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  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



تمت هذه االتفاقية في تا��خ           /         /                 �ين كل من:

البنك   األهلي   السعودي،   شركة   سعودية   مساهمة،   سجل   تجاري   رقم  .1
   ،4030001588   عنوانه   المبنى   الرئيسي   ب�ج   البنك   األهلي   السعودي   مركز   
الملك   عبداهلل   المالي،   ط��ق   الملك   فهد،   3208 -   حي   العقيق،   رقم   الوحدة

   ،778   ال��اض   ،6676 - 13519   
.012 646 المملكة العر�ية السعودية, ها�ف: 4999  

 
  ويشار إليه فيما بعد  بـ البنك

                                                                                                                      [  .2
                                                                                                                           ]،  كيان 

قائم بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية ، بموجب السجل 
التجاري رقم  

وعنوانه:   
 

      ويشار إليه فيما بعد  بـ التاجر أو الشركة

و يشار للطرفين مجتمعين بـ "الطرفين" و منفرد�ن "الطرف" أو "أحد الطرفين"

للدفع  السعودي  األهلي  البنك  نظام  استخدام  في  �رغب  التاجر  أن  حيث  و 
اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية.

وحيث أن الطرفين �رغبان في تحديد حقوقهما والت�اما�هما تجاه بعضهما البعض 
تحديدًا ص��حًا منعًا ألي جهالة أو لبس أو غموض وعليه فقد أ�فق الطرفان وت�اضيا 

وهما بكامل أهليتهما وحالتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي:

الـــتــــعــــ��ـــفــــات

والقائمة  سعودية  مساهمة  شركة  السعودي"أو"البنك":  األهلي  "البنك   •
بموجب قوانين المملكة العر�ية السعودية

المملكة  قوانين  بموجب  القائمة  و  سعودية  شركة  "الشركة"،  أو   ، "التاجر"   •
العر�ية السعودية

"العميل" ال�اغب بالش�اء من الموقع الخاص بالتاجر على اإل�ترنت أو عن ط��ق   •
اال�تمانية  البطاقة  صاحب  وهو  بالتاجر  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات 

البنكية.
بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد: توفر خيار الش�اء اآلن، والدفع الحقا.   •
�وفر البرنامج للمستهلكين خيار دفع ثمن المشت��ات على أقساط شه��ة بدال 

من مبلغ مقطوع واحد

الخـدمـــة اإللكت�ونية  .1
للحصول  اإل�ترنت  على  يستند  آمنًا  نظامًا  السعودي  األهلي  البنك  يقدم   .1
في  ال�اغب  العميل  يتمكن  بموجبه  المدفوعات  وتسديد  ال�يانات  على 
ش�اء منتج معتمد (حسبما تم تع��فه في البند 1.3 من هذه االتفاقية) من 
بالتاجر،  الخاصة  البديلة  اإللكت�ونية  القنوات  به عن ط��ق  الخاص  الموقع 
تم  (حسبما  بنكية  ببطاقة  المنتج  ذلك  يشتري  أن  العميل  يستطيع  حيث 
تع��فها في البند 1.4 من هذه االتفاقية) وذلك من خالل نظام الدفع عن 

ط��ق شبكة اإل�ترنت.

األهلي  البنك  نظام  استخدام  على  التاجر  �وافق  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ   .2
للدفع اإللكت�وني على شبكة اإل�ترنت وفقا لبنود هذه االتفاقية وغيرها 
األهلي  البنك  قبل  من  عليها  المنصوص  واألنظمة  التعليمات  من 
على  الدفع  نظام  يستخدم  أن  للتاجر  اليجوز  آلخر.  وقت  من  السعودي 
موجودة  البطاقةالبنكية  فيها  تكون  التي  للمعامالت  بالنسبة  اإل�ترنت 
فعليًا في مقر التاجر بصرف النظر عما إذا كان صاحب البطاقة موجودًا أم 

ال في منشأة التاجر.

في  التاجر  يعرضها  التي   (1) الخدمة:  أو  المنتج  هو  المعتمد  المنتج   .3
موقعه على اإل�ترنت على عنوان اإل�ترنت (المؤشر النموذجي للعنوان) 
(URL “Uniform Resource Locator“) المتضمن في صفحة التوقيع بهذه 

االتفاقية، (2) التي سيسعى البنك للحصول على تفويض/ترخيص بذلك من 
البنك المصدر للبطاقة، (3) على أال يكون منتجًا أو خدمة مدرجة ضمن فئات 

الصفقات المحظورة لدى البنك األهلي السعودي (أنظر 6ـ2)
.

بطاقة البنك هي بطاقة الدفع التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة البنكية    .4
الخاص  القسم  في  تم  وقد  الش�اء.  عملية  في  الستعمالها  العميل  إلى 
يقبلها  سوف  التي  البنكية  البطاقة  أنواع  عن  بالتع��ف  االتفاقية  بش�وط 

البنك األهلي السعودي للحصول على التفويضات.

األهلي  بالبنك  الخاص  اإللكت�وني  الدفع  نظام  وتوصيل  بربط  التاجر  يقوم   .5
السعودي مع الموقع الخاص به على اإل�ترنت وذلك طبقًا لتعليمات البنك 
يطلب  أن  يستطيع  و  معتمد  منتج  ش�اء  بغرض  وذلك  السعودي  األهلي 
المنتج المعتمد من التاجر مباشرة. وبمجرد الطلب يقوم العميل بالدفع إلى 
التاجر بواسطة البطاقة البنكية  المعتمدة عن ذلك الطلب ويتلقى استالم 
المنتج المعتمد من التاجر. وعندما يقيد التاجر سعر ش�اء المنتج المعتمد على 
البطاقة البنكية التي استخدمها العميل برقم الحساب المعتمد عندئذ تظهر 
البطاقة  كشف  على  مشابهة)  كلمات  (أو  للتاجر)  التجاري  (االسم  عبارة 

البنكية الخاصة بالعميل.

للتجار  العادية  النقدية  لألسعار  وفقًا  المعتمدة  منتجا�ه  ب�يع  التاجر  سيقوم   .6
بال��ال السعودي، بما في ذلك أي من أسعار الم�يعات الخاصة السا��ة في 
جميع  إن  بل  النقد.  وعمالء  بنك  أي  عمالء  �ين  تم�يز  ودون  الوقت  ذلك 
المعامالت بما في ذلك الت�اخيص والتسويات ستكون بال��ال السعودي ما 

لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

يتفهم التاجر و�وافق أنه قبل استخدام تقنية الربط ببوابة الدفع اإللكت�وني   .7
والمع�وفة بـ "Merchant Host" ؛ يجب على الشركة أن تكون حاصلة على 
شهادة PCI DSS" "Compliant من جهة معترف بها دوليًا . وأن عدم تقديم 
عنه  ينتج  سوف  التقنية  هذه  الشركة  استخدام  حالة  في  الشهادة  هذه 

وقف الخدمة وإلغاء االتفاقية �ين البنك والتاجر.

الحصول على التفويض  .2

أن يطلب  العميل  إلى  المعتمد  المنتج  ب�يع  أن يقوم  التاجر قبل  يجب على   .1
ويشير  للبنك.  التابعة  اإللكت�وني  الدفع  بوابة  نظام  ط��ق  عن  تفويضًا 
التفويض الذي يتم استالمه من نظام بوابة الدفع اإللكت�وني إلى أن البنك 

المصدر للبطاقة البنكية قد فوض تلك العملية للتاجر.

إن الطلب المقدم للحصول على التفويض يجب أن يشمل المعلومات ذات   .2
للصفقة وأي ض�ائب  المعلن  السعر  ، و�تضمن  البنك  التي حددها  العالقة 
رسوم  أي  أو  جمركية  رسوم  أو  مضافة  قيمة  ض��بة  أو  تأمين  أو  م�يعات 
ترتبط بذلك و�وافق عليها العميل ("سعر  وض�ائب أخرى أو مصا��ف شحن 
ال�يع اإلجمالي"). ويحتفظ البنك باإلضافة لما ذكر في البند (6.2) و البند�ن 
(-5.1ي) و (5.2)  بالحق في أن �رفض ألي سبب أيًا كان منح التفويض ألي 

عمليات ش�اء معينة.

يظل التفويض الممنوح من البنك المصدر للبطاقة نافذًا و سا��ًا لعدد محدد من   .3
األيام. ويعتمد عدد األيام على سياسة هذا البنك المصدر للبطاقة.

