اتفاقية بطاقة األهلي االئتمانية اإلسالمية  -االسترجاع النقدي -
الحمــد هلل وحــده ،والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعيــن ...أمــا بعــد:
فقد تم االتفاق بتاريخ0000/00/00 :م بين كل من:
أوالً :البنــك األهلــي التجــاري شــركة مســاهمة ســعودية  ،رأس املــال  30مليــار ريــال
ســعودي مدفــوع بالكامــل ،الرقــم الضريبــي  ،300002471110003س.ت  ، 4030001588خاضعــة
إلشــراف ورقابــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي  ،مرخــص لهــا برقــم ترخيــص
(بموجــب األمــر الســامي رقــم  3737وتاريــخ  1373/04/20ه املوافــق  1953/12/26م)
وخطــاب مؤسســة النقــد رقــم ) ، 1373(1مبنــى اإلدارة العامــة 7029 ،باعشــن (البلــد) ،
وحــدة رقــم  ، 20الرمــز البريــدي  ، 22233الرقــم اإلضافــي  ، 2670جــدة  ،اململكــة العربيــة
الســعودية  www.alahli.com ، 920001000 ،ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “جهــة إصــدار البطاقــة
و /أو البنــك”
ثانيًا :االسم ........................................................................................................................
(العنوان الوطني) ويشار إليه فيما بعد بـ “حامل البطاقة و /أو العميل”
............................................................................................................................................

يمنــح البنـ ُ
ـك العميـ َ
ـل إمكانيــة االســترداد النقــدي عنــد اســتخدام البطاقــة وفــق مــا هــو
ّ
موضــح فــي املــادة الحاديــة والعشــرين.
ضريبــة القيمــة املضافــة :أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثلــة يتــم
فرضهــا بموجــب أى قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي اململكــة
العربيــة الســعودية فــى الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة ،وقيمتهــا %١5
عنــد التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة و/أو أي تعديــل لضريبــة قيمــة مضافــة الحقــا مــن
الجهــات الرســمية.
املادة الثانية :إصدار البطاقة /قيد العمليات:
 .1يحــق للبنــك رفــض طلــب العميــل إصــدار البطاقــة باســم العميــل ،كمــا يكــون للبنــك
الحــق فــي االحتفــاظ بجميــع املســتندات املرفقــة مــع الطلــب وعــدم إرجاعهــا للعميــل،
وفــي حــال تــم رفــض إصــدار بطاقــة جديــدة أو بطاقــة بديلــة أو إضافيــة ملتقــدم جديــد
أو ســابق ،فعلــى البنــك أن يبيــن أســباب الرفــض مــن خــال وســيلة اتصــال موثقــة فــي
غضــون أســبوع مــن تاريــخ اتخــاذ قــرار الرفــض.
 .2للبنــك الحــق فــي أن يطالــب العميــل بــأي مبلــغ مــن املبالــغ املســتحقة فــي ذمتــه،
وال يعتبــر ســكوت البنــك عــن املطالبــة فــي تاريــخ االســتحقاق مــن قبيــل إمهــال العميل
أو مــن قبيــل التنــازل عــن اتخــاذ أي إجــراء محــدد فــي االتفاقيــة أو أي إجــراء تحفظــي أو
توقيــع حجــز علــى أمــوال العميــل ،ويقــر العميــل ويوافــق علــى أن للبنــك أن يتخــذ مــن
اإلجــراءات مــا يكفــل لــه تحصيــل حقوقــه منــه.
 .3يتــم قيــد قيمــة أي عمليــة خاصــة بالبطاقــة وكذلــك ملحقاتهــا علــى حســاب
البطاقــة الخاصــة بالعميــل لــدى البنــك ،ويلتــزم العميــل بســداد الرصيــد املديــن
املســتحق عليــه ،ويظــل هــذا الرصيــد قائمــا ولــو بعــد انتهــاء صالحيــة البطاقــة أو حتــى
بعــد إلغائهــا) ألي ســبب مــن األســباب (حتــى يتــم تســديد الرصيــد املديــن املســتحق
كامــ ً
ا مــن قبــل العميــل ،مــع مراعــاة أن هــذه االتفاقيــة ال تشــمل بطاقــات االئتمــان
الخاصــة بالشــركات و/أو املؤسســات.

مقدمة
حيــث إن العميــل يرغــب فــي الحصــول علــى ائتمــان مــن خــال بطاقــة األهلــي االئتمانيــة
اإلســامية  -اإلســترجاع النقــدي ( -البطاقــة) ومــا تشــتمل عليــه مــن خدمــات مثــل
الخدمــات اإللكترونيــة والهاتــف املصرفــي وكافــة املزايــا واملنتجــات ذات الصلــة،
والتــي تدخــل ضمــن طبيعــة نشــاط البنــك ،فقــد تقــدم العميــل (مقــدم الطلــب) بطلــب
إصــدار بطاقــة األهلــي اإلسالمية لإلســترداد النقــدي مــن البنــك بصفتــه جهــة مرخصــة
مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،فإنــه وبعــد موافقــة البنــك علــى تقديــم هــذه
الخدمــة للعميــل،
فقــد اتفــق الطرفــان وهمــا بكامــل األهليــة واألوصــاف املعتبــرة شــرعًا ونظامــا علــى
إبــرام هــذه االتفاقيــة طبقــا للشــروط واألحــكام التاليــة:

املادة الثالثة :طبيعة العالقة بين الطرفين /استقاللية البطاقة:
 .1تنشــئ هــذه االتفاقيــة بيــن البنــك والعميــل عالقــة ضمــان ،بموجبهــا يضمــن البنــك مــا
يثبــت فــي ذمــة العميــل مــن التزامــات ماليــه ناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة.
 .2تعتبــر عالقــة البنــك بعميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة مســتقلة تمامــا عــن
اســتخدامات العميــل للبطاقــة وعــن معامالتــه مــع الغيــر بموجبهــا ،بحيــث ال يتحمــل
البنــك مســؤولية رفــض الغيــر قبــول البطاقــة ،كمــا ال يعتبــر البنــك طرفــا فــي أي عالقــة
ـاء علــى ذلــك فــإن البنــك لــن يقبــل
يرتبــط بهــا العميــل مــع الغيــر بموجــب البطاقــة ،وبنـ ً
مــن العميــل أي طلــب إلعفائــه مــن ســداد أي التــزام تكبــده أو أن يعتــرض علــى قيــام
البنــك بالوفــاء بااللتزامــات املترتبــة عــن اســتخدام العميــل للبطاقــة.

املادة األولى :التعريفات وأحكامها:
البطاقــة :هــي بطاقــة األهلــي االئتمانيــة اإلســامية  -اإلســترجاع النقــدي  -املبنيــة علــى
التــورق ومعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الشــرعية ،يصدرهــا البنــك باســم العميــل (حامــل
ـاء علــى طلبــه وليتــم اســتخدامها كإحــدى وســائل الدفــع محليــا ودوليــا،
البطاقــة) بنـ ً
وبحيــث ال يتجــاوز شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات،
واســتخدام البطاقــة تحــت مســؤولية العميــل مســؤولية تامــة ،وتعتبــر البطاقــة ملــكًا
للبنــك ،ويلتــزم العميــل بإعادتهــا إلــى البنــك عنــد االقتضــاء.
وفــي حــال قبــول البنــك طلــب العميــل فــي الحصــول علــى البطاقــة االئتمانيــة ،يتــم
إصــدار البطاقــة كـ(بطاقــة بالســتيكية و/أو بطاقــة معدنيــة) وفــق طلــب العميــل حيــن
طلــب إصــدار البطاقــة و/أو فــي أي وقــت أخــر.-
حامــل البطاقــة :وهــو العميــل املتقــدم ليحصــل على بطاقــة األهلــي االئتمانية اإلســامية
 اإلســترجاع النقــدي ( -البطاقــة) مــن البنــك ،ويلتــزم بدفــع كافــة االلتزامــات الناجمــةعــن إصــدار البطاقــة ،ويعتبــر حامــل البطاقــة الرئيســي ،وتصــدر البطاقــة باســم حامــل
البطاقــة و/أو باســم أحــد تابعيــه أو أقاربــه (وفــق طلــب حامــل البطاقــة).
الحــد االئتمانــي للبطاقــة :هــو الســقف األعلــى للمبلــغ املتــاح الــذي يســمح البنــك
للعميــل الحصــول عليــه.
الســحب النقدي/التحويــل النقــدي :هــي عمليــة ســحب نقــدي /تحويــل النقــد إلــى حســاب
بنكــي بواســطة البطاقــة ،وتتيــح البطاقــة لحاملهــا الســحب النقدي/التحويــل النقــدي
عنــد اســتخدام البطاقــة بحــد أقصــى ال يتجــاوز مــا نســبته ( )٪30مــن حــد البطاقــة
االئتمانــي املمنــوح مــن البنــك ،وبمــا ال يتجــاوز مبلــغ الســحب النقــدي ( )5000ريــال فــي
عمليــة الســحب الواحــدة أو فــي اليــوم الواحــد أو أي تعديــل لــه داخــل اململكــة العربيــة
الســعودية أو خارجهــا ،وللبنــك الحــق فــي تعديــل قيمــة رســوم الســحب النقــدي بعــد
مراعــاة الفقــرة ( )3مــن املــادة الســابعة عشــرة.
ويمكــن للعميــل القيــام بالســحب النقــدي و/أو التحويــل النقــدي باســتخدام البطاقــة
وفــق وســائل االتصــال املوثقــة التــي يحددهــا البنــك ،والتــي علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
مــن خــال الســحب مــن مكائــن الصــرف اآللــي ( )ATMباســتخدام العميــل رقــم البطاقــة
الســري الــذي يوفــره لــه البنــك و/أو التحويــل مــن خــال القنــوات البديلــة ،ويفــوض
ـول علــى حســاب بطاقتــه ،باإلضافــة
العميــل البنــك بقيــد املبلــغ املســحوب و/أو املحـ ّ
إلــى أيــة رســوم يفرضهــا البنــك.
كشــف الحســاب :هــو بيــان شــهري يصــدره البنــك لحامــل البطاقــة يبيــن فيــه تفاصيــل
العمليــات التــي تمــت باســتخدام البطاقــة ومبلــغ الديــن املســتحق عليــه وكيفيــة
الســداد وتاريــخ ســداده وتاريــخ العمليــة واســم التاجــر مثبتــا فيــه كافــة القيــود
املتعلقــة بتعامالتــه بالبطاقــة خــال دورة إعــداد الكشــف الشــهري وفــق أي وســيلة
يحددهــا البنــك.
حســاب البطاقــة :هــو حســاب مســتقل عــن باقــي حســابات حامــل البطاقــة األخــرى
بالبنــك ،ويقيــد علــى هــذا الحســاب العمليــات الخاصــة باملعامــات التــي تتــم بواســطة
البطاقــة وغيرهــا مــن القيــود املتعلقــة بالرســوم/املبالغ الخاصــة بالبطاقــة.
ميعــاد االســتحقاق :للعمليــات الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة :تكــون كافــة املبالــغ
املســتحقة علــى العميــل واجبــة الدفــع فــي مــدة أقصاهــا  20يومــا مــن تاريــخ صــدور
كشــف حســاب البطاقــة ،وللبنــك الحــق فــي تعديــل تاريــخ االســتحقاق دون الرجــوع
علــى العميــل و/أو الحصــول علــى موافقتــه ،علــى أن يتــم إبالغــه بالتغييــر فــي مــدة ال
تقــل عــن  30يومــا مــن تاريــخ موعــد االســتحقاق الجديــد.
اســتخدامات البطاقــة :تســتخدم البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة ملعامالتــه الخاصــة
املباحــة شــرعا وفــق شــروط وأحــكام البطاقــة ،ويترتــب علــى اســتخدام البطاقــة أن
يكــون العميــل مدينــا للبنــك باملبلــغ املســتخدم نتيجــة كافــة املعامــات املقيــدة
علــى حســاب البطاقــة وإن تجــاوزت الحــد االئتمانــي وفــق شــروط محــددة -ومــا يترتــب
عليهــا مــن مصاريــف ورســوم و/أو فــرق تحويــل عملــة.
برنامــج االســترداد النقــدي :خدمــة مقدمــة مــن البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة ،بحيــث

