
شروط وأحکام استخدام املصرفیة اإللکترونیة
ب(األهلي أون الین - األهلي موبایل)ب

إن ضطمئ  (أ) "بظك" تغبما وردت شغ عثه افتضام والحروط تسظغ الئظك افعطغ السسعدي،  (ب) وضطمئ "سمغض" تسظغ حثخا أو ضغاظا جرى شاح تساب 
باجمه لثى الئظك، (ج) وضطمئ " المساثثم" تسظغ حثخا طفعضا طظ صئض السمغض (وطعاشصا سطغه طظ صئض الئظك) بالثخعل إلغضاروظغًا إلى تسابات السمغض 

لثى الئظك، (د) و"السمطغات الئظضغئ ا�لضاروظغئ" تسظغ دخعل السمغض (أو المساثثم) سظ ذرغص التاجإ ا�لغ أو العاتش أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض، إلى 
طسطعطات تساب السمغض وإلى تسعغقت الثشع و التعاقت المالغئ وإلى أي طسطعطات ساطئ غاغتعا الئظك. (عـ) "السمض المخرشغ سئر ا�ظارظئ" غسظغ العخعل 

إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض السمغض أو المساثثم باجاثثام التاجإ ا�لغ ( بعاجطئ جعاز طعدم وطساططع وحئضئ إظارظئ (ISP))، (و) 
"ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ أى ضرغئئ صغمئ طداشئ أو ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ غاط شرضعا بمعجإ اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ 

شى الممضطئ السربغئ السسعدغئ شى العصئ التالى وأى ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ، (ز) "ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ 
الخادر بمعجإ المرجعم المطضغ رصط (م/113) وتارغت 1438/11/02 عـ وقئتاه الاظفغثغئ الخادرة سظ العغؤئ وضاشئ تسثغقتعما طظ وصئ فخر، وبخعرة 
ساطئ، اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ تفرض أو لعا سقصئ بفرض أو بإدارة ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شى الممطضئ 
السربغئ السسعدغئ، (ح) "طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ" �جائساد أى حك وبالرغط طظ تسرغش  "طصابض الاعرغث" شى تحرغسات ضرغئئ 
الصغمئ المداشئ وطا لط غظص خراتًئ شى عثه ا�تفاصغئ سطى خقف ذلك، أى عاطح ربح، أو أجسار، أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ 
طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ. ضما أن ضاشئ المئالس تسائر خالخئ طظ اغئ ضرائإ صث غاط شرضعا شى المساصئض )بما شى ذلك ضرغئئ الصغمئ المداشئ(. وشعر 

تطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ، غضعن لطئظك اقعطى الاةارى التص شى الاتخغض طظ السمغض ضرغئئ الصغمئ المداشئ الاى غضعن ططجطًا باتخغطعا الئظك 
افعطى الاةارى ذئصاً لاحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ، (ط) "العغؤئ" تسظغ العغؤئ الساطئ لطجضاة و الثخض.

جعف تضعن الثثطات ا�لضاروظغئ طاعشرة شغما غثاص بالثثطات الئظضغئ الاغ غتثدعا الئظك، طظ وصئ �خر، وشصا لاصثغره المططص. و شغما غثاص بثثطات 
اقجابمار ، شإن تصثغط الثثطات ا�لضاروظغئ المرتئطئ بعا لطسمغض ق تسائر سرضا طعجعا إلغه لقجابمار ،وق عغ دسعة إلغه لقحاراك شغ أي اجابمار أو 

اقجافادة طظ أي خثطات اجابمارغئ.
3. غفعض السمغض الئظك: 

أ)   بأن غظفث ضاشئ الاسطغمات الاغ ترده سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ السمغض أو المساثثم، و (ب) أن غرد أغدا سطى أي اجافسار سظ 
ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض أي سمغض أو طساثثم و (ج) أن غصغث سطى تساب السمغض أي سمطغات طالغئ تظفث بعاجطئ الثثطات 
الئظضغئ ا�لضاروظغئ وا�ظارظئ  و (د) أن غصغث سطى التساب طئاحرة وبثون الرجعع إلى خاتإ التساب أغئ طخارغش أو خثطات طخرشغئ أو رجعم 

طساتصئ لطئظك أو دشسعا الئظك ظغابئ سظه فغئ جعئ أخرى و(عـ) أن غعضض ذرف بالث باظفغث سمطغات بالظغابئ سظ السمغض.  وغصر السمغض بأن الئظك صث 
لفئ اظائاعه إلى أن أوجه الصخعر الفظغئ الراعظئ والصغعد الصائمئ سطى اجاثثام الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ (بما شغ ذلك ا�ظارظئ) وأن اجامرارغئ 

وسثم اظصطاع الثثطات ا�لضاروظغئ المخرشغئ غسامث سطى تعظغش الاضظعلعجغا والصغعد الصائمئ سطى اجاثثاطعا. و سطغه بمعجإ عثا شإن السمغض غسفغ 
الئظك طظ أغئ طسؤعلغئ شغ تالئ سثم تمضظ السمغض طظ اجاثثام الثثطات في جئإ ضان.

4.  جعف غثشع السمغض الرجعم ( طصابض اقحاراك، والخغاظئ واقجاثثام لمثاطش الثثطات ا�لضاروظغئ ) الاغ غتثدعا الئظك طظ وصئ �خر . وغتافر الئظك 
بتصه شغ تسثغض عثه الرجعم ،وجعف غئطس السمغض بثلك شغ تالئ إجراء أي تسثغقت. وبعثا غفعض السمغض الئظك بأن غصغث الرجعم المساتصئ سطى 

أي تساب لطسمغض لثى الئظك ،أو سطى تساب بسغظه غتثده السمغض ضاابئ، طظ وصئ �خر.
5.  غتافر الئظك بتصه شغ أن غرشخ، وفي جئإ ضان: (أ) أي ذطإ لاعشغر الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ غاصثم به أي سمغض أو طساثثم، أو(ب) أي 

تسطغمات أو اجافسارات ترد طظ أي سمغض أو أي طساثثم سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.
6.  غاسغظ سطى السمغض أن غئثل ضض ترص طمضظ لدمان أن افحثاص الثغظ غفعضعط، وغعاشص الئظك سطغعط، عط الثغظ غمضظعط العخعل إلى تسعغقت 

السمغض المخرشغئ ا�لضاروظغئ. وغضعن السمغض طسؤعقً سظ الاأضث طظ أن ضض طساثثم طفعض بالثخعل إلى تسعغقته المخرشغئ ا�لضاروظغئ لظ 
غفخح سظ ععغاه ضمساثثم أو سظ رصمه السري في حثص آخر أو لطئظك أو في شرع أو أي وضالئ لطئظك أو لمسؤعلغعط أو طعظفغعط. وغعاشص 

السمغض سطى أن الئظك أو أي طظ شروسه أو العضاقت الاابسئ له أو طسؤعلغه أو طعظفغه لظ غضعظعا طسؤعلغظ سظ أي ططالئئ أو خسارة أو طخارغش أو 
تأخغر أو ظفصات ظاتةئ سظ أي تسطغمات أو ذطإ أو اجافسار، تط بعاجطئ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ، غصعم به أي حثص غغر طفعض باجاسمال 
ععغئ المساثثم أو رصمه السري. وإذا أخئح رصط المساثثم السري أو ععغاه طسروشئ في حثص آخر جعاه؛ شسطى السمغض أو المساثثم إبقغ الئظك 

شعرًا وإرجال تسجغًج طضاعب شغ التال. وغزض السمغض طسؤعقً سظ:
(أ) ضاشئ الاسطغمات واقجافسارات الاغ غظفثعا الئظك وتاسطص بععغئ المساثثم أو برصمه السري المحائه بعما إلى تغظ اجاقم الئظك لقحسار المضاعب 

وإصراره بثلك. 
و(ب) غضعن السمغض وتثه المسؤعل سظ المتاشزئ سطى جرغئ ضاشئ المسطعطات الماسطصئ بتسابه/تساباته أو باسطغمات الثشع و التعاقت المالغئ وأي طسطعطات 

أخرى، غمضظ العخعل إلغعا وتتمغطعا أو تثجغظعا شغ أي تاجإ آلغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طحابه له. وغآضث السمغض أغدا أظه شغ تالئ اجاثثام 
تسعغق ا�ظارظئ لطعخعل إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ ؛شإظه غاتمض المسؤعلغئ الضاططئ بمفرده سظ أي ظاائب في اجاثثام غغر طخرح به أو جعء 
اجاثثام طظ صئض أي جعئ طعما ضاظئ لمبض عثه الاسعغقت لقظارظئ، والاغ غارتإ سطغعا طئاحرة أو غغر طئاحرة ،أي خسارة أو ضرر لطسمغض أو لطئظك.

7.  غعاشص السمغض سطى أن غصثم بغاظات المساثثطغظ والثثطات الاغ غمضظعط الثخعل إلغعا سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ سطى الظمعذج 
الظزاطغ الثي أسثه الئظك خخغخا لعثا الشرض المتثد. وجعف غظفث الئظك شصط تسطغمات الاسةغض أو الاسثغض أو ا�لشاء لطئغاظات والاسعغقت، الاغ 

غاط إتاتاعا في طساثثم، إذا طا تط اجاقطعا سطى الظمعذج الختغح المعصع طظ صئض السمغض.
8.  إن أي جعاز تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض غجود الئظك به السمغض غئصى، وشغ جمغع افتعال وافوصات، ططضًا 

لطئظك. وغصعم السمغض باسطغمه شعرًا بظاء سطى ذطإ الئظك وبالتالئ الاغ أجاطمه سطغعا.
9.  غصر السمغض وغعاشص سطى اظه ق غمطك ولظ غمطك أي تصعق ظحر أو أي تصعق ططضغئ شضرغئ أخرى شغ أي طظ براطب أو حاحات أو طساظثات طما صثطه 
الئظك شغ طةال الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ أو لاتسغظ الئراطب والحاحات أو المساظثات. ولظ غصعم السمغض أو غسمح لطمساثثطغظ أو افحثاص 
ا�خرغظ بالصغام: (أ) بظست أو تسثغض أي طظ تطك الئراطب أو الحاحات أو المساظثات. المصثطئ طظ صئض الئظك؛ أو(ب) باتمغض أو ظصض لئراطب الثثطات 

المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض أو إلى أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش 
ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض.

10. غمضظ لطسمغض أن غطشغ تسةغطه أو تسةغض أي طظ طساثثطغه شغ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ شغ أي وصئ وذلك بالاعاخض طع الئظك طظ خقل 
ا�لغات المااتئ والُمسامثة لقلشاء. وغمضظ لطئظك تسإ  تصثغره أن غطشغ تسةغض السمغض وأي طساثثم ، شغ أي وصئ وبثون إحسار، ولظ غآبر عثا 

ا�لشاء سطى طسؤعلغات السمغض شغما غثص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ الاغ تمئ تاى تارغت ا�لشاء. تغث جغاط تسطغض الثخعل سطى افعطغ أون 
قغظ و افعطغ طعباغض شغ تال تط طتاولئ الثخعل بإجاثثام رطج جري خاذىء لبقث طرات طااالغئ او سثم تسةغض دخعل ظاجح لمثة 90 غعم.

11. لظ غضعن الئظك طسؤعق سظ أي خسارة أو ضرر، أو تضالغش أو طخارغش طعما ضاظئ غاضئثعا السمغض ظاغةئ في إخقل بعثه الحروط وافتضام.

12. غضعن السمغض بمفرده طسؤعق سظ ضض تضالغش اقتخاقت ( بما شغ ذلك رجعم الثثطات الاطفعظغئ) و ا�ظارظئ وأي تضالغش أخرى ظاتةئ سظ اجاثثام 
السمغض لقظارظئ لطعخعل إلى الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.

13. غفعض السمغض الئظك بأن غرجض ا�حسارات والمراجقت الماسطصئ بثثطات ا�ظارظئ الئظضغئ بعاجطئ الئرغث ا�لضاروظغ اوالرجائض الظخغئ وذلك الى 
الئرغث ا�لضاروظغ و رصط الةعال الثاخغظ بالسمغض و المسامثغظ لثى الئظك، وجعف غاثث السمغض ضض اقتاغاذات القزطئ لطمتاشزئ سطى جرغئ الرجائض 

المساطمئ، وغاتمض السمغض أي طسؤعلغئ تظحأ سظ ا�خقل بثلك.
14. شغ تالئ اجاثثام السمغض لطرصط المةاظغ(طضاإ المساسثة) شإن السمغض، باجاثثاطه لثلك الرصط، غفعض الئظك بأن غسةض جمغع اقتخاقت والاسطغمات 

(بما شغ ذلك، ولضظ بثون تخر، الاسطغمات �ضاشئ طسافغثغظ)، وغصئض السمغض تطك الاسةغقت الخعتغئ ضئغظئ سطى طا ورد شغعا.
15. إن أي تصخغر أو تأخغر طظ الئظك شغ طمارجئ أي تص أو خقتغئ أو اطاغاز بثاته لظ غحضض تظازقً سظ ذلك التص أو أي ججء طظه، ضما أن أي طمارجئ 

طظ الئظك في تص أو خقتغئ أو اطاغاز لظ غمظسه طظ تضرار عثه الممارجئ أو أي طمارجئ أخرى. وتسائر التصعق والاثابغر الصدائغئ المااتئ حرسا 
وظزاطا طسجزة لئسدعا الئسخ وق تسابظغ أي تصعق أو تثابغر صدائغئ أخرى غظص سطغعا الصاظعن أو الظزام.

16. غتافر الئظك بتصه شغ تسثغض عثه افتضام والحروط شغ أي وصئ وجعف غئطس السمغض بثلك. و غسائر اجامرار السمغض أو المساثثم شغ اجاسمال الثثطات 
المخرشغئ ا�لضاروظغئ صئعقً طظ السمغض باطك الاسثغقت. وإن أي تشغغر غةرغه السمغض شغ عثه افتضام والحروط غةإ أن غعاشص سطغه الئظك طسئصاً وضاابغاً.

17. تضعن عثه افتضام والحروط طضمطئ وخاضسئ لطحروط وافتضام أو اقتفاصات الاغ أبرطعا ووصسعا السمغض أو جعف غصعم بإبراطعا طع الئظك ،والاغ 
تثدع لعا أي طظ تسابات السمغض الاغ غصعم السمغض بالثخعل سطغعا بعاجطئ الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ.

18. إن عثه افتضام والحروط تثدع لصعاظغظ وأظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وتفسر بمعجئعا، وإن افذراف المعصسئ سطى عثه اقتفاصغئ تصئض 
الثدعع بحضض صاذع وظعائغ لطعقغئ الصدائغئ لطةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ شغ تال ظحعء أي ظجاع غاسطص بعثه اقتفاصغئ.

19. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ وخثطئ الرجائض الصخغرة جعال اقعطغ المخرشغ. شغمضظك اقجافادة طظ جعال اقعطغ 
المخرشغ والاغ تاغح لك اقحاراك واقجارداد والاتعغض بغظ الخظادغص. وأغداً تاغح لك إطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق 

اجابماري جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص افعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع.
20. صث تظحأ قتصاً صظعات تعزغع بثغطئ إضاشغئ طبض "افعطغ SMS" (أو أي صظاة بثغطئ أخرى) والاغ تعشر خثطات اقحاراك واقجارداد طا بالخظثوق 

والاتعغض بغظ الخظادغص سئر العاتش الةعال. وصئض اقحاراك شغ أي طظ صظعات الاعزغع الئثغطئ شإظه غظئشغ صراءة عثه افتضام والحروط جغثًا 
والمعاشصئ سطغعا والاغ جغاط الطةعء إلغعا شغ تالئ ظحعء أي ظجاع. ضثلك غةإ أن غثرك المسابمر أظه جغضعن طسؤعقً طسؤعلغئ تاطئ سظ ا�دراك 

والفعط الضاطض قلاجاطات وخخائص اجاثثام صظعات الاعزغع الئثغطئ �تمام سمطغاته اقجابمارغئ، ضما أن الئظك أو المثغر أو الخظثوق لظ غضعظعا 
طسؤعلغظ بحأن أي سمطغئ تط الصغام بعا بحضض خاذأ، أو سثم الامضظ طظ العخعل لطثثطئ بسئإ اظصطاع اقتخاقت.

21. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ أو/و خثطئ الرجائض الصخغرة. شغمضظك اقجافادة طظ خثطئ " اقعطغ أون قغظ " ( اقظارظئ 
) والاغ تاغح لك اقحاراك و اقجارداد و الاتعغض بغظ الخظادغص. واغدا تاغح لك اطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق اجابماري 

جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص اقعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع .
22. غاط تطئغص جمغع الحروط و اقتضام، أو/و اقتفاصغات و طقتصعا و طساظثاتعا المعصسئ بغظ الطرشغظ الاغ تثص أي طظاب أو/و خثطئ بظضغئ.

23. غصعم الئظك افعطغ السسعدي (الئظك) با�جراءات المساادة المائسئ شغ تتعغض افطعال المتطغئ ولظ غاتمض الئظك بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو 
ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ أو تأخغر أو أي أجئاب اخرى تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادته.

24. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ طتطغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 
صث أسغث بالفسض إلى الئظك.

25. غتص لطئظك ووشصًا لاصثغره الثاص رشخ أو إغصاف او إلشاء أي تعالئ، وق غضعن لطسمغض تص الرجعع سطى الئظك شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو 
طسؤعلغئ.

26. غصعم الئظك با�جراءات السادغئ المائسئ شغ تتعغض افطعال الثولغئ وطظ المفععم أن لطئظك طططص الترغئ شغ  اقجاساظئ بالظغابئ سظ السمغض "المتعل" 
بئظك خارجغ طراجض لاظفغث التعالئ، ولظ غاتمض الئظك أو طراجطه بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ او إغفال 

أو جعع أو تأخغر تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادتعما و لطئظك المراجض أن غساسغظ بعضقء له لاظفغث التعالئ، و لظ غاتمض الئظك بأي تال طظ 
افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ خطأ أو إعمال أو شسض أو إغفال أو جعع غخثر طظ المراجض أو  وضقئه أو طظ أي طظ الثغظ 

غصعطعن باظفغث التعالئ بالظغابئ سظ الئظك.
27. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ دولغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 

صث أسغث بالفسض إلى الئظك طظ صئض الئظك المراجض وغتص لطئظك تتخغض أي طخارغش غصررعا طظ السمغض. وشغ تالئ أن تضعن التعالئ صث أسغثت 
بسئإ أخطاء شغ المسطعطات الاغ وردت شغ عثا الططإ أو سثم اضامال المسطعطات، جغضعن طظ تص الئظك خخط الاضالغش الاغ غتثدعا الئظك، جغاط 
إسادة طئطس التعالئ بسث الاتعغض طظ السمطئ الاغ تمئ بعا التعالئ إلى سمطئ تساب السمغض سطى أجاس تطئغص جسر خرف الحراء الساري بالئظك غعم 

إسادة طئطس التعالئ وبسث خخط صغمئ الرجعم لطئظك والئظك المراجض.
28. غصر السمغض بسطمه بأن أظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ تمظع تتعغض أطعال دون طسرشئ السمغض المتعل بالمسافغث أو دون سقصئ ظزاطغئ تربطه 

بالمسافغث أو دون غرض طحروع.
29. إذا ذطإ الئظك أي طسطعطات تاسطص بالتعالئ الثولغئ الخادرة طظ السمغض، شسطى السمغض تعشغرعا خقل 5 أغام سمض بتث أصخى وشغ تالئ سثم تةاوب 
السمغض، شإن الئظك غغر طسآول سظ إرجاع أي طئالس إلى السمغض تط تةجعا طظ صئض جعات أخرى جعاء طتطغئ أو دولغئ، وق غتص لطسمغض ططالئئ الئظك 

بالاسعغخ أو الرجعع سطغه شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو طسآولغئ.
30. غضعن الئظك غغر طسآول سظ أي سمطغئ أو تتعغض خاذؤئ تط إدخال بغاظات خاذؤئ لطمسافغث طظ صئض المتعل. ضما غتص لطئظك إغصاف أو تسطغص أي 

سمطغئ تتعغض غرى الئظك أظعا غغر ظزاطغئ أو طحائه شغعا دون أي طسآولئ سطى الئظك و دون أي إخطار طظ ذرف الئظك.
•    غصر وغعاشص السمغض بأن ظزام جعغفئ الثولغ غطئص سطى الاتعغقت الثولغئ طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ والفروع أو أن غاط خخط المخارغش طظ 

تساب السمغض بسث تظفغث التعالئ وإغثاسعا شغ تساب المسافغث.
•    شغ تال ا�لشاء الثولغ لطتعاقت شإن الئظك غغر طسآول سظ أغئ رجعم أو جسر الخرف المطئص سطى التعالئ بسث خخط المئطس طظ تساب السمغض أو 

اجارجاسه فن الاسسغرة تتسإ وشص ظزام روغارز لطسمقت.
31. غصر السمغض بافعغده الئظك افعطغ السسعدي بأن غصعم باتعغض أو/و تخعغر أو/و بالمسح الدعئغ لةمغع وأي طساظثات ورصغئ وصع سطغعا السمغض أو 

وضغطه إلغ ططفات إلضاروظغئ شعرًا تاى وإن ضاظئ عظاك طساظثات صثغمئ جثًا دون أي تصغث او حروط و دون تص الرجسئ شغه.