تا��خ  من  أنه  فقط،  يعني  معينة  لصفقة  التفويض  استالم  بأن  التاجر  يقر   .4
البطاقة  بأن  لالعتقاد  سبب  البنكية  للبطاقة  المصدر  البنك  لدى  التفويض 
الدائنة أو المدينة الخاصة بالعميل الذي طلب له التاجر التفويض: (1) لديه 
رصيد دائن كافي لدى البنك ُمصدر بطاقة الدفع لكي يدفع إلى التاجر، (2) 
أن استعمال البطاقة قد تم خالل توا��خ أو فترة صالحيتها، و(3) أنه لم يتم 
الدفع ليست  أن بطاقة   (4) أو  أو سرقت،  بأنها فقدت  البطاقة  اإلبالغ عن 
نسخة غير شرعية من البطاقة البنكية الحقيقية الخاصة بصاحبها. إن التفويض 
المعتمدة  المنتجات  التاجر  الذي سلمه  الشخص  بأن  البنك  ليس ضمانًا من 
هو، في الواقع، صاحب البطاقة، كما إن التفويض ليس تأكيدًا من البنك بأن 
الصفقة لن تكون عرضة للرسم التعويضي على التاجر "Charge back" (أنظر 

المادة (5)).

على التاجر، أال يطلب، بمجرد إصدار التفويض لعملية ش�اء معينة، تسديد ثمن   .5
(ينبغي  الصفقة،  "يستحوذ"  بأن  البنك  إلى  التعليمات  �إصدار  وذلك  الش�اء 
تشملها  مادية  بضائع  أي  بشحن  التاجر  فيه  يقوم  الذي  التا��خ  حتى  الت��ث) 

الصفقة، أو في حال عدم وجود بضائع أو خدمات مادية، حتى يتم عمل الترت�بات 
التي من شأنها جعل العميل يتسلم تلك البضائع أو الخدمات غير المادية. في 
هذه االتفاقية كلمة "تسديد" تعني الدفع الذي يقوم به البنك إلجمالي ثمن 
الش�اء لحساب التاجر مط�وحًا منه أية رسوم يخصمها البنك كما هو متفق عليه 

ضمن هذه االتفاقية.

�وافق التاجر على أن �رسل إلى البنك إلكت�ونيًا (وخالل (30) ثالثين �ومًا من تا��خ   . 6
التفويض بالصفقة, تعليما�ه الخاصة "باالستحواذ" أو الحيازة وذلك بعد أن يقوم 

التاجر با�خاذ الخطوات لترتيب شحن السلع والخدمات المقدمة إلى العميل.

يجب أال يتم، تحت أي ظرف، إرسال تعليمات الحيازة "االستحواذ" قبل الحصول   .7
على تفويض معتمد أو بدًال من ذلك أن يتم إرسال تلك التعليمات بالحيازة بعد 30 
ثالثين �ومًا من تا��خ التفويض. ويجب أن يتم على موقع التاجر باإل�ترنت بوضوح 
�يان الوقت الذي يستغرقه التاجر في معالجة الطلب من حين حصوله على 

التفويض حتى محاولة شحن البضائع والخدمات. 

التسديد إلى حساب التاجر  .3

عمليات  مبالغ  بدفع جميع  االتفاقية  وأحكام هذه  لش�وط  البنك طبقًا  يقوم   . 1
اليوم السابق إلى التاجر، لجميع المشت��ات التي تم استحواذها وذلك بقيد تلك 
المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر (و المفتوحة لدى 
البنك األهلى السعودي). ويتم الدفع عادة في كل �وم (بما في ذلك فترة 
الرسوم  بعد خصم  إليكت�ونيًا  الدفع  "االستحواذ ". ويتم  يتم  أن  بعد   ( العطالت 
المتفق عليها. ويحتفظ البنك بالحق في أن يغير ط��قة الدفع على أن يخطر التاجر 
بحجز  البنك  سيقوم   ، االتفاقية  هذه  الغاء  عند  التغ�ي�ات.  بتلك  وخطيًا  مسبقًا 
المبلغ المتفق عليه لمدة تصل إلى سنتين, وسوف تستخدم لتل�ية أي مطالبات 

اخرى مطلوبة بعد اإللغاء.

إن مصا��ف رسم المعالجة قد تم �يانها في المادة الخاصة بش�وط االتفاقية   . 2
آلخر  حين  من  يقوم  أن  السعودي  األهلي  للبنك  ويجوز  االتفاقية.  هذه  في 

بتعد�ل رسوم المعالجة وذلك �إخطا��رسل إلى التاجر مدته (30) ثالثين �ومًا. 

الرسوم التي يدفعها التاجر  .4

يقر و يتعهد و �وافق التاجر على اآلتى:  

1-4 عند إ�مام هذه االتفاقية من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع 
التاجر مبلغ غير مسترد "كرسوم إدا��ة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه 

االتفاقية. والرسوم واجبة الدفع عند التوقيع.

2-4 باإلضافة إلى الرسوم الم�ينة سابقًا، سيدفع التاجر رسوم شه��ة مقابل الخدمة 
المقدمة حسب المبلغ المنصوص عليه في هذه االتفاقية.

 
3-4 سوف يكون لكل Chargebacks، ورسم الخدمة الشهري أو غيرها من المبالغ 
المستحقة للبنك من التاجر خصمها تلقائيًا من الحسابات التي تم فتحها سابقا 
من قبل البنك نيابة عن التاجر وسوف ترسل تفاصيل الخصومات إلى التاجر كما 
هو متبع في إج�اءات العمل المصرفية العادية. ويحتفظ البنك بالحق في خصم 
المبالغ المستحقة من أي من حسابات التاجر إذا كان هناك رصيد غير كافي في 

حساب التاجر الرئيسي لتغطية األرصدة المستحقة.
 

"Chargebacks" الرسم التعويضي  .5
1-5 الرسم التعويضي "Chargebacks" هو الش�اء الذي يستحق البنك تعويضًا عنه 
من التاجر نظير سعر ال�يع اإلجمالي لذلك الش�اء وذلك في أي حالة �تعلق 

بالت�امات التاجر بموجب هذه االتفاقية ويكون فيها:

التاجر قد فشل في الحصول على تفويض بالش�اء طبقًا للش�وط الم�ينة   .1
في المادة 2 من هذه االتفاقية،

البنك  من  النسخة"  "طلب  لـ  كافية  إجابة  تقديم  في  فشل  قد  التاجر   . 2
تا��خ  أيام عمل من  بالش�اء خالل مدة (3)  بشأن المعلومات المتعلقة 

تسلم التاج�لـ "طلب النسخة" هذه.

هناك ادعاء بأن الش�اء قد تم قبوله أو تم طلبه بصورة غير صحيحة دون   . 3
تفويض من العميل.

أ�ار صاحب البطاقة ن�اعًا بشأن الصفقة أو الكمية أو تسليم البضاعة أو   .4
مستوى جودة البضاعة أو الخدمة المشت�اة.

النظام  بموجب  البنك  إلى  الدفع  يحتجز  أن  للبطاقة  المصدر  للبنك  يحق   .5
الساري.

التسديد مستحق على  بأن  البنكية  للبطاقة  المصدرة  المؤسسة  إدعاء   . 6
البنك طبقًا لسياسات تلك المؤسسة المصدرة للبطاقة البنكية.

التاجر قد فشل في التقيد بأي شرط من هذه االتفاقية باإلشارة إلى   .7
ش�اء البضاعة أو الخدمات،

إدارة  ألي  الئحة  أو  حكم  أو  نظام  ألي  خرقًا  تمثل  الش�اء  عملية   .8
حكومية.

وقد وافق التاجر على أن يظل مسئوًال مسؤولية تامة لمدة (2) سنتين  بعد الغاء 
عن  النا�جة  التسويات  كافة  و  التعويضية  الرسوم  من  أي  عن  االتفاقية  هذه 

الصفقات التي تمت معالجتها بموجب هذه االتفاقية.

2-5   تسليم البضاعة والخدمات إلى العمالء:

تسليم  إلى  تستند  التي   Chargebacks التعويضية  الرسوم  حدوث  لتقليل 
الخدمة أو البضاعة إلى شخص غير مفوض، يجب على التاجر أن �برم عقدًا 
مع شركة/مؤسسة خدمات توصيل معتمدة (ساعي معتمد). ويكون هذا 
الساعي مسئوال عن ضمان تسليم الخدمات أو البضاعة من مقر التاجر إلى 
العميل الصحيح الذي قدم طلب (الش�اء) أوًال أو الشخص اآلخر الذي أورده 
الساعي  �ين  نافذًا  العقد  يكون  أن  ويجب  الطلب.  في  الصحيح  العميل 
والتاجر وأن تحدد فيه مسؤوليات التسليم. ولدى البنك قائمة بأسماء سعاة 
التسليم  ا�فاقية  من  بصورة  البنك  يحتفظ  وسوف  المعتمد�ن  الخدمات 

المبرمة �ين التاجر وساعي الخدمة.
إن الكثير من شركات/مؤسسات خدمات السعاة الشهيرة في كافة أرجاء 
العالم قد تعاقدت اآلن لتأدية مختلف أنشطة اإل�ترنت والكثير منها لد�ها 
ب�امج خاصة تمكن تلقائيًا من إرسال معلومات عن المرسل إليه مباشرة إلى 
للبطاقة.  المصدر  البنك  قبل  من  به  والتفويض  الطلب  إ�مام  عند  الساعي 
ورغم أن البنك ال يمكنه ضمان هذه الب�امج أو بدًال من ذلك السعاة الذ�ن 
يستخدمونها لتحسين تقنيات خدمة العمالء، إال أنه ينصح التاجر بأن يتحرى 
ويستقصي بشأن ما إذا كانت تلك الخدمات تحسن خدمات العمالء الخاصة 

به فيما يتعلق بآليات تسليم الخدمات أو البضائع إلى عمالئه.
يجب على التجار تضمين جميع المعلومات المطلوبة من حاملي البطاقات 

مثل: 
1- معلومات االتصال الخاصة بحامل البطاقة (رقم الها�ف - او عنوان الب��د 

االلكت�وني).
2- تا��خ ووقت تقديم الطلب.