املــادة الرابعــة :الشــكل الخارجــي للبطاقــة (هيــكل البطاقة/آليــة اســتالم وتنشــيط
البطاقــة واســتخدامها:
يلتزم العميل بما يلي:
 .1هيــكل البطاقــة :يكــون هيــكل البطاقــة نفــس الهيــكل البالســتيكي املعتــاد
تســليمه للعمــاء بشــكل عــام ،مــا لــم يتقــدم العميــل بطلــب إصــدار بطاقــة بـــ
(الهيــكل املعدنــي) -طاملــا وجــد لــدى البنــك -بشــرط دفــع رســوم محــددة إلصــدار
بطاقــة بالهيــكل املعدنــي– وفــق طلــب العميــل حيــن طلــب إصــدار البطاقــة و/أو فــي
أي وقــت آخــر ،-ويقــر العميــل بعلمــه بــأن إصــدار البطاقــة املعدنيــة مــن عدمــه يخضــع
إلرادة البنــك املنفــردة.
 .2تســليم البطاقــة :عندمــا يقبــل البنــك الطلــب املقــدم مــن العميــل ،يقــوم البنــك
بإصــدار البطاقــة ،ويمكــن للعميــل اســتالمها مــن أحــد فــروع البنــك و/أو يتــم إرســالها
للعميــل حســب طلبــه علــى العنــوان الوطنــي املوضــح بالطلــب املقــدم منــه ،والــذي
إمــا؛ عــن طريــق البريــد املســجل و/أو عــن طريــق البريــد الســريع علــى مســؤولية
يكــون ّ
العميــل ودون أدنــى مســئولية علــى البنــك.
 .3التوقيــع علــى البطاقــة :عنــد تســلم العميــل البطاقــة ،يجــب أن يقــوم العميــل
فــورًا بالتوقيــع فــي املــكان املخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة ،ويقــر العميــل
ـأن البنــك غيــر مســئول عــن النتائــج واألضــرار التــي تترتــب علــى عــدم التــزام العميــل
بـ ّ
بالتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة.
 .4تنشــيط البطاقــة :يلتــزم العميــل بتنشــيط البطاقــة شــخصيًا حتــى يكــون مؤهــ ً
ا
الســتخدام البطاقــة واكتســاب خدماتهــا ومميزاتهــا ،وفــق وســائل االتصــال املوثقــة
املعتمــدة مــن قبــل البنــك والتــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر ،ويقــر العميــل بــأن
قيــام البنــك بإرســال البطاقــة للعميــل وتنشــيط العميــل للبطاقــة تجعــل العميــل حائــزًا
لهــا ،و ُيعــد ذلــك إقــرارًا منــه بقبــول شــروط وأحــكام البطاقــة تأكيــدًا علــى موافقتــه
عليهــا ،ويقــر العميــل بأنــه مســؤوالً شــرعًا ونظامــا عــن كافــة التعامــات الصــادرة
بموجــب اســتخدام البطاقــة.
وإذا قــام العميــل قبــل تنشــيط البطاقــة بإشــعار البنــك برغبتــه فــي إنهــاء هــذه
االتفاقيــة فــي غضــون  10أيــام مــن تاريــخ تســلمه بطاقتــه (البطاقــة) والتــي أصدرهــا
البنــك ،فــا يجــوز للبنــك اســتيفاء أيــة رســوم عليهــا مــن العميــل أو حتــى املطالبــة بهــا
مــا لــم يتــم تفعيــل البطاقــة.
 .5فقدان/ســرقة البطاقــة :فــي حــال فقــدان البطاقــة أو ســرقتها يلتــزم العميــل فــورًا
بإبــاغ البنــك عنهــا باالتصــال علــى هاتــف األهلــي املصرفــي املوضــح علــى ظهــر البطاقة،
ويتحمــل العميــل مســؤولية دفــع وســداد كافــة املبالغ الناشــئة عــن اســتخدام البطاقة
إلــى حيــن قيــام العميــل بإبــاغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة ،وفــي حــال عــدم
تبليــغ البنــك بفقــدان البطاقــة أو ســرقتها ،فــإن العميــل يكــون مســؤوالً أمــام البنــك
عــن كافــة العمليــات التــي تمــت علــى البطاقــة.
ـاء علــى طلــب العميــل بموجــب حســاب بطاقــة رئيســي
 .6البطاقــة اإلضافيــة :يجــوز بنـ ً
وبعــد موافقــة البنــك إصــدار بطاقــة إضافيــة ألحــد أقــارب العميــل مــن الدرجــة األولــى
الراشــدين بنفــس الشــروط واألحــكام التــي تخضــع لهــا البطاقــة األساســية ،وبحيــث ال
تتجــاوز الحــد االئتمانــي للبطاقــة األساســية ،وتعتبــر األرصــدة القائمــة أو غيــر املســددة
علــى البطاقــة اإلضافيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن البطاقــة األساســية ،ويقــر العميــل
بمســؤوليته الكاملــة والتامــة عــن اســتخدام أي مــن أقاربــه للبطاقــة اإلضافيــة كأنهــا
خدمت مــن قبــل العميــل دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك ،ويقــر العميــل بأنــه
اســ ُت ِ
مســئول مســؤولية كاملــة عــن كافــة االلتزامــات املترتبــة بموجــب البطاقــة اإلضافيــة
بمــا فــي ذلــك أيــة أرصــدة قائمــه أو عالقــة و/أو غيــر مســددة.
 .7إلغــاء البطاقــة واســتبدالها :مــع األخــذ باالعتبــار مــا جــاء فــي املــادة الخامســة (مــدة
صالحيــة البطاقــة وتجديدهــا وإنهاؤهــا مــن قبــل البنــك) أدنــاه ،يقــر العميــل بمــا يلــي:
أ .تظــل البطاقــة ملــكًا خاصــا للبنــك فــي جميــع األوقــات ،ويتعهــد حامــل البطاقــة
بنــاء علــى طلــب البنــك.
بإعادتهــا إلــى البنــك فــورًا
ً