32.جعف غعشر ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لطسمغض تظفغث التعاقت المتطغئ لتث طسغظ دون التاجئ الى إضاشئ أو تظحغط طسافغث باجاثثام الثغارات الاالغئ:
•    رصط ا�غئان

•    رصط الععغئ (الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث)
•    رصط الةعال

•     الئرغث اقلضاروظغ
غاططإ طظ السمغض  تشغغر التث الثاص بظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لقجافادة طظ خثطئ التعاقت الخادرة سطى أق غاةاوز المئطس المثخض طظ صئض 

السمغض السصش افسطى الثي غسمح به الئظك والمحار إلغه طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ.
لقجافادة طظ ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" غةإ سطى السمغض اقحاراك شغ الثثطئ طظ خقل ربط رصط ( الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط 
السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث ) أو رصط الةعال أو الئرغث اقلضاروظغ بالتساب الةاري لشرض اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ الئظعك افخرى

غصر السمغض بالمعاشصئ سطى اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ خقل جمغع الئظعك المحارضئ بالثثطئ بمةرد تفسغض الثثطئ طظ خقل اتثى الصظعات ا�لضاروظغئ
غفعض السمغض الئظك بصغث أغئ رجعم /طخروشات إدارغئ /طثشعسات تضعطغئ / غراطات / ضرائإ / طثالفات /أتساب / رجعم خثطات تضعطغئ / رجعم 

خثطات خاخئ جعاء ضاظئ طفروضئ تالغاً او جافرض طساصئًق طظ صئض الئظك المرضجي السسعدي او الئظك.
33. شغ تالئ تسبر تاطض الئطاصئ سظ أي تسثغث لطمئالس المساتصئ سطى الئطاصئ شغ طعاسغثعا المتثدة جعف غاط تتثغث جةض تاطض الئطاصئ اقئاماظغ 
لثى الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ (جمه) بمراتض الاسبر و الاغ غاط تثاولعا بغظ ضاشئ الئظعك الساططئ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ. و بمعجإ 

ذلك جغضعن طظ الخسإ لتاطض الئطاصئ التخعل سطى أي تمعغض أو تسعغقت ائاماظغئ طظ الئظعك افخرى الساططئ بالسسعدغئ.
34. ضما أظه لظ غاط تتثغث تالئ تاطض الئاصئ اقئاماظغئ شغ تطك الصائمئ إق بسث صغاطه بسثاد ضاشئ المئالس المساتصئ لطئظك، سطماً بأن تتثغث الئغاظات ق 

غسظغ بأي تال طظ افتعال رشع إجط تاطض الئطاصئ سظ تطك الصائمئ و إظما شصط تتثغث تالئ السثاد لثى الئظك و جمه.
35. التخعل و طظاصحئ طسطعطات السمغض (جمئ):

أصر أغداً بأتصغئ الئظك شغ التخع سطى أي طسطعطئ وا�شخاح سظ طسطعطاتغ المصثطئ وطظاصحاعا وطراجساعا طع الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ 
"SIMA" أو لثى أي جعئ أخرى غراعا الئظك طظاجئئ.

36. ا�صرار بتةئ المساظثات اقلضاروظغئ: 
غصر ضًق طظ الطرشغظ باخاغارعما و بمتخ إرادتعما بالمعاشصئ سطى أن تضعن جمغع تساطقتعما طع الئظك تتفر بسةقت أو ططفات الضاروظغئ أو أي طظ 

ذرق الاصظغئ لاخعغر المساظثات الماسارف سطغعا دولغغًظ لثى الئظك طبض "المغضرو شغطط" سطى جئغض المبال ق التخر  و غساث بعا ضتةئ و جظث إبئات 
شغ الاتضغط و شغ جمغع المتاضط والطةان و العغؤات و المآجسات التضعطغئ و الشغر تضعطغئ – سطغ جئغض المبال ق التخر- الساططئ شغ الممطضئ 

السربغئ السسعدغئ و خارجعا ، ضما أظه ق غتص لضض طظعما رشخ عثه السةقت أو المطفات اقلضاروظغئ ضعجغطئ إبئات. وشصاً لما ورد شغ ظزام الاساطقت 
اقلضاروظغئ السسعدي. و إن لط تضامض بسخ تطئغصات ظزام الاساطقت اقلضاروظغ السسعدي.

37. الرطج السري: لمجغث طظ التماغئ غاعجإ سطى السمغض اخاغار رطج جري طضعن طظ تروف و أرصام و أن ق تضعن جعطئ الاثمغظ. تةظإ اجاثثام ترف و 
ارصام طااالغئ و التفاظ سطى السرغئ الااطئ لطرطج السري و الثاص به وسطغه تصغث العخعل الى اقجعجة الاغ تصثم رطعز طخادصئ، تغث اظعا طثخخئ 

قجاثثاطه التخري. ضما غصر بأظه لظ غصعم بإخئار أي حثص آخر (بما شغ ذلك أتث أشراد سائطاه المصربغظ أو خثغص أو أس طسآول طخرشغ أو سام) 
بإجط المساثثم أو الرطج جري الثاخئ به.

38. خثطات افعطغ أون قغظ و افعطغ طعباغض طااتئ لطسمقء سطى طثار الساسئ، لضظ الئظك لظ غضعن طسآول سظ أي شحض لاعشغر الثثطئ إطا ججئغا أو 
بالضاطض، في جئإ خارج سظ جغطرته. وشغ تال ضان الئظك سطى طسرشئ طسئصئ بأي اظصطاع شغ الثثطئ، شإظه جغاط إبقغ السمغض طصثطا.  تغث ان 

الئظك جعف غصعم باسعغخ السمغض بأي طئطس او خثطئ تسإ تصثغر الئظك لثسارة السمغض شغ تال تسطض أو تثوث خطأ شغ الثثطئ.
39. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطئ ا�حسارات المرتئطئ بافعطغ طعباغض، و الاغ ترجض إحسار لطسمغض بالسمطغات المالغئ المظفثة سطى جمغع اظعاع تساباته و 

بطاصاه اقئاماظغئ و المئالس المساتصئ سطغه، و ضثلك بالسروض و التمقت الاسعغصغئ.
40. غمضظ لطسمغض ذطإ طظاةات بظضغئ إضاشغئ سظ ذرغص اجاثثام الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ بسث اقذقع و المعاشصئ سطى الحروط  و افتضام 

الثاخئ بالمظاب المراد ذطئه و بسث تأضغث الططإ سظ ذرغص اجاثثام أتث ذرق الاسمغث المسامثة طظ صئض الئظك طبض "شاح تساب إضاشغ" و "خثطات 
الئطاصات ا�ئاماظغئ" سطى جئغض المبال ق التخر.

41. غمضظ لطسمغض اجاثثام افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ �ضاشئ طسافغث بشرض الاتعغض المالغ سطى أن غاط تفسغض المسافغث سظ ذرغص اجاثثام 
صظاة أخرى سطى أن غضعن طظ ضمظعا اقتخال سطى العاتش المخرشغ(920001000) أو تطصغ اتخال تطصائغ طظ الئظك أو اجاثثام أجعجة الخراف 

الثاص بالئظك افعطغ أو أي صظاة أخرى تساعشغ الحروط الاغ غدسعا الئظك.
42. غاعجإ سطى السمغض تأضغث ععغاه سظث ضض سمطغئ دخعل سطى افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ و ذلك سظ ذرغص طسغار الثخعل البظائغ. وجغاعجإ 

سطى السمغض اجاثثام افدوات المسامثة طظ الئظك و الاغ تشطغ طاططئات افطان و الماططئات الرصابغئ المسامثة طظ صئض الئظك و ضثلك طآجسئ الظصث 
السربغ السسعدي طبض "افعطغ تعضظ" و "الاتصص الئغعطاري" سطى جئغض المبال ق التخر.

43. خاخغئ الثخعل سطى اقعطغ طعباغض باجاثثام الئخمئ؛ غاسعث السمغض بأن تضعن جمغع الئخمات المربعذئ سطى جعاز الةعال الثاص به تابسه له 
شصط، و غسمح لطسمغض بربط جعازغظ ضتث أصخى لطثخعل الى تسابه، و غسمح لطسمغض ربط طساثثم واتث شصط سطى ضض جعاز.

44. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطات أجعجة الثثطئ الثاتغئ الماعشرة لثى الفروع المتثدة طظ صئض الئظك لططإ ذئاسئ بطاصئ افعطغ المخرشغئ المفصعدة أو 
المةثدة أو إخثار بطاصئ جثغثة أو أي خثطات صث غاط اضاشاعا سظ ذرغص الئظك شغ المساصئض حرغطئ أن غاط دشع الرجعم الثاخئ بعا طسئصًا.

45. الحروط و افتضام لئرظاطب " خطئ الثشع الثضغ" لئطاصئ افعطغ اقئاماظغئ
•    غمضظ لطسمقء شصط اجاثثام التث اقئاماظغ التالغ الثاص بعط لقجافادة طظ افصساط. ولظ غسافغثوا طظ أي تث ائاماظغ إضاشغ شغ عثا الاسعغض.
•    إذا ضان السمغض غائع ذرغصئ الثشع بظسئئ %5، شغةإ سطغه تصثغط ذطإ الاصسغط صئض تارغت اجاتصاق سمطغئ الحراء المططعبئ. وإذا ضان غائع ذرغصئ 

دشع أخرى، شغةإ سطى السمغض تصثغط ذطإ الاصسغط صئض 4 أغام طظ تارغت الضحش. 
•    التّث افدظى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط عع 1000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء.

•    أّطا التّث افصخى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط شعع 100,000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء، أو 4 براطب تصسغط طحارغات تئطس صغماعا 
ا�جمالغئ 100,000 رغال جسعدي تساظث إلى التث اقئاماظغ الفردي. 

•    وغةإ تسثغث أصساط جمغع خطط الاصسغط بالضاطض صئض أن غساطغع السمغض تشغغر طظاةات المحارغات.
•    وضض تساب غساطغع اقجافادة طظ 4 خطط تصسغط ضتّث أصخى.

•    ق ُتساثثم أغئ خطئ تصسغط شغ ذرغصئ الستإ الظصثي.
•    شغ تالئ تط اخاغار ذرغصئ الثشع بظسئئ خخط %100، جغاط تشغغر خطئ الاصسغط الثاص بك إلى التّث افدظى طظ جثولئ الثشسات.

•    ق غتص لطسمغض إلشاء خطط الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات خقل شارة الاصسغط. 
•    اطا اذا واشص الئظك سطى ذطإ الاسعغئ المئضرة لثطط الاصسغط غةإ سطى السمغض دشع المئطس المائصغ إضاشئ إلى طسثل الظسئئ السظعي.   

•    وغتافر الئظك افعطغ بالتص شغ رشخ أي ذطإ غاسطص بثغار الاصسغط دون إبثاء افجئاب، وق غاتمض الئظك أغئ طسآولغئ سظ المطالئات الظاحؤئ 
سظ عثا الرشخ.

•    وشغ تالئ اساماد خطئ تصسغط طع الااجر، غاتمض الااجر وتثه طسآولغئ جمغع اقلاجاطات والثطط المرتئطئ باعرغث السطع/الثثطات أو المرتئطئ بأي 
سطض أو ضرر شغعا.

•    شغ تالئ ظحعء أي خقف طع الااجر غاسطص بحراء أو تعرغث أغئ جطع أو خثطات، شإظه: 
•    سطى تاطض الئطاصئ تسعغئ عثه الثقشات طئاحرة طع الااجر.

•    ق تآبر عثه الثقشات سطى طسآولغئ والاجاطات تاطض الئطاصئ شغ تسثغث الثشسات لطئظك افعطغ.
•    ق غاتمض الئظك افعطغ أغئ طسآولغئ لطاتصغص أو تّض عثه الثقشات.

•    غتافر الئظك افعطغ بالتّص شغ إلشاء أو تسطغص برظاطب خغار الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات دون تتمض اغه طسآولغئ سظ عثا ا�جراء. 
•    شغ تالئ تط إجراء ترصغئ لطئطاصئ اقئاماظغئ، غاط تتعغض جمغع المساطقت المحمعلئ ضمظ الئطاصئ اقئاماظغئ الصثغمئ إلى الئطاصئ اقئاماظغئ الةثغثة 

بما شغ ذلك خطئ الاصسغط.
46. غطاجم الئظك بتماغئ تصعق السمغض و طسطعطاته، سئر اتئاع المئادئ الاالغئ:

•    غترص الئظك افعطغ سطى الاساطض بظجاعئ وخثق شغ طثاطش تساطقته الئظضغئ طسك.
•    غطاـجم الئظك بالحفـاشغئ شغ ضاشئ تساطـقته، وذلك باعشغر ضاشئ المسطعطات ذات الخطئ بالمظاةات والثثطات المصثطئ بآلغئ تسعض وخعل السمغض إلغعا 

وشعمعا.
•    إحسار السمغض بالمثاذر والفرص المالغئ الاغ صث غاسرض لعا  جّراء الاساطض طع أيٍ طظ طظاةات وخثطات الئظك.

•    غترص الئظك سطى السمـض بطرغصئ طعظغئ لاتصغص المظفسئ الاغ غاططع إلغعا السمغض طع تماغئ  المخالح المالغئ الثاخئ به.
•    غصعم الئظك برخث وتماغئ افخعل المالغئ لطسمغض ضث أي سمطغات اتاغال طتامطئ.

•    غحّثد الئظك سطى تمـــــاغئ طسطعطات السمغض المالغئ والحثخـــــغئ طع ضمان سثم إشحــــــائعا في ذرف بالث.
•    غصعم الئظك باعشغر طا غطجم لاسعــغض سمطغئ تصثغط حضعى طظ خقل ا�لغات المااتئ والُمسامثة، وذلك ضمظ تثود العصئ المقئط والفّساله بتسإ 

جغاجات و إجراءات طآجسئ الظصث السربغ السسعدي .
47. غةإ سطى السمغض طراساة الظصاط الاالغئ سظث اجاثثام خثطئ افعطغ أون قغظ أو افعطغ طعباغض:

•    الئظك ق غصعم أبثا بإرجال رجائض الضاروظغئ تططإ ا�شخاح سظ طسطعطات جرغئ طبض أرصام التسابات أو افرصام السرغئ لئطاصات الخراف ا�لغ او 
ضطمات السر الثاخئ باسةغض الثخعل. 

•    الاأضث أن سظعان الماخفح غئثا بـ https  و الاتصص طظ وجعد رطج افطان الثي غحئه الصفض 
•    لظ غططإ أي طعظش شغ الئظك سظ الضحش سظ الرطج السري لطثخعل إلى خثطئ افعطغ أون قغظ او افعطغ طعباغض وشغ تال ذطإ أتثعط ذلك، 

شإظعط ق غمبطعن الئظك وق غةإ الضحش سظ طبض عثه المسطعطات تتئ أي ظرف و غةإ إبقغ الئظك سظ ذلك شعرا.
•    تةظإ الثخعل إلى افعطغ أون قغظ طظ طصاعغ ا�ظارظئ أو المضائات أو افطاضظ الساطئ.

•    سظعان طعصسظا ا�لضاروظغ الرجمغ سطى حئضئ ا�ظارظئ عع ”ww w.alahli.com“ وغةإ الترص دوطاً سطى اقتخال با�ظارظئ المخرشغ سظ ذرغص 
www.alahlionline.com ولغج طظ خقل روابط أخرى او سئر تطئغص افعطغ طعباغض المسامث.

48. سظثطا تضعن ضرغئئ الصغمئ المداشئ طفروضئ، شإن أى عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ طظ 
ضرغئئ الصغمئ المداشئ، والاى جعف تداف صغماعا وشصاً لمسثل الدرغئئ المطئص شغ تارغثه أو ضما تسثل الظسئئ طساصئاقً جعاء بالجغادة أو الظصخان، 

وغاط تتمغطعا سطى السمغض.
49. سطى الرغط طظ الفصرة 41 أسقه وفي جئإ ضان وجعاء ضان ذلك شغما غثص طساططئ طسغظئ أو بخعرة ساطئ شغما غثص تطئغص حروط وأتضام عثه 

ا�تفاصغئ، إذا صام الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ شى أي عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصًا لعثه 
ا�تفاصغئ، جعف غصعم الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضحش التساب الثاص بالسمغض إن وجث شى الحعر القتص طادمظاً صغمئ الدرغئئ المداشئ 

المتمطئ وطسثل السائث المطئص المتمطئ سطى السمغض.
50. شغ تالئ وجعد اخاقف بغظ الظص السربغ و الظص ا�ظةطغجي لعثه الحروط و اقتضام، غاط افخث بالظص السربغ.