3- تفاصيل الطلب او تفاصيل المحادثة التي أج��ت مع حامل البطاقة من 
أجل تسهيل المتابعة المتعلقة باإلرسال والتوصيل عند الض�ورة. يجب التأكد 
�إيصال الكت�وني يتماشى مع معا�ير  ت�ويده  البطاقة قد تم  من أن حامل 

مدى عبر الب��د االلكت�وني ونسخة مطبوعة مع البضائع، إن وجدت. 
ا�بات،  على  والحصول  الطلبات،  لنماذج  بسجالت  االحتفاظ  يجب  أيضًا، 
للتوصيل الى عنوان الشحن الذي قدمه حامل البطاقة صالح لفترة حسب 

المعا�ير المطبقة على نسخ ايصاالت منافذ ال�يع. 
يجب على التاجر التأكد من تط�يق عمليات التسليم لضمان سالسة التوصيل 

لحاملي بطاقا�هم. 

This agreement is made on           \        \                  by and between:

1. The Saudi National Bank ( SNB ), a joint stock company, Commercial 
Registration No. 4030001588, having address at Head Office The Saudi 
National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Road, 
3208 - Al Aqeeq District, Unit No. 778, Riyadh 13519 – 6676.

 Telephone: 012 646 4999.
 
 Hereinafter referred to as the Bank

2. [  
      ], an entity 

established and existing under  the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with 
Commercial Registration No

 having its address at 

 Hereinafter referred to as the Merchant or Company

Both parties shall be collectively referred to as the “Parties” and individually as “Party”.

WHEREAS, the Merchant wants to utilize The Saudi national bank's Internet Payment 
System in accordance with the terms and conditions of this Agreement, as set out 
below.

NOW, THEREFORE, the Bank and the Merchant, each having a full legal capacity, 
hereby enter into this Agreement on the above-mentioned date and on the terms and 
conditions set forth herein.

Definitions:

• "The Saudi national bank" or the "Bank": joint stock Company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia 

• "Merchant" or the "Company", a Saudi company existing under the laws and 
regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

• "Card Holder" or “Customer”, the buyer who owns the credit card used to buy from 
the Merchant's Website or through alternative electronic channels.

• A BankCard is a Payment Card supplied to the “Card Holder” from a Card Issuing 
Bank for the use of making Purchases.

• Mastercard Installments: is a buy now, pay later option provided for the 
Mastercard payments network. The program offers consumers the option to pay 
for in-person purchases in monthly installments rather than in one lump sum

1. The Service
  

1. The Bank provides a secure Internet-based data-capture and payment 
settlement system whereby a customer who is interested in purchasing an 
Approved Product (as defined in Clause 1.3 of this Agreement) from The 
Merchant's web site can purchase that product with a BankCard (as defined 
in Clause 1.4 of this Agreement) over the Internet (the “Internet Payment 
System”). 

2. By execution of this Agreement, The Merchant agrees to utilize The Bank's 
Internet Payment System in accordance with the terms of this and such 
other instructions and regulations as provided by the Bank from time to 
time. The Merchant may not use the Internet Payment System for 
transactions in which a Bank Card is physically present in the Merchant's 
Premises irrespective whether the owner of the Card is present or not in The 
Merchant's establishment.

3. An Approved Product is a product or service:  i) offered for sale by The  
Arabia Monetary Agency (SAMA) rules regulations.Merchant on its 
Internet web site at the Internet address (URL “UNIFORM 

 ADDRESS LOCATOR”) contained on the signature page of this Agreement; ii) 

for which the Bank will endeavor to obtain an Authorization from the Card 
Issuing Bank; and iii) which is not a product or service listed among the Bank's 
Prohibited Transactions categories. (Section 6.2)

4. A BankCard is a Payment Card supplied to a Customer from a Card 
Issuing Bank for the use of making Purchases. The Types of BankCard 
that will be accepted by the Bank for obtaining Authorizations from are 
defined in the Terms and conditions of this Agreement (Section 11)

5. The Merchant will integrate the Bank Internet Payment System into The 
Merchant's Website in accordance with the instructions provided by the 
Bank such that a person who wishes to purchase an Approved Product 
can seamlessly order that Product from The Merchant. Once ordered, 
the Customer will pay The Merchant with a BankCard for that order, and 
receive such product or service When the Merchant charges the 
purchase price of an Approved Product to the BankCard designated by 
the customer, the Merchant's trade name, or similar wording will appear 
on the customer's Bank Card statement.

6. The Merchant will sell his approved Products at the Merchants regular 
Saudi Arabian Riyal (SR) cash prices, including any special sales price 
then in effect and will not discriminate between any Bank's Customers 
and cash customers. All Transactions including Authorizations and 
Settlement will be in Saudi Riyals, unless otherwise agreed.

7. The Merchant understands and agrees that prior using "Merchant Host" 
integration module; the Merchant must be “PCI DSS Compliant” by a 
certified international organization. Failure to provide such certificate in 
the case of the company's use of such technology will result in Service 
termination of such agreement.

2. Obtaining an Authorization

1. Prior to selling an Approved Product to a Customer, The Merchant must 
request an “Authorization” via The Banks' Payment Gateway System.  
An Authorization received from The Payment Gateway System 
indicates that the Card Issuing Bank has authorized such transaction to 
the Merchant.  

2. The request for Authorization must include the pertinent information 
specified by the Bank, including the advertised price of the transaction 
and any sales taxes, Insurance, VAT, customs or other duties and taxes, 
or shipping charges associated thereto which the customer will agree to 
pay (the “Total Sale Price”).  The Bank reserves the right as mentioned in 
clause (6.2), (5.1) and (5.2) to decline Authorization for any particular 
purchases for any reason whatsoever.

3. An Authorization is only valid for a limited number of days. The number 
of days depends on the Issuing Bank which has provided the 
authorization.

4. The Merchant acknowledges that the receipt of an Authorization for a 
particular transaction indicates only that, as of the date of the 
Authorization, The Card Issuing Bank has reason to believe that the 
Credit or Debit of the customer Card to whom The Merchant requests 
The Authorization from: 1) has sufficient credit with the Payment Card 
Issuer to pay The Merchant;  2) is being used within the card's valid 
dates;  and 3) has not been reported as lost or stolen or 4) is not an 
illegitimate copy of the rightful Owner's Bank Card.  An Authorization is 
not a guarantee that the person to whom The Merchant delivered the 
Approved Products is, in fact, the cardholder; nor is an Authorization a 
representation from the Bank that the transaction will not be subject to 
Chargeback to The Merchant (See Section 5).

5. Once Authorization has been issued for a particular purchase, The 
Merchant shall not request Settlement of the charge for the Purchase, 
by instructing the Bank to “capture” the transaction, until the date 
when any physical goods which are comprised in the Purchase are 
shipped by The Merchant, or in the case of non-physical goods or 
services, arrangements have been made for the customer to receive 
such non-physical goods or services.  In this Agreement, “Settlement” 
shall mean payment by The Bank, for the account of The Merchant of 

the Total Sales Price, less any charges deducted by The Bank as agreed 
by the Merchant.

6. The Merchant agrees that he will send Electronically to the Bank the 
instruction to “Capture” a Transaction (within 30 days of the 
Authorization of the Transaction) after steps have been taken by the 
Merchant to arrange for the Goods and Services to be shipped to the 
Customer.

7. Under no circumstances must the Instruction to “Capture” a transaction 
be sent prior to obtaining an Approved Authorization or alternatively 
sent later than 30 days from receiving the Authorization. The time 
taken to process an order by the Merchant from obtaining an 
Authorization to attempting to ship the Goods and Services should be 
clearly stated on the Merchants Web Site.

3. Payment to Merchant Account

1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank will 
pay The Merchant for Purchases that have been “captured” by the Bank 
by crediting such payments to the bank account designated by The 
Merchant (opened at the bank). Payments will usually be initiated on 
every Day (Including a Holiday Period) after the capture has taken place. 
Payment will be made electronically, less the agreed per transaction 
charges. The Bank reserves the right to change the payment method 
and shall notify The Merchant in advance of such changes. Upon 
termination of the Agreement, the Bank will withhold an agreed 
Balance  for up to Two (2) Years and will be used to satisfy any 
chargeback claims or other Credits required after termination.

2. The Charges of the Processing Fee is set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Saudi national bank may 
change the Transaction Processing Fee from time to time upon thirty 
(30) days written notice to The Merchant.