ب .يحــق للبنــك إلغــاء البطاقــة األساســية و /أو أيــة بطاقــات إضافيــة قــد أصــدرت
عنهــا ،وســيتم إشــعار العميــل عنــد إيقــاف العمــل بهــا ،ويلتــزم العميــل بــرد البطاقــة /
البطاقــات امللغــاة إلــى البنــك مــع ســداد الرصيــد املديــن املســتحق عليهــا .وفــي حــال
ألغــى البنــك البطاقــة أثنــاء مــدة دفــع العميــل رســمها فســيعيد البنــك رســم املــدة
املتبقيــة منهــا.
ج .يجــوز للعميــل طلــب إلغــاء البطاقــة األساســية أو أيــة بطاقــات إضافيــة أصــدرت
عنهــا عــن طريــق قنــوات االتصــال املوثقــة ،مثــل االتصــال بهاتــف األهلــي املصرفــي
املوضــح علــى البطاقــة و/أو األهلــي أون اليــن ،ويلتــزم العميــل بســداد قيمــة الرصيــد
املســتحق علــى البطاقــة األساســية أو البطاقــات اإلضافيــة امللغــاة فــورًا ،ويتعهــد
بســداد االلتزامــات التــي تنشــأ علــى الحســاب خــال  30يومــا مــن تاريــخ اإللغــاء عــن
العمليــات التــي تمــت قبــل تاريــخ اإللغــاء.
 .8إعــادة تفعيــل البطاقــة :فــي حــال قيــام العميــل بســداد املبالــغ املســتحقة عليــه
بعــد إيقــاف البنــك للبطاقــة ،وفــي حــال رغبــة العميــل فــي إعــادة تفعيــل البطاقــة
(ووافــق البنــك علــى طلــب العميــل) ،فــإن العميــل يلتــزم بدفــع رســوم إعــادة تفعيــل
مقدارهــا  100ريــال و/أو طلــب إصــدار بطاقــة جديــدة وفــق اآلليــة املتبعــة لــدى البنــك.
 .9إصــدار بطاقــة بــدل فاقــد /أو تالــف :ال يلتــزم البنــك بإصــدار بطاقــة بديلــه للبطاقــة
التــي أبلــغ حاملهــا عــن ضياعهــا ،ســرقتها ،أو تلفهــا ،وفــي حالــة موافقــة البنــك علــى
إصــدار البطاقــة البديلــة ،يكــون مــن حــق البنــك احتســاب رســوم إصــدار علــى البطاقــة
ـوض العميــل البنــك بقيــد هــذا الرســم علــى
الجديــدة فــي الوقــت الــذي يحــدده البنــك ويفـ ّ
حســاب البطاقــة.
املادة الخامسة :مدة صالحية البطاقة وتجديدها وإنهاؤها من قبل البنك:
حــددت مــدة صالحيــة البطاقــة خمــس ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ إصدارهــا ،والبطاقــة
قابلــة للتجديــد تلقائيــا ملدة/مــدد مماثلــة إال فــي الحــاالت التاليــة ،والتــي يتــم ذكرهــا
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
عــدم التــزام العميــل بشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة وأي تعديــل لهــا و/أو عــدم انتظام
العميــل فــي الســداد و/أو اســتخدام البطاقــة مــن غيــر حاملهــا و/أو اســتخدام البطاقــة
فــي عمليــات مشــبوهة ،وفــي أيٍ مــن هــذه الحــاالت يحــق للبنــك إلغــاء البطاقــة دون
الرجــوع للعميــل و/أو إنــذاره ،وإذا رغــب العميــل فــي عــدم التجديــد فعليــه إخطــار البنــك
عبــر وســائل االتصــال املوثقــة والتــي يحددهــا البنــك ،مثــل الهاتــف املصرفــي بمــدة ال
تقــل عــن شــهر قبــل تاريــخ انتهــاء صالحيــة البطاقــة االئتمانيــة التــي يحملهــا.
املادة السادسة :استخدام البطاقة:
يلتزم حامل البطاقة بما يلي:
 .1بأن يحافظ على البطاقة ورقمها السري.
 .2أن يســتخدم البطاقــة كوســيلة ســداد محليــا أو دوليــا و/أو مقابــل توقيعــه علــى
املســتندات مــن فواتيــر أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا التاجــر للعميــل ،أو
اســتخدام البطاقــة علــى أجهــزة نقــاط البيــع ،أو فــي مقابــل اســتخدامه الرقــم الســري
الخــاص بــه والــذي يــزوده بــه البنــك للســحب النقــدي و/أو اســتخدام البطاقــة علــى
أجهــزة نقــاط البيــع و/أو مــن خــال التعامــل عبــر االنترنــت (املواقــع اإللكترونيــة).
 .3بعــدم اســتخدام البطاقــة فــي غيــر األغــراض املصــرح بهــا للعميــل و/أو اســتخدامها
مــن الغيــر ألي ســبب مــن األســباب ويتحمــل العميــل وحــده كافــة االلتزامــات
واملســؤوليات املترتبــة عليهــا ،كمــا يجــب أال يقــوم العميــل بإعطــاء بطاقتــه و /أو
رقمهــا الســري ألي شــخص مهمــا كانــت صلــة القرابــة أو املعرفــة دون أدنــى مســؤولية
علــى البنــك.
 .4االدعــاء بعــدم اســتخدام البطاقــة :ادعــاء العميــل عــدم اســتخدامه البطاقــة أو
رقمهــا الســري ال يعفيــه مــن املســؤولية عــن ســداد املبالــغ الناتجــة عــن اســتخدامها،
وإن ثبــت اســتخدام البطاقــة مــن قبــل الغيــر أو عــدم تطابــق التوقيــع أو عــدم التواجــد
فــي نفــس املــكان والزمــان ،ويعتبــر العميــل مســؤوالً عــن جميــع العمليــات التــي تتــم
باســتخدام البطاقــة إلــى حيــن إبالغــه البنــك بفقدانهــا أو ســرقتها.
يلتــزم العميــل بنفســه بتحديــث رقــم الجــوال للبطاقــة اإلضافيــة مــن خــال قنــوات
األهلــي أوناليــن أو األهلــي موبايــل ،فقــط لتلقــي رمــز التوثيــق و رســائل العمليــات
املنفــذة عبــر اإلنترنــت املربوطــة بالبطاقــة اإلضافيــة.
 .5بــأن ال يســتخدم العميـ ُ
ـل البطاقــةَ فــي شــراء ســلع وخدمــات محرمــة شــرعًا ،وفــي
حــال تبيــن للبنــك أن العميــل اســتخدم البطاقــة فــي معاملــة محرمــة فــإن للبنــك حــق
رفــض تنفيــذ العمليــة أو إلغــاء البطاقــة ،ويتحمــل العميــل مســئولية ذلــك.
املادة السابعة :تسديد التزامات البطاقة:
يلتزم العميل بما يلي:
 .1بتســديد كافــة املبالــغ املســتحقة عليــه بســبب اســتخدامه البطاقــة شــام ً
أي
ال َّ
زيــادة علــى مبلــغ الحــد االئتمانــي بســبب قيــد رســوم الســحب النقــدي وهامــش ربــح
عمليــة التــورق علــى العميــل أو أيــة رســوم وفقــا للمــادة الســابعة عشــرة (املعامــات
الدوليــة) ،كمــا ويلتــزم العميــل بــأن يســدد املبالــغ والقســط املترتــب علــى اســتخدامه
لحــد البطاقــة علــى أن تكــون خالصــة مــن أي ضرائــب أو ضريبــة القيمــة املضافــة أو
رســوم مهمــا كان نوعهــا أو مصدرهــا ممــا هــو قائــم وقــت توقيــع العميــل علــى هــذه
األحــكام والشــروط أو ممــا قــد يفــرض منهــا مســتقبال ،ويفــوض العميــل البنــك بموجــب
هــذه األحــكام والشــروط تفويضــا نهائيــا غيــر قابــل للنقــض و /أو اإللغــاء أو التقييــد
باقتطــاع قيمــة القســط املســتحق عليــه فــي تاريــخ االســتحقاق خصمــا مــن حســابه
الجــاري.
 .2بــأن يســدد مديونيتــه للبنــك بقيمــة كافــة التعامــات واملعامــات التــي تمــت علــى
البطاقــة بمــا فــي ذلــك هامــش الربــح علــى الســلع التــي يقــوم البنــك ببيعهــا علــى
العميــل ومــن ثــم بيعهــا للغيــر مــن قبــل املــو ّرد بموجــب التفويــض الــوارد ذكــره فــي
املــادة العاشــرة (آليــة التــورق) إن لــم يعتــرض العميــل علــى ذلــك بعــد إبالغــه مــن قبــل
البنــك.
املادة الثامنة :البيانات/حفظ التعامالت/الضمانات:
 .1تحديــث البيانــات :يلتــزم العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية املتعلقــة بالبطاقــة،
لتفــادي أي انقطــاع فــي الخدمــة ،وال يكــون البنــك مســئوالً عــن أي انقطــاع للخدمــة
ينتــج عــن اإلخــال بهــذا االلتــزام.
 .2يوافــق العميــل باختيــاره وبمحــض إرادتــه علــى أن تحفظ جميــع تعامالته مــع البنك في
ســجالت أو ملفــات إلكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر املســتندات املتعــارف
عليهــا دوليــا مثــل “امليكروفيلــم” علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،ويعتــد بهــا كحجــة
وســند إثبــات فــي جميــع املحاكــم واللجــان والهيئــات واملؤسســات الحكوميــة علــى
ســبيل املثــال ال الحصــر -العاملــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ،كمــا أنــه

ال يحــق للعميــل رفــض هــذه الســجالت أو امللفــات اإللكترونيــة باعتبارهــا وســيلة إثبــات،
وذلــك حســب مــا ورد فــي نظــام التعامــات اإللكترونيــة الســعودي.
 .3يقــر العميــل ويلتــزم بــأن جميــع الضمانــات املقدمــة مــن العميــل واملس ـ ّلمة للبنــك
ضامنــة لكافــة التزامــات العميــل وتعامالتــه لــدى البنــك بغــض النظــر عــن قيمتهــا
بالزيــادة و/أو النقصــان وغيــر قابلــة للطعــن بهــا.
 .4يلتــزم العميــل بتقديــم أي ضمانــات أخــرى يطلبهــا البنــك مــن وقــت آلخــر ودون
اإلخــال بــأي ضمــان أو تأميــن محــدد.
املقدمــة مــن قبلــه ضمانــا
 .5يقــر العميــل بعلمــه وبموافقتــه علــى أن تكــون الضمانــات
ّ
للمديونيــة املحــددة فــي هــذه االتفاقيــة وكافــة املديونيــات التــي علــى العميــل تجــاه
البنــك حتــى بعــد ســداد العميــل للمديونيــة املحــددة فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة التاسعة :التسديد وطرقه وتعجيل السداد:
 .1تســتحق كافــة االلتزامــات املترتبــة علــى العميــل نتيجة إصــدار البطاقة أو اســتعمالها
فــي تاريــخ إصــدار البنــك لكشــف الحســاب ،بحيــث يلتــزم العميــل بســداد مبلــغ الرصيــد
كامــ ً
ا أو بســداد الحــد األدنــى الواجــب دفعــه شــهريًا إلــى البنــك مــن مبلــغ الرصيــد
املديــن املســتحق عليــه وقــدره ( )%5مــن املبلــغ املســتحق أو مبلــغ  5ريــال مــن املبلــغ
املســتحق أيهمــا أكثــر إلــى البنــك خــال  20يومــا مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب
مــع احتفــاظ البنــك بحقــه فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة
واإلجــراءات املحــددة فــي املــادة العشــرين (اإلخــال باألحــكام والشــروط أو التحلــل
منهــا) والفقــرة ( )4مــن املــادة العاشــرة (عــدم الوفــاء) أدنــاه.
 .2فــي حــال قيــام العميــل بســداد الحــد األدنــى فقــط مــن مبلــغ الرصيــد املديــن
املســتحق عليــه وفــق الفقــرة( )1مــن املــادة التاســعة أعــاه أو مبلــغ أقــل مــن كامــل
املبلــغ املســتحق علــى البطاقــة والــوارد بيانــه فــي كشــف حســاب البطاقــة الشــهري،
فــإن العميــل يــوكل البنــك باجــراء عملية/عمليــات تــورق لصالحــه وفقــا آلليــة التــورق
الــواردة فــي املــادة العاشــرة (آليــة التــورق) أدنــاه ،وبموجــب ذلــك يلتــزم العميــل بســداد
قيمــة الســلعة املباعــة عليــه بقســط واحــد مدتــه شــهر ،طبقــا لتفاصيــل العمليــة فــي
كشــف حســاب البطاقــة الشــهري.
 .3يحــق للعميــل أن يقــوم بتعجيــل ســداد كامــل الرصيــد املديــن قبــل تاريــخ اســتحقاقه،
وال ينشــأ عــن ذلــك أي التــزام علــى البنــك مقابــل تعجيــل الســداد.
املادة العاشرة :آلية التورق:
الحالــة األولــى :إجــراءات عملية/عمليــات التــورق علــى مبالــغ الســحب/التحويل النقــدي
املســتحقة
يقر العميل بعلمه بما يلي:
عنــد قيــام العميــل بعمليــة ســحب نقدي/تحويــل نقــدي فــإن العميــل يلتــزم بســدادها
خــال مــدة أقصاهــا 24ســاعة مــن وقــت الســحب النقدي/التحويــل النقــدي ،وفــي حــال
ـول نقــدًا مســتحق الســداد فــورًا،
عــدم الســداد ،تصبــح قيمــة املبلــغ املســحوب /املحـ ّ
وعليــه وبموجــب هــذه اإلتفاقيــة فــإن العميــل يفــوض البنــك تفويضــا باتــا ال رجعــة فيــه
وغيــر قابــل لإللغــاء أو التقييــد ليقــوم البنــك مقــام العميــل ونيابــةً ع ّنــه بمــا يلــي:
أوالً :بإجــراء عمليــة تــورق لســداد مديونيــة عمليــة الســحب النقــدي /التحويــل النقــدي
وفــق اإلجــراءات التاليــة:
 .1بيــع الســلعة للعميــل :أن يبيــع البنــك كميــةً مــن ســلع مملوكــة لــه للعميــل تكــون
كلفتها(الســلع) تســاوي مبلــغ الســحب/التحويل النقــدي املســتحق والقائمــة علــى
حســاب البطاقــة وبمعــدل نســبة ســنوي (.)%30
 .2قبول الشراء :أن يقبل البنك نيابةً عن العميل شراءه السلعة من البنك.
 .3تفويــض طــرف ثالــث (مــو ّرد) لبيــع الســلعة التــي يملكهــا العميــل للغيــر :أن يفــوض
البنـ ُ
ـك طرفــا ثالثــا (مــو ّردا) ليبيــع تلــك الســلعة (املباعــة علــى العميــل مــن البنــك) إلــى
الغيــر نيابــة عــن العميــل ويتســلم الثمــن مــن الطــرف الثالــث (املــورد) نيابــةً عــن العميــل،
ويقيــده فــي حســاب العميــل لــدى البنــك املربــوط بالتمويــل.
 .4مــدة التفويــض :يظــل هــذا التفويــض ســاري املفعــول لكامــل مــدة البطاقــة أو أي
تجديــد لهــا ،ويجــدد التفويــض تلقائيــا بغــض النظــر عــن تاريــخ انتهــاء البطاقــة طاملــا
لــم يتــم تســديد املديونيــة.
 .5قيــد رســوم املــورد علــى حســاب البطاقــة بقيمــة ( )% 0.3مــن قيمــة (مبلــغ عمليــة
الســحب/التحويل النقــدي املســتحقة والقائمــة علــى البطاقــة).
 .6اســتخدام ثمــن بيــع الســلعة إلــى الغيــر (بالنيابــة عــن العميــل) فــي تســديد كامــل
املبلــغ املســتحق علــى البطاقــة.
 .7قيــد قســط ربــح التــورق فــور إجــراء عمليــة التــورق علــى حســاب البطاقــة لعمليــة
الســحب/التحويل النقــدي املســتحق.
 .8يحــق للبنــك التنــازل عــن املتبقــي مــن الربــح املســتحق للبنــك فــي حــال قيــام العميــل
بســداد قيمــة عمليــة الســحب النقــدي /التحويــل النقدي.
ثانيــا :يقــر العميــل بعلمــه بــأن عملية/عمليــات التــورق تتــم لــكل الســحب النقــدي /
التحويــل النقــدي كل علــى حــدة.
ـاء علــى عمليــة التــورق ســيترتب فــي ذمــة العميــل
ثالثــا :وفــق مــا جــاء فــي (أوالً) وبنـ ً
مديونيــة ،تســدد بقســط واحــد خــال مــدة أقصاهــا عشــرون يومــا مــن تاريــخ كشــف
الحســاب للشــهر التالــي ،ويلتــزم العميــل بســداد قيمــة الســحب/التحويل النقــدي
باإلضافــة إلــى قيمــة ربــح التــو ّرق فــي مــدة أقصاهــا ســنة مــن تاريــخ إجــراء التــو ّرق.
رابعــا :وفــق مــا جــاء أعــاه ،فإنــه فــي حــال عــدم قيــام العميــل بالســداد بعــد مــرور ســنة
مــن تاريــخ التــورق األول ،فــإن العميــل يفــوض البنــك بإجــراء عمليــة تــورق مــرة ثانيــة
وأخيــرة وفــق اآلليــة املحــددة أعــاه.
خامســا :يلتــزم العميــل بكافــة اآلثــار والنتائــج املترتبــة عــن تنفيــذ عمليــات البيــع
التــي تتــم بموجــب هــذا التفويــض ،كمــا يعتبــر هــذا التزامــا مــن العميــل مبرئــا لذمــة
البنــك فيمــا جــاء أعــاه ،ويعفــي العميــل البنــك مــن أيــة مســئولية أو مطالبــات تتعلــق
بعمليــات البيــع أعــاه ،وملزمــا لشــخص العميــل ولخلفــه العــام والخــاص ،ومبرئــا مــن
ـراء مســقطًا أليــة دعــوى أو
أيــة مطالبــات ماليــة أو غيرهــا أيــا كان نوعهــا أو ســببها إبـ ً
حــق ،ويتعهــد العميــل بعــدم إقامــة أي دعــوى مســتقب ً
ال أو شــكوى أو مطالبــة مهمــا
كان نوعهــا ومصدرهــا علــى البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال.
سادســا :عــدم الوفــاء :مــع مراعــاة الشــروط املحــددة فــي املــادة الرابعــة عشــرة
(اإلخــال باإللتزامــات) وفــي املــادة العشــرين (اإلخــال باألحــكام والشــروط أو التحلــل
منهــا) فإنــه وفــي حــال اســتمرار العميــل فــي عــدم ســداد املبالــغ املســتحقة عليــه بعــد
مضــي (ســنة) مــن تاريــخ إصــدار كشــف عمليــة التــورق الثانيــة األخيــرة ســيتم إيقــاف
البطاقــة وفــق تقديــر البنــك.-
مثال توضيحي “ في حال عدم السداد خالل  24ساعة”:
قــام العميــل بعمليــة ســحب/تحويل نقــدي بمبلــغ  5،000ريــال ســعودي فــي يــوم  01مــن
شــهر ديســمبر ولــم يســدد املبلــغ خــال مــدة أقصاهــا  24ســاعة ،وإنمــا قــام بســداد