51. أن جمغع طا ورد أسقه غسث بمبابئ الحروط و اقتضام الاغ وضسعا الئظك، و سظث المعاشصئ سطغعا طظ صئض السمغض بعاجطئ اقظارظئ، ق غتص له إجراء أي 
تسثغض أو تشغر أو تئثغض أو اجصاط أو تثف في ججء طظعا. و شغ تالئ اجراء أي تسثغض شإظعا تسائر قغغئ و باذطئ تطصائغا، و لظ تضعن ططجطئ أو صابطئ 

لطاظفغث تةاه الئظك. و شغ تال ارجال عثه الحروط و اقتضام شغ ورصئ طضاعبئ طظ صئض السمغض، شان اجاقطعا طظ صئض الئظك ق غسائر صئعل طظ ذرف 
الئظك لاطك الحروط واقتضام. و ق غاعجإ سطى الئظك ابقغ السمغض بسثم صئعله لعا.
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شروط وأحکام استخدام املصرفیة اإللکترونیة
ب(األهلي أون الین - األهلي موبایل)ب

إن ضطمئ  (أ) "بظك" تغبما وردت شغ عثه افتضام والحروط تسظغ الئظك افعطغ السسعدي،  (ب) وضطمئ "سمغض" تسظغ حثخا أو ضغاظا جرى شاح تساب 
باجمه لثى الئظك، (ج) وضطمئ " المساثثم" تسظغ حثخا طفعضا طظ صئض السمغض (وطعاشصا سطغه طظ صئض الئظك) بالثخعل إلغضاروظغًا إلى تسابات السمغض 

لثى الئظك، (د) و"السمطغات الئظضغئ ا�لضاروظغئ" تسظغ دخعل السمغض (أو المساثثم) سظ ذرغص التاجإ ا�لغ أو العاتش أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض، إلى 
طسطعطات تساب السمغض وإلى تسعغقت الثشع و التعاقت المالغئ وإلى أي طسطعطات ساطئ غاغتعا الئظك. (عـ) "السمض المخرشغ سئر ا�ظارظئ" غسظغ العخعل 

إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض السمغض أو المساثثم باجاثثام التاجإ ا�لغ ( بعاجطئ جعاز طعدم وطساططع وحئضئ إظارظئ (ISP))، (و) 
"ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ أى ضرغئئ صغمئ طداشئ أو ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ غاط شرضعا بمعجإ اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ 

شى الممضطئ السربغئ السسعدغئ شى العصئ التالى وأى ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ، (ز) "ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ 
الخادر بمعجإ المرجعم المطضغ رصط (م/113) وتارغت 1438/11/02 عـ وقئتاه الاظفغثغئ الخادرة سظ العغؤئ وضاشئ تسثغقتعما طظ وصئ فخر، وبخعرة 
ساطئ، اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ تفرض أو لعا سقصئ بفرض أو بإدارة ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شى الممطضئ 
السربغئ السسعدغئ، (ح) "طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ" �جائساد أى حك وبالرغط طظ تسرغش  "طصابض الاعرغث" شى تحرغسات ضرغئئ 
الصغمئ المداشئ وطا لط غظص خراتًئ شى عثه ا�تفاصغئ سطى خقف ذلك، أى عاطح ربح، أو أجسار، أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ 
طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ. ضما أن ضاشئ المئالس تسائر خالخئ طظ اغئ ضرائإ صث غاط شرضعا شى المساصئض )بما شى ذلك ضرغئئ الصغمئ المداشئ(. وشعر 

تطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ، غضعن لطئظك اقعطى الاةارى التص شى الاتخغض طظ السمغض ضرغئئ الصغمئ المداشئ الاى غضعن ططجطًا باتخغطعا الئظك 
افعطى الاةارى ذئصاً لاحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ، (ط) "العغؤئ" تسظغ العغؤئ الساطئ لطجضاة و الثخض.

جعف تضعن الثثطات ا�لضاروظغئ طاعشرة شغما غثاص بالثثطات الئظضغئ الاغ غتثدعا الئظك، طظ وصئ �خر، وشصا لاصثغره المططص. و شغما غثاص بثثطات 
اقجابمار ، شإن تصثغط الثثطات ا�لضاروظغئ المرتئطئ بعا لطسمغض ق تسائر سرضا طعجعا إلغه لقجابمار ،وق عغ دسعة إلغه لقحاراك شغ أي اجابمار أو 

اقجافادة طظ أي خثطات اجابمارغئ.
3. غفعض السمغض الئظك: 

أ)   بأن غظفث ضاشئ الاسطغمات الاغ ترده سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ السمغض أو المساثثم، و (ب) أن غرد أغدا سطى أي اجافسار سظ 
ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض أي سمغض أو طساثثم و (ج) أن غصغث سطى تساب السمغض أي سمطغات طالغئ تظفث بعاجطئ الثثطات 
الئظضغئ ا�لضاروظغئ وا�ظارظئ  و (د) أن غصغث سطى التساب طئاحرة وبثون الرجعع إلى خاتإ التساب أغئ طخارغش أو خثطات طخرشغئ أو رجعم 

طساتصئ لطئظك أو دشسعا الئظك ظغابئ سظه فغئ جعئ أخرى و(عـ) أن غعضض ذرف بالث باظفغث سمطغات بالظغابئ سظ السمغض.  وغصر السمغض بأن الئظك صث 
لفئ اظائاعه إلى أن أوجه الصخعر الفظغئ الراعظئ والصغعد الصائمئ سطى اجاثثام الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ (بما شغ ذلك ا�ظارظئ) وأن اجامرارغئ 

وسثم اظصطاع الثثطات ا�لضاروظغئ المخرشغئ غسامث سطى تعظغش الاضظعلعجغا والصغعد الصائمئ سطى اجاثثاطعا. و سطغه بمعجإ عثا شإن السمغض غسفغ 
الئظك طظ أغئ طسؤعلغئ شغ تالئ سثم تمضظ السمغض طظ اجاثثام الثثطات في جئإ ضان.

4.  جعف غثشع السمغض الرجعم ( طصابض اقحاراك، والخغاظئ واقجاثثام لمثاطش الثثطات ا�لضاروظغئ ) الاغ غتثدعا الئظك طظ وصئ �خر . وغتافر الئظك 
بتصه شغ تسثغض عثه الرجعم ،وجعف غئطس السمغض بثلك شغ تالئ إجراء أي تسثغقت. وبعثا غفعض السمغض الئظك بأن غصغث الرجعم المساتصئ سطى 

أي تساب لطسمغض لثى الئظك ،أو سطى تساب بسغظه غتثده السمغض ضاابئ، طظ وصئ �خر.
5.  غتافر الئظك بتصه شغ أن غرشخ، وفي جئإ ضان: (أ) أي ذطإ لاعشغر الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ غاصثم به أي سمغض أو طساثثم، أو(ب) أي 

تسطغمات أو اجافسارات ترد طظ أي سمغض أو أي طساثثم سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.
6.  غاسغظ سطى السمغض أن غئثل ضض ترص طمضظ لدمان أن افحثاص الثغظ غفعضعط، وغعاشص الئظك سطغعط، عط الثغظ غمضظعط العخعل إلى تسعغقت 

السمغض المخرشغئ ا�لضاروظغئ. وغضعن السمغض طسؤعقً سظ الاأضث طظ أن ضض طساثثم طفعض بالثخعل إلى تسعغقته المخرشغئ ا�لضاروظغئ لظ 
غفخح سظ ععغاه ضمساثثم أو سظ رصمه السري في حثص آخر أو لطئظك أو في شرع أو أي وضالئ لطئظك أو لمسؤعلغعط أو طعظفغعط. وغعاشص 

السمغض سطى أن الئظك أو أي طظ شروسه أو العضاقت الاابسئ له أو طسؤعلغه أو طعظفغه لظ غضعظعا طسؤعلغظ سظ أي ططالئئ أو خسارة أو طخارغش أو 
تأخغر أو ظفصات ظاتةئ سظ أي تسطغمات أو ذطإ أو اجافسار، تط بعاجطئ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ، غصعم به أي حثص غغر طفعض باجاسمال 
ععغئ المساثثم أو رصمه السري. وإذا أخئح رصط المساثثم السري أو ععغاه طسروشئ في حثص آخر جعاه؛ شسطى السمغض أو المساثثم إبقغ الئظك 

شعرًا وإرجال تسجغًج طضاعب شغ التال. وغزض السمغض طسؤعقً سظ:
(أ) ضاشئ الاسطغمات واقجافسارات الاغ غظفثعا الئظك وتاسطص بععغئ المساثثم أو برصمه السري المحائه بعما إلى تغظ اجاقم الئظك لقحسار المضاعب 

وإصراره بثلك. 
و(ب) غضعن السمغض وتثه المسؤعل سظ المتاشزئ سطى جرغئ ضاشئ المسطعطات الماسطصئ بتسابه/تساباته أو باسطغمات الثشع و التعاقت المالغئ وأي طسطعطات 

أخرى، غمضظ العخعل إلغعا وتتمغطعا أو تثجغظعا شغ أي تاجإ آلغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طحابه له. وغآضث السمغض أغدا أظه شغ تالئ اجاثثام 
تسعغق ا�ظارظئ لطعخعل إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ ؛شإظه غاتمض المسؤعلغئ الضاططئ بمفرده سظ أي ظاائب في اجاثثام غغر طخرح به أو جعء 
اجاثثام طظ صئض أي جعئ طعما ضاظئ لمبض عثه الاسعغقت لقظارظئ، والاغ غارتإ سطغعا طئاحرة أو غغر طئاحرة ،أي خسارة أو ضرر لطسمغض أو لطئظك.

7.  غعاشص السمغض سطى أن غصثم بغاظات المساثثطغظ والثثطات الاغ غمضظعط الثخعل إلغعا سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ سطى الظمعذج 
الظزاطغ الثي أسثه الئظك خخغخا لعثا الشرض المتثد. وجعف غظفث الئظك شصط تسطغمات الاسةغض أو الاسثغض أو ا�لشاء لطئغاظات والاسعغقت، الاغ 

غاط إتاتاعا في طساثثم، إذا طا تط اجاقطعا سطى الظمعذج الختغح المعصع طظ صئض السمغض.
8.  إن أي جعاز تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض غجود الئظك به السمغض غئصى، وشغ جمغع افتعال وافوصات، ططضًا 

لطئظك. وغصعم السمغض باسطغمه شعرًا بظاء سطى ذطإ الئظك وبالتالئ الاغ أجاطمه سطغعا.
9.  غصر السمغض وغعاشص سطى اظه ق غمطك ولظ غمطك أي تصعق ظحر أو أي تصعق ططضغئ شضرغئ أخرى شغ أي طظ براطب أو حاحات أو طساظثات طما صثطه 
الئظك شغ طةال الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ أو لاتسغظ الئراطب والحاحات أو المساظثات. ولظ غصعم السمغض أو غسمح لطمساثثطغظ أو افحثاص 
ا�خرغظ بالصغام: (أ) بظست أو تسثغض أي طظ تطك الئراطب أو الحاحات أو المساظثات. المصثطئ طظ صئض الئظك؛ أو(ب) باتمغض أو ظصض لئراطب الثثطات 

المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض أو إلى أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش 
ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض.

10. غمضظ لطسمغض أن غطشغ تسةغطه أو تسةغض أي طظ طساثثطغه شغ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ شغ أي وصئ وذلك بالاعاخض طع الئظك طظ خقل 
ا�لغات المااتئ والُمسامثة لقلشاء. وغمضظ لطئظك تسإ  تصثغره أن غطشغ تسةغض السمغض وأي طساثثم ، شغ أي وصئ وبثون إحسار، ولظ غآبر عثا 

ا�لشاء سطى طسؤعلغات السمغض شغما غثص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ الاغ تمئ تاى تارغت ا�لشاء. تغث جغاط تسطغض الثخعل سطى افعطغ أون 
قغظ و افعطغ طعباغض شغ تال تط طتاولئ الثخعل بإجاثثام رطج جري خاذىء لبقث طرات طااالغئ او سثم تسةغض دخعل ظاجح لمثة 90 غعم.

11. لظ غضعن الئظك طسؤعق سظ أي خسارة أو ضرر، أو تضالغش أو طخارغش طعما ضاظئ غاضئثعا السمغض ظاغةئ في إخقل بعثه الحروط وافتضام.

12. غضعن السمغض بمفرده طسؤعق سظ ضض تضالغش اقتخاقت ( بما شغ ذلك رجعم الثثطات الاطفعظغئ) و ا�ظارظئ وأي تضالغش أخرى ظاتةئ سظ اجاثثام 
السمغض لقظارظئ لطعخعل إلى الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.

13. غفعض السمغض الئظك بأن غرجض ا�حسارات والمراجقت الماسطصئ بثثطات ا�ظارظئ الئظضغئ بعاجطئ الئرغث ا�لضاروظغ اوالرجائض الظخغئ وذلك الى 
الئرغث ا�لضاروظغ و رصط الةعال الثاخغظ بالسمغض و المسامثغظ لثى الئظك، وجعف غاثث السمغض ضض اقتاغاذات القزطئ لطمتاشزئ سطى جرغئ الرجائض 

المساطمئ، وغاتمض السمغض أي طسؤعلغئ تظحأ سظ ا�خقل بثلك.
14. شغ تالئ اجاثثام السمغض لطرصط المةاظغ(طضاإ المساسثة) شإن السمغض، باجاثثاطه لثلك الرصط، غفعض الئظك بأن غسةض جمغع اقتخاقت والاسطغمات 

(بما شغ ذلك، ولضظ بثون تخر، الاسطغمات �ضاشئ طسافغثغظ)، وغصئض السمغض تطك الاسةغقت الخعتغئ ضئغظئ سطى طا ورد شغعا.
15. إن أي تصخغر أو تأخغر طظ الئظك شغ طمارجئ أي تص أو خقتغئ أو اطاغاز بثاته لظ غحضض تظازقً سظ ذلك التص أو أي ججء طظه، ضما أن أي طمارجئ 

طظ الئظك في تص أو خقتغئ أو اطاغاز لظ غمظسه طظ تضرار عثه الممارجئ أو أي طمارجئ أخرى. وتسائر التصعق والاثابغر الصدائغئ المااتئ حرسا 
وظزاطا طسجزة لئسدعا الئسخ وق تسابظغ أي تصعق أو تثابغر صدائغئ أخرى غظص سطغعا الصاظعن أو الظزام.

16. غتافر الئظك بتصه شغ تسثغض عثه افتضام والحروط شغ أي وصئ وجعف غئطس السمغض بثلك. و غسائر اجامرار السمغض أو المساثثم شغ اجاسمال الثثطات 
المخرشغئ ا�لضاروظغئ صئعقً طظ السمغض باطك الاسثغقت. وإن أي تشغغر غةرغه السمغض شغ عثه افتضام والحروط غةإ أن غعاشص سطغه الئظك طسئصاً وضاابغاً.

17. تضعن عثه افتضام والحروط طضمطئ وخاضسئ لطحروط وافتضام أو اقتفاصات الاغ أبرطعا ووصسعا السمغض أو جعف غصعم بإبراطعا طع الئظك ،والاغ 
تثدع لعا أي طظ تسابات السمغض الاغ غصعم السمغض بالثخعل سطغعا بعاجطئ الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ.

18. إن عثه افتضام والحروط تثدع لصعاظغظ وأظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وتفسر بمعجئعا، وإن افذراف المعصسئ سطى عثه اقتفاصغئ تصئض 
الثدعع بحضض صاذع وظعائغ لطعقغئ الصدائغئ لطةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ شغ تال ظحعء أي ظجاع غاسطص بعثه اقتفاصغئ.

19. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ وخثطئ الرجائض الصخغرة جعال اقعطغ المخرشغ. شغمضظك اقجافادة طظ جعال اقعطغ 
المخرشغ والاغ تاغح لك اقحاراك واقجارداد والاتعغض بغظ الخظادغص. وأغداً تاغح لك إطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق 

اجابماري جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص افعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع.
20. صث تظحأ قتصاً صظعات تعزغع بثغطئ إضاشغئ طبض "افعطغ SMS" (أو أي صظاة بثغطئ أخرى) والاغ تعشر خثطات اقحاراك واقجارداد طا بالخظثوق 

والاتعغض بغظ الخظادغص سئر العاتش الةعال. وصئض اقحاراك شغ أي طظ صظعات الاعزغع الئثغطئ شإظه غظئشغ صراءة عثه افتضام والحروط جغثًا 
والمعاشصئ سطغعا والاغ جغاط الطةعء إلغعا شغ تالئ ظحعء أي ظجاع. ضثلك غةإ أن غثرك المسابمر أظه جغضعن طسؤعقً طسؤعلغئ تاطئ سظ ا�دراك 

والفعط الضاطض قلاجاطات وخخائص اجاثثام صظعات الاعزغع الئثغطئ �تمام سمطغاته اقجابمارغئ، ضما أن الئظك أو المثغر أو الخظثوق لظ غضعظعا 
طسؤعلغظ بحأن أي سمطغئ تط الصغام بعا بحضض خاذأ، أو سثم الامضظ طظ العخعل لطثثطئ بسئإ اظصطاع اقتخاقت.

21. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ أو/و خثطئ الرجائض الصخغرة. شغمضظك اقجافادة طظ خثطئ " اقعطغ أون قغظ " ( اقظارظئ 
) والاغ تاغح لك اقحاراك و اقجارداد و الاتعغض بغظ الخظادغص. واغدا تاغح لك اطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق اجابماري 

جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص اقعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع .
22. غاط تطئغص جمغع الحروط و اقتضام، أو/و اقتفاصغات و طقتصعا و طساظثاتعا المعصسئ بغظ الطرشغظ الاغ تثص أي طظاب أو/و خثطئ بظضغئ.

23. غصعم الئظك افعطغ السسعدي (الئظك) با�جراءات المساادة المائسئ شغ تتعغض افطعال المتطغئ ولظ غاتمض الئظك بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو 
ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ أو تأخغر أو أي أجئاب اخرى تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادته.

24. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ طتطغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 
صث أسغث بالفسض إلى الئظك.

25. غتص لطئظك ووشصًا لاصثغره الثاص رشخ أو إغصاف او إلشاء أي تعالئ، وق غضعن لطسمغض تص الرجعع سطى الئظك شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو 
طسؤعلغئ.

26. غصعم الئظك با�جراءات السادغئ المائسئ شغ تتعغض افطعال الثولغئ وطظ المفععم أن لطئظك طططص الترغئ شغ  اقجاساظئ بالظغابئ سظ السمغض "المتعل" 
بئظك خارجغ طراجض لاظفغث التعالئ، ولظ غاتمض الئظك أو طراجطه بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ او إغفال 

أو جعع أو تأخغر تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادتعما و لطئظك المراجض أن غساسغظ بعضقء له لاظفغث التعالئ، و لظ غاتمض الئظك بأي تال طظ 
افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ خطأ أو إعمال أو شسض أو إغفال أو جعع غخثر طظ المراجض أو  وضقئه أو طظ أي طظ الثغظ 

غصعطعن باظفغث التعالئ بالظغابئ سظ الئظك.
27. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ دولغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 

صث أسغث بالفسض إلى الئظك طظ صئض الئظك المراجض وغتص لطئظك تتخغض أي طخارغش غصررعا طظ السمغض. وشغ تالئ أن تضعن التعالئ صث أسغثت 
بسئإ أخطاء شغ المسطعطات الاغ وردت شغ عثا الططإ أو سثم اضامال المسطعطات، جغضعن طظ تص الئظك خخط الاضالغش الاغ غتثدعا الئظك، جغاط 
إسادة طئطس التعالئ بسث الاتعغض طظ السمطئ الاغ تمئ بعا التعالئ إلى سمطئ تساب السمغض سطى أجاس تطئغص جسر خرف الحراء الساري بالئظك غعم 

إسادة طئطس التعالئ وبسث خخط صغمئ الرجعم لطئظك والئظك المراجض.
28. غصر السمغض بسطمه بأن أظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ تمظع تتعغض أطعال دون طسرشئ السمغض المتعل بالمسافغث أو دون سقصئ ظزاطغئ تربطه 

بالمسافغث أو دون غرض طحروع.
29. إذا ذطإ الئظك أي طسطعطات تاسطص بالتعالئ الثولغئ الخادرة طظ السمغض، شسطى السمغض تعشغرعا خقل 5 أغام سمض بتث أصخى وشغ تالئ سثم تةاوب 
السمغض، شإن الئظك غغر طسآول سظ إرجاع أي طئالس إلى السمغض تط تةجعا طظ صئض جعات أخرى جعاء طتطغئ أو دولغئ، وق غتص لطسمغض ططالئئ الئظك 

بالاسعغخ أو الرجعع سطغه شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو طسآولغئ.
30. غضعن الئظك غغر طسآول سظ أي سمطغئ أو تتعغض خاذؤئ تط إدخال بغاظات خاذؤئ لطمسافغث طظ صئض المتعل. ضما غتص لطئظك إغصاف أو تسطغص أي 

سمطغئ تتعغض غرى الئظك أظعا غغر ظزاطغئ أو طحائه شغعا دون أي طسآولئ سطى الئظك و دون أي إخطار طظ ذرف الئظك.
•    غصر وغعاشص السمغض بأن ظزام جعغفئ الثولغ غطئص سطى الاتعغقت الثولغئ طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ والفروع أو أن غاط خخط المخارغش طظ 

تساب السمغض بسث تظفغث التعالئ وإغثاسعا شغ تساب المسافغث.
•    شغ تال ا�لشاء الثولغ لطتعاقت شإن الئظك غغر طسآول سظ أغئ رجعم أو جسر الخرف المطئص سطى التعالئ بسث خخط المئطس طظ تساب السمغض أو 

اجارجاسه فن الاسسغرة تتسإ وشص ظزام روغارز لطسمقت.
31. غصر السمغض بافعغده الئظك افعطغ السسعدي بأن غصعم باتعغض أو/و تخعغر أو/و بالمسح الدعئغ لةمغع وأي طساظثات ورصغئ وصع سطغعا السمغض أو 

وضغطه إلغ ططفات إلضاروظغئ شعرًا تاى وإن ضاظئ عظاك طساظثات صثغمئ جثًا دون أي تصغث او حروط و دون تص الرجسئ شغه.