4. Fees Payable by Merchant

The Merchant acknowledges and agrees on the following:
 
4.1 Upon execution of this Agreement by The Merchant and the acceptance 

of The Merchant's application by The Bank, The Merchant will pay a 
non-refundable “Set-Up Fee” in the amount set forth on the Terms of 
Agreement Section of this Agreement. The Set-Up Fee is payable 
immediately upon The Saudi national bank signing this Agreement.

4.2 In addition to a Per Transaction Processing Fee and Set-Up Fee, The 
Merchant will pay a “Monthly Access Fee” as demonstrated in the Terms 
and conditions of this Agreement.

4.3 All Chargebacks, Monthly Access Fees or other amounts due for The 
Bank from The Merchant will be automatically debited from the 
Account previously opened by the Bank on behalf of the Merchant. 
Details of the Debits will be forwarded to the Merchant during the 
course of the normal Banking processes. The Bank reserves the right to 
Debit owed Amounts from any of the Merchant's accounts if there 
insufficient monies in the main transaction processing account to cover 
outstanding balances owed.

5. Chargebacks

5.1 A “Chargeback” is a Purchase to which the Bank has the right to receive 
reimbursement from The Merchant for the Total Sale Price of such 
Purchase. 

 The Bank will have the right to Charge Back a Purchase, without notice, 
in any situation relating to The Merchant's obligations under this 
Agreement in which:  

1. The Merchant failed to obtain Authorization for a Purchase in 
accordance with the terms of Section 2 hereof;

2. The Merchant fails to provide an adequate response to a Copy 
Request from The Bank for information pertaining to a Purchase 
within three (3) Business Days of The Merchant's receipt of such 
Copy Request;

3. A Purchase is alleged to have been accepted or requested 
improperly without the authority of the customer;

4. The Cardholder disputes the sale, quantity, or delivery of a 
Purchase/Service or the level of quality of the goods purchased 
thereof;

5. The Card Issuing Bank entitled to withhold payment to The Bank 
under applicable law;

6. A Bank Card Issuing Institution claims reimbursement is due from 
The Bank in accordance with the policies of such Bank Card Issuing 
Institution;

7. The Merchant failed to comply with any term or condition of this 
Agreement referring to a Purchase of Goods or Services;

8. A Purchase was in violation of any law, rule, or regulation of any 
governmental agency;

The Merchant agrees that for period of (2 Gregorian) Years after the 
Termination of this Agreement, the Merchant will be totally responsible for 
any and all Chargebacks and adjustments resulting from transactions 
processed pursuant to this Agreement.

5.2 Delivery to Customers of Services or Goods

 To minimize the occurrence of Chargebacks based on Delivery of 
Services or Goods to an unauthorized person, the Merchant must 
engage into a contract with a recognized and Approved Courier Service. 
The Courier will be responsible for ensuring the deliverance of Services 
or Goods from the Merchant Premises that it is made to the rightful 
Customer who placed the initial order or another person to whom the 
rightful customer has stated on the order request. A Contract must be 
in force between the Courier and the Merchant, which must dictate the 
delivery responsibilities. The Bank has a list of Approved Courier 
Services and the Bank will maintain a Copy of the Delivery Agreement 
between the Merchant and the Courier. 

      Many reputable Couriers throughout the world have now engaged in 
various Internet activities, and many have special software packages 
available that automatically enable addressee information to be sent 
direct to the Courier when an order is finalized and Authorized by the 
card Issuing Bank. Although the Bank cannot warrant these Software's 
or alternatively the Couriers that use them, to improve Customer 
Service Techniques, the Merchant is advised to investigate if these 
services would improve its Customer Services with respects to the 
Delivery Mechanisms of Services or Goods to its Customers.

 Merchants should include all needed information to cardholders such 
as: 1-Cardholder’s contact information (phone number and/or email 
address)  2- Date and time the order was placed. 3- Order details or the 
details of the conversation they had with the cardholder – in order to 
facilitate follow up relating to the physical dispatch and delivery, if and 
when required.

 Merchants must ensure that cardholders should be provided with an 
electronic receipt compliant with mada standards via email and  a 
printout with the goods, if applicable. Also, merchants must ensure that 
they keep records of the order forms, and obtain proof of delivery to the 
shipping address provided by the cardholder for a period corresponding 
with standards applying to copies of PoS receipts. Merchants should 
ensure that their delivery processes are in place to ensure a smooth 
delivery to their Cardholders.
Merchants must educate customers/cardholders about the delivery
process such as:

1- when the item(s) will be shipped and provide a tracking code and 
delivery provider details.
2- Expected delivery, with the capability to provide a real-time stock
availability at the time of purchase
3-  In an event of a split shipment, what will the merchant process be. 
The merchant should inform the cardholder via email or any other 
means the merchant has developed to communicate with their 
customers.
4-  Any other important details pertaining to the customer delivery 
information.
5- Inform the customer/cardholder of any backordered items or delayed 
deliveries. Use delivery confirmation.

 
6. General Requirements of the Bank

6.1 Customer Services 
 The Merchant agrees to provide a convenient means on its Web Site for 

Customers, to inquire about the sale, quality, quantity, or delivery of a 
Purchase or the Return or Exchange of such Purchase. Such means of 
providing Customer Service must be clearly disclosed on the Merchant 
Web Site and must include at least an E-Mail Address, Telephone 
Number, Mailing Address or interactive Customer Service Web Page. 
Merchant must agree to provide an adequate response to any such 
inquiry within seven (7) calendar days from the date on which the 
Customer and/or The Bank made such inquiry.

 The Merchant agrees that, when a Refund for a Purchase is due to a 
Customer, whether in whole or in part, the Merchant will offset such a 
Purchase with an appropriate Credit to the Customer (Refund 
Transaction). The Merchant must not issue a Credit directly to the 
Customer in the form of cash or by Credit to any Payment Card other 
than the Customer's Payment Card that was used in the initial Purchase. 
The Merchant also must not issue a Credit (Refund) for a Transaction 
that was originally paid in cash or charged to any other charge, Credit or 
Debit Card.

 The Merchant agrees to disclose on its Web Site its policies with 
respect to Shipping, Deliveries, Returns, Refunds and/or Exchanges 
prior to the completion of a Purchase. Such Policies must be 
unambiguously and prominently displayed in a manner such that a 
customer must reasonably have been aware of such policies prior to 
making a purchase from the Merchant. The Merchant's Policies must 
also comply with all laws applicable to return, refund or exchange 
policies. 

 A Refund will be initiated by the Merchant by logging into the Banks 
Payment Gateway and by using a previously obtained Customer Order 
Number, to initiate part or a whole Refund back to the Customer. It is 
the Merchants responsibility to take the necessary steps to have the 
goods returned or offer an exchange policy if a Refund or Partial 
Refund is made.

6.2. Prohibited Transactions

 The Merchant acknowledges and agrees that the following 
transactions are prohibited by the Bank for use on a Payments Gateway 
and that the Merchant agrees not to perform or Acquire such 
transactions:

1. Penalties or Fines of any kind, damages, losses or any other costs 
that are beyond the Total Sale Price or any other amounts for which 
a customer has not specifically authorized through the Bank 
Financial Payments medium.

2. Gambling Services, lotteries, gambling chips or gambling credits or 
similar service deemed prohibited by the Bank.

3. Sales made under a different Trade name or business affiliation 
than that indicated on the Signature page hereof, or otherwise 
approved by the Bank in writing.

4. Any Transaction that violates any Law, Ordinance or regulations 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Goods that the Merchant knows will be resold by a customer 
whom the Merchant knows with very little doubt that is not 
ordinarily in the business of selling goods.

6. Transactions in which the customer's Credit or Debit Card is 
physically present in the Merchants establishment.

7. Cash, traveler's cheques, cash equivalents, or other negotiable 
instruments.

8. Donations, Grants and/or other forms of financial aid.

6.2.1 High Risk Prohibited Transactions
The Merchant acknowledges and agrees that he will only offer a 
certain category/type of products and/or services that are within 
his category of Merchant and indicated in its Commercial 
Registration, which was agreed at the time of signing this 
agreement. If the Merchant subsequently requires offering other 
type/category of goods outside of the agreed Merchant type, he 
must notify the Bank in writing so as to initiate the Approval 
Mechanisms for the different type of goods.
The Merchant acknowledges and agrees that he will not offer to 
his customers goods that are easily redeemable in cash, such as 
Gold and Jewelry including high value Watches and accessories 
unless he has been given an explicit permission to do so by the 
Bank. Additional high value items are not limited to but include 
Motor Bicycles, Cars, Boats.
Failure to observe the rules governing High Risk Transactions may 
result in the Merchant being reported to the Card Issuing Banks 
including Visa and MasterCard. Imminent Termination of the 
Merchant may result and the Merchant may be blacklisted from 
acquiring Visa and MasterCard Transactions by the Card 
Associations for a minimum period of at least Two Years.   

6.3 Customer Ordering Web Page

 The Merchant must ensure that he offers the following prompts on 
the ordering Web Page to his Customers so that the required 
information is obtained from the Customer prior to sending the 
transaction to the Bank for Authorization.