مبلــغ الســحب النقدي/التحويــل النقــدي بالكامــل فــي يــوم  20مــن شــهر ديســمبر،
ســيكون قــد قــام البنــك بإجــراء عمليــة تــورق لســداد مبلــغ الســحب النقدي/التحويــل
النقــدي وفــق التفاصيــل التاليــة:
تفاصيل العملية
تكلفة شراء البنك سلعة التورق وتساوي مبلغ السحب
النقدي/التحويل النقدي
رسوم عملية السحب النقدي/التحويل النقدي  +ضريبة
القيمة املضافة ()%15

املبلغ
 5000ريال
 86.25ريال

رسوم عملية التورق

 15ريال

ربح التورق

 1500ريال

قيمة ربح التورق املستحق للبنك لقيمة السحب النقدي/
التحويل النقدي

 4.17ريال

مجموع ربح التورق املستحق خالل مدة  19يوما

 79.17ريال

مجموع قيمة ربح التورق التي تم إعفاء العميل لسداده
مبلغ السحب النقدي/التحويل النقدي

1420.83

املبلغ املسدد من العميل وفق هذا املثال:
مبلغ السحب النقدي/التحويل النقدي  +رسوم عملية
السحب النقدي/التحويل النقدي +رسوم عملية التورق +ربح
التورق املستحق خالل مدة  19يوما

5.1٨٠.٤2

مثال توضيحي “تم السداد خالل 24ساعة”:
فــي حــال قــام العميــل بعمليــة ســحب/تحويل نقــدي بمبلــغ  5،000ريــال ســعودي فــي يــوم
 01مــن شــهر ديســمبر وقــام العميــل بســداد املبلــغ بالكامــل خــال مــدة أقصاهــا 24
ســاعة ،ال ينشــأ عــن ذلــك إجــراء عمليــة تــورق وال يوجــد أي التــزام علــى البنــك مقابــل
تعجيــل الســداد.
الحالــة الثانيــة :إجــراءات عملية/عمليــات التــورق ملبالــغ العمليــات الشــرائية /عمليــات
الدفــع واملســتحقة علــى العميــل وغيــر املســددة (خــاف الســحب النقدي/التحويــل
النقــدي):
يقر العميل بما يلي:
عنــد قيــام العميــل بعملية/عمليــات شــرائية  /عمليــات الدفــع باســتخدام البطاقــة،
فــإن العميــل يلتــزم بســداد قيمــة عمليــة الشــراء /عمليــة الدفــع فــي موعــد االســتحقاق
املحــدد فــي هــذه االتفاقيــة ،وفــي حــال عدم ســداد العميــل إلجمالــي املبالغ املســتحقة
بموجــب كشــف الحســاب والقائمــة علــى حســاب البطاقــة أو قيــام العميــل بســداد
قيمــة الحــد األدنــى فقــط مــن إجمالــي املبالــغ املســتحقة بموجــب كشــف الحســاب
والقائمــة علــى حســاب البطاقــة ،فإنــه وبموجــب هــذه االتفاقيــة يفــوض العميــل البنــك
تفويضــا باتــا ال رجعــة فيــه وغيــر قابــل لإللغــاء أو التقييــد ليقــوم البنــك مقــام العميــل
ونيابــةً ع ّنــه بمــا يلــي:
أوالً :بإجــراء عمليــة تــورق فيمــا يخــص إجمالــي املبالــغ املســتحقة والقائمــة علــى
حســاب البطاقــة وفــق اإلجــراءات التاليــة:
 .1بيــع الســلعة للعميــل :أن يبيــع البنــك كميــة مــن ســلع مملوكــة لــه للعميــل تكــون
كلفتها(الســلع) تســاوي إجمالــي املبالــغ املســتحقة والقائمــة علــى حســاب البطاقــة
وبمعــدل نســبة ســنوي (.)%30
 .2قبول الشراء :أن يقبل البنك نيابة عن العميل شراءه السلعة من البنك.
 .3تفويــض طــرف ثالــث (مــو ّرد) لبيــع الســلعة التــي يملكهــا العميــل للغيــر :أن ّ
يوفــض
البنــك طرفــا ثالثــا (مــو ّردا) ليبيــع تلــك الســلعة (املباعــة علــى العميــل مــن البنــك)
إلــى الغيــر نيابــة عــن العميــل .ويتســلم الثمــن مــن الطــرف الثالــث (املــورد) نيابـ ّ
ـن
ـة عـ ّ
العميــل ،وقيــده فــي حســاب العميــل لــدى البنــك املربــوط بالتمويــل.
 .4مــدة التفويــض :يظــل هــذا التفويــض ســاري املفعــول لكامــل مــدة البطاقــة أو أي
تجديــد لهــا ،ويجــدد التفويــض تلقائيــا بغــض النظــر عــن تاريــخ انتهــاء البطاقــة طاملــا
لــم يتــم تســديد املديونيــة.
 .5قيــد رســوم املــورد علــى حســاب البطاقــة بقيمــة ( )% 0.3مــن قيمــة (إجمالــي املبالــغ
املســتحقة والقائمــة علــى حســاب البطاقة).
 .6اســتخدام ثمــن بيــع الســلعة الــى الغيــر (بالنيابــة عــن العميــل) فــي تســديد كامــل
املبلــغ املســتحق علــى حســاب البطاقــة.
 .7قيــد قســط ربــح التــورق فــور إجــراء عمليــة التــورق علــى حســاب البطاقــة بعمليــة/
عمليــات شــرائية  /عمليــات الدفــع املســتحق.
ـاء علــى هــذه العمليــة (عمليــة التــورق) ســيترتب فــي ذمــة العميــل مديونيــة،
ثانيــا :بنـ ً
تســدد بقســط واحــد خــال مــدة أقصاهــا عشــرون يومــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب
للشــهر التالــي.
ثالثــا :وفــق مــا جــاء أعــاه ،فإنــه وفــي حــال عــدم ســداد العميــل املبلــغ املســتحق علــى
ســواء كامــل املبلــغ أو الحــد األدنــى و/أو املبلــغ
البطاقــة وفــق مــا يختــاره العميــل
ً
الناتــج عــن عمليــة التــورق واملســتحق علــى العميــل ،فــإن العميــل يفــوض البنــك بإجــراء
عمليــة تــورق مــرة ثانيــة وأخيــرة وفــق اآلليــة املحــددة أعــاه ،وفــي حــال عــدم الســداد
فــإن للبنــك اتخــاذ اإلجــراءات املحــددة فــي الفقــرة ( 5عــدم الوفــاء) أدنــاه.
رابعــا :يلتــزم العميــل بكافــة اآلثــار والنتائــج املترتبــة عــن تنفيــذ عمليــات البيــع
التــي تتــم بموجــب هــذا التفويــض ،كمــا يعتبــر هــذا التزامــا مــن العميــل مبرئــا لذمــة
البنــك فيمــا جــاء أعــاه ،ويعفــي العميــل البنــك مــن أيــة مســئولية أو مطالبــات تتعلــق
بعمليــات البيــع أعــاه ،وملزمــا لشــخص العميــل ولخلفــه العــام والخــاص ،ومبرئــا مــن
ـراء مســقطًا أليــة دعــوى أو
أيــة مطالبــات ماليــة أو غيرهــا أيــا كان نوعهــا أو ســببها إبـ ً
حــق ،ويتعهــد العميــل بعــدم إقامــة أي دعــوى مســتقب ً
ال أو شــكوى أو مطالبــة مهمــا
كان نوعهــا ومصدرهــا علــى البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال.
خامســا :عــدم الوفــاء :مــع مراعــاة الشــروط املحــددة فــي املــادة الرابعــة عشــرة
(اإلخــال بااللتزامــات) وفــي املــادة العشــرين (اإلخــال باألحــكام والشــروط أو التحلــل
منهــا) فإنــه وفــي حــال اســتمرار العميــل فــي عــدم ســداد املبالــغ املســتحقة عليــه