32.جعف غعشر ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لطسمغض تظفغث التعاقت المتطغئ لتث طسغظ دون التاجئ الى إضاشئ أو تظحغط طسافغث باجاثثام الثغارات الاالغئ:
•    رصط ا�غئان

•    رصط الععغئ (الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث)
•    رصط الةعال

•     الئرغث اقلضاروظغ
غاططإ طظ السمغض  تشغغر التث الثاص بظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لقجافادة طظ خثطئ التعاقت الخادرة سطى أق غاةاوز المئطس المثخض طظ صئض 

السمغض السصش افسطى الثي غسمح به الئظك والمحار إلغه طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ.
لقجافادة طظ ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" غةإ سطى السمغض اقحاراك شغ الثثطئ طظ خقل ربط رصط ( الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط 
السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث ) أو رصط الةعال أو الئرغث اقلضاروظغ بالتساب الةاري لشرض اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ الئظعك افخرى

غصر السمغض بالمعاشصئ سطى اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ خقل جمغع الئظعك المحارضئ بالثثطئ بمةرد تفسغض الثثطئ طظ خقل اتثى الصظعات ا�لضاروظغئ
غفعض السمغض الئظك بصغث أغئ رجعم /طخروشات إدارغئ /طثشعسات تضعطغئ / غراطات / ضرائإ / طثالفات /أتساب / رجعم خثطات تضعطغئ / رجعم 

خثطات خاخئ جعاء ضاظئ طفروضئ تالغاً او جافرض طساصئًق طظ صئض الئظك المرضجي السسعدي او الئظك.
33. شغ تالئ تسبر تاطض الئطاصئ سظ أي تسثغث لطمئالس المساتصئ سطى الئطاصئ شغ طعاسغثعا المتثدة جعف غاط تتثغث جةض تاطض الئطاصئ اقئاماظغ 
لثى الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ (جمه) بمراتض الاسبر و الاغ غاط تثاولعا بغظ ضاشئ الئظعك الساططئ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ. و بمعجإ 

ذلك جغضعن طظ الخسإ لتاطض الئطاصئ التخعل سطى أي تمعغض أو تسعغقت ائاماظغئ طظ الئظعك افخرى الساططئ بالسسعدغئ.
34. ضما أظه لظ غاط تتثغث تالئ تاطض الئاصئ اقئاماظغئ شغ تطك الصائمئ إق بسث صغاطه بسثاد ضاشئ المئالس المساتصئ لطئظك، سطماً بأن تتثغث الئغاظات ق 

غسظغ بأي تال طظ افتعال رشع إجط تاطض الئطاصئ سظ تطك الصائمئ و إظما شصط تتثغث تالئ السثاد لثى الئظك و جمه.
35. التخعل و طظاصحئ طسطعطات السمغض (جمئ):

أصر أغداً بأتصغئ الئظك شغ التخع سطى أي طسطعطئ وا�شخاح سظ طسطعطاتغ المصثطئ وطظاصحاعا وطراجساعا طع الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ 
"SIMA" أو لثى أي جعئ أخرى غراعا الئظك طظاجئئ.

36. ا�صرار بتةئ المساظثات اقلضاروظغئ: 
غصر ضًق طظ الطرشغظ باخاغارعما و بمتخ إرادتعما بالمعاشصئ سطى أن تضعن جمغع تساطقتعما طع الئظك تتفر بسةقت أو ططفات الضاروظغئ أو أي طظ 

ذرق الاصظغئ لاخعغر المساظثات الماسارف سطغعا دولغغًظ لثى الئظك طبض "المغضرو شغطط" سطى جئغض المبال ق التخر  و غساث بعا ضتةئ و جظث إبئات 
شغ الاتضغط و شغ جمغع المتاضط والطةان و العغؤات و المآجسات التضعطغئ و الشغر تضعطغئ – سطغ جئغض المبال ق التخر- الساططئ شغ الممطضئ 

السربغئ السسعدغئ و خارجعا ، ضما أظه ق غتص لضض طظعما رشخ عثه السةقت أو المطفات اقلضاروظغئ ضعجغطئ إبئات. وشصاً لما ورد شغ ظزام الاساطقت 
اقلضاروظغئ السسعدي. و إن لط تضامض بسخ تطئغصات ظزام الاساطقت اقلضاروظغ السسعدي.

37. الرطج السري: لمجغث طظ التماغئ غاعجإ سطى السمغض اخاغار رطج جري طضعن طظ تروف و أرصام و أن ق تضعن جعطئ الاثمغظ. تةظإ اجاثثام ترف و 
ارصام طااالغئ و التفاظ سطى السرغئ الااطئ لطرطج السري و الثاص به وسطغه تصغث العخعل الى اقجعجة الاغ تصثم رطعز طخادصئ، تغث اظعا طثخخئ 

قجاثثاطه التخري. ضما غصر بأظه لظ غصعم بإخئار أي حثص آخر (بما شغ ذلك أتث أشراد سائطاه المصربغظ أو خثغص أو أس طسآول طخرشغ أو سام) 
بإجط المساثثم أو الرطج جري الثاخئ به.

38. خثطات افعطغ أون قغظ و افعطغ طعباغض طااتئ لطسمقء سطى طثار الساسئ، لضظ الئظك لظ غضعن طسآول سظ أي شحض لاعشغر الثثطئ إطا ججئغا أو 
بالضاطض، في جئإ خارج سظ جغطرته. وشغ تال ضان الئظك سطى طسرشئ طسئصئ بأي اظصطاع شغ الثثطئ، شإظه جغاط إبقغ السمغض طصثطا.  تغث ان 

الئظك جعف غصعم باسعغخ السمغض بأي طئطس او خثطئ تسإ تصثغر الئظك لثسارة السمغض شغ تال تسطض أو تثوث خطأ شغ الثثطئ.
39. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطئ ا�حسارات المرتئطئ بافعطغ طعباغض، و الاغ ترجض إحسار لطسمغض بالسمطغات المالغئ المظفثة سطى جمغع اظعاع تساباته و 

بطاصاه اقئاماظغئ و المئالس المساتصئ سطغه، و ضثلك بالسروض و التمقت الاسعغصغئ.
40. غمضظ لطسمغض ذطإ طظاةات بظضغئ إضاشغئ سظ ذرغص اجاثثام الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ بسث اقذقع و المعاشصئ سطى الحروط  و افتضام 

الثاخئ بالمظاب المراد ذطئه و بسث تأضغث الططإ سظ ذرغص اجاثثام أتث ذرق الاسمغث المسامثة طظ صئض الئظك طبض "شاح تساب إضاشغ" و "خثطات 
الئطاصات ا�ئاماظغئ" سطى جئغض المبال ق التخر.

41. غمضظ لطسمغض اجاثثام افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ �ضاشئ طسافغث بشرض الاتعغض المالغ سطى أن غاط تفسغض المسافغث سظ ذرغص اجاثثام 
صظاة أخرى سطى أن غضعن طظ ضمظعا اقتخال سطى العاتش المخرشغ(920001000) أو تطصغ اتخال تطصائغ طظ الئظك أو اجاثثام أجعجة الخراف 

الثاص بالئظك افعطغ أو أي صظاة أخرى تساعشغ الحروط الاغ غدسعا الئظك.
42. غاعجإ سطى السمغض تأضغث ععغاه سظث ضض سمطغئ دخعل سطى افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ و ذلك سظ ذرغص طسغار الثخعل البظائغ. وجغاعجإ 

سطى السمغض اجاثثام افدوات المسامثة طظ الئظك و الاغ تشطغ طاططئات افطان و الماططئات الرصابغئ المسامثة طظ صئض الئظك و ضثلك طآجسئ الظصث 
السربغ السسعدي طبض "افعطغ تعضظ" و "الاتصص الئغعطاري" سطى جئغض المبال ق التخر.

43. خاخغئ الثخعل سطى اقعطغ طعباغض باجاثثام الئخمئ؛ غاسعث السمغض بأن تضعن جمغع الئخمات المربعذئ سطى جعاز الةعال الثاص به تابسه له 
شصط، و غسمح لطسمغض بربط جعازغظ ضتث أصخى لطثخعل الى تسابه، و غسمح لطسمغض ربط طساثثم واتث شصط سطى ضض جعاز.

44. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطات أجعجة الثثطئ الثاتغئ الماعشرة لثى الفروع المتثدة طظ صئض الئظك لططإ ذئاسئ بطاصئ افعطغ المخرشغئ المفصعدة أو 
المةثدة أو إخثار بطاصئ جثغثة أو أي خثطات صث غاط اضاشاعا سظ ذرغص الئظك شغ المساصئض حرغطئ أن غاط دشع الرجعم الثاخئ بعا طسئصًا.

45. الحروط و افتضام لئرظاطب " خطئ الثشع الثضغ" لئطاصئ افعطغ اقئاماظغئ
•    غمضظ لطسمقء شصط اجاثثام التث اقئاماظغ التالغ الثاص بعط لقجافادة طظ افصساط. ولظ غسافغثوا طظ أي تث ائاماظغ إضاشغ شغ عثا الاسعغض.
•    إذا ضان السمغض غائع ذرغصئ الثشع بظسئئ %5، شغةإ سطغه تصثغط ذطإ الاصسغط صئض تارغت اجاتصاق سمطغئ الحراء المططعبئ. وإذا ضان غائع ذرغصئ 

دشع أخرى، شغةإ سطى السمغض تصثغط ذطإ الاصسغط صئض 4 أغام طظ تارغت الضحش. 
•    التّث افدظى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط عع 1000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء.

•    أّطا التّث افصخى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط شعع 100,000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء، أو 4 براطب تصسغط طحارغات تئطس صغماعا 
ا�جمالغئ 100,000 رغال جسعدي تساظث إلى التث اقئاماظغ الفردي. 

•    وغةإ تسثغث أصساط جمغع خطط الاصسغط بالضاطض صئض أن غساطغع السمغض تشغغر طظاةات المحارغات.
•    وضض تساب غساطغع اقجافادة طظ 4 خطط تصسغط ضتّث أصخى.

•    ق ُتساثثم أغئ خطئ تصسغط شغ ذرغصئ الستإ الظصثي.
•    شغ تالئ تط اخاغار ذرغصئ الثشع بظسئئ خخط %100، جغاط تشغغر خطئ الاصسغط الثاص بك إلى التّث افدظى طظ جثولئ الثشسات.

•    ق غتص لطسمغض إلشاء خطط الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات خقل شارة الاصسغط. 
•    اطا اذا واشص الئظك سطى ذطإ الاسعغئ المئضرة لثطط الاصسغط غةإ سطى السمغض دشع المئطس المائصغ إضاشئ إلى طسثل الظسئئ السظعي.   

•    وغتافر الئظك افعطغ بالتص شغ رشخ أي ذطإ غاسطص بثغار الاصسغط دون إبثاء افجئاب، وق غاتمض الئظك أغئ طسآولغئ سظ المطالئات الظاحؤئ 
سظ عثا الرشخ.

•    وشغ تالئ اساماد خطئ تصسغط طع الااجر، غاتمض الااجر وتثه طسآولغئ جمغع اقلاجاطات والثطط المرتئطئ باعرغث السطع/الثثطات أو المرتئطئ بأي 
سطض أو ضرر شغعا.

•    شغ تالئ ظحعء أي خقف طع الااجر غاسطص بحراء أو تعرغث أغئ جطع أو خثطات، شإظه: 
•    سطى تاطض الئطاصئ تسعغئ عثه الثقشات طئاحرة طع الااجر.

•    ق تآبر عثه الثقشات سطى طسآولغئ والاجاطات تاطض الئطاصئ شغ تسثغث الثشسات لطئظك افعطغ.
•    ق غاتمض الئظك افعطغ أغئ طسآولغئ لطاتصغص أو تّض عثه الثقشات.

•    غتافر الئظك افعطغ بالتّص شغ إلشاء أو تسطغص برظاطب خغار الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات دون تتمض اغه طسآولغئ سظ عثا ا�جراء. 
•    شغ تالئ تط إجراء ترصغئ لطئطاصئ اقئاماظغئ، غاط تتعغض جمغع المساطقت المحمعلئ ضمظ الئطاصئ اقئاماظغئ الصثغمئ إلى الئطاصئ اقئاماظغئ الةثغثة 

بما شغ ذلك خطئ الاصسغط.
46. غطاجم الئظك بتماغئ تصعق السمغض و طسطعطاته، سئر اتئاع المئادئ الاالغئ:

•    غترص الئظك افعطغ سطى الاساطض بظجاعئ وخثق شغ طثاطش تساطقته الئظضغئ طسك.
•    غطاـجم الئظك بالحفـاشغئ شغ ضاشئ تساطـقته، وذلك باعشغر ضاشئ المسطعطات ذات الخطئ بالمظاةات والثثطات المصثطئ بآلغئ تسعض وخعل السمغض إلغعا 

وشعمعا.
•    إحسار السمغض بالمثاذر والفرص المالغئ الاغ صث غاسرض لعا  جّراء الاساطض طع أيٍ طظ طظاةات وخثطات الئظك.

•    غترص الئظك سطى السمـض بطرغصئ طعظغئ لاتصغص المظفسئ الاغ غاططع إلغعا السمغض طع تماغئ  المخالح المالغئ الثاخئ به.
•    غصعم الئظك برخث وتماغئ افخعل المالغئ لطسمغض ضث أي سمطغات اتاغال طتامطئ.

•    غحّثد الئظك سطى تمـــــاغئ طسطعطات السمغض المالغئ والحثخـــــغئ طع ضمان سثم إشحــــــائعا في ذرف بالث.
•    غصعم الئظك باعشغر طا غطجم لاسعــغض سمطغئ تصثغط حضعى طظ خقل ا�لغات المااتئ والُمسامثة، وذلك ضمظ تثود العصئ المقئط والفّساله بتسإ 

جغاجات و إجراءات طآجسئ الظصث السربغ السسعدي .
47. غةإ سطى السمغض طراساة الظصاط الاالغئ سظث اجاثثام خثطئ افعطغ أون قغظ أو افعطغ طعباغض:

•    الئظك ق غصعم أبثا بإرجال رجائض الضاروظغئ تططإ ا�شخاح سظ طسطعطات جرغئ طبض أرصام التسابات أو افرصام السرغئ لئطاصات الخراف ا�لغ او 
ضطمات السر الثاخئ باسةغض الثخعل. 

•    الاأضث أن سظعان الماخفح غئثا بـ https  و الاتصص طظ وجعد رطج افطان الثي غحئه الصفض 
•    لظ غططإ أي طعظش شغ الئظك سظ الضحش سظ الرطج السري لطثخعل إلى خثطئ افعطغ أون قغظ او افعطغ طعباغض وشغ تال ذطإ أتثعط ذلك، 

شإظعط ق غمبطعن الئظك وق غةإ الضحش سظ طبض عثه المسطعطات تتئ أي ظرف و غةإ إبقغ الئظك سظ ذلك شعرا.
•    تةظإ الثخعل إلى افعطغ أون قغظ طظ طصاعغ ا�ظارظئ أو المضائات أو افطاضظ الساطئ.

•    سظعان طعصسظا ا�لضاروظغ الرجمغ سطى حئضئ ا�ظارظئ عع ”ww w.alahli.com“ وغةإ الترص دوطاً سطى اقتخال با�ظارظئ المخرشغ سظ ذرغص 
www.alahlionline.com ولغج طظ خقل روابط أخرى او سئر تطئغص افعطغ طعباغض المسامث.

48. سظثطا تضعن ضرغئئ الصغمئ المداشئ طفروضئ، شإن أى عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ طظ 
ضرغئئ الصغمئ المداشئ، والاى جعف تداف صغماعا وشصاً لمسثل الدرغئئ المطئص شغ تارغثه أو ضما تسثل الظسئئ طساصئاقً جعاء بالجغادة أو الظصخان، 

وغاط تتمغطعا سطى السمغض.
49. سطى الرغط طظ الفصرة 41 أسقه وفي جئإ ضان وجعاء ضان ذلك شغما غثص طساططئ طسغظئ أو بخعرة ساطئ شغما غثص تطئغص حروط وأتضام عثه 

ا�تفاصغئ، إذا صام الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ شى أي عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصًا لعثه 
ا�تفاصغئ، جعف غصعم الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضحش التساب الثاص بالسمغض إن وجث شى الحعر القتص طادمظاً صغمئ الدرغئئ المداشئ 

المتمطئ وطسثل السائث المطئص المتمطئ سطى السمغض.
50. شغ تالئ وجعد اخاقف بغظ الظص السربغ و الظص ا�ظةطغجي لعثه الحروط و اقتضام، غاط افخث بالظص السربغ.

51. أن جمغع طا ورد أسقه غسث بمبابئ الحروط و اقتضام الاغ وضسعا الئظك، و سظث المعاشصئ سطغعا طظ صئض السمغض بعاجطئ اقظارظئ، ق غتص له إجراء أي 
تسثغض أو تشغر أو تئثغض أو اجصاط أو تثف في ججء طظعا. و شغ تالئ اجراء أي تسثغض شإظعا تسائر قغغئ و باذطئ تطصائغا، و لظ تضعن ططجطئ أو صابطئ 

لطاظفغث تةاه الئظك. و شغ تال ارجال عثه الحروط و اقتضام شغ ورصئ طضاعبئ طظ صئض السمغض، شان اجاقطعا طظ صئض الئظك ق غسائر صئعل طظ ذرف 
الئظك لاطك الحروط واقتضام. و ق غاعجإ سطى الئظك ابقغ السمغض بسثم صئعله لعا.
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شروط وأحکام استخدام املصرفیة اإللکترونیة
ب(األهلي أون الین - األهلي موبایل)ب

إن ضطمئ  (أ) "بظك" تغبما وردت شغ عثه افتضام والحروط تسظغ الئظك افعطغ السسعدي،  (ب) وضطمئ "سمغض" تسظغ حثخا أو ضغاظا جرى شاح تساب 
باجمه لثى الئظك، (ج) وضطمئ " المساثثم" تسظغ حثخا طفعضا طظ صئض السمغض (وطعاشصا سطغه طظ صئض الئظك) بالثخعل إلغضاروظغًا إلى تسابات السمغض 

لثى الئظك، (د) و"السمطغات الئظضغئ ا�لضاروظغئ" تسظغ دخعل السمغض (أو المساثثم) سظ ذرغص التاجإ ا�لغ أو العاتش أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض، إلى 
طسطعطات تساب السمغض وإلى تسعغقت الثشع و التعاقت المالغئ وإلى أي طسطعطات ساطئ غاغتعا الئظك. (عـ) "السمض المخرشغ سئر ا�ظارظئ" غسظغ العخعل 

إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض السمغض أو المساثثم باجاثثام التاجإ ا�لغ ( بعاجطئ جعاز طعدم وطساططع وحئضئ إظارظئ (ISP))، (و) 
"ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ أى ضرغئئ صغمئ طداشئ أو ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ غاط شرضعا بمعجإ اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ 

شى الممضطئ السربغئ السسعدغئ شى العصئ التالى وأى ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ، (ز) "ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ 
الخادر بمعجإ المرجعم المطضغ رصط (م/113) وتارغت 1438/11/02 عـ وقئتاه الاظفغثغئ الخادرة سظ العغؤئ وضاشئ تسثغقتعما طظ وصئ فخر، وبخعرة 
ساطئ، اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ تفرض أو لعا سقصئ بفرض أو بإدارة ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شى الممطضئ 
السربغئ السسعدغئ، (ح) "طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ" �جائساد أى حك وبالرغط طظ تسرغش  "طصابض الاعرغث" شى تحرغسات ضرغئئ 
الصغمئ المداشئ وطا لط غظص خراتًئ شى عثه ا�تفاصغئ سطى خقف ذلك، أى عاطح ربح، أو أجسار، أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ 
طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ. ضما أن ضاشئ المئالس تسائر خالخئ طظ اغئ ضرائإ صث غاط شرضعا شى المساصئض )بما شى ذلك ضرغئئ الصغمئ المداشئ(. وشعر 

تطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ، غضعن لطئظك اقعطى الاةارى التص شى الاتخغض طظ السمغض ضرغئئ الصغمئ المداشئ الاى غضعن ططجطًا باتخغطعا الئظك 
افعطى الاةارى ذئصاً لاحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ، (ط) "العغؤئ" تسظغ العغؤئ الساطئ لطجضاة و الثخض.