1. The Customer must be able to Input a Card Number of at least 16 
Digits in Length with Software options to Input a Card Number of 
20 digits if the Bank advises the Merchant. The Merchants Web 
Based Software that Interfaces to the Internet must not be able 
to maintain any trace of a Card Number that a Customer entered 
in the ordering page. Audit trails within the Merchants System will 
be able to track transactions based on a Customer Order Number 
which would have an Authorization Number which was provided 
by the Bank, and this will be used by both the Merchant and the 
Bank in case a need arises to trace a transaction etc. However, the 
Merchant is allowed to keep records of orders (Softcopy and 
Hardcopy) including the Card Numbers used to initiate the Order 
process, to enable Marketing information to be obtained as well 
as using the information for loyalty purposes. In such cases, the 
Merchant must use all necessary measures to keep such 
information confidential and within the Merchants premises. A 
policy must be enforced within the Merchant premises for such 
confidentiality  (PCI).

2. The Merchants Internet Based Software must be capable of being 
upgraded to prompt for a PIN if the Bank advises the Merchant 
that PIN Based Transactions will be accepted from Customers. In 
such cases, at least SSL connectivity will be required (Secure 
Socket Layer). The Central Bank and/or the Credit card Institutions 
may mandate additional layers of security such as SET (Secure 
Electronic Transaction) and therefore the Merchant Software 
must be capable of supporting SET at a future date. 

3. To enable authenticated delivery of the purchases Item, the 
Merchant must either prompt the Customer for an Iqama or a Saudi 
ID number in the case that Delivery of the Goods is within the 
Kingdom or alternatively use the inputted Card Number as proof of 
authenticity of delivery to the right customer either in the Kingdom 
of Saudi Arabia but mandated elsewhere in the world. Exception is 
when delivery is to another person as demonstrated on the 
Delivery Address Information inputted by the Customer.

4. The Customer must be prompted for the Expiry Date of the Card in 
MM/YY Format and the Name as written on the Card. This role will 
apply if the merchant is using “MERCHANT HOST” The cost of 
Purchases will also be displayed in Saudi Arabian Riyals. 

5. The Customer must also be prompted for the Mailing Address of the 
Statement for the appropriate Debit/Credit Card that was used to 
make the Purchase of Goods or Services. The Mailing Address 
inputted by the Customer should be similar to the one on the 
Address portion of the Card Statement.

6. The Customer must be prompted for his/her Home Address, which 
may be different from the Mailing Address. The Home Address must 
contain the House Number, Street Name, Town, City Postal Code 
and Zip Code where appropriate. A Telephone Number and Contact 
Name prompt must also be asked for.

7. The Customer must also be prompted for the Delivery Address of 
the Ordered Items or Services, which may be different from the 
Customer Home Address. The Delivery Address must contain the 
House Number, Street Name, Town, City Postal Code and Zip Code 
where appropriate. A Telephone at the Delivery Address and 
Contact Name must also be asked for so as to aid the delivery of 
the Services or Items by the Courier.

8. In the case that a delivery address is different than the address of 
the Customer who initiated the order, the Merchant is advised to 
prompt the Customer to send a Facsimile of the Card used to 
initiate the order. In this way, the Merchant can authenticate a 
purchase without obtaining information at the delivery site. In such 
cases, the Merchant should display his Facsimile number on the 
ordering page.

9. Although not essential, the Customer should be asked if he/she has 
a preferred time of delivery of the Goods or Services. This will assist 
the Courier in ensuring Delivery is made and promptly and more 
importantly to the right person.

10. When processing an ecommerce transaction, businesses are 
required to obtain important information from the Cardholder, this 
information will include: mada card number (PAN), Cardholder name 
as it appears on the card, Expiration date on the card (month, year) 
CVV/CVC code on the back of the card Billing address (if applicable) 
and Shipping address (if applicable).
In order to ensure clarity and assistance to cardholders, merchants 
must fulfil the following requirements:
a. Put in place appropriate contact-us tools like at a minimum 
initiating a call center service and an web page that includes 
important service instructions.
b. Put in place a smooth and easy process for reporting or dispute 
resolution of a transaction.
Merchants must ensure that their systems appropriately encrypt 
any and all transmissions of cardholder data across open, public 
networks, as described in the Data Protection book.

6.4. Validation of Customers using the Merchants Ordering System

In certain cases, Transactions are initiated illegitimately by Fraudsters, 
which causes concerns for Merchants and the Banking Industry in 
general. To ensure the maximum number of transactions on your Web 
Pages are made legitimately, Merchants should be able to place 

processes in place to ensure Customers are validated prior to receiving 
orders from them. There are various ways of performing this validation, 
such as Customer Loyalty Schemes of which your Customers will have 
unique ID Numbers to be used when they log-in to your Web Pages. 
Alternatively, the Unique ID can be used to offer Discounts when 
ordering from your Web Page.

The Bank will assist the Merchant in offering such schemes in order to 
minimize the occurrence of illegitimate transactions. However, 
illegitimate transactions on the Merchants Web Site are the Merchants 
responsibility and the financial liability remains with the Merchant at all 
times.

6.5. Merchant Web Site Certification prior to Affiliation

 The Bank may visit the Merchants website/premises in order to 
ascertain the following basic requirements are in place within the 
Merchants premises prior to Issuing an Approval which will enable the 
Affiliation process to take place.

1. The Merchant must demonstrate that he has complied with the 
Basic Security Measures of Operating a Web Site. This includes, 
Physical Security of the Site, Electronic Security Measures are in 
place (Firewall as well as Encryption techniques to store Cardholder 
Information in case of MERCHANT HOST) and that the Merchant 
has fully trained staff on all aspects of Managing the Security of a 
Web Site. This includes operation of SSL Connectivity. The 
Merchant will also be requested to demonstrate that his Web Site is 
capable of being upgraded to use Set Connectivity if the Central 
Bank or the Credit card Institutions mandate it.

2. The Merchant is using Software that is compatible with the Banks 
Payment Gateway and that the Software is designed by a 
recognized Software Company which offers the requirements of an 
Ordering/Shopping Web Site.

3. The Merchants Website offers full Customer Service queries and 
information as stated in this agreement 

4. The Merchants Website requests all information from the Customer 
as described in this agreement.

5. The Merchant's Business is clearly understood, and that he will not 
offer Prohibited Goods for sale as deemed by the Bank and 
mentioned in this agreement. 

6. The Merchant must demonstrate that he has and will continue to 
provide, a filing system policy and procedures that enables all 
ordering and delivery information on behalf of his Customers to be 
stored   in a secure place for a period of at least two years. In doing 
so, the Merchant will be able to minimize his liability to Chargebacks 
which would be based on non delivery of items, or request for copy 
of documents.

6.6. Merchant Warranties
1. The Merchant represents and warrants that if it is a corporate 

entity, The Merchant is duly constituted and in good standing in the 
place of its formation, and has the corporate power to conduct the 
business for which it is using The Bank Internet Payment System;

2. The Merchant has full legal and corporate authority to enter into 
this Agreement, to perform its obligations hereunder, and to carry 
on the business that is to give rise to Purchases hereunder;

3. The Merchant represents and warrants that this Agreement 
constitutes the valid and binding obligation of The Merchant and is 
enforceable against The Merchant according to its terms;

4. The Merchant is duly licensed to the extent required by law to carry 
on the business for which The Bank's services are being used;

5. All information and documents concerning The Merchant provided 
to The Bank in connection with The Merchant's application for the 

provision of services by The Bank or otherwise in connection with 
the continued provision of those services by The Bank, was true 
and accurate when given and remains true and accurate in all 
material respects and does not omit any fact or circumstance which 
would render such information inaccurate or misleading in any 
material respect, except to the extent that The Merchant promptly 
and subsequently notifies The Bank in writing of any changes or 
errors in such information or documentation. 

6.7 Period of Agreement
 This agreement will become effective when signed by The Merchant 

and accepted by The Bank and will remain in full force for a period of 
Two Gregorian years and will automatically renewed on such basis. The 
agreement will remain in effect unless terminated by either party upon 
ninety (90) days prior to cessation of the agreement by written notice 
to the other.

6.8 Bank Responsibilities
      Based on the Merchant’s best interest, the Bank shall do the following 

best-effort basis:
1.   Take all measures to ensure that the service is available 

around-the-clock except for maintenance, force majeure events and 
any other events beyond the control of the Bank.

2.  Take all measures to ensure that the service is promptly restored in 
instance of failure or interruption.

 3.  Take all measures to ensure that the Merchant’s access to the service is 
executed via a safe and secure standards. The Bank shall avail these 
measures and details on the login page of the service. These measures 
include, but are not limited to, the following: The Merchant has to use 
numbers and letters, minimum use of six fields, avoiding "weak" 
passwords that include well known or easy-to-guess information such 
as birthdate or name.