ملــدة  90يومــا ســيتم إيقــاف البطاقــة وفــق تقديــر البنــك -بعــد مضــي( )30يومــا مــن
تاريــخ إصــدار كشــف عمليــة التــورق الثانيــة األخيــرة.
املادة الحادية عشرة :اإلخطارات:
 .1ترســل اإلخطــارات علــى العنــوان الوطنــي لحامــل البطاقــة الثابــت بهــذا الطلــب و/
أو علــى حســاب حامــل البطاقــة اإللكترونــي فــي موقــع األهلــي أون اليــن و/أو إرســال
رســالة نص ّيــة ،وال يجــوز لــه أن يحتــج فــي مواجهــة البنــك بتغييــر عنوانــه ،ويبــرئ العميــل
ذمــة البنــك مــن أي مطالبــة فــي حــال عــدم إبــاغ البنــك بتغييــر أي عنــوان مــن عناوينــه
أعــاه.
 .2يتعهــد العميــل بإشــعار البنــك خطيــا بخطــاب مســجل فــورًا عــن كل تغييــر يطــرأ
علــى وضعــه القانونــي أو املالــي أو اإلداري و/أو عنوانــه و/أو رقــم هاتفــه و/أو عنــوان
عملــه و/أو إذا أنهــى عملــه الحالــي لــدى صاحــب العمــل بمــدة ال تقــل عــن  30يــوم عمــل
قبــل التغييــر ألي ســبب مــن األســباب.
 .3فــي حــال عــدم إبــاغ البنــك خطيــا فــورًا بالتغييــر فــإن العميــل يعفــي البنــك مــن أيــة
مســؤولية تعاقديــة أو غيرهــا ،مثــل تجميــد حســاب البطاقــه ،وبموجــب هــذه االتفاقيــة
يخلــي العميــل ذمــة البنــك مــن أيــة مســؤولية و/أو التزامــات قــد تقــع علــى عاتــق البنــك
واملتعلقــة بكافــة اإلخطــارات واملراســات التــي يرســلها البنــك خاصــة تلــك املتعلقــة
برغبتــه فــي إجــراء تعديــات وفــق املــادة الخامســة عشــرة الفقــرة ( ،)3كمــا أن البنــك
غيــر مســئول عــن عــدم وصــول املراســات والكشــوفات واإلعالنــات لحامــل البطاقــة
األساســية فــي حينــه علــى عنوانــه املبلــغ للبنــك.
 .4كل كشــف أو إشــعار يمضــي علــى إصــداره ثالثــون يومــا دون أن يعتــرض عليــه العميل
أو علــى مفــردات الحســاب ويراجــع البنــك بشــأنه كتابــةً أو عبــر القنــوات البديلــة ،فــإن
الكشــف يعتبــر مقبــوالً للعميــل ومصادقــا عليــه مــن قبلــه ،ويعتبــر كشــف الحســاب
بعــد انتهــاء املــدة املحــددة هنــا ملزمــا للطرفيــن ،وال يجــوز للعميــل أن يعتــرض عليــه
بعــد ذلــك علــى أي نحــو أو ألي ســبب مــن األســباب ،مــا لــم يكــن ســببًا مقبــوال شــرعًا
ونظامــا.
 .5يكــون مجــرد إرســال البنــك للبطاقــة إلــى عنــوان العميــل املعتمــد بمثابــة علــم
أحــد الطرفيــن اآلخــر بتغييــر
العميــل اليقينــي حتــى ولــو لــم يتســلمها مــا لــم يخطــر
ُ
عنوانــه بخطــاب خطــي مســجل.
 .6يجــوز للبنــك االســتعانة فــي تبليــغ العميــل باملؤسســات والشــركات املقدمــة
للخدمــات البريديــة ،ويجــوز كذلــك اســتعمال الرســائل االلكترونيــة لتبليــغ العميــل
ومنهــا البريــد اإللكترونــي واالتصــاالت الهاتفيــة املســجلة والرســائل النصيــة املرســلة
عبــر الهاتــف والفاكــس ويترتــب علــى التبليــغ بتلــك الوســائل مــا يترتــب علــى التبليــغ
بالطــرق املعتــادة ،و ُيعــد التبليــغ بتلــك الوســائل تبليغــا لشــخص العميــل.
كمــا وتعتبــر كل الطلبــات واإلشــعارات واملوافقــات واإلقــرارات واملراســات
واملســتندات األخــرى املتبادلــة بموجــب هــذه (االتفاقيــة) وجميــع مرافقهــا وملحقاتهــا
وشــروط وأحــكام العقــود املوقعــة مــع العميــل قــد أرســلت وتســلمت فــي يــوم
إرســالها حســب األصــول إذا أرســلت عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي -إن
وجــد-أو عــن طريــق إرســال رســالة نص ّيــة عــن طريــق الهاتــف املحمــول ،وفــي حــال
إرســالها بأيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق املراســلة يعتبــر أن تســليمها قــد تــم إذا ســلمت
فــي العناويــن املحــددة فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة الثانية عشرة :آلية إصدار كشف الحساب:
 .1ســيقوم البنــك باصــدار كشــف حســاب شــهري يتــم إرســاله وفــق وســائل املراســات
املوثقــة ،مثــل كشــف الحســاب اإللكترونــي ،ويقــر العميــل بموافقتــه علــى اســتالم
الكشــف إلكترونيــا وبمســؤوليته املطلقــة عــن متابعــة كشــوفات الحســابات بصفــة
شــهرية وبمراجعــة كشــف حســابه إلكترونيــا وتفعيــل خاصيــة كشــف الحســاب
إلكترونيــا.
 .2للبنــك الحــق بعــدم إرســال كشــوف حســابات ورقيــة ،وفــي حــال رغبــة العميــل
بالحصــول علــى كشــف حســاب ورقــي ،فــإن العميــل يلتــزم بطباعــة الكشــف ورقيــا
مــن املوقــع اإللكترونــي (األهلــي أون اليــن) و/أو الحضــور شــخصيًا إلــى البنــك للحصــول
علــى كشــف حســاب ورقــي برســوم محــددة ،ويبــرئ العميــل البنــك مــن أيــة مســؤولية
فــي حــال عــدم إرســال البنــك أي كشــف حســاب ورقــي.
املرســل للعميــل ُيعــد صحيحــا وملزمــا لــه ،ويحــق
 .3كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان
َ
لحامــل البطاقــة االعتــراض علــى كشــف الحســاب خــال  30يومــا مــن تاريــخ إصــداره ،وإذا
لــم يتقــدم العميــل باعتراضــه إلــى البنــك وفــق قنــوات التواصــل املعتمدة-علــى أي مــن
العمليــات الــواردة فــي كشــف الحســاب خــال املــدة املحــددةُ ،يعــد الكشــف صحيحــا
وملزمــا للعميــل.
 .4فــي حــال وجــود أي استفســارات أو أخطــاء تتعلــق بالعمليــات التــي تمــت باســتخدام
البطاقــة االئتمانيــة يمكــن للعميــل إخطــار البنــك عــن طريــق الهاتــف املصرفــي رقــم
 920001000أو عــن طريــق الفاكــس رقــم  0126465892و/أو عــن طريــق األهلــي أو اليــن
مــن أجــل التقــدم بالشــكاوى أو فــي حــال توجــد أي استفســارات أخــرى ،كمــا يمكــن
العميــل الكتابــة إلــى البنــك األهلــي التجــاري ص ب  ،3555جــدة  21481اململكــة العربيــة
الســعودية ،أو عــن طريــق إرســال بريــد الكترونــي complaints@alahli.com
املادة الثالثة عشرة :شروط الحد االئتماني ورفع الحد االئتماني وخفضه:
 .1يقــوم العميــل بتســليم طلــب خطــي بزيــادة الحــد االئتمانــي للبنــك و/أو حضــور
العميــل شــخصيًا إلــى مقــر البنــك و/أو بموجــب طلــب موثــق مــن العميــل عبــر كافــة
القنــوات البديلــة املوثقــة واملعتمــدة املحــددة مــن قبــل البنــك.
 .2يقــوم البنــك بالتأكــد مــن ســجل العميــل االئتمانــي لــدى الشــركات االئتمانيــة مثــل
الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمه) ،ووفقــا لذلــك يقــر العميــل بأحقيــة
البنــك برفــع الحــد االئتمانــي الخــاص ببطاقــة العميــل أو رفضــه دون إبــداء األســباب،
مــع األخــذ باالعتبــار القيــود وشــروط وأحــكام البطاقــة املذكــورة أعــاه فــي املــادة
التاســعة (التســديد وطرقــه) التــي تحــدد األســباب التــي يحــق للبنــك بموجبهــا تجــاوز
الحــد االئتمانــي للعميــل دون الرجــوع إليــه أو أخــذ املوافقــة منــه.
ـاء علــى تقديره-،بحــق املوافقــة علــى العمليــات التــي يجريها
 .3بــأن البنــك يحتفــظ -وبنـ ً
العميــل بالبطاقــه والتــي ينتــج عنهــا تجــاوز للحــد االئتمانــي للعميــل ،وتعتبــر موافقــة
البنــك علــى العمليــات التــي تتجــاوز الحــد االئتمانــي علــى أنهــا موافقــة مؤقتــة وال تمــس
حقــوق البنــك األهلــي التجــاري الناشــئة بموجــب هــذا االتفــاق ،وال يجــوز تفســير موافقــة
البنــك املؤقتــة هــذه بــأي شــكل مــن األشــكال علــى أنهــا منــح لحــد ائتمانــي جديــد أو
زيــادة دائمــة للحــد االئتمانــي للعميــل ،وفــي هــذه الحالــة ،يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد
املبلــغ املتجــاوز للحــد االئتمانــي ،باإلضافــة إلــى املبلــغ األدنــى املســتحق واملقيــد علــى
حســاب البطاقــه فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع الشــهري.
 .4بعلمــه بالشــروط واألحــكام املذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة مــن املمكــن أن يــؤدي