جعف تضعن الثثطات ا�لضاروظغئ طاعشرة شغما غثاص بالثثطات الئظضغئ الاغ غتثدعا الئظك، طظ وصئ �خر، وشصا لاصثغره المططص. و شغما غثاص بثثطات 
اقجابمار ، شإن تصثغط الثثطات ا�لضاروظغئ المرتئطئ بعا لطسمغض ق تسائر سرضا طعجعا إلغه لقجابمار ،وق عغ دسعة إلغه لقحاراك شغ أي اجابمار أو 

اقجافادة طظ أي خثطات اجابمارغئ.
3. غفعض السمغض الئظك: 

أ)   بأن غظفث ضاشئ الاسطغمات الاغ ترده سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ السمغض أو المساثثم، و (ب) أن غرد أغدا سطى أي اجافسار سظ 
ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض أي سمغض أو طساثثم و (ج) أن غصغث سطى تساب السمغض أي سمطغات طالغئ تظفث بعاجطئ الثثطات 
الئظضغئ ا�لضاروظغئ وا�ظارظئ  و (د) أن غصغث سطى التساب طئاحرة وبثون الرجعع إلى خاتإ التساب أغئ طخارغش أو خثطات طخرشغئ أو رجعم 

طساتصئ لطئظك أو دشسعا الئظك ظغابئ سظه فغئ جعئ أخرى و(عـ) أن غعضض ذرف بالث باظفغث سمطغات بالظغابئ سظ السمغض.  وغصر السمغض بأن الئظك صث 
لفئ اظائاعه إلى أن أوجه الصخعر الفظغئ الراعظئ والصغعد الصائمئ سطى اجاثثام الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ (بما شغ ذلك ا�ظارظئ) وأن اجامرارغئ 

وسثم اظصطاع الثثطات ا�لضاروظغئ المخرشغئ غسامث سطى تعظغش الاضظعلعجغا والصغعد الصائمئ سطى اجاثثاطعا. و سطغه بمعجإ عثا شإن السمغض غسفغ 
الئظك طظ أغئ طسؤعلغئ شغ تالئ سثم تمضظ السمغض طظ اجاثثام الثثطات في جئإ ضان.

4.  جعف غثشع السمغض الرجعم ( طصابض اقحاراك، والخغاظئ واقجاثثام لمثاطش الثثطات ا�لضاروظغئ ) الاغ غتثدعا الئظك طظ وصئ �خر . وغتافر الئظك 
بتصه شغ تسثغض عثه الرجعم ،وجعف غئطس السمغض بثلك شغ تالئ إجراء أي تسثغقت. وبعثا غفعض السمغض الئظك بأن غصغث الرجعم المساتصئ سطى 

أي تساب لطسمغض لثى الئظك ،أو سطى تساب بسغظه غتثده السمغض ضاابئ، طظ وصئ �خر.
5.  غتافر الئظك بتصه شغ أن غرشخ، وفي جئإ ضان: (أ) أي ذطإ لاعشغر الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ غاصثم به أي سمغض أو طساثثم، أو(ب) أي 

تسطغمات أو اجافسارات ترد طظ أي سمغض أو أي طساثثم سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.
6.  غاسغظ سطى السمغض أن غئثل ضض ترص طمضظ لدمان أن افحثاص الثغظ غفعضعط، وغعاشص الئظك سطغعط، عط الثغظ غمضظعط العخعل إلى تسعغقت 

السمغض المخرشغئ ا�لضاروظغئ. وغضعن السمغض طسؤعقً سظ الاأضث طظ أن ضض طساثثم طفعض بالثخعل إلى تسعغقته المخرشغئ ا�لضاروظغئ لظ 
غفخح سظ ععغاه ضمساثثم أو سظ رصمه السري في حثص آخر أو لطئظك أو في شرع أو أي وضالئ لطئظك أو لمسؤعلغعط أو طعظفغعط. وغعاشص 

السمغض سطى أن الئظك أو أي طظ شروسه أو العضاقت الاابسئ له أو طسؤعلغه أو طعظفغه لظ غضعظعا طسؤعلغظ سظ أي ططالئئ أو خسارة أو طخارغش أو 
تأخغر أو ظفصات ظاتةئ سظ أي تسطغمات أو ذطإ أو اجافسار، تط بعاجطئ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ، غصعم به أي حثص غغر طفعض باجاسمال 
ععغئ المساثثم أو رصمه السري. وإذا أخئح رصط المساثثم السري أو ععغاه طسروشئ في حثص آخر جعاه؛ شسطى السمغض أو المساثثم إبقغ الئظك 

شعرًا وإرجال تسجغًج طضاعب شغ التال. وغزض السمغض طسؤعقً سظ:
(أ) ضاشئ الاسطغمات واقجافسارات الاغ غظفثعا الئظك وتاسطص بععغئ المساثثم أو برصمه السري المحائه بعما إلى تغظ اجاقم الئظك لقحسار المضاعب 

وإصراره بثلك. 
و(ب) غضعن السمغض وتثه المسؤعل سظ المتاشزئ سطى جرغئ ضاشئ المسطعطات الماسطصئ بتسابه/تساباته أو باسطغمات الثشع و التعاقت المالغئ وأي طسطعطات 

أخرى، غمضظ العخعل إلغعا وتتمغطعا أو تثجغظعا شغ أي تاجإ آلغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طحابه له. وغآضث السمغض أغدا أظه شغ تالئ اجاثثام 
تسعغق ا�ظارظئ لطعخعل إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ ؛شإظه غاتمض المسؤعلغئ الضاططئ بمفرده سظ أي ظاائب في اجاثثام غغر طخرح به أو جعء 
اجاثثام طظ صئض أي جعئ طعما ضاظئ لمبض عثه الاسعغقت لقظارظئ، والاغ غارتإ سطغعا طئاحرة أو غغر طئاحرة ،أي خسارة أو ضرر لطسمغض أو لطئظك.

7.  غعاشص السمغض سطى أن غصثم بغاظات المساثثطغظ والثثطات الاغ غمضظعط الثخعل إلغعا سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ سطى الظمعذج 
الظزاطغ الثي أسثه الئظك خخغخا لعثا الشرض المتثد. وجعف غظفث الئظك شصط تسطغمات الاسةغض أو الاسثغض أو ا�لشاء لطئغاظات والاسعغقت، الاغ 

غاط إتاتاعا في طساثثم، إذا طا تط اجاقطعا سطى الظمعذج الختغح المعصع طظ صئض السمغض.
8.  إن أي جعاز تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض غجود الئظك به السمغض غئصى، وشغ جمغع افتعال وافوصات، ططضًا 

لطئظك. وغصعم السمغض باسطغمه شعرًا بظاء سطى ذطإ الئظك وبالتالئ الاغ أجاطمه سطغعا.
9.  غصر السمغض وغعاشص سطى اظه ق غمطك ولظ غمطك أي تصعق ظحر أو أي تصعق ططضغئ شضرغئ أخرى شغ أي طظ براطب أو حاحات أو طساظثات طما صثطه 
الئظك شغ طةال الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ أو لاتسغظ الئراطب والحاحات أو المساظثات. ولظ غصعم السمغض أو غسمح لطمساثثطغظ أو افحثاص 
ا�خرغظ بالصغام: (أ) بظست أو تسثغض أي طظ تطك الئراطب أو الحاحات أو المساظثات. المصثطئ طظ صئض الئظك؛ أو(ب) باتمغض أو ظصض لئراطب الثثطات 

المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض أو إلى أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش 
ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض.

10. غمضظ لطسمغض أن غطشغ تسةغطه أو تسةغض أي طظ طساثثطغه شغ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ شغ أي وصئ وذلك بالاعاخض طع الئظك طظ خقل 
ا�لغات المااتئ والُمسامثة لقلشاء. وغمضظ لطئظك تسإ  تصثغره أن غطشغ تسةغض السمغض وأي طساثثم ، شغ أي وصئ وبثون إحسار، ولظ غآبر عثا 

ا�لشاء سطى طسؤعلغات السمغض شغما غثص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ الاغ تمئ تاى تارغت ا�لشاء. تغث جغاط تسطغض الثخعل سطى افعطغ أون 
قغظ و افعطغ طعباغض شغ تال تط طتاولئ الثخعل بإجاثثام رطج جري خاذىء لبقث طرات طااالغئ او سثم تسةغض دخعل ظاجح لمثة 90 غعم.

11. لظ غضعن الئظك طسؤعق سظ أي خسارة أو ضرر، أو تضالغش أو طخارغش طعما ضاظئ غاضئثعا السمغض ظاغةئ في إخقل بعثه الحروط وافتضام.

12. غضعن السمغض بمفرده طسؤعق سظ ضض تضالغش اقتخاقت ( بما شغ ذلك رجعم الثثطات الاطفعظغئ) و ا�ظارظئ وأي تضالغش أخرى ظاتةئ سظ اجاثثام 
السمغض لقظارظئ لطعخعل إلى الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.

13. غفعض السمغض الئظك بأن غرجض ا�حسارات والمراجقت الماسطصئ بثثطات ا�ظارظئ الئظضغئ بعاجطئ الئرغث ا�لضاروظغ اوالرجائض الظخغئ وذلك الى 
الئرغث ا�لضاروظغ و رصط الةعال الثاخغظ بالسمغض و المسامثغظ لثى الئظك، وجعف غاثث السمغض ضض اقتاغاذات القزطئ لطمتاشزئ سطى جرغئ الرجائض 

المساطمئ، وغاتمض السمغض أي طسؤعلغئ تظحأ سظ ا�خقل بثلك.
14. شغ تالئ اجاثثام السمغض لطرصط المةاظغ(طضاإ المساسثة) شإن السمغض، باجاثثاطه لثلك الرصط، غفعض الئظك بأن غسةض جمغع اقتخاقت والاسطغمات 

(بما شغ ذلك، ولضظ بثون تخر، الاسطغمات �ضاشئ طسافغثغظ)، وغصئض السمغض تطك الاسةغقت الخعتغئ ضئغظئ سطى طا ورد شغعا.
15. إن أي تصخغر أو تأخغر طظ الئظك شغ طمارجئ أي تص أو خقتغئ أو اطاغاز بثاته لظ غحضض تظازقً سظ ذلك التص أو أي ججء طظه، ضما أن أي طمارجئ 

طظ الئظك في تص أو خقتغئ أو اطاغاز لظ غمظسه طظ تضرار عثه الممارجئ أو أي طمارجئ أخرى. وتسائر التصعق والاثابغر الصدائغئ المااتئ حرسا 
وظزاطا طسجزة لئسدعا الئسخ وق تسابظغ أي تصعق أو تثابغر صدائغئ أخرى غظص سطغعا الصاظعن أو الظزام.

16. غتافر الئظك بتصه شغ تسثغض عثه افتضام والحروط شغ أي وصئ وجعف غئطس السمغض بثلك. و غسائر اجامرار السمغض أو المساثثم شغ اجاسمال الثثطات 
المخرشغئ ا�لضاروظغئ صئعقً طظ السمغض باطك الاسثغقت. وإن أي تشغغر غةرغه السمغض شغ عثه افتضام والحروط غةإ أن غعاشص سطغه الئظك طسئصاً وضاابغاً.

17. تضعن عثه افتضام والحروط طضمطئ وخاضسئ لطحروط وافتضام أو اقتفاصات الاغ أبرطعا ووصسعا السمغض أو جعف غصعم بإبراطعا طع الئظك ،والاغ 
تثدع لعا أي طظ تسابات السمغض الاغ غصعم السمغض بالثخعل سطغعا بعاجطئ الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ.

18. إن عثه افتضام والحروط تثدع لصعاظغظ وأظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وتفسر بمعجئعا، وإن افذراف المعصسئ سطى عثه اقتفاصغئ تصئض 
الثدعع بحضض صاذع وظعائغ لطعقغئ الصدائغئ لطةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ شغ تال ظحعء أي ظجاع غاسطص بعثه اقتفاصغئ.

19. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ وخثطئ الرجائض الصخغرة جعال اقعطغ المخرشغ. شغمضظك اقجافادة طظ جعال اقعطغ 
المخرشغ والاغ تاغح لك اقحاراك واقجارداد والاتعغض بغظ الخظادغص. وأغداً تاغح لك إطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق 

اجابماري جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص افعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع.
20. صث تظحأ قتصاً صظعات تعزغع بثغطئ إضاشغئ طبض "افعطغ SMS" (أو أي صظاة بثغطئ أخرى) والاغ تعشر خثطات اقحاراك واقجارداد طا بالخظثوق 

والاتعغض بغظ الخظادغص سئر العاتش الةعال. وصئض اقحاراك شغ أي طظ صظعات الاعزغع الئثغطئ شإظه غظئشغ صراءة عثه افتضام والحروط جغثًا 
والمعاشصئ سطغعا والاغ جغاط الطةعء إلغعا شغ تالئ ظحعء أي ظجاع. ضثلك غةإ أن غثرك المسابمر أظه جغضعن طسؤعقً طسؤعلغئ تاطئ سظ ا�دراك 

والفعط الضاطض قلاجاطات وخخائص اجاثثام صظعات الاعزغع الئثغطئ �تمام سمطغاته اقجابمارغئ، ضما أن الئظك أو المثغر أو الخظثوق لظ غضعظعا 
طسؤعلغظ بحأن أي سمطغئ تط الصغام بعا بحضض خاذأ، أو سثم الامضظ طظ العخعل لطثثطئ بسئإ اظصطاع اقتخاقت.

21. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ أو/و خثطئ الرجائض الصخغرة. شغمضظك اقجافادة طظ خثطئ " اقعطغ أون قغظ " ( اقظارظئ 
) والاغ تاغح لك اقحاراك و اقجارداد و الاتعغض بغظ الخظادغص. واغدا تاغح لك اطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق اجابماري 

جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص اقعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع .
22. غاط تطئغص جمغع الحروط و اقتضام، أو/و اقتفاصغات و طقتصعا و طساظثاتعا المعصسئ بغظ الطرشغظ الاغ تثص أي طظاب أو/و خثطئ بظضغئ.

23. غصعم الئظك افعطغ السسعدي (الئظك) با�جراءات المساادة المائسئ شغ تتعغض افطعال المتطغئ ولظ غاتمض الئظك بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو 
ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ أو تأخغر أو أي أجئاب اخرى تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادته.

24. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ طتطغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 
صث أسغث بالفسض إلى الئظك.

25. غتص لطئظك ووشصاً لاصثغره الثاص رشخ أو إغصاف او إلشاء أي تعالئ، وق غضعن لطسمغض تص الرجعع سطى الئظك شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو 
طسؤعلغئ.

26. غصعم الئظك با�جراءات السادغئ المائسئ شغ تتعغض افطعال الثولغئ وطظ المفععم أن لطئظك طططص الترغئ شغ  اقجاساظئ بالظغابئ سظ السمغض "المتعل" 
بئظك خارجغ طراجض لاظفغث التعالئ، ولظ غاتمض الئظك أو طراجطه بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ او إغفال 

أو جعع أو تأخغر تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادتعما و لطئظك المراجض أن غساسغظ بعضقء له لاظفغث التعالئ، و لظ غاتمض الئظك بأي تال طظ 
افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ خطأ أو إعمال أو شسض أو إغفال أو جعع غخثر طظ المراجض أو  وضقئه أو طظ أي طظ الثغظ 

غصعطعن باظفغث التعالئ بالظغابئ سظ الئظك.
27. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ دولغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 

صث أسغث بالفسض إلى الئظك طظ صئض الئظك المراجض وغتص لطئظك تتخغض أي طخارغش غصررعا طظ السمغض. وشغ تالئ أن تضعن التعالئ صث أسغثت 
بسئإ أخطاء شغ المسطعطات الاغ وردت شغ عثا الططإ أو سثم اضامال المسطعطات، جغضعن طظ تص الئظك خخط الاضالغش الاغ غتثدعا الئظك، جغاط 
إسادة طئطس التعالئ بسث الاتعغض طظ السمطئ الاغ تمئ بعا التعالئ إلى سمطئ تساب السمغض سطى أجاس تطئغص جسر خرف الحراء الساري بالئظك غعم 

إسادة طئطس التعالئ وبسث خخط صغمئ الرجعم لطئظك والئظك المراجض.
28. غصر السمغض بسطمه بأن أظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ تمظع تتعغض أطعال دون طسرشئ السمغض المتعل بالمسافغث أو دون سقصئ ظزاطغئ تربطه 

بالمسافغث أو دون غرض طحروع.
29. إذا ذطإ الئظك أي طسطعطات تاسطص بالتعالئ الثولغئ الخادرة طظ السمغض، شسطى السمغض تعشغرعا خقل 5 أغام سمض بتث أصخى وشغ تالئ سثم تةاوب 
السمغض، شإن الئظك غغر طسآول سظ إرجاع أي طئالس إلى السمغض تط تةجعا طظ صئض جعات أخرى جعاء طتطغئ أو دولغئ، وق غتص لطسمغض ططالئئ الئظك 

بالاسعغخ أو الرجعع سطغه شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو طسآولغئ.
30. غضعن الئظك غغر طسآول سظ أي سمطغئ أو تتعغض خاذؤئ تط إدخال بغاظات خاذؤئ لطمسافغث طظ صئض المتعل. ضما غتص لطئظك إغصاف أو تسطغص أي 

سمطغئ تتعغض غرى الئظك أظعا غغر ظزاطغئ أو طحائه شغعا دون أي طسآولئ سطى الئظك و دون أي إخطار طظ ذرف الئظك.
•    غصر وغعاشص السمغض بأن ظزام جعغفئ الثولغ غطئص سطى الاتعغقت الثولغئ طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ والفروع أو أن غاط خخط المخارغش طظ 

تساب السمغض بسث تظفغث التعالئ وإغثاسعا شغ تساب المسافغث.
•    شغ تال ا�لشاء الثولغ لطتعاقت شإن الئظك غغر طسآول سظ أغئ رجعم أو جسر الخرف المطئص سطى التعالئ بسث خخط المئطس طظ تساب السمغض أو 

اجارجاسه فن الاسسغرة تتسإ وشص ظزام روغارز لطسمقت.
31. غصر السمغض بافعغده الئظك افعطغ السسعدي بأن غصعم باتعغض أو/و تخعغر أو/و بالمسح الدعئغ لةمغع وأي طساظثات ورصغئ وصع سطغعا السمغض أو 

وضغطه إلغ ططفات إلضاروظغئ شعرًا تاى وإن ضاظئ عظاك طساظثات صثغمئ جثًا دون أي تصغث او حروط و دون تص الرجسئ شغه.

