك. وفي حال إرسال هذه الشروط 
واألحكام في ورقة مكتوبة من قبل العميل، فان استالمها من قبل البنك ال يعتبر قبول من طرف البنك لتلك الشروط واالحكام. وال يتوجب على البنك إبالغ العميل بعدم 

قبوله لها. 