علــى ســبيل املثــال وليــس الحصر-إلــى خفــض حــد البطاقــة االئتمانــي ووضــع العميــلفــي الســجالت الســلبية فــي الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانية(ســمه) وايــة
شــركة ائتمانيــة مرخــص لهــا واتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة دون الحاجــة إلــى
الحصــول علــى موافقتــه ودون إرســال إشــعار مســبق إليــه و/أو تنبيــه أو إخطــار أو
إنــذار العميــل ،كمــا أن الحــد االئتمانــي الجديــد (املخفــض) ســيظهر فــي كشــف حســاب
العميــل الشــهري الــذي ســيصدر بعــد تخفيــض الحــد االئتمانــي.
املادة الرابعة عشرة :االخالل بااللتزامات:
إجراءات البنك في حال تعثر حامل البطاقة عن السداد:
 .1ســيقوم البنــك بتحديــث الســجل االئتمانــي للعميــل بحيــث يعكــس موقــف العميــل
مــن التعثــر لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة) ســمه) والتــي يتــم تداولها
بيــن كافــة البنــوك العاملــة باململكــة العربيــة الســعودية ،دون أيــة مســؤولية علــى
البنــك ،وذلــك فــي حــال تعثــر حامــل البطاقــة عــن تســديد املبالــغ املســتحقة علــى
البطاقــة للشــهر األول فــي موعدهــا املحــدد.
 .2ســيقوم البنــك بتحديــث الســجل االئتمانــي للعميــل عنــد قيامــه بســداد املبالــغ
املتعثــرة وفقــا لسياســة البنــك ،علمــا بــأن تحديــث البيانــات ال يعنــي بــأي حــال مــن
األحــوال تعديــل التاريــخ االئتمانــي للعميــل وإنمــا يعنــي فقــط تحديــث بســجل العميــل
االئتمانــي والتبليــغ عــن عمليــة الســداد لــدى البنــك والشــركة الســعودية للمعلومــات
االئتمانيــة (ســــمه).
 .3فــي حــال التعثــر عــن الســداد يقــوم البنــك بإرســال إشــعار التعثــر الــى العميــل الــذي
يطلــب منــه الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب االتفاقيــة فــي غضــون ( )30يومــا مــن تاريــخ
اإلشــعار.
ـوض العميــل
 .4دمــج الحســابات/املقاصة :جميــع الحســابات ضامنــة ،وبموجــب ذلــك يفـ ّ
البنــك فــي إجــراء املقاصــة وخصــم الرصيــد الدائــن وعمــل قيــود التســويات والتحويــات
فــي أيــة حســابات مفتوحــة أو تفتــح باســم العميــل لــدى أي فــرع مــن فــروع البنــك
األهلــي التجــاري و/أو لــدى شــركة األهلــي املاليــة (األهلــي كابيتــال) و/أو لــدى أي مــن
الشــركات التابعــة و/أو اململوكــة لــه لســداد جميــع التزامــات العميــل.
 .5جميــع األمــوال ضامنــة :جميــع األمــوال واألوراق املاليــة والتجاريــة واملعــادن الثمينــة
ممــا قــد يكــون مودعــا باســم العميــل لــدى البنــك أو أي مــن فروعــه و/أو لــدى شــركة
االهلــي املاليــة و/أو لــدى أي مــن الشــركات التابعــة و/أو اململوكــة لــه تعتبــر ضمانــا
وتأمينــا لكافــة التزامــات العميــل نحــو البنــك ،ودون حاجــة إلــى إقــرار خــاص بذلــك،
ويكــون للبنــك الحــق فــي الحصــول علــى مســتحقاته واســتيفاء دينــه مباشــرة مــن
األمــوال املشــار إليهــا بطريــق املقاصــة ولــه األولويــة واألفضليــة علــى أي دائــن آخــر دون
حاجــة إلــى إخطــار أو أي إجــراء قانونــي.
املادة الخامسة عشرة :الرسوم وااللتزامات املالية والضرائب والغرامات:
أوالً :رسوم البطاقة:
ـوض العميـ ُ
ـل البنــك بخصمهــا
 .1رســوم إصــدار البطاقــة املعدنيــة مقدارهــا  300ريــال ،ويفـ ّ
عنــد تفعيــل العميــل البطاقــة مــن الحســاب الجــاري الخــاص بالعميــل.
 .2يتحمــل العميــل قيمــة أيــة مصاريــف أو رســوم أو أتعــاب أو التزامــات أو أعبــاء ماليــة
ُ
العميــل البنــك بقيــد هــذه املبالــغ
أخــرى تترتــب علــى اســتعماله للبطاقــة ،ويفــوض
علــى حســاب البطاقــة دون الرجــوع للعميــل.
 .3إذا رغــب البنــك فــي تغييــر قيمــة رســوم البطاقــة التــي يتقاضاهــا و/أو فيمــا
فــإن البنــك
يتعلــق بطريقــة تســديد املبلــغ املســتحق و/أو تاريــخ االســتحقاق،
ّ
ســيقوم بإشــعار العميــل برغبتــه بالتغييــر خــال مــدة ال تقــل عــن  30يومــا قبــل إجــراء
التغييــر ،وبعــد انتهــاء هــذه املــدة يصبــح التغييــر املحــدد باإلشــعار نافــذًا وســاريًا
فــي مواجهــة الطرفيــن مــن تاريــخ انتهــاء مــدة  30يومــا أعــاه ،وذلــك فــي حــال
مضــت هــذه املــدة ولــم يعتــرض حامــل البطاقــة علــى التعديــل قبــل انتهــاء مــدة 30
يومــا أعــاه ،ويعتبــر ذلــك بمثابــة موافقــة مــن حامــل البطاقــة علــى التعديــل ،ويتــم
إرســال اإلشــعار بالبريــد أو بأيــة وســيلة اتصــال مضمونــة إلــى معلومــات التواصــل
املــدون فــي ســجل العميــل.
 .4مــع مراعــاة مــا ذكــر فــي الفقــرة ( )3أعــاه ،إذا تــم تعديــل شــروط وأحــكام هــذه
َ
العميــل فــورًا وخطيــا بالتعديــات و/أو
االتفاقيــة ،يتعيــن علــى البنــك أن يشــعر
التغييــرات بشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ،وذلــك بمنحــه مهلــة  30يومــا عنــد
قيامــه بمــا يلــي (علــى ســبيل املثــال ال الحصــر):
ـ أي زيــادة فــي رســوم إصــدار البطاقــة املعدنيــة و /أو املصاريــف اإلداريــة املســتوفاة
علــى العميــل
ـ أي زيادة في رسوم الوكالة أو معدل الربح في حال تنفيذ عملية التورق
ـ أي تغيير في طرق احتساب رسوم الوكالة أو الربح في حال تنفيذ عملية التورق
ـ أي رسوم أو نفقات جديدة
 .5إذا قــام العميــل قبــل تنشــيط البطاقــة بإشــعار البنــك برغبتــه فــي إنهــاء هــذه
االتفاقيــة فــي غضــون  10أيــام مــن تاريــخ تســلمه البطاقــه والتــي أصدرهــا البنــك ،فــا
يجــوز للبنــك اســتيفاء أيــة رســوم عليهــا مــن العميــل أو حتــى املطالبــة بهــا مــا لــم
يتــم تفعيــل البطاقــة.
 .6رســوم الســحب النقــدي :فــي حالــة قيــام العميــل بإتمــام عمليــة ســحب نقــدي
مــن أي جهــاز صــراف آلــي باســتخدام البطاقــة و /او عمليــة تحويــل نقــدي عبــر قنــوات
االتصــال املوثقــة ســوف يحمــل العميــل رســوم خدمــة قدرهــا  75ريــال مقطوعــة لــكل
عمليــة ســحب نقــدي /تحويــل نقــدي بمبلــغ  5000ريــال ســعودي وأقــل ،باإلضافــة إلــى
الرســوم املحــددة فــي الفقــرة ( )4مــن املــادة الســابعة عشــرة (املعامــات الدوليــة)،
ـوض العميــل البنــك بقيدهــا تلقائيــا علــى حســاب البطاقــة ،وللبنــك تعديــل الرســوم
ويفـ ّ
مــن وقــت آلخــر ،وســيبلغ البنــك بذلــك عبــر أحــد وســائل االتصــال املوثقــة مثــل الرســائل
النصيــة و/أو اإليميــل اإللكترونــي و/أو األهلــي أون اليــن قبــل التعديــل بـــ  60يومــا مــن
تفعيــل التعديــل.
 .7يجــب علــى العميــل االحتفــاظ برصيــد كاف فــي حســابه الجــاري لســداد املبالــغ
املســتحقة أو التــي قــد تســتحق عليــه فــي أوقــات مختلفــة (وفقــا مليعــاد إصــدار
كشــف الحســاب).
 .8رســوم التكاليف/األتعــاب القانونيــة :يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك األهلــي
التجــاري كافــة الرســوم واألتعــاب لقــاء كافــة اإلجــراءات املتخــذة باإلضافــة إلــى
األتعــاب القانونيــة التــي يتكبدهــا عنــد املطالبــة أو التحصيــل أو التقاضــي بشــأن
تحصيــل املبالــغ غيــر املدفوعــة مــن طــرف العميــل و/أو بشــأن اإلخــال بــأي مــن أحــكام
هــذه االتفاقيــة.
 .9ضريبــة القيمــة املضافــة :ضمانــا للمديونيــات التــي بذمــة العميــل ولتنفيــذ هــذه
االتفاقيــة ومرافقهــا ومالحقهــا وأي تجديــد لهــا ،يفــوض العميــل البنــك بقيــد الرســوم
والضرائــب وااللتزامــات أدنــاه ويكــون القيــد علــى علــى حســاب البطاقــة دون الحاجــة
للحصــول علــى موافقــة العميــل علــى ذلــك ،والتــي علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