4. The Bank shall not disclose the Merchant’s information without the 
consent of the Merchant.

5. The Bank warns the Merchant from the potential threats of using public 
or unprotected and unknown networks. The Bank shall not be liable for 
any hackings to such networks\

7. Limitation of Liability

1. The Bank will use prudent and reasonable efforts to provide the 
services of the Internet Payment System in a reliable manner and will 
use all reasonable efforts to contract with reliable third parties for the 
products and services on which the Internet Payment System is 
dependent, including, but not limited to, communication carriers or 
network service providers, whether owned or licensed.

2. Notwithstanding the foregoing, however, the bank does not warrant or 
represent that the internet payment system will operate without 
interruptions or be error free.  The bank will not be liable to the 
merchant for damages, losses, costs or liabilities of any kind whatsoever 
suffered or incurred from internet payment system downtime or other 
failures of the internet payment system.  In no event will the bank be 
liable to the merchant for any special, consequential, indirect, incidental 
or punitive damages, or otherwise, notwithstanding any failure of the 
bank to provide the services of the internet payment system as set 
forth in this agreement, even if the bank is aware of the consequences 
of such failure.  The merchant agrees that the bank's liability will be zero 
at all times. 

3. The Bank will not be liable to The Merchant for fraudulent or 
unauthorized transactions made by customers through the Internet 
Payment System, howsoever or whosesoever originated. The Bank will 
have no responsibility to equip the Internet Payment System with the 
means to intercept or prevent fraudulent or unauthorized transactions.

4. The bank will not be liable for loss of data in transit including without 
limitation between the merchant, the saudi national bank, any issuing or 
acquiring institution including the credit card associations.

5. The Bank commits to transfer (“settle”) the Client's due amount on a 
daily basis prior to (4:00 P.M. KSA time)

8.   Obligations of the Merchant
1.  The merchant shall not require a minimum ecommerce Transaction 

amount to accept a valid and properly presented mada Card.

2. The Merchant will observe and comply with any changes in the rules or 
procedures for use of the Internet Payment System as The Bank may 
prescribe upon thirty (30) days written notice thereof;

3. The Merchant will comply with all laws applicable to The Merchant's 
business activities including, without limitation, any export, import, 
customs, licensing requirements or other restrictions on distributing 
any goods or services sold by The Merchant; 

4.  The mada ecommerce merchant website needs to indicate that mada 
card(s) are accepted for ecommerce by the merchant; the mada 
Acceptance Mark must be displayed in accordance with the 
requirements for digital merchant locations and digital applications set 
forth in the latest published mada Brand Guidelines. 

5.  The acquirer must ensure that the Merchants must not surcharge any 
additional fees to customers when performing eCommerce 
transactions other than the checkout amount displayed by the 
merchant. Any additional fees are prohibited.

6. The Merchant will comply with all Laws as laid down by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and that the laws of the Kingdom of Saudi Arabia will also 
govern this Agreement.

7. The Merchant will notify its customers that The Bank is the payment 
processor by posting The Bank™ logo on The Merchant's web site; in 
such a location that is prominent and in agreement with the Bank. 

8. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the beneficial ownership of The Merchant's 
business, in any case of ownership. In this respect the Merchant will 
ensure in all cases, that the Bank maintains an up-to-date copy of the 
Merchant Commercial Registration Certificate as Issued by the 
appropriate Chamber of Commerce.

9. The Merchant understands that transfer of ownership or sale of part of 
the Business does not enable the use of the Payments Gateway by the 
new Owner. New Registration/Approvals/Certification processes will 
have to be brought about with respect to the new Owner. The 
Merchant also realizes that transfer whole or in part of his interests in 
the Business may not automatically give the same rights of Payment 
Gateway/Affiliation usage to the new Ownership.

10. The Merchant will provide The Bank with details of the working web 
site address (URL) that The Merchant intends to integrate with the 
Internet Payment System and with access at all times to all areas of the 
URL;

11. The Merchant will inform The Bank immediately upon any change or 
anticipated change to the URL, and upon any substantial change to the 
content thereof or the services provided thereon;

12. The Merchant will integrate the single URL set forth on the signature 
page hereto and referenced in sections 5 and 6 above, and ensure that 
no other connection exists with any other Internet Payment System

13. The Merchant agrees that the Bank in its entirety has the ability to 
approve and Affiliate a Merchant. In doing, The Merchants accepts that 
he will not engage in the approval of, set-up, or connection of any other 
Type of Business or Merchant to the Merchants own Web Site, or 
attempt to assist another Merchant in using the provided Payments 
Gateway without the express permission and/or prior approval of The 
Saudi national bank.

14. The Merchant will preserve all records pertaining to Purchases and 
Credits for two years from the Affiliation date thereof and permit The 
Bank to examine and verify same at any reasonable time;

15. The Merchant will execute and file such statements and notices as The 
Bank may request to preserve or protect its interests hereunder;

 16. The Merchant will indemnify and hold harmless The Bank, its 
employees, its agents, officers and directors and their respective 
successors and assigns against all actions, causes of action, 
proceedings, liability, claims, damages and costs whatsoever (including 
without limitation legal costs and expenses), interposed by any party 
or persons by way of action, claim, suit, defense, dispute, offset, 
cross-claim or counterclaim, that may now or at any future time directly 
or indirectly arise out of or in connection with this Agreement, including 
without limitation, any Transaction Acquired by The Bank.

  
17. The Merchant will waive notice of default or non-payment, protest or 

notice of protest, demand for payment and any demand or notice in 
respect of the chargeback of any Purchase. The Merchant hereby 
consents to all extensions or compromises given by The Bank to any 
customer and agrees that any such extension or compromise does not 
affect any liability of The Merchant hereunder.

18. The Merchant accepts that this agreement does not give either party 
any rights in the other party's name, logo, service marks, trademarks, 
trade names, domain names, URL's, taglines or any other proprietary 
designations (“Marks”).  No use may be made of either party's Marks 
without the prior written consent of that party with the exception that 
the Merchant agrees to place in a prominent location on The Merchant's 
web site a banner logo provided by The Saudi national bank indicating 
that The Merchant is a client of The Saudi national bank.

19. The Merchant unconditionally and unilaterally agrees, that The Saudi 
national bank by way of its provision of a Payments Gateway only, does 
not warrant, support, protect, or guarantee any product that the 
Merchant may offer on its Web Site for Sale. The Merchant also agrees 
not to promote any or all of its products either advertised on the Web 
or otherwise by using the name of The Saudi national bank in any 
shape or form.

20. The Merchant acknowledges that the Bank shall not be liable or 
responsible for any damages or claims that may arise from full or partial 
failure of the above measures except for gross negligence or willful 
misconduct.
The merchant shall contact the relationship manager in the Bank to 
raise any claims related to settlement of his transactions.

21. A mada ecommerce merchant should support 3D Secure and effectively 
obtaining 3D Secure authentication for a transaction and for Mada 
recurring transactions, the Merchant must invoke 3DS during the initial 
Recurring transaction. 

 The merchant must ensure the integrity of the data provided in the 
Authentication message and that the data has been veri ed as valid. 
Ensure the maximum data be captured by the fraud detection system 
to provide better visibility of the transaction scenarios.

22. Merchant must ensure that the cardholder reads the relevant policies, 
terms and conditions relating to ‘recurring payment transactions’ 
including processes for termination, before completing the transaction.

23. the merchant must display the Transaction amount used in the 
authorization message where it must match the value of the 
cardholder’s purchase of the goods and services for the individual 
shipment, and it must also include any additional charges such as 
packaging, insurance, etc. 

24. In the event the cardholder has purchased goods and services that are 
not available at time of the Transaction, The Merchant must inform the 
Cardholder and obtain the Cardholder’s approval to delay the delivery of 
the goods and services prior to proceeding with payment.

25. The Merchant will be liable for any  nancial losses due to processing of 
his transactions through the Bank gateway and this includes the 
penalties which are applied by international and local schemes on the 
banks due any issues of these transactions.

التوصيل  عملية  حول  البطاقات  العمالء-حاملي  �ثقيف  التاجر  على  يجب 
مثل: 

1- موعد شحن المنتج ( المنتجات ) وتقديم رمز للمتابعة وتفاصيل التوصيل. 
2- الموعد المتوقع للتوصيل، مع القدرة على تقديم الوقت الحقيقي لتوفر 

المخ�ون خالل وقت الش�اء. 
3- ماهي العملية التي يقوم التاجر �إج�ائها في حال وجود شحنة مقسمة. 
بأي وسيلة  او  الب��د االلكت�وني  البطاقة عبر  ابالغ حامل  التاجر  يجب على 

أخرى يستخدمها للتواصل مع عمالئه. 
4- اي تفاصيل أخرى مهمة �تعلق بمعلومات التوصيل الى العميل. 

يتأخر  قد  او  تأخيرها  يتم  منتجات  بأي  البطاقة  حامل   - العميل  ابالغ   -5
توصيلها. استخدم تأكيد التوصيل. 