32.جعف غعشر ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لطسمغض تظفغث التعاقت المتطغئ لتث طسغظ دون التاجئ الى إضاشئ أو تظحغط طسافغث باجاثثام الثغارات الاالغئ:
•    رصط ا�غئان

•    رصط الععغئ (الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث)
•    رصط الةعال

•     الئرغث اقلضاروظغ
غاططإ طظ السمغض  تشغغر التث الثاص بظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لقجافادة طظ خثطئ التعاقت الخادرة سطى أق غاةاوز المئطس المثخض طظ صئض 

السمغض السصش افسطى الثي غسمح به الئظك والمحار إلغه طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ.
لقجافادة طظ ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" غةإ سطى السمغض اقحاراك شغ الثثطئ طظ خقل ربط رصط ( الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط 
السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث ) أو رصط الةعال أو الئرغث اقلضاروظغ بالتساب الةاري لشرض اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ الئظعك افخرى

غصر السمغض بالمعاشصئ سطى اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ خقل جمغع الئظعك المحارضئ بالثثطئ بمةرد تفسغض الثثطئ طظ خقل اتثى الصظعات ا�لضاروظغئ
غفعض السمغض الئظك بصغث أغئ رجعم /طخروشات إدارغئ /طثشعسات تضعطغئ / غراطات / ضرائإ / طثالفات /أتساب / رجعم خثطات تضعطغئ / رجعم 

خثطات خاخئ جعاء ضاظئ طفروضئ تالغاً او جافرض طساصئًق طظ صئض الئظك المرضجي السسعدي او الئظك.
33. شغ تالئ تسبر تاطض الئطاصئ سظ أي تسثغث لطمئالس المساتصئ سطى الئطاصئ شغ طعاسغثعا المتثدة جعف غاط تتثغث جةض تاطض الئطاصئ اقئاماظغ 
لثى الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ (جمه) بمراتض الاسبر و الاغ غاط تثاولعا بغظ ضاشئ الئظعك الساططئ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ. و بمعجإ 

ذلك جغضعن طظ الخسإ لتاطض الئطاصئ التخعل سطى أي تمعغض أو تسعغقت ائاماظغئ طظ الئظعك افخرى الساططئ بالسسعدغئ.
34. ضما أظه لظ غاط تتثغث تالئ تاطض الئاصئ اقئاماظغئ شغ تطك الصائمئ إق بسث صغاطه بسثاد ضاشئ المئالس المساتصئ لطئظك، سطماً بأن تتثغث الئغاظات ق 

غسظغ بأي تال طظ افتعال رشع إجط تاطض الئطاصئ سظ تطك الصائمئ و إظما شصط تتثغث تالئ السثاد لثى الئظك و جمه.
35. التخعل و طظاصحئ طسطعطات السمغض (جمئ):

أصر أغداً بأتصغئ الئظك شغ التخع سطى أي طسطعطئ وا�شخاح سظ طسطعطاتغ المصثطئ وطظاصحاعا وطراجساعا طع الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ 
"SIMA" أو لثى أي جعئ أخرى غراعا الئظك طظاجئئ.

36. ا�صرار بتةئ المساظثات اقلضاروظغئ: 
غصر ضًق طظ الطرشغظ باخاغارعما و بمتخ إرادتعما بالمعاشصئ سطى أن تضعن جمغع تساطقتعما طع الئظك تتفر بسةقت أو ططفات الضاروظغئ أو أي طظ 

ذرق الاصظغئ لاخعغر المساظثات الماسارف سطغعا دولغغًظ لثى الئظك طبض "المغضرو شغطط" سطى جئغض المبال ق التخر  و غساث بعا ضتةئ و جظث إبئات 
شغ الاتضغط و شغ جمغع المتاضط والطةان و العغؤات و المآجسات التضعطغئ و الشغر تضعطغئ – سطغ جئغض المبال ق التخر- الساططئ شغ الممطضئ 

السربغئ السسعدغئ و خارجعا ، ضما أظه ق غتص لضض طظعما رشخ عثه السةقت أو المطفات اقلضاروظغئ ضعجغطئ إبئات. وشصاً لما ورد شغ ظزام الاساطقت 
اقلضاروظغئ السسعدي. و إن لط تضامض بسخ تطئغصات ظزام الاساطقت اقلضاروظغ السسعدي.

37. الرطج السري: لمجغث طظ التماغئ غاعجإ سطى السمغض اخاغار رطج جري طضعن طظ تروف و أرصام و أن ق تضعن جعطئ الاثمغظ. تةظإ اجاثثام ترف و 
ارصام طااالغئ و التفاظ سطى السرغئ الااطئ لطرطج السري و الثاص به وسطغه تصغث العخعل الى اقجعجة الاغ تصثم رطعز طخادصئ، تغث اظعا طثخخئ 

قجاثثاطه التخري. ضما غصر بأظه لظ غصعم بإخئار أي حثص آخر (بما شغ ذلك أتث أشراد سائطاه المصربغظ أو خثغص أو أس طسآول طخرشغ أو سام) 
بإجط المساثثم أو الرطج جري الثاخئ به.

38. خثطات افعطغ أون قغظ و افعطغ طعباغض طااتئ لطسمقء سطى طثار الساسئ، لضظ الئظك لظ غضعن طسآول سظ أي شحض لاعشغر الثثطئ إطا ججئغا أو 
بالضاطض، في جئإ خارج سظ جغطرته. وشغ تال ضان الئظك سطى طسرشئ طسئصئ بأي اظصطاع شغ الثثطئ، شإظه جغاط إبقغ السمغض طصثطا.  تغث ان 

الئظك جعف غصعم باسعغخ السمغض بأي طئطس او خثطئ تسإ تصثغر الئظك لثسارة السمغض شغ تال تسطض أو تثوث خطأ شغ الثثطئ.
39. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطئ ا�حسارات المرتئطئ بافعطغ طعباغض، و الاغ ترجض إحسار لطسمغض بالسمطغات المالغئ المظفثة سطى جمغع اظعاع تساباته و 

بطاصاه اقئاماظغئ و المئالس المساتصئ سطغه، و ضثلك بالسروض و التمقت الاسعغصغئ.
40. غمضظ لطسمغض ذطإ طظاةات بظضغئ إضاشغئ سظ ذرغص اجاثثام الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ بسث اقذقع و المعاشصئ سطى الحروط  و افتضام 

الثاخئ بالمظاب المراد ذطئه و بسث تأضغث الططإ سظ ذرغص اجاثثام أتث ذرق الاسمغث المسامثة طظ صئض الئظك طبض "شاح تساب إضاشغ" و "خثطات 
الئطاصات ا�ئاماظغئ" سطى جئغض المبال ق التخر.

41. غمضظ لطسمغض اجاثثام افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ �ضاشئ طسافغث بشرض الاتعغض المالغ سطى أن غاط تفسغض المسافغث سظ ذرغص اجاثثام 
صظاة أخرى سطى أن غضعن طظ ضمظعا اقتخال سطى العاتش المخرشغ(920001000) أو تطصغ اتخال تطصائغ طظ الئظك أو اجاثثام أجعجة الخراف 

الثاص بالئظك افعطغ أو أي صظاة أخرى تساعشغ الحروط الاغ غدسعا الئظك.
42. غاعجإ سطى السمغض تأضغث ععغاه سظث ضض سمطغئ دخعل سطى افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ و ذلك سظ ذرغص طسغار الثخعل البظائغ. وجغاعجإ 

سطى السمغض اجاثثام افدوات المسامثة طظ الئظك و الاغ تشطغ طاططئات افطان و الماططئات الرصابغئ المسامثة طظ صئض الئظك و ضثلك طآجسئ الظصث 
السربغ السسعدي طبض "افعطغ تعضظ" و "الاتصص الئغعطاري" سطى جئغض المبال ق التخر.

43. خاخغئ الثخعل سطى اقعطغ طعباغض باجاثثام الئخمئ؛ غاسعث السمغض بأن تضعن جمغع الئخمات المربعذئ سطى جعاز الةعال الثاص به تابسه له 
شصط، و غسمح لطسمغض بربط جعازغظ ضتث أصخى لطثخعل الى تسابه، و غسمح لطسمغض ربط طساثثم واتث شصط سطى ضض جعاز.

44. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطات أجعجة الثثطئ الثاتغئ الماعشرة لثى الفروع المتثدة طظ صئض الئظك لططإ ذئاسئ بطاصئ افعطغ المخرشغئ المفصعدة أو 
المةثدة أو إخثار بطاصئ جثغثة أو أي خثطات صث غاط اضاشاعا سظ ذرغص الئظك شغ المساصئض حرغطئ أن غاط دشع الرجعم الثاخئ بعا طسئصًا.

45. الحروط و افتضام لئرظاطب " خطئ الثشع الثضغ" لئطاصئ افعطغ اقئاماظغئ
•    غمضظ لطسمقء شصط اجاثثام التث اقئاماظغ التالغ الثاص بعط لقجافادة طظ افصساط. ولظ غسافغثوا طظ أي تث ائاماظغ إضاشغ شغ عثا الاسعغض.
•    إذا ضان السمغض غائع ذرغصئ الثشع بظسئئ %5، شغةإ سطغه تصثغط ذطإ الاصسغط صئض تارغت اجاتصاق سمطغئ الحراء المططعبئ. وإذا ضان غائع ذرغصئ 

دشع أخرى، شغةإ سطى السمغض تصثغط ذطإ الاصسغط صئض 4 أغام طظ تارغت الضحش. 
•    التّث افدظى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط عع 1000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء.

•    أّطا التّث افصخى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط شعع 100,000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء، أو 4 براطب تصسغط طحارغات تئطس صغماعا 
ا�جمالغئ 100,000 رغال جسعدي تساظث إلى التث اقئاماظغ الفردي. 

•    وغةإ تسثغث أصساط جمغع خطط الاصسغط بالضاطض صئض أن غساطغع السمغض تشغغر طظاةات المحارغات.
•    وضض تساب غساطغع اقجافادة طظ 4 خطط تصسغط ضتّث أصخى.

•    ق ُتساثثم أغئ خطئ تصسغط شغ ذرغصئ الستإ الظصثي.
•    شغ تالئ تط اخاغار ذرغصئ الثشع بظسئئ خخط %100، جغاط تشغغر خطئ الاصسغط الثاص بك إلى التّث افدظى طظ جثولئ الثشسات.

•    ق غتص لطسمغض إلشاء خطط الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات خقل شارة الاصسغط. 
•    اطا اذا واشص الئظك سطى ذطإ الاسعغئ المئضرة لثطط الاصسغط غةإ سطى السمغض دشع المئطس المائصغ إضاشئ إلى طسثل الظسئئ السظعي.   

•    وغتافر الئظك افعطغ بالتص شغ رشخ أي ذطإ غاسطص بثغار الاصسغط دون إبثاء افجئاب، وق غاتمض الئظك أغئ طسآولغئ سظ المطالئات الظاحؤئ 
سظ عثا الرشخ.

•    وشغ تالئ اساماد خطئ تصسغط طع الااجر، غاتمض الااجر وتثه طسآولغئ جمغع اقلاجاطات والثطط المرتئطئ باعرغث السطع/الثثطات أو المرتئطئ بأي 
سطض أو ضرر شغعا.

•    شغ تالئ ظحعء أي خقف طع الااجر غاسطص بحراء أو تعرغث أغئ جطع أو خثطات، شإظه: 
•    سطى تاطض الئطاصئ تسعغئ عثه الثقشات طئاحرة طع الااجر.

•    ق تآبر عثه الثقشات سطى طسآولغئ والاجاطات تاطض الئطاصئ شغ تسثغث الثشسات لطئظك افعطغ.
•    ق غاتمض الئظك افعطغ أغئ طسآولغئ لطاتصغص أو تّض عثه الثقشات.

•    غتافر الئظك افعطغ بالتّص شغ إلشاء أو تسطغص برظاطب خغار الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات دون تتمض اغه طسآولغئ سظ عثا ا�جراء. 
•    شغ تالئ تط إجراء ترصغئ لطئطاصئ اقئاماظغئ، غاط تتعغض جمغع المساطقت المحمعلئ ضمظ الئطاصئ اقئاماظغئ الصثغمئ إلى الئطاصئ اقئاماظغئ الةثغثة 

بما شغ ذلك خطئ الاصسغط.
46. غطاجم الئظك بتماغئ تصعق السمغض و طسطعطاته، سئر اتئاع المئادئ الاالغئ:

•    غترص الئظك افعطغ سطى الاساطض بظجاعئ وخثق شغ طثاطش تساطقته الئظضغئ طسك.
•    غطاـجم الئظك بالحفـاشغئ شغ ضاشئ تساطـقته، وذلك باعشغر ضاشئ المسطعطات ذات الخطئ بالمظاةات والثثطات المصثطئ بآلغئ تسعض وخعل السمغض إلغعا 

وشعمعا.
•    إحسار السمغض بالمثاذر والفرص المالغئ الاغ صث غاسرض لعا  جّراء الاساطض طع أيٍ طظ طظاةات وخثطات الئظك.

•    غترص الئظك سطى السمـض بطرغصئ طعظغئ لاتصغص المظفسئ الاغ غاططع إلغعا السمغض طع تماغئ  المخالح المالغئ الثاخئ به.
•    غصعم الئظك برخث وتماغئ افخعل المالغئ لطسمغض ضث أي سمطغات اتاغال طتامطئ.

•    غحّثد الئظك سطى تمـــــاغئ طسطعطات السمغض المالغئ والحثخـــــغئ طع ضمان سثم إشحــــــائعا في ذرف بالث.
•    غصعم الئظك باعشغر طا غطجم لاسعــغض سمطغئ تصثغط حضعى طظ خقل ا�لغات المااتئ والُمسامثة، وذلك ضمظ تثود العصئ المقئط والفّساله بتسإ 

جغاجات و إجراءات طآجسئ الظصث السربغ السسعدي .
47. غةإ سطى السمغض طراساة الظصاط الاالغئ سظث اجاثثام خثطئ افعطغ أون قغظ أو افعطغ طعباغض:

•    الئظك ق غصعم أبثا بإرجال رجائض الضاروظغئ تططإ ا�شخاح سظ طسطعطات جرغئ طبض أرصام التسابات أو افرصام السرغئ لئطاصات الخراف ا�لغ او 
ضطمات السر الثاخئ باسةغض الثخعل. 

•    الاأضث أن سظعان الماخفح غئثا بـ https  و الاتصص طظ وجعد رطج افطان الثي غحئه الصفض 
•    لظ غططإ أي طعظش شغ الئظك سظ الضحش سظ الرطج السري لطثخعل إلى خثطئ افعطغ أون قغظ او افعطغ طعباغض وشغ تال ذطإ أتثعط ذلك، 

شإظعط ق غمبطعن الئظك وق غةإ الضحش سظ طبض عثه المسطعطات تتئ أي ظرف و غةإ إبقغ الئظك سظ ذلك شعرا.
•    تةظإ الثخعل إلى افعطغ أون قغظ طظ طصاعغ ا�ظارظئ أو المضائات أو افطاضظ الساطئ.

•    سظعان طعصسظا ا�لضاروظغ الرجمغ سطى حئضئ ا�ظارظئ عع ”ww w.alahli.com“ وغةإ الترص دوطاً سطى اقتخال با�ظارظئ المخرشغ سظ ذرغص 
www.alahlionline.com ولغج طظ خقل روابط أخرى او سئر تطئغص افعطغ طعباغض المسامث.

48. سظثطا تضعن ضرغئئ الصغمئ المداشئ طفروضئ، شإن أى عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ طظ 
ضرغئئ الصغمئ المداشئ، والاى جعف تداف صغماعا وشصاً لمسثل الدرغئئ المطئص شغ تارغثه أو ضما تسثل الظسئئ طساصئاقً جعاء بالجغادة أو الظصخان، 

وغاط تتمغطعا سطى السمغض.
49. سطى الرغط طظ الفصرة 41 أسقه وفي جئإ ضان وجعاء ضان ذلك شغما غثص طساططئ طسغظئ أو بخعرة ساطئ شغما غثص تطئغص حروط وأتضام عثه 

ا�تفاصغئ، إذا صام الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ شى أي عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصًا لعثه 
ا�تفاصغئ، جعف غصعم الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضحش التساب الثاص بالسمغض إن وجث شى الحعر القتص طادمظاً صغمئ الدرغئئ المداشئ 

المتمطئ وطسثل السائث المطئص المتمطئ سطى السمغض.
50. شغ تالئ وجعد اخاقف بغظ الظص السربغ و الظص ا�ظةطغجي لعثه الحروط و اقتضام، غاط افخث بالظص السربغ.

51. أن جمغع طا ورد أسقه غسث بمبابئ الحروط و اقتضام الاغ وضسعا الئظك، و سظث المعاشصئ سطغعا طظ صئض السمغض بعاجطئ اقظارظئ، ق غتص له إجراء أي 
تسثغض أو تشغر أو تئثغض أو اجصاط أو تثف في ججء طظعا. و شغ تالئ اجراء أي تسثغض شإظعا تسائر قغغئ و باذطئ تطصائغا، و لظ تضعن ططجطئ أو صابطئ 

لطاظفغث تةاه الئظك. و شغ تال ارجال عثه الحروط و اقتضام شغ ورصئ طضاعبئ طظ صئض السمغض، شان اجاقطعا طظ صئض الئظك ق غسائر صئعل طظ ذرف 
الئظك لاطك الحروط واقتضام. و ق غاعجإ سطى الئظك ابقغ السمغض بسثم صئعله لعا.

البنك األهلي السعودي  |  شرکة مساهمة سعودیة  |  رأس املال 44,780,000,000 ریال سعودي مدفوع بالکامل  |  الرقم الضریبي 300002471110003   |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلشراف ورقابة البنك 
املرکزي السعودي  |  مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتاریخ 20/4/1373هـ (املوافق 26/12/1953م)   |  املبنی الرئیسي برج البنك األهلي السعودي مرکز امللك عبداهللا املالي

www.alahli.com   |   920001000   |    13519-6676 طریق امللك فهد  |  3208 – حي العقیق  |  رقم الوحدة 778  |  الریاض
عندما یرد ذکر اسم "البنك األهلي التجاري" أو "األهلي" أو "البنك" فتکون اإلشارة إلی "البنك األهلي السعودي



شروط وأحکام استخدام املصرفیة اإللکترونیة
ب(األهلي أون الین - األهلي موبایل)ب

إن ضطمئ  (أ) "بظك" تغبما وردت شغ عثه افتضام والحروط تسظغ الئظك افعطغ السسعدي،  (ب) وضطمئ "سمغض" تسظغ حثخا أو ضغاظا جرى شاح تساب 
باجمه لثى الئظك، (ج) وضطمئ " المساثثم" تسظغ حثخا طفعضا طظ صئض السمغض (وطعاشصا سطغه طظ صئض الئظك) بالثخعل إلغضاروظغًا إلى تسابات السمغض 

لثى الئظك، (د) و"السمطغات الئظضغئ ا�لضاروظغئ" تسظغ دخعل السمغض (أو المساثثم) سظ ذرغص التاجإ ا�لغ أو العاتش أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض، إلى 
طسطعطات تساب السمغض وإلى تسعغقت الثشع و التعاقت المالغئ وإلى أي طسطعطات ساطئ غاغتعا الئظك. (عـ) "السمض المخرشغ سئر ا�ظارظئ" غسظغ العخعل 

إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض السمغض أو المساثثم باجاثثام التاجإ ا�لغ ( بعاجطئ جعاز طعدم وطساططع وحئضئ إظارظئ (ISP))، (و) 
"ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ أى ضرغئئ صغمئ طداشئ أو ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ غاط شرضعا بمعجإ اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ 

شى الممضطئ السربغئ السسعدغئ شى العصئ التالى وأى ضرغئئ إضاشغئ طمابطئ، (ز) "ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ" تسظغ ظزام ضرغئئ الصغمئ المداشئ 
الخادر بمعجإ المرجعم المطضغ رصط (م/113) وتارغت 1438/11/02 عـ وقئتاه الاظفغثغئ الخادرة سظ العغؤئ وضاشئ تسثغقتعما طظ وصئ فخر، وبخعرة 
ساطئ، اى صعاظغظ أو أظزمئ أو تسطغمات أو لعائح تظفغثغئ تفرض أو لعا سقصئ بفرض أو بإدارة ضرغئئ الصغمئ المداشئ سطى السطع والثثطات شى الممطضئ 
السربغئ السسعدغئ، (ح) "طصابض الاعرغث الثالص طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ" �جائساد أى حك وبالرغط طظ تسرغش  "طصابض الاعرغث" شى تحرغسات ضرغئئ 
الصغمئ المداشئ وطا لط غظص خراتًئ شى عثه ا�تفاصغئ سطى خقف ذلك، أى عاطح ربح، أو أجسار، أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ 
طظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ. ضما أن ضاشئ المئالس تسائر خالخئ طظ اغئ ضرائإ صث غاط شرضعا شى المساصئض )بما شى ذلك ضرغئئ الصغمئ المداشئ(. وشعر 

تطئغص ضرغئئ الصغمئ المداشئ، غضعن لطئظك اقعطى الاةارى التص شى الاتخغض طظ السمغض ضرغئئ الصغمئ المداشئ الاى غضعن ططجطًا باتخغطعا الئظك 
افعطى الاةارى ذئصاً لاحرغسات ضرغئئ الصغمئ المداشئ، (ط) "العغؤئ" تسظغ العغؤئ الساطئ لطجضاة و الثخض.