أ .أيــة رســوم /مصروفــات إداريــة /مدفوعــات حكومية/غرامات/ضرائــب /تأميــن/
مخالفــات /أتعاب/رســوم خدمــات حكومية/رســوم خدمــات خاصــة /ســواء كانــت
مفروضــة حاليــا أو ســتفرض مســتقبال.
ب .املبالــغ الخاصــة بضريبــة القيمــة املضافــة املفروضــة وفقــا للنســبة املئويــة
التــي تحددهــا األنظمــة واللوائــح والتعليمــات مــن الجهــات الحكوميــة املختصــة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية.
ج .املبالــغ التــي تدفــع وفقــا لهــذه االتفاقيــة مثــل هامــش الربــح أو أي رســوم أو أتعــاب ال
تشــمل املبالــغ الخاصــة بضريبــة القيمــة املضافــة ،ويتــم إضافــة كل مــا ســبق وتحميلــه
علــى العميل.
د .يقــر العميــل بــأن املبالــغ التــي تدفــع وفقــا لهــذه االتفاقيــة مثــل هامــش الربــح أو أي
رســوم أو أتعــاب ال تشــمل املبالــغ الخاصــة بضريبــة القيمــة املضافــة ،ويتــم إضافــة كل
مــا ســبق وتحميلــه علــى العميــل ،ويفــوض العميــل البنــك بخصمــه مــن أي مــن حســاباته
لــدى البنــك و/أو لــدى شــركة األهلــي املاليــة (األهلــي كابيتــال).
 .10غرامــات التأخيــر :مــع احتفــاظ البنــك بحقــه فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الــواردة
فــي هــذه االتفاقيــة واإلجــراءات املحــددة فــي الفقــرة ( )5مــن املــادة العاشــرة (عــدم
الوفــاء) و/أو أيــة إجــراءات قانونيــة ،فــإن البنــك فــي حــال مماطلــة العميــل فــي ســداد
أي قســط مــن األقســاط املســتحقة عليــه فــي آجالهــا املحــددة و/أو عــدم ســداد
يحمــل العميــل
املبالــغ املســتحقة ألكثــر مــن  60يومــا مــن تاريــخ االســتحقاق ،ســوف
ّ
تلقائيــا غرامــة ماليــة قدرهــا ( )100ريــال ســعودي علــى أن ال تتجــاوز رســوم املبلــغ
القائــم املســتحق ،وســيتم إنفــاق هــذه الغرامــة فــي أوجــه البــر والخيــر بعــد خصــم
تكاليــف البنــك فــي مطالبــة العميــل بالســداد -إن وجــدت -وذلــك تحــت إشــراف الهيئــة
الشــرعية للبنــك األهلــي التجــاري ،ويفــوض العميــل البنــك بقيــد أيــة غرامــات علــى أي
مــن حســابات العميــل لــدى البنــك وخصمهــا مــن أي حســاب مــن حســابات العميــل لــدى
البنــك و/أو لــدى شــركة األهلــي املاليــة (األهلــي كابيتــال) ،ويقــر العميــل بــأن كل مــا
جــاء بعاليــه غيــر مســترد بــأي حــال مــن األحــوال.
املادة السادسة عشرة :كشف الحساب  /املستندات:
ال يلتــزم البنــك بإرســال الفواتيــر أو غيرهــا مــن املســتندات التــي يســددها البنــك أو صورة
منهــا مــع كشــف حســاب العميــل ،وفــي حــال طلــب العميــل الحصــول علــى صــورة أي
مســتند يقــوم البنــك بقيــد رســم خدمــة عــن كل صــورة قــدره ســتون ريــاال ســعوديا
علــى حســاب البطاقــة ،وإذا ثبــت عــدم مســؤولية العميــل عــن قيمــة العمليــة املثبتــة
فــي املســتند يقــوم البنــك بــرد الرســم املحصــل كمــا يقــوم بإلغــاء هــذا القيــد.
ويحــق للعميــل االتصــال علــى رقــم الهاتــف املوضــح علــى خلــف البطاقــة لالستفســار عــن
أي مبلــغ أو شــرط يعتــرض عليــه أو ملعرفــة املبالــغ القائمــة و/أو التواصــل مــع البنــك
عبــر قنــوات االتصــال املوثقــة مثــل الهاتــف املصرفــي و/أو األهلــي أون اليــن.
املادة السابعة عشرة :املعامالت الدولية
 .1يســدد البنــك االلتزامــات املترتبــة علــى اســتخدام العميــل للبطاقــه ألي عمليــة دوليــة
داخــل و/أو خــارج حــدود اململكــة العربيــة الســعودية الجغرافيــة ،ســواء كان باإلنترنت
أو مــن خــال نقــاط البيــع أو الســحب النقــدي مــن أجهــزة الصــراف أو بشــكل آخــر.
 .2يلتــزم العميــل بــأن يســدد للبنــك رصيــد حســاب البطاقــة للعمليــة الدوليــة ،ســواء
قــام باختيــار الدفــع بعملــة أجنبيــة و/أو بالريــال الســعودي وفقــا لســعر الصــرف الســائد
فــي يــوم قيــد كل عمليــة دوليــة قــام بهــا العميــل بأيــة عملــة أجنبيــة باإلضافــة إلــى
رســوم العمليــات الدوليــة املحــددة أدنــاه وأي تعديــل لهــا بعــد إخطــار العميــل.
 .3رســوم العمليــات الدوليــة :ومقدارهــا  %2.85علــى ســعر الصــرف مــن مبلــغ العمليــة
الدوليــة التــي قــام بهــا بالعميــل بغــض النظــر عــن العملــة التــي اختارهــا عنــد الدفــع
وحتــى لــو تــم الدفــع بالريــال الســعودي ،طاملــا العمليــة التــي قــام بهــا عمليــة دوليــة،-
ويحــق للبنــك تعديلهــا مــن وقــت آلخــر فــي جــدول “رســوم وعمــوالت البطاقــة” املرفــق
باالتفاقيــة ،وفــي حــال إجــراء التعديــل يتــم إبــاغ العميــل وفــق طــرق التواصــل املحــددة
فــي هــذه االتفاقيــة.
 .4يلتــزم حامــل البطاقــة بمراعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة
للمعامــات أو تــداول النقــد فــي داخــل حــدود اململكــة العربيــة الســعودية الجغرافيــة
و/أو خارجهــا التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة ،حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده
أيــة أعبــاء ماليــة أو فــروق فــي أســعار العمــات قــد يطالــب بهــا البنــك وذلــك بالقيــد
علــى حســاب بطاقــة املاســتركارد و/أو أي جهــة أخــرى.
كافــة الرســوم غيــر مســتردة فــي حــال املطالبــة بإعــادة و/أو اســترجاع مبلــغ العمليــة
الدوليــة ألي ســبب ،مــع العلــم بأنــه فــي حــال قيــام العميــل بإجــراء أي عمليــة دوليــة
فــإن العميلــة تعتبــر مكتملــة وتخضــع عندهــا لرســوم تحويــل العملــة ،فــإذا وبحســب
شــروط واحــكام الســلعة او الخدمــة التــي تــم شــراءها قــرر العميــل إعــادة املبلــغ و/
او اســترجاعه ،فــان العميــل يقــر بعلمــه بــأن ســيتم خصــم رســوم تحويــل العملــة مــن
املبلــغ الــذي ســيتم إعادتــه و/او اســترجاعه.
املادة الثامنة عشرة :متممات االتفاقية:
كل مــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة مــن مميــزات وشــروط البطاقــة تعــد ملزمــة للطرفيــن،
ويخضــع لهــذه االتفاقيــة كل مــا يســتجد مــن شــروط وأحــكام البطاقــة لــدى البنــك
بمــا ال يتعــارض مــع شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ،بحيــث ُتعــد هــذه املســتجدات
مكملــة ومتممــة لهــذه االتفاقيــة وملزمــة للطرفيــن ،وتعتبــر موافقــة العميــل علــى أي
تعديــل و/أو مســتجدات لشــروط واحــكام هــذه االتفاقيــة عبــر قنــوات االتصــال املوثقــة
املعتمــدة لــدى البنــك ملزمــة للعميــل.
املادة التاسعة عشرة :اإلفصاح الى الشركات االئتمانية :يقر العميل بما يلي:
 .1بأحقيــة البنــك فــي الحصــول علــى أيــة معلومــة واإلفصــاح عــن معلومــات حامــل
البطاقــة املقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع شــركات البنــك التابعــة لــه او
الشــركات اململوكــة للبنــك و/او الشــركات االئتمانيــة مثــل شــركة الســعودية
للمعلومــات االئتمانيــة (ســمه  )SIMAHأو لــدى أيــة جهــة أخــرى مصــرح لهــا مــن قبــل
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما).
 .2بموافقتــه علــى تزويــد البنــك بــأي معلومــات يطلبهــا لفتــح و/أو تدقيــق و/أو إدارة
ـوض العميــل البنــك
حســابات العميــل و/أو منحــه التمويــل و/أو خدمــات مصرفيــة ،ويفـ ّ
بالحصــول وجمــع أي معلومــات يراهــا ضروريــة فيمــا يتعلــق بالعميــل و حســاباته
وتســهيالته االئتمانيــة مــن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) و/أو مــن
ـوض العميــل البنــك ووكالئــة واألشــخاص املفوضيــن مــن قبلــه
أي مصــدر آخــر ،كمــا ويفـ ّ
باإلفصــاح وتبــادل كافــة املعلومــات املتعلقــة بحســاباته وســجل تســهيالته االئتمانــي
(املتضمــن املشــاركة بالبيانــات) مــع شــركة (ســمه) و/أو غيرهــا مــن الشــركات
االئتمانيــة .

ـأن البنــك ســيقوم شــهريا بتحديــث الســجل االئتمانــي للعميــل لــدى شــركة (ســمه)
 .3بـ ّ
و/أو غيرهــا مــن الشــركات االئتمانيــة.
 .4بــأن هــذا الســجل االئتمانــي لــدى الشــركات االئتمانيــة هــو املرجــع الرئيســي لكافــة
البنــوك والجهــات املشــتركة بالبرنامــج.
املادة العشرون :اإلخالل باألحكام والشروط أو التحلل منها:
أ .فــي حــال إخــال العميــل بشــروط وأحــكام اســتخدام البطاقــة يحــق للبنــك اتخــاذ
كافــة اإلجــراءات املنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة والتــي علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر الحــق فــي إلغــاء البطاقــة و/أو حرمــان العميــل مــن التمتــع باملزايــا واملكافــآت
املقدمــة مــن البنــك دون الرجــوع للعميــل و/أو الحصــول علــى موافقتــه؛ باإلضافــة
إلــى احتفــاظ البنــك بحقــه فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة
واإلجــراءات املحــددة فــي املــادة الخامســة (مــدة صالحيــة البطاقــة وتجديدهــا
وإنهاؤهــا مــن قبــل البنــك ) والفقــرة ( )8مــن املــادة الرابعــة (إصــدار بطاقــة بــدل فاقــد /
أو تالــف) والفقــرة ( )10مــن املــادة الخامســة عشــرة (غرامــات التأخيــر).
ب .يقــر العميــل بعلمــه بأنــه ســيتم تعليــق و /أو إلغــاء خدمــات بطاقــة العميــل دون
الحاجــة إلــى تنبيــه أو إنــذار وتصبــح جميــع األقســاط غيــر املســددة مــن الديــن املســتحق
عليــه واجبــة األداء ومســتحقة فــورًا دون تقيــد بميعــاد اســتحقاقها باعتبــار العميــل
مخـ ً
ا بالتزاماتــه وتعهداتــه املترتبــة عليــه فــي أي مــن الحــاالت التاليــة والــوارد ذكرهــا
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
 .1إذا تأخــر العميــل أو تخلــف عــن تنفيــذ أي التــزام مــن التزاماتــه أو تعهــد مــن تعهداتــه
املنصــوص عليهــا فــي هــذه األحــكام والشــروط وأي تعديــل لهــا.
 .2إذا أخل بااللتزامات أو الشروط واألحكام على أي وجه.
 .3إذا تأخــر العميــل أو تخلــف عــن تنفيــذ أي التــزام مــن التزاماتــه أو تعهــد مــن تعهداتــه
املنصــوص عليهــا فــي أحــكام وشــروط أي عقــد مــن عقــود أي منتــج مــن منتجــات
البنــك األهلــي التجــاري و /أو أخــل بهــا علــى أي وجــه.
 .4إذا تأخــر العميــل أو تخلــف عــن تنفيــذ أي التــزام مــن التزاماتــه أو تعهــد مــن تعهداتــه
املنصــوص عليهــا فــي أحــكام وشــروط أي عقــد مــن العقــود املبرمــة بيــن العميــل
والغيــر و/أو أخــل بهــا علــى أي وجــه بصــورة لهــا تأثيــر ســلبي علــى الوضــع املالــي وفــق
مــا يــراه البنــك ،ولــم يســتطع العميــل تقديــم ضمانــات أو كفــاالت مقبولــة لــدى البنــك.
 .5إذا أخــل العميــل بالتأمينــات والضمانــات املقدمــة مــن قبلــه لصالــح البنــك ،وذلــك
بقيامــه بــأي تصــرف أو اتخــاذه ألي إجــراء يــرى البنــك وفــق تقديــره أنــه ينقــص مــن قيمتــه
ممــا قــد يؤثــر علــى حقــوق البنــك املترتبــة عليهــا.
 .6إذا أخــل العميــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك و/أو الغيــر يــرى البنــك وفــق
تقديــره أن لهــا تأثيــرًا ســلبيًا علــى الوضــع املالــي للعميــل ،ولــم يســتطع تقديــم ضمانــات
أو كفــاالت مقبولــة لــدى البنــك.
 .7فــي حــال وفــاة العميــل وعــدم تعهــد والتــزام أحــد الورثــة ممــن يقبلــه البنــك بتحويــل
املديونيــة املســتحقة للبنــك فــي ذمــة مورثــه املاليــة الشــخصية مــع مراعــاة الفقــرة
( )2مــن املــادة الثانيــة والعشــرين.
 .8في حال إعسار أو إفالس العميل أو فقده ألهليته.
 .9إذا أصبحــت أي مديونيــة ماليــة متعلقــة بالبطاقــة و/أو أي مديونيــة أخــرى للعميــل
مســتحقة الدفــع ولــم يتــم دفعهــا عنــد اســتحقاقها.
 .10إذا أعلــن أي دائــن للعميــل بــأن أي مديونيــة ماليــة علــى العميــل أصبحــت مســتحقة
قبــل تاريــخ اســتحقاقها املحــدد نتيجــة لحــاالت التقصيــر مــن العميــل (كيفمــا وردت
فــي االتفاقيــة ذات العالقــة).
 .11إذا تــم إلغــاء و/أو تعليــق أي التــزام تجــاه أي مديونيــة ماليــة للعميــل مــن قبــل
دائــن العميــل نتيجــة لحــاالت التقصيــر مــن العميــل (كيفمــا وردت فــي االتفاقيــة ذات
العالقــة).
ـوض العميــل البنــك بخصــم كافــة املبالــغ املســتحقة (وبغــض النظــر عــن تاريــخ
ج .يفـ ّ
اســتحقاق دفعهــا و/أو آليــة دفعهــا) باإلضافــة إلــى أيــة مبالــغ أو رســوم مســتحقة أو
مبالــغ تزيــد عــن الحــد االئتمانــي فــورًا فــي حــال تحقــق أيٍ مــن الحــاالت املذكــورة أعــاه
أو بموجــب شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ومتمماتهــا وتعديالتهــا ،باإلضافــة إلــى حــق
البنــك فــي اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة و/أو أيــة حقــوق تكــون للبنــك بموجــب شــروط
وأحــكام االتفاقيــة.
املادة الحادية والعشرون :االسترداد النقدي:
خدمــة مقدمــة مــن البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة بحيــث يمنــح البنــك العميــل إمكانية
ّ
موضــح أدناه.
االســترداد النقــدي عنــد اســتخدام البطاقــة وفــق مــا هــو
كيفيــة االســترداد النقــدي :يتــم الحصــول علــى اســترداد نقــدي عنــد اســتخدام البطاقــة
ـوض العميــل البنــك بتحويــل مبلــغ االســترد وفــق النســب املحــددة بالجدول
الفعلــي ،ويفـ ّ
أدنــاه إلــى حســاب البطاقــة ،ويقــر العميــل بعلمــه بحــق البنــك فــي تعديــل نســبة
االســترداد النقــدي مــن وقــت آلخــر دون الرجــوع علــى حامــل البطاقــة -حســب الجــدول
املوضــح أدنــاه واملذكــورة هنــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
مبلغ العملية