الش�وط العامة للبنك  .6
1-6 . خدمات العميل:

التاجر على تقديم الوسائل المالئمة على موقع اإل�ترنت الخاص به  وافق 
لعمالئه ، لغرض االستفسار عن ال�يع والنوعية والكمية أو تسليم المشت��ات 
أو اإلعادة أو االستبدال لتلك المشت��ات. وهذه الوسائل لتقديم الخدمة إلى 
العميل يجب أن تكون موضحة على موقع اإل�ترنت الخاص بالتاجر ويجب أن 
تشمل على األقل عنوان الب��د اإللكت�وني ورقم الها�ف والعنوان الب��دي 
أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على اإل�ترنت. ويجب أن 
 (7) خالل  هذا  مثل  استفسار  ألي  كافية  إجابة  تقديم  على  التاجر  �وافق 
سبعة أيام عمل من التا��خ الذي يقوم فيه العميل بتقديم ذلك االستفسار أو 

من التا��خ الذي يقوم فيه البنك بتقديم ذلك االستفسار.

وقد وافق التاجر على أنه عند استحقاق إعادة المبالغ الخاصة بالش�اء إلى 
العميل سواء جملة أم جزئيًا فإن التاجر سوف يقوم بعمل مقاصة بشأن ذلك 
الش�اء مع االعتماد المناسب للعميل (إعادة مادة الصفقة). ويجب أال يقوم 
التاجر �إصدار أي اعتماد مباشرة إلى العميل في شكل مبالغ نقدية أو في 
شكل اعتماد على أي بطاقة دفع عدا بطاقة الدفع الخاصة بالعميل التي 
استعملت في الش�اء األولي. كذلك يجب على التاجر أال يقوم �إصدار أي 
اعتماد (إعادة دفع أموال) عن صفقة كانت في األصل قد دفعت نقدًا أو 

قيدت على أي قيد آخر كبطاقة اعتماد أو ا�تمان.

اإل�ترنت  موقع  في  التسويقية  سياسته  ي�ين  أن  على  التاجر  وافق  وقد 
وإعادة  والمرتجعات  والتسليم  بالشحن  يتعلق  فيما  وسياسا�ه  به  الخاص 
األموال و/أو المبادالت قبل إ�مام عملية الش�اء. ودون التعارض مع ماورد 
يتم  أن  ويجب  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  هذه  مثل  فإن  ذكره، 
السياسات  تلك  إد�اك  من  العميل  تمكن  وبط��قة  بوضوح  عنها  الكشف 
واإللمام بها قبل أن يقوم بأي عملية ش�اء من التاجر. كما يجب أن �توافق 
باإلرجاع  الخاصة  المطبقة  األنظمة  بجميع  أيضًا  و�تقيد  التاجر  سياسات 

الجزئي او الكامل .
 

وذلك  بالبنك  الخاصة  الدفع  بوابة  ط��ق  عن  األموال  �إعادة  التاجر  و�بادر 
ويستعمل  عليها،  الحصول  سبق  التي  العميل  طلب/طل�ية  رقم  باستخدام 
إلى  جزئيًا  أو  بكاملها  األموال  إلعادة  بالطلب/الطل�ية  الخاص  الرقم  ذلك 
العميل. ويكون التاجر مسئوال عن ا�خاذ الخطوات الالزمة السترداد البضاعة 

أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

2-6  الصفقات المحظورة:

التالية  الصفقات  استعمال  بحظر  قام  قد  البنك  أن  على  ووافق  التاجر  أقر 
على بوابة الدفع وقد وافق التاجر على أال ينفذ تلك الصفقات:

الج�اءات أو الغ�امات أيًا كان نوعها واألض�ار والخسائر أو أي تكاليف  1ـ 
�تجاوز سعر ال�يع اإلجمالي أو أي مبالغ أخرى ال يكون العميل مفوضًا 

بها بصورة محددة عن ط��ق وسائل الدفع المالية الخاصة بالبنك.

خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو  2 ـ 
الخدمات المشابهة التي تعتبر محظورة من قبل البنك.

أو عن ط��ق جهات  تجا��ة مختلفة  أسماء  تحت  أبرمت  التي  الم�يعات   .3
تجا��ة مرتبطة عدا ما هو م�ين في صفحة التوقيعات بهذه االتفاقية 

أو غير ذلك ما �وافق عليه البنك خطيًا.

4.   أي صفقة تشكل خرقًا ألي نظام أو تش��ع أو الئحة (سا��ة) في المملكة 
العر�ية السعودية.

يعلم  والتاجر  �يعها،  �إعادة  العميل سيقوم  أن  التاجر  يعلم  التي  البضائع    .5
بقليل جدًا من الشك أن هذا العميل ال يقوم عادة ب�يع البضائع.

واالعتماد  بالد�ن  الخاصة  العميل  بطاقة  فيها  تكون  التي  الصفقات   .6
موجودة فعًال في مؤسسة التاجر.

7.  النقد أو الشيكات السياحية أو ما يعادل النقد أو السندات القابلة للتداول.

8.  التبرعات والمنح أو أي نوع َاخر من المساعدات المالية.

1-2-6  الصفقات المحظورة عالية المخاطر:
أقر التاجر ووافق على أنه سوف يعرض لل�يع األصناف التي تكون ضمن 
فئته التجا��ة التي تم االتفاق عليها عند توقيع هذه االتفاقية و المدونة 
أصنافًا خا�ج  لل�يع  يعرض  أن  التاجر الحقًا  فإذا طلب  التجاري.  السجل  في 
البنك  يخطر  أن  عليه  فيجب  عليها  االتفاق  تم  التي  بالتاجر  الخاصة  األنواع 

خطيًا ألجل عمل آلية موافقة لنوع مختلف من البضاعة.
يسهل  بضائع  عمالئه  على  يعرض  لن  سوف  أنه  على  ووافق  التاجر  أقر 
الثمينة  الساعات  ذلك  ويشمل  والجواهر  الذهب  مثل  نقدًا  استردادها 
إلى  باإلضافه  البنك،  من  ص��حًا  تفويضًا  أعطى  إذا  إال  واإلكسسوا�ات 

البضائع ذات القيمة العالية التي تشمل د�اجات نا��ة، سيا�ات، والقوارب.
العالية  الصفقات  تحكم  التي  باألنظمة  التقيد  في  الفشل  �ؤدي  قد 
المخاطر إلى التبليغ ضد التاجر لدى البنوك المصدرة للبطاقة بما في ذلك 
بطاقات في�ا وماستر كارد. وقد ينتج عن ذلك إنهاء التعامل مع التاجر ويتم 
إد�اج التاجر بالقائمة السوداء ويحظر عليه الحصول على صفقات بطاقات 
في�ا وماسترد كارد من قبل �وابط (إ�حادات) البطاقات لمدة أدناها سنتين 

على األقل.

3-6  صفحات طلبات العميل على اإل�ترنت:

على التاجر أن يتأكد من أنه قدم الحوافز التالية على صفحة الطلبات باإل�ترنت 
قبل  العميل  من  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول  يتم  بحيث  عمالئه  إلى 

إرسال الصفقة إلى البنك ألجل الحصول على التفويض.

البطاقة من 16 رقمًا على  العميل قاد�ًا على إدخال رقم  يجب أن يكون   .1
األقل مع وجود خيا�ات على الب�امج إلدخال رقم بطاقة من 20 رقمًا إذا 
أخطر البنك التاجر بذلك ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر 
إدخالها  يتم  التي  الكم�يوت��ة  التاجر  ب�امج   ."Merchant Host" أو  مضيف 
الذي  البطاقة  لرقم  أ�ر  بأي  االحتفاظ  من  تمكن  أال  يجب  اإل�ترنت  على 
أدخله العميل في صفحة الطلبات. يمكن لغرض المتابعة والتدقيق اقتفاء 
رقم  لها  يكون  التي  العميل  رقم طل�ية  إلى  استنادًا  الصفقات ومتابعتها 
تفويض يقدمه البنك ، وهذا الرقم سوف يستخدمه كل من التاجر والبنك 
إذا دعت الحاجة القتفاء صفقة وخالفه. عمومًا فإن التاجر مسموح له أن 
يحتفظ بسجالت عن الطلبات (نسخة إلكت�ونية ونسخة ورقية) بما في ذلك 
أرقام البطاقة التي استخدمت لبدء عملية الطلب، وذلك لتمكين الحصول 
على معلومات التسو�ق إضافة إلى استعمال المعلومات ألغ�اض الوالء 
الترت�بات  استعمال جميع  التاجر  يجب على  األحوال  تلك  والمتابعة. وفي 
مقر  داخل  وفي  المعلومات  تلك  بس��ة  لالحتفاظ  الض�و��ة  واإلج�اءات 
أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط  هذا  وينطبق  التاجر. 