جعف تضعن الثثطات ا�لضاروظغئ طاعشرة شغما غثاص بالثثطات الئظضغئ الاغ غتثدعا الئظك، طظ وصئ �خر، وشصا لاصثغره المططص. و شغما غثاص بثثطات 
اقجابمار ، شإن تصثغط الثثطات ا�لضاروظغئ المرتئطئ بعا لطسمغض ق تسائر سرضا طعجعا إلغه لقجابمار ،وق عغ دسعة إلغه لقحاراك شغ أي اجابمار أو 

اقجافادة طظ أي خثطات اجابمارغئ.
3. غفعض السمغض الئظك: 

أ)   بأن غظفث ضاشئ الاسطغمات الاغ ترده سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ السمغض أو المساثثم، و (ب) أن غرد أغدا سطى أي اجافسار سظ 
ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ صئض أي سمغض أو طساثثم و (ج) أن غصغث سطى تساب السمغض أي سمطغات طالغئ تظفث بعاجطئ الثثطات 
الئظضغئ ا�لضاروظغئ وا�ظارظئ  و (د) أن غصغث سطى التساب طئاحرة وبثون الرجعع إلى خاتإ التساب أغئ طخارغش أو خثطات طخرشغئ أو رجعم 

طساتصئ لطئظك أو دشسعا الئظك ظغابئ سظه فغئ جعئ أخرى و(عـ) أن غعضض ذرف بالث باظفغث سمطغات بالظغابئ سظ السمغض.  وغصر السمغض بأن الئظك صث 
لفئ اظائاعه إلى أن أوجه الصخعر الفظغئ الراعظئ والصغعد الصائمئ سطى اجاثثام الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ (بما شغ ذلك ا�ظارظئ) وأن اجامرارغئ 

وسثم اظصطاع الثثطات ا�لضاروظغئ المخرشغئ غسامث سطى تعظغش الاضظعلعجغا والصغعد الصائمئ سطى اجاثثاطعا. و سطغه بمعجإ عثا شإن السمغض غسفغ 
الئظك طظ أغئ طسؤعلغئ شغ تالئ سثم تمضظ السمغض طظ اجاثثام الثثطات في جئإ ضان.

4.  جعف غثشع السمغض الرجعم ( طصابض اقحاراك، والخغاظئ واقجاثثام لمثاطش الثثطات ا�لضاروظغئ ) الاغ غتثدعا الئظك طظ وصئ �خر . وغتافر الئظك 
بتصه شغ تسثغض عثه الرجعم ،وجعف غئطس السمغض بثلك شغ تالئ إجراء أي تسثغقت. وبعثا غفعض السمغض الئظك بأن غصغث الرجعم المساتصئ سطى 

أي تساب لطسمغض لثى الئظك ،أو سطى تساب بسغظه غتثده السمغض ضاابئ، طظ وصئ �خر.
5.  غتافر الئظك بتصه شغ أن غرشخ، وفي جئإ ضان: (أ) أي ذطإ لاعشغر الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ غاصثم به أي سمغض أو طساثثم، أو(ب) أي 

تسطغمات أو اجافسارات ترد طظ أي سمغض أو أي طساثثم سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.
6.  غاسغظ سطى السمغض أن غئثل ضض ترص طمضظ لدمان أن افحثاص الثغظ غفعضعط، وغعاشص الئظك سطغعط، عط الثغظ غمضظعط العخعل إلى تسعغقت 

السمغض المخرشغئ ا�لضاروظغئ. وغضعن السمغض طسؤعقً سظ الاأضث طظ أن ضض طساثثم طفعض بالثخعل إلى تسعغقته المخرشغئ ا�لضاروظغئ لظ 
غفخح سظ ععغاه ضمساثثم أو سظ رصمه السري في حثص آخر أو لطئظك أو في شرع أو أي وضالئ لطئظك أو لمسؤعلغعط أو طعظفغعط. وغعاشص 

السمغض سطى أن الئظك أو أي طظ شروسه أو العضاقت الاابسئ له أو طسؤعلغه أو طعظفغه لظ غضعظعا طسؤعلغظ سظ أي ططالئئ أو خسارة أو طخارغش أو 
تأخغر أو ظفصات ظاتةئ سظ أي تسطغمات أو ذطإ أو اجافسار، تط بعاجطئ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ، غصعم به أي حثص غغر طفعض باجاسمال 
ععغئ المساثثم أو رصمه السري. وإذا أخئح رصط المساثثم السري أو ععغاه طسروشئ في حثص آخر جعاه؛ شسطى السمغض أو المساثثم إبقغ الئظك 

شعرًا وإرجال تسجغًج طضاعب شغ التال. وغزض السمغض طسؤعقً سظ:
(أ) ضاشئ الاسطغمات واقجافسارات الاغ غظفثعا الئظك وتاسطص بععغئ المساثثم أو برصمه السري المحائه بعما إلى تغظ اجاقم الئظك لقحسار المضاعب 

وإصراره بثلك. 
و(ب) غضعن السمغض وتثه المسؤعل سظ المتاشزئ سطى جرغئ ضاشئ المسطعطات الماسطصئ بتسابه/تساباته أو باسطغمات الثشع و التعاقت المالغئ وأي طسطعطات 

أخرى، غمضظ العخعل إلغعا وتتمغطعا أو تثجغظعا شغ أي تاجإ آلغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طحابه له. وغآضث السمغض أغدا أظه شغ تالئ اجاثثام 
تسعغق ا�ظارظئ لطعخعل إلى الثثطات الئظضغئ ا�لضاروظغئ ؛شإظه غاتمض المسؤعلغئ الضاططئ بمفرده سظ أي ظاائب في اجاثثام غغر طخرح به أو جعء 
اجاثثام طظ صئض أي جعئ طعما ضاظئ لمبض عثه الاسعغقت لقظارظئ، والاغ غارتإ سطغعا طئاحرة أو غغر طئاحرة ،أي خسارة أو ضرر لطسمغض أو لطئظك.

7.  غعاشص السمغض سطى أن غصثم بغاظات المساثثطغظ والثثطات الاغ غمضظعط الثخعل إلغعا سظ ذرغص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ سطى الظمعذج 
الظزاطغ الثي أسثه الئظك خخغخا لعثا الشرض المتثد. وجعف غظفث الئظك شصط تسطغمات الاسةغض أو الاسثغض أو ا�لشاء لطئغاظات والاسعغقت، الاغ 

غاط إتاتاعا في طساثثم، إذا طا تط اجاقطعا سطى الظمعذج الختغح المعصع طظ صئض السمغض.
8.  إن أي جعاز تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض غجود الئظك به السمغض غئصى، وشغ جمغع افتعال وافوصات، ططضًا 

لطئظك. وغصعم السمغض باسطغمه شعرًا بظاء سطى ذطإ الئظك وبالتالئ الاغ أجاطمه سطغعا.
9.  غصر السمغض وغعاشص سطى اظه ق غمطك ولظ غمطك أي تصعق ظحر أو أي تصعق ططضغئ شضرغئ أخرى شغ أي طظ براطب أو حاحات أو طساظثات طما صثطه 
الئظك شغ طةال الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ أو لاتسغظ الئراطب والحاحات أو المساظثات. ولظ غصعم السمغض أو غسمح لطمساثثطغظ أو افحثاص 
ا�خرغظ بالصغام: (أ) بظست أو تسثغض أي طظ تطك الئراطب أو الحاحات أو المساظثات. المصثطئ طظ صئض الئظك؛ أو(ب) باتمغض أو ظصض لئراطب الثثطات 

المخرشغئ ا�لضاروظغئ طظ أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض أو إلى أي تاجإ آلغ أو عاتش أو جعاز عاتش 
ذضغ أو أي جعاز إلضاروظغ آخر طمابض.

10. غمضظ لطسمغض أن غطشغ تسةغطه أو تسةغض أي طظ طساثثطغه شغ الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ شغ أي وصئ وذلك بالاعاخض طع الئظك طظ خقل 
ا�لغات المااتئ والُمسامثة لقلشاء. وغمضظ لطئظك تسإ  تصثغره أن غطشغ تسةغض السمغض وأي طساثثم ، شغ أي وصئ وبثون إحسار، ولظ غآبر عثا 

ا�لشاء سطى طسؤعلغات السمغض شغما غثص الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ الاغ تمئ تاى تارغت ا�لشاء. تغث جغاط تسطغض الثخعل سطى افعطغ أون 
قغظ و افعطغ طعباغض شغ تال تط طتاولئ الثخعل بإجاثثام رطج جري خاذىء لبقث طرات طااالغئ او سثم تسةغض دخعل ظاجح لمثة 90 غعم.

11. لظ غضعن الئظك طسؤعق سظ أي خسارة أو ضرر، أو تضالغش أو طخارغش طعما ضاظئ غاضئثعا السمغض ظاغةئ في إخقل بعثه الحروط وافتضام.

12. غضعن السمغض بمفرده طسؤعق سظ ضض تضالغش اقتخاقت ( بما شغ ذلك رجعم الثثطات الاطفعظغئ) و ا�ظارظئ وأي تضالغش أخرى ظاتةئ سظ اجاثثام 
السمغض لقظارظئ لطعخعل إلى الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ.

13. غفعض السمغض الئظك بأن غرجض ا�حسارات والمراجقت الماسطصئ بثثطات ا�ظارظئ الئظضغئ بعاجطئ الئرغث ا�لضاروظغ اوالرجائض الظخغئ وذلك الى 
الئرغث ا�لضاروظغ و رصط الةعال الثاخغظ بالسمغض و المسامثغظ لثى الئظك، وجعف غاثث السمغض ضض اقتاغاذات القزطئ لطمتاشزئ سطى جرغئ الرجائض 

المساطمئ، وغاتمض السمغض أي طسؤعلغئ تظحأ سظ ا�خقل بثلك.
14. شغ تالئ اجاثثام السمغض لطرصط المةاظغ(طضاإ المساسثة) شإن السمغض، باجاثثاطه لثلك الرصط، غفعض الئظك بأن غسةض جمغع اقتخاقت والاسطغمات 

(بما شغ ذلك، ولضظ بثون تخر، الاسطغمات �ضاشئ طسافغثغظ)، وغصئض السمغض تطك الاسةغقت الخعتغئ ضئغظئ سطى طا ورد شغعا.
15. إن أي تصخغر أو تأخغر طظ الئظك شغ طمارجئ أي تص أو خقتغئ أو اطاغاز بثاته لظ غحضض تظازقً سظ ذلك التص أو أي ججء طظه، ضما أن أي طمارجئ 

طظ الئظك في تص أو خقتغئ أو اطاغاز لظ غمظسه طظ تضرار عثه الممارجئ أو أي طمارجئ أخرى. وتسائر التصعق والاثابغر الصدائغئ المااتئ حرسا 
وظزاطا طسجزة لئسدعا الئسخ وق تسابظغ أي تصعق أو تثابغر صدائغئ أخرى غظص سطغعا الصاظعن أو الظزام.

16. غتافر الئظك بتصه شغ تسثغض عثه افتضام والحروط شغ أي وصئ وجعف غئطس السمغض بثلك. و غسائر اجامرار السمغض أو المساثثم شغ اجاسمال الثثطات 
المخرشغئ ا�لضاروظغئ صئعقً طظ السمغض باطك الاسثغقت. وإن أي تشغغر غةرغه السمغض شغ عثه افتضام والحروط غةإ أن غعاشص سطغه الئظك طسئصاً وضاابغاً.

17. تضعن عثه افتضام والحروط طضمطئ وخاضسئ لطحروط وافتضام أو اقتفاصات الاغ أبرطعا ووصسعا السمغض أو جعف غصعم بإبراطعا طع الئظك ،والاغ 
تثدع لعا أي طظ تسابات السمغض الاغ غصعم السمغض بالثخعل سطغعا بعاجطئ الثثطات ا�لضاروظغئ الئظضغئ.

18. إن عثه افتضام والحروط تثدع لصعاظغظ وأظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وتفسر بمعجئعا، وإن افذراف المعصسئ سطى عثه اقتفاصغئ تصئض 
الثدعع بحضض صاذع وظعائغ لطعقغئ الصدائغئ لطةظئ تسعغئ المظازسات المخرشغئ شغ تال ظحعء أي ظجاع غاسطص بعثه اقتفاصغئ.

19. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ وخثطئ الرجائض الصخغرة جعال اقعطغ المخرشغ. شغمضظك اقجافادة طظ جعال اقعطغ 
المخرشغ والاغ تاغح لك اقحاراك واقجارداد والاتعغض بغظ الخظادغص. وأغداً تاغح لك إطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق 

اجابماري جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص افعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع.
20. صث تظحأ قتصاً صظعات تعزغع بثغطئ إضاشغئ طبض "افعطغ SMS" (أو أي صظاة بثغطئ أخرى) والاغ تعشر خثطات اقحاراك واقجارداد طا بالخظثوق 

والاتعغض بغظ الخظادغص سئر العاتش الةعال. وصئض اقحاراك شغ أي طظ صظعات الاعزغع الئثغطئ شإظه غظئشغ صراءة عثه افتضام والحروط جغثًا 
والمعاشصئ سطغعا والاغ جغاط الطةعء إلغعا شغ تالئ ظحعء أي ظجاع. ضثلك غةإ أن غثرك المسابمر أظه جغضعن طسؤعقً طسؤعلغئ تاطئ سظ ا�دراك 

والفعط الضاطض قلاجاطات وخخائص اجاثثام صظعات الاعزغع الئثغطئ �تمام سمطغاته اقجابمارغئ، ضما أن الئظك أو المثغر أو الخظثوق لظ غضعظعا 
طسؤعلغظ بحأن أي سمطغئ تط الصغام بعا بحضض خاذأ، أو سثم الامضظ طظ العخعل لطثثطئ بسئإ اظصطاع اقتخاقت.

21. شغما غثص التسابات اقجابمارغئ طظ خقل خثطئ اقظارظئ أو/و خثطئ الرجائض الصخغرة. شغمضظك اقجافادة طظ خثطئ " اقعطغ أون قغظ " ( اقظارظئ 
) والاغ تاغح لك اقحاراك و اقجارداد و الاتعغض بغظ الخظادغص. واغدا تاغح لك اطضاظغئ شاح تساب اجابماري جثغث واقحاراك شغ خظثوق اجابماري 

جثغث لط غسئص لك اقحاراك شغه وذلك طئاحرة سظ ذرغص اقعطغ أون قغظ دون التاجئ لجغارة الفرع .
22. غاط تطئغص جمغع الحروط و اقتضام، أو/و اقتفاصغات و طقتصعا و طساظثاتعا المعصسئ بغظ الطرشغظ الاغ تثص أي طظاب أو/و خثطئ بظضغئ.

23. غصعم الئظك افعطغ السسعدي (الئظك) با�جراءات المساادة المائسئ شغ تتعغض افطعال المتطغئ ولظ غاتمض الئظك بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو 
ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ أو تأخغر أو أي أجئاب اخرى تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادته.

24. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ طتطغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 
صث أسغث بالفسض إلى الئظك.

25. غتص لطئظك ووشصاً لاصثغره الثاص رشخ أو إغصاف او إلشاء أي تعالئ، وق غضعن لطسمغض تص الرجعع سطى الئظك شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو 
طسؤعلغئ.

26. غصعم الئظك با�جراءات السادغئ المائسئ شغ تتعغض افطعال الثولغئ وطظ المفععم أن لطئظك طططص الترغئ شغ  اقجاساظئ بالظغابئ سظ السمغض "المتعل" 
بئظك خارجغ طراجض لاظفغث التعالئ، ولظ غاتمض الئظك أو طراجطه بأي تال طظ افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ أي خطأ او إغفال 

أو جعع أو تأخغر تسئئئ شغه ظروف خارجئ سظ إرادتعما و لطئظك المراجض أن غساسغظ بعضقء له لاظفغث التعالئ، و لظ غاتمض الئظك بأي تال طظ 
افتعال أي طسؤعلغئ أو ضرر أو خسارة صث تظاب سظ خطأ أو إعمال أو شسض أو إغفال أو جعع غخثر طظ المراجض أو  وضقئه أو طظ أي طظ الثغظ 

غصعطعن باظفغث التعالئ بالظغابئ سظ الئظك.
27. شغ تالئ ذطإ السمغض اجارداد تعالئ دولغئ، غسمح باجاسادة المئطس إذا لط غاط دشسه لطمسافغث في جئإ طظ افجئاب و بحرط أن غضعن طئطس التعالئ 

صث أسغث بالفسض إلى الئظك طظ صئض الئظك المراجض وغتص لطئظك تتخغض أي طخارغش غصررعا طظ السمغض. وشغ تالئ أن تضعن التعالئ صث أسغثت 
بسئإ أخطاء شغ المسطعطات الاغ وردت شغ عثا الططإ أو سثم اضامال المسطعطات، جغضعن طظ تص الئظك خخط الاضالغش الاغ غتثدعا الئظك، جغاط 
إسادة طئطس التعالئ بسث الاتعغض طظ السمطئ الاغ تمئ بعا التعالئ إلى سمطئ تساب السمغض سطى أجاس تطئغص جسر خرف الحراء الساري بالئظك غعم 

إسادة طئطس التعالئ وبسث خخط صغمئ الرجعم لطئظك والئظك المراجض.
28. غصر السمغض بسطمه بأن أظزمئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ تمظع تتعغض أطعال دون طسرشئ السمغض المتعل بالمسافغث أو دون سقصئ ظزاطغئ تربطه 

بالمسافغث أو دون غرض طحروع.
29. إذا ذطإ الئظك أي طسطعطات تاسطص بالتعالئ الثولغئ الخادرة طظ السمغض، شسطى السمغض تعشغرعا خقل 5 أغام سمض بتث أصخى وشغ تالئ سثم تةاوب 
السمغض، شإن الئظك غغر طسآول سظ إرجاع أي طئالس إلى السمغض تط تةجعا طظ صئض جعات أخرى جعاء طتطغئ أو دولغئ، وق غتص لطسمغض ططالئئ الئظك 

بالاسعغخ أو الرجعع سطغه شغ عثا الحأن بأي دسعى أو حضعى أو طسآولغئ.
30. غضعن الئظك غغر طسآول سظ أي سمطغئ أو تتعغض خاذؤئ تط إدخال بغاظات خاذؤئ لطمسافغث طظ صئض المتعل. ضما غتص لطئظك إغصاف أو تسطغص أي 

سمطغئ تتعغض غرى الئظك أظعا غغر ظزاطغئ أو طحائه شغعا دون أي طسآولئ سطى الئظك و دون أي إخطار طظ ذرف الئظك.
•    غصر وغعاشص السمغض بأن ظزام جعغفئ الثولغ غطئص سطى الاتعغقت الثولغئ طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ والفروع أو أن غاط خخط المخارغش طظ 

تساب السمغض بسث تظفغث التعالئ وإغثاسعا شغ تساب المسافغث.
•    شغ تال ا�لشاء الثولغ لطتعاقت شإن الئظك غغر طسآول سظ أغئ رجعم أو جسر الخرف المطئص سطى التعالئ بسث خخط المئطس طظ تساب السمغض أو 

اجارجاسه فن الاسسغرة تتسإ وشص ظزام روغارز لطسمقت.
31. غصر السمغض بافعغده الئظك افعطغ السسعدي بأن غصعم باتعغض أو/و تخعغر أو/و بالمسح الدعئغ لةمغع وأي طساظثات ورصغئ وصع سطغعا السمغض أو 

وضغطه إلغ ططفات إلضاروظغئ شعرًا تاى وإن ضاظئ عظاك طساظثات صثغمئ جثًا دون أي تصغث او حروط و دون تص الرجسئ شغه.