نسبة االسترداد النقدي

من  500ريال إلى  4،999ريال

%0.5

من  5،000ريال إلى  9،999ريال

%1

أكثر من  10،000ريال

%2

ـ ويقر العميل بما يلي:
 .1بعلمــه بحــق البنــك فــي تعديــل نســبة االســترداد النقــدي مــن وقــت آلخــر دون الرجــوع
علــى حامــل البطاقــة-
ـ عــوارض  /موانــع االســترداد النقــدي :ال يتــم احتســاب االســترداد النقدي علــى العمليات
التــي تمــت علــى البطاقــة فــي الحــاالت أدنــاه واملذكــورة علــى ســبيل املثــال ال الحصر:
أ .في حال تسديد أية رسوم أو مبالغ أو مخالفات عبر نظام سداد.
ب .في حال دفع املدفوعات والفواتير العامة.
ج .أية شروط أخرى يحددها البنك من وقت آلخر.
املادة الثانية والعشرون :أحكام عامة:
 .1التعديالت:
يكــون للبنــك الحــق بــأن يعــدل الشــروط املذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة مــن حيــن إلــى
ـإن البنــك ســيقوم بإشــعار العميــل برغبتــه بالتغييــر خــال مــدة ال تقــل
آخــر ،وعليــه فـ ّ
عــن  30يومــا قبــل إجــراء التغييــر ،وبعــد انتهــاء هــذه املــدة يصبــح التغييــر املحــدد

باإلشــعار نافــذًا وســاريًا فــي مواجهــة الطرفيــن مــن تاريــخ انتهــاء مــدة  30يومــا ،وذلــك
فــي حــال مضــي هــذه املــدة ولــم يعتــرض حامــل البطاقــة علــى التعديــل قبــل انتهــاء
مــدة  30يومــا أعــاه ،ويعتبــر ذلــك بمثابــة موافقــة مــن حامــل البطاقــة علــى التعديــل.
ويتــم إرســال اإلشــعار بالبريــد أو بأيــة وســيلة اتصــال مضمونــة إلــى معلومــات التواصــل
املــدون فــي ســجل العميــل.
 .2الوفاة أو اإلصابة:
فــي حالــة وفــاة العميــل وفــاة طبيعيــة أو نتيجــة حــادث عرضــي ،أو إصابتــه باإلعاقــة
أو العجــز الكلــي الدائــم (ال قــدر اهلل) خــال مــدة التعاقــد فــإن البنــك وفقــا إلرادتــه
املنفــردة يكــون لــه حــق التنــازل عــن باقــي األقســاط املســتحقة لــه طبقــا لــم يقــرره
البنــك ،وفــي جميــع الحــاالت يلتــزم العميــل أو ورثتــه إبــاغ البنــك خــال مــدة أقصاهــا
( )10أيــام مــن تاريــخ الوفــاة أو ثبــوت ذلــك العجــز الكلــي الدائــم وتزويــد البنــك بأصــول
الوثائــق واملســتندات املتعلقــة بتلــك املعامــات ،أو بصــور طبــق األصــل حســب الحالــة
طبقــا ملــا يقــرره البنــك .وفــي حــال قــرر البنــك اإلعفــاء ،فإنــه يتــم مــن تاريــخ تقديــم
املســتندات خــال املــدة املبينــة أعــاه.
 .3تحويل الحقوق
أ .للبنــك الحــق املطلــق فــي تحويــل كافــة حقوقــه والتزاماتــه الناتجــة عــن هــذه
االتفاقيــة وأي تعديــل أو مســتجدات لهــا كلهــا أو بعضهــا إلــى مــن يشــاء دون الحصــول
علــى موافقــة العميــل.
ب .ال يحــق للعميــل أن يحــول حقوقــه أو التزاماتــه املترتبــة عليــه بموجــب هــذه
االتفاقيــة وأي تعديــل أو مســتجدات لهــا إلــى أي جهــة أخــرى دون موافقــة خطيــة
مســبقة مــن البنــك.
 .4التنــازل :يحــق للبنــك األهلــي التجــاري فــي أي وقــت أن يتنــازل عــن حقوقــه الناشــئة
بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى أيــة جهــة أخــرى ،وذلــك دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى
إذن مســبق مــن العميــل أو إعطائــه إخطــارًا بذلــك.
 .5القــوة القاهــرة :ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أي تأخيــر أو تقصيــر عــن عــدم وصــول
كشــف الحســاب الناتــج عــن القــوة القاهــرة وهــي علــى ســبيل املثــال ال الحصــر
كالكــوارث الطبيعيــة أو الحــروب أو اإلضرابــات العماليــة.
 .6االحتفــاظ باملســتندات املرفقــة بالطلــب والضمانــات :يحــق للبنــك األهلــي التجــاري
االحتفــاظ باملســتندات املرفقــة بطلــب الحصــول علــى البطاقــة ،ولــه الحــق فــي طلــب
أي ضمانــات و/أو مســتندات إضافيــة ،حتــى فــي حــال رفــض البنــك إصــدار البطاقــة ألي
ســبب مــن األســباب.
ابتــداء ،وفــي حــال طلــب العميــل
 .7لغــة االتفاقيــة :تحــرر االتفاقيــة باللغــة العربيــة
ً
نســخة باللغــة اإلنجليزيــة فســيتم تزويــده بهــا ،مــع العلــم وإن وجــد خــاف بيــن النصيــن
العربــي واإلنجليــزي فالعبــرة تكــون بالنــص العربــي.
املادة الثالثة والعشرون :النظام الواجب تطبيقه لتسوية املنازعات:
يخضــع تفســير وتنفيــذ أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة وأيــة معامــات ناشــئة عنهــا
أيــا كان إجراؤهــا أو أطرافهــا ألحــكام األنظمــة واللوائــح الســعودية وحدهــا ،وتختــص
لجنــة املنازعــات املصرفيــة التابعــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي تســوية أي
نــزاع ينشــأ بشــأنه .وذلــك دون اإلخــال بحــق البنــك فــي إحالــة النــزاع إلــى أيــة محكمــة
أو هيئــة قضائيــة فــي أي بلــد آخــر يكــون فيــه للطــرف الثانــي موطنــا مختــارًا أو نشــاطًا
تجاريــا أو ممتلــكات.
املادة الرابعة والعشرون :قراءة (االتفاقية) واملوافقة عليها:
تعتبــر كافــة اإلقــرارات الصــادرة مــن العميــل والتفويضــات بموجــب هــذه (االتفاقيــة)
غيــر قابلــة للنقــض أو اإللغــاء أو التقييــد ،حيــث تــم التوقيــع عليهــا بعــد قبولهــا وفهــم
وإدراك كافــة معانيهــا بشــكل واضــح .ويقــر الطرفــان بأنهمــا قــد تفاوضــا علــى هــذه
(االتفاقيــة) وكافــة مــا ورد بهــا مــن أحــكام وشــروط ومــا أرفــق بهــا مــن مالحــق ،وأنهمــا
قــد قرآهــا بعــد صياغتهــا بصفــة نهائيــة وفهماهــا ووافقــا علــى تنفيــذ جميــع أحكامهــا
وشــروطها ٌّ
كل فيمــا يخصــه مــن تاريــخ توقيعــه علــى هــذه (االتفاقيــة) وحتــى نهايــة
مدتهــا.
تشــتمل هــذه (االتفاقيــة) علــى ( )24مــادة رئيســية ،وحــررت مــن نســختين متطابقتيــن
أصليتيــن بيــد كل طــرف نســخة للعمــل بموجبهــا عنــد االقتضــاء ،وقــد وقــع الطرفــان
علــى هــذه (االتفاقيــة) فــي تاريــخ إبرامهــا املذكــور فــي مقدمتهــا بعــد االطــاع علــى
شــروطها وأحكامهــا وفهمهــا وإدراك كافــة معانيهــا بشــكل واضــح وقبــول كافــة
أحكامهــا وشــروطها ،ويعتبــر توقيــع الطرفيــن علــى هــذه الصفحــة إقــرارًا بكافــة مــا
ورد بالصفحــات الســابقة.
البنك األهلي التجاري
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