32.جعف غعشر ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لطسمغض تظفغث التعاقت المتطغئ لتث طسغظ دون التاجئ الى إضاشئ أو تظحغط طسافغث باجاثثام الثغارات الاالغئ:
•    رصط ا�غئان

•    رصط الععغئ (الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث)
•    رصط الةعال

•     الئرغث اقلضاروظغ
غاططإ طظ السمغض  تشغغر التث الثاص بظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" لقجافادة طظ خثطئ التعاقت الخادرة سطى أق غاةاوز المئطس المثخض طظ صئض 

السمغض السصش افسطى الثي غسمح به الئظك والمحار إلغه طظ خقل الصظعات ا�لضاروظغئ.
لقجافادة طظ ظزام المثشعسات الفعرغئ "جرغع" غةإ سطى السمغض اقحاراك شغ الثثطئ طظ خقل ربط رصط ( الععغئ العذظغئ – رصط ا�صاطئ – رصط 
السةض الاةاري / الرصط العذظغ المعتث ) أو رصط الةعال أو الئرغث اقلضاروظغ بالتساب الةاري لشرض اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ الئظعك افخرى

غصر السمغض بالمعاشصئ سطى اجاقم المثشعسات الفعرغئ طظ خقل جمغع الئظعك المحارضئ بالثثطئ بمةرد تفسغض الثثطئ طظ خقل اتثى الصظعات ا�لضاروظغئ
غفعض السمغض الئظك بصغث أغئ رجعم /طخروشات إدارغئ /طثشعسات تضعطغئ / غراطات / ضرائإ / طثالفات /أتساب / رجعم خثطات تضعطغئ / رجعم 

خثطات خاخئ جعاء ضاظئ طفروضئ تالغاً او جافرض طساصئًق طظ صئض الئظك المرضجي السسعدي او الئظك.
33. شغ تالئ تسبر تاطض الئطاصئ سظ أي تسثغث لطمئالس المساتصئ سطى الئطاصئ شغ طعاسغثعا المتثدة جعف غاط تتثغث جةض تاطض الئطاصئ اقئاماظغ 
لثى الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ (جمه) بمراتض الاسبر و الاغ غاط تثاولعا بغظ ضاشئ الئظعك الساططئ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ. و بمعجإ 

ذلك جغضعن طظ الخسإ لتاطض الئطاصئ التخعل سطى أي تمعغض أو تسعغقت ائاماظغئ طظ الئظعك افخرى الساططئ بالسسعدغئ.
34. ضما أظه لظ غاط تتثغث تالئ تاطض الئاصئ اقئاماظغئ شغ تطك الصائمئ إق بسث صغاطه بسثاد ضاشئ المئالس المساتصئ لطئظك، سطماً بأن تتثغث الئغاظات ق 

غسظغ بأي تال طظ افتعال رشع إجط تاطض الئطاصئ سظ تطك الصائمئ و إظما شصط تتثغث تالئ السثاد لثى الئظك و جمه.
35. التخعل و طظاصحئ طسطعطات السمغض (جمئ):

أصر أغداً بأتصغئ الئظك شغ التخع سطى أي طسطعطئ وا�شخاح سظ طسطعطاتغ المصثطئ وطظاصحاعا وطراجساعا طع الحرضئ السسعدغئ لطمسطعطات اقئاماظغئ 
"SIMA" أو لثى أي جعئ أخرى غراعا الئظك طظاجئئ.

36. ا�صرار بتةئ المساظثات اقلضاروظغئ: 
غصر ضًق طظ الطرشغظ باخاغارعما و بمتخ إرادتعما بالمعاشصئ سطى أن تضعن جمغع تساطقتعما طع الئظك تتفر بسةقت أو ططفات الضاروظغئ أو أي طظ 

ذرق الاصظغئ لاخعغر المساظثات الماسارف سطغعا دولغغًظ لثى الئظك طبض "المغضرو شغطط" سطى جئغض المبال ق التخر  و غساث بعا ضتةئ و جظث إبئات 
شغ الاتضغط و شغ جمغع المتاضط والطةان و العغؤات و المآجسات التضعطغئ و الشغر تضعطغئ – سطغ جئغض المبال ق التخر- الساططئ شغ الممطضئ 

السربغئ السسعدغئ و خارجعا ، ضما أظه ق غتص لضض طظعما رشخ عثه السةقت أو المطفات اقلضاروظغئ ضعجغطئ إبئات. وشصاً لما ورد شغ ظزام الاساطقت 
اقلضاروظغئ السسعدي. و إن لط تضامض بسخ تطئغصات ظزام الاساطقت اقلضاروظغ السسعدي.

37. الرطج السري: لمجغث طظ التماغئ غاعجإ سطى السمغض اخاغار رطج جري طضعن طظ تروف و أرصام و أن ق تضعن جعطئ الاثمغظ. تةظإ اجاثثام ترف و 
ارصام طااالغئ و التفاظ سطى السرغئ الااطئ لطرطج السري و الثاص به وسطغه تصغث العخعل الى اقجعجة الاغ تصثم رطعز طخادصئ، تغث اظعا طثخخئ 

قجاثثاطه التخري. ضما غصر بأظه لظ غصعم بإخئار أي حثص آخر (بما شغ ذلك أتث أشراد سائطاه المصربغظ أو خثغص أو أس طسآول طخرشغ أو سام) 
بإجط المساثثم أو الرطج جري الثاخئ به.

38. خثطات افعطغ أون قغظ و افعطغ طعباغض طااتئ لطسمقء سطى طثار الساسئ، لضظ الئظك لظ غضعن طسآول سظ أي شحض لاعشغر الثثطئ إطا ججئغا أو 
بالضاطض، في جئإ خارج سظ جغطرته. وشغ تال ضان الئظك سطى طسرشئ طسئصئ بأي اظصطاع شغ الثثطئ، شإظه جغاط إبقغ السمغض طصثطا.  تغث ان 

الئظك جعف غصعم باسعغخ السمغض بأي طئطس او خثطئ تسإ تصثغر الئظك لثسارة السمغض شغ تال تسطض أو تثوث خطأ شغ الثثطئ.
39. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطئ ا�حسارات المرتئطئ بافعطغ طعباغض، و الاغ ترجض إحسار لطسمغض بالسمطغات المالغئ المظفثة سطى جمغع اظعاع تساباته و 

بطاصاه اقئاماظغئ و المئالس المساتصئ سطغه، و ضثلك بالسروض و التمقت الاسعغصغئ.
40. غمضظ لطسمغض ذطإ طظاةات بظضغئ إضاشغئ سظ ذرغص اجاثثام الثثطات المخرشغئ ا�لضاروظغئ بسث اقذقع و المعاشصئ سطى الحروط  و افتضام 

الثاخئ بالمظاب المراد ذطئه و بسث تأضغث الططإ سظ ذرغص اجاثثام أتث ذرق الاسمغث المسامثة طظ صئض الئظك طبض "شاح تساب إضاشغ" و "خثطات 
الئطاصات ا�ئاماظغئ" سطى جئغض المبال ق التخر.

41. غمضظ لطسمغض اجاثثام افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ �ضاشئ طسافغث بشرض الاتعغض المالغ سطى أن غاط تفسغض المسافغث سظ ذرغص اجاثثام 
صظاة أخرى سطى أن غضعن طظ ضمظعا اقتخال سطى العاتش المخرشغ(920001000) أو تطصغ اتخال تطصائغ طظ الئظك أو اجاثثام أجعجة الخراف 

الثاص بالئظك افعطغ أو أي صظاة أخرى تساعشغ الحروط الاغ غدسعا الئظك.
42. غاعجإ سطى السمغض تأضغث ععغاه سظث ضض سمطغئ دخعل سطى افعطغ طعباغض و افعطغ أون قغظ و ذلك سظ ذرغص طسغار الثخعل البظائغ. وجغاعجإ 

سطى السمغض اجاثثام افدوات المسامثة طظ الئظك و الاغ تشطغ طاططئات افطان و الماططئات الرصابغئ المسامثة طظ صئض الئظك و ضثلك طآجسئ الظصث 
السربغ السسعدي طبض "افعطغ تعضظ" و "الاتصص الئغعطاري" سطى جئغض المبال ق التخر.

43. خاخغئ الثخعل سطى اقعطغ طعباغض باجاثثام الئخمئ؛ غاسعث السمغض بأن تضعن جمغع الئخمات المربعذئ سطى جعاز الةعال الثاص به تابسه له 
شصط، و غسمح لطسمغض بربط جعازغظ ضتث أصخى لطثخعل الى تسابه، و غسمح لطسمغض ربط طساثثم واتث شصط سطى ضض جعاز.

44. غمضظ لطسمغض اجاثثام خثطات أجعجة الثثطئ الثاتغئ الماعشرة لثى الفروع المتثدة طظ صئض الئظك لططإ ذئاسئ بطاصئ افعطغ المخرشغئ المفصعدة أو 
المةثدة أو إخثار بطاصئ جثغثة أو أي خثطات صث غاط اضاشاعا سظ ذرغص الئظك شغ المساصئض حرغطئ أن غاط دشع الرجعم الثاخئ بعا طسئصًا.

45. الحروط و افتضام لئرظاطب " خطئ الثشع الثضغ" لئطاصئ افعطغ اقئاماظغئ
•    غمضظ لطسمقء شصط اجاثثام التث اقئاماظغ التالغ الثاص بعط لقجافادة طظ افصساط. ولظ غسافغثوا طظ أي تث ائاماظغ إضاشغ شغ عثا الاسعغض.
•    إذا ضان السمغض غائع ذرغصئ الثشع بظسئئ %5، شغةإ سطغه تصثغط ذطإ الاصسغط صئض تارغت اجاتصاق سمطغئ الحراء المططعبئ. وإذا ضان غائع ذرغصئ 

دشع أخرى، شغةإ سطى السمغض تصثغط ذطإ الاصسغط صئض 4 أغام طظ تارغت الضحش. 
•    التّث افدظى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط عع 1000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء.

•    أّطا التّث افصخى لمئطس المحارغات المآعطئ لطاصسغط شعع 100,000 رغال جسعدي لضض سمطغئ حراء، أو 4 براطب تصسغط طحارغات تئطس صغماعا 
ا�جمالغئ 100,000 رغال جسعدي تساظث إلى التث اقئاماظغ الفردي. 

•    وغةإ تسثغث أصساط جمغع خطط الاصسغط بالضاطض صئض أن غساطغع السمغض تشغغر طظاةات المحارغات.
•    وضض تساب غساطغع اقجافادة طظ 4 خطط تصسغط ضتّث أصخى.

•    ق ُتساثثم أغئ خطئ تصسغط شغ ذرغصئ الستإ الظصثي.
•    شغ تالئ تط اخاغار ذرغصئ الثشع بظسئئ خخط %100، جغاط تشغغر خطئ الاصسغط الثاص بك إلى التّث افدظى طظ جثولئ الثشسات.

•    ق غتص لطسمغض إلشاء خطط الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات خقل شارة الاصسغط. 
•    اطا اذا واشص الئظك سطى ذطإ الاسعغئ المئضرة لثطط الاصسغط غةإ سطى السمغض دشع المئطس المائصغ إضاشئ إلى طسثل الظسئئ السظعي.   

•    وغتافر الئظك افعطغ بالتص شغ رشخ أي ذطإ غاسطص بثغار الاصسغط دون إبثاء افجئاب، وق غاتمض الئظك أغئ طسآولغئ سظ المطالئات الظاحؤئ 
سظ عثا الرشخ.

•    وشغ تالئ اساماد خطئ تصسغط طع الااجر، غاتمض الااجر وتثه طسآولغئ جمغع اقلاجاطات والثطط المرتئطئ باعرغث السطع/الثثطات أو المرتئطئ بأي 
سطض أو ضرر شغعا.

•    شغ تالئ ظحعء أي خقف طع الااجر غاسطص بحراء أو تعرغث أغئ جطع أو خثطات، شإظه: 
•    سطى تاطض الئطاصئ تسعغئ عثه الثقشات طئاحرة طع الااجر.

•    ق تآبر عثه الثقشات سطى طسآولغئ والاجاطات تاطض الئطاصئ شغ تسثغث الثشسات لطئظك افعطغ.
•    ق غاتمض الئظك افعطغ أغئ طسآولغئ لطاتصغص أو تّض عثه الثقشات.

•    غتافر الئظك افعطغ بالتّص شغ إلشاء أو تسطغص برظاطب خغار الاصسغط شغ أي وصئ طظ افوصات دون تتمض اغه طسآولغئ سظ عثا ا�جراء. 
•    شغ تالئ تط إجراء ترصغئ لطئطاصئ اقئاماظغئ، غاط تتعغض جمغع المساطقت المحمعلئ ضمظ الئطاصئ اقئاماظغئ الصثغمئ إلى الئطاصئ اقئاماظغئ الةثغثة 

بما شغ ذلك خطئ الاصسغط.
46. غطاجم الئظك بتماغئ تصعق السمغض و طسطعطاته، سئر اتئاع المئادئ الاالغئ:

•    غترص الئظك افعطغ سطى الاساطض بظجاعئ وخثق شغ طثاطش تساطقته الئظضغئ طسك.
•    غطاـجم الئظك بالحفـاشغئ شغ ضاشئ تساطـقته، وذلك باعشغر ضاشئ المسطعطات ذات الخطئ بالمظاةات والثثطات المصثطئ بآلغئ تسعض وخعل السمغض إلغعا 

وشعمعا.
•    إحسار السمغض بالمثاذر والفرص المالغئ الاغ صث غاسرض لعا  جّراء الاساطض طع أيٍ طظ طظاةات وخثطات الئظك.

•    غترص الئظك سطى السمـض بطرغصئ طعظغئ لاتصغص المظفسئ الاغ غاططع إلغعا السمغض طع تماغئ  المخالح المالغئ الثاخئ به.
•    غصعم الئظك برخث وتماغئ افخعل المالغئ لطسمغض ضث أي سمطغات اتاغال طتامطئ.

•    غحّثد الئظك سطى تمـــــاغئ طسطعطات السمغض المالغئ والحثخـــــغئ طع ضمان سثم إشحــــــائعا في ذرف بالث.
•    غصعم الئظك باعشغر طا غطجم لاسعــغض سمطغئ تصثغط حضعى طظ خقل ا�لغات المااتئ والُمسامثة، وذلك ضمظ تثود العصئ المقئط والفّساله بتسإ 

جغاجات و إجراءات طآجسئ الظصث السربغ السسعدي .
47. غةإ سطى السمغض طراساة الظصاط الاالغئ سظث اجاثثام خثطئ افعطغ أون قغظ أو افعطغ طعباغض:

•    الئظك ق غصعم أبثا بإرجال رجائض الضاروظغئ تططإ ا�شخاح سظ طسطعطات جرغئ طبض أرصام التسابات أو افرصام السرغئ لئطاصات الخراف ا�لغ او 
ضطمات السر الثاخئ باسةغض الثخعل. 

•    الاأضث أن سظعان الماخفح غئثا بـ https  و الاتصص طظ وجعد رطج افطان الثي غحئه الصفض 
•    لظ غططإ أي طعظش شغ الئظك سظ الضحش سظ الرطج السري لطثخعل إلى خثطئ افعطغ أون قغظ او افعطغ طعباغض وشغ تال ذطإ أتثعط ذلك، 

شإظعط ق غمبطعن الئظك وق غةإ الضحش سظ طبض عثه المسطعطات تتئ أي ظرف و غةإ إبقغ الئظك سظ ذلك شعرا.
•    تةظإ الثخعل إلى افعطغ أون قغظ طظ طصاعغ ا�ظارظئ أو المضائات أو افطاضظ الساطئ.

•    سظعان طعصسظا ا�لضاروظغ الرجمغ سطى حئضئ ا�ظارظئ عع ”ww w.alahli.com“ وغةإ الترص دوطاً سطى اقتخال با�ظارظئ المخرشغ سظ ذرغص 
www.alahlionline.com ولغج طظ خقل روابط أخرى او سئر تطئغص افعطغ طعباغض المسامث.

48. سظثطا تضعن ضرغئئ الصغمئ المداشئ طفروضئ، شإن أى عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصاً لعثه ا�تفاصغئ تسائر خالخئ طظ 
ضرغئئ الصغمئ المداشئ، والاى جعف تداف صغماعا وشصاً لمسثل الدرغئئ المطئص شغ تارغثه أو ضما تسثل الظسئئ طساصئاقً جعاء بالجغادة أو الظصخان، 

وغاط تتمغطعا سطى السمغض.
49. سطى الرغط طظ الفصرة 41 أسقه وفي جئإ ضان وجعاء ضان ذلك شغما غثص طساططئ طسغظئ أو بخعرة ساطئ شغما غثص تطئغص حروط وأتضام عثه 

ا�تفاصغئ، إذا صام الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضرغئئ الصغمئ المداشئ شى أي عاطح ربح، أو أي رجعم أو أتساب أو أغئ طئالس تثشع وشصًا لعثه 
ا�تفاصغئ، جعف غصعم الئظك افعطغ السسعدي بادمغظ ضحش التساب الثاص بالسمغض إن وجث شى الحعر القتص طادمظاً صغمئ الدرغئئ المداشئ 

المتمطئ وطسثل السائث المطئص المتمطئ سطى السمغض.
50. شغ تالئ وجعد اخاقف بغظ الظص السربغ و الظص ا�ظةطغجي لعثه الحروط و اقتضام، غاط افخث بالظص السربغ.

51. أن جمغع طا ورد أسقه غسث بمبابئ الحروط و اقتضام الاغ وضسعا الئظك، و سظث المعاشصئ سطغعا طظ صئض السمغض بعاجطئ اقظارظئ، ق غتص له إجراء أي 
تسثغض أو تشغر أو تئثغض أو اجصاط أو تثف في ججء طظعا. و شغ تالئ اجراء أي تسثغض شإظعا تسائر قغغئ و باذطئ تطصائغا، و لظ تضعن ططجطئ أو صابطئ 

لطاظفغث تةاه الئظك. و شغ تال ارجال عثه الحروط و اقتضام شغ ورصئ طضاعبئ طظ صئض السمغض، شان اجاقطعا طظ صئض الئظك ق غسائر صئعل طظ ذرف 
الئظك لاطك الحروط واقتضام. و ق غاعجإ سطى الئظك ابقغ السمغض بسثم صئعله لعا.
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