."Merchant Host"

يجب أن تكون ب�امج اإل�ترنت الخاصة بالتاجر قابلة ألن يتم تطو�رها والتذكير    .2
برقم التع��ف الشخصي إذا قام البنك �إخطار التاجر بأن الصفقات المستندة 
إلى رقم التع��ف الشخصي سوف يتم قبولها من العمالء. وفي مثل تلك 
 Secure Socket" اآلمن  المأخذ  بطبقة  الربط  األقل  على  يطلب  الحاالت 
Layer SSL" ، وينطبق هذا الشرط في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو 
المصدرة  المؤسسة  و/أو  المركزي  البنك  يقوم  وقد   "Merchant Host"
اإللكت�ونية  (الصفقة   "SET" مثل  أخرى  أمنية  طبقات  بفرض  للبطاقة 
اآلمنة) ولذا فإن ب�امج التاجر يجب أن تكون قادرة على مساندة الصفقة 
الشرط  هذا  وينطبق  مستقبًال،  الحق  تا��خ  في   "SET" اآلمنة  اإللكت�ونية 

."Merchant Host" في حالة استخدام تقنية تاجر مضيف أو

على  يجب  فإنه  المشت��ات،  ألصناف  الموثوق  التوصيل  من  وللتمكين   .3
التاجر أن يطلب من العميل إما رقم اإلقامة أو رقم الهوية في حالة ما إذا 
كان تسليم البضاعة في السعودية أو بدًال من ذلك استعمال رقم البطاقة 
المدخل كإ�بات على صحة وموثوقية التسليم إلى العميل الصحيح سواء 
أي  في  التسليم  يتم  بأن  األمر  جاء  أو  السعودية  العر�ية  المملكة  في 
مكان آخر في العالم. باس�ثناء أن يكون التسليم إلى شخص آخر حسبما 

هو م�ين في معلومات عنوان التسليم التي أدخلها العميل.

يجب تذكير العميل بتا��خ ا�تهاء البطاقة في الصيغة MM/YY ينطبق هذا   .4
 ،"Merchant Host" أو  مضيف  تاجر  تقنية  استخدام  حالة  في  الشرط 
واالسم كما هو مكتوب في البطاقة. كما أن تكلفة المشت��ات سوف 

يتم عرضها أيضًا بال��ال السعودي.
الخاص  الكشف  ألجل  الب��دي  بالعنوان  العميل  تذكير  أيضًا  يجب  كما   .5
ببطاقة الد�ن/اال�تمان المالئمة التي استعملت لغرض إج�اء ش�اء البضائع 
والخدمات. ويجب أن يكون العنوان الب��دي الذي أدخله العميل مما�ًال 

للعنوان الذي تم وضعه في الجزء الخاص بالعنوان في كشف البطاقة.

يجب أن يطلب من العميل عنوان من�له/من�لها الذي قد يكون مختلفًا عن   .6
العنوان الب��دي. ويجب أن يشمل عنوان المن�ل رقم المن�ل واسم الشا�ع 
والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز اإلرسال بالب��د ورقم المنطقة حيثما 
كان ذلك مناسبًا. ويجب أيضًا السؤال عن رقم الها�ف واالسم الذي يتم 

االتصال به.

كذلك يجب أن يطلب من العميل عنوان تسليم البضاعة أو الخدمات التي   .7
وهذا  االستالم،  وضمان  لسهولة  الكاف�ين  والحرص  بالدقة  طلبها  تم 
العنوان قد يكون مختلفًا عن عنوان سكن العميل. ويجب أن يشمل عنوان 
التسليم رقم المن�ل، واسم الشا�ع، والرمز الب��دي للبلدة أو المدينة ورمز 
أخرى ض�و��ة من شأنها  المنطقة وأي معلومات  ورقم  بالب��د  اإلرسال 
السؤال عن  أيضًا  التسليم،  حيثما كان ذلك مناسبًا. ويجب  تسهيل عملية 
رقم الها�ف واالسم الذي يتم االتصال به وذلك لتسهيل تسليم الخدمات 

أو األصناف بواسطة الساعي.

بدأ  الذي  العميل  التسليم مختلفًا عن عنوان  أن يكون عنوان  وفي حالة   .8
الطل�ية أو الطلب، ُينصح التاجر بأن يطلب من العميل أن �رسل بالفاكس 
البطاقة التي تم استعمالها للش�وع في الطل�ية. وبهذه الط��قة يستطيع 
التاجر أن يستوثق من الش�اء دون الحصول على المعلومات في موقع 
التسليم. وفي تلك الحاالت يجب على التاجر أن يكشف عن رقم الفاكس 

الخاص به على صفحة الطل�ية/الطلب.

وقت  لديه/لد�ها  كان  إذا  عما  العميل  من  االستفسار  يتم  أن  وينبغي   .9
مفضل لتسليم البضاعة أو الخدمات، رغم أن ذلك ليس مهمًا. ومن شأن 
الشخص  وإلى  فو�ًا  التسليم  يتم  أن  لضمان  الساعي  يساعد  أن  ذلك 

الصحيح.

10. عند اج�اء عملية تجا��ة الكت�ونية، يتعين الحصول على معلومات مهمة 
 ،(BAN) من حامل البطاقة، وتشمل هذه المعلومات: رقم بطاقة مدى
واسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة، وتا��خ ا�تهاء صالحية 
البطاقة  ظهر  على  الموجود   CVV/CVC ورمز  السنة)،  (الشهر،  البطاقة 

وعنوان إرسال الفوا�ير(إن وجد) وعنوان الشحن (إن وجد). 
التجار  يستوفي  أن  يجب  البطاقات،  حاملي  ومساعدة  الوضوح  لضمان 

المتطلبات التالية: 
أ. وضع أدوات مناسبة لالتصال بنا مثل توفير خدمة مركز االتصال وتوفير 

صفحة ويب �تضمن ارشادات هامة حول الخدمات. 
يجب  لتسوية خالف  او حل  بالغ  لتقديم  توفير عملية سلسة وسهلة  ب. 
على التاجر التأكد من أن األنظمة لديه تشفر بشكل صحيح جميع عمليات 
موضح  هو  كما  المفتوحة،  العامة  الشبكات  عبر  البطاقة  حامل  �يانات 

في كتاب حماية ال�يانات.

4-6  التحقق من  العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر:

في بعض الحاالت تكون الصفقات قد بدأت وش�ع فيها بط��قة غير سليمة 
وغير شرعية من قبل أشخاص م�و��ن ومخادعين، وهذه الحاالت �ثير قلق لكل 
من التاجر والبنك بشكل عام. ولضمان صحة وشرعية أكبر عدد من الصفقات 
التي �تم على صفحات اإل�ترنت الخاصة بك، فإنه يجب على التاجر أن يكون 

اختبار  يتم  أن  يضمن  بحيث  وأماكن  مواضع  في  العمليات  وضع  على  قاد�ًا 
صحة وشرعية العمالء قبل تلقي طلبات منهم. وهناك ط�ق مختلفة إلج�اء 
رقم  على  العميل  يحصل  التي  العمالء  والء  ب�امج  مثل  واالختبار  التأكد  هذا 
تع��ف ف��د الستعماله عند الدخول إلى صفحات التاجر باإل�ترنت. وكبد�ل فإن 
أرقام التع��ف الف��دة يمكن استعمالها لمنح حسومات عند إج�اء الطل�ية من 

صفحة اإل�ترنت الخاصة بك.

وسوف يقوم البنك بمساعدة التاجر في منح تلك الخطط ألجل خفض حدوث 
التاجر  موقع  في  الشرعية  غير  الصفقات  فإن  عمومًا  الشرعية.  غير  الصفقات 
التاجر وتظل معالجة مسئولية الخسارة  المالية  باإل�ترنت هي من مسؤولية 

عند حدوثها على التاجر في جميع األوقات.

5-6  المصادقة على موقع التاجر باإل�ترنت قبل االرتباط:

التالية  األساسية  المتطلبات  أن  من  للتأكد  التاجر  مقر  ب��ارة  البنك  يقوم  قد 
الخدمة  إج�اءات  ضبط  التاجر،  مقر  داخل  المخصص  المكان  في  موجودة 
عملية  حدوث  من  تمكن  التي  الموافقة  إصدار  قبل  وذلك  اإللكت�ونية  

اال�تساب.

الخاصة  األساسية  األمنية  بالترت�بات  تقيد  قد  بأنه  التاجر  يثبت  أن  يجب   .1
وجود  للموقع،  المادي  األمن  تشمل  وهذه  اإل�ترنت.  موقع  بتشغيل 
الترت�بات األمنية اإللكت�ونية في الموقع (تقنيات التشفير لتخ��ن معلوما 
ت حامل البطاقة( وأن يكون للتاجر طاقم مدرب على جميع أوجه إدارة 
أمن موقع اإل�ترنت. ويشمل ذلك تشغيل االرتباط مع SSL. وسوف يطلب 
التحسن  على  قادر  اإل�ترنت  على  موقعه  بأن  يثبت  أن  أيضًا  التاجر  من 
والتطور الستعمال التواصل مع جهاز (SET Connectivity) إذا فرض البنك 

المركزي أو مؤسسات بطاقات اال�تمان ذلك.
اإللكت�وني  الدفع  بوابة  �توافق و�نسجم مع  ب�امج  التاجر  يستعمل  أن   .2
مرموقة  ب�امج  شركة  قبل  من  الب�امج  تصمم  وأن  بالبنك  الخاصة 
ومعترف بها وأن تستوفي متطلبات موقع اإل�ترنت الخاص بالطلبات 

والتسوق عبر اإل�ترنت.
أن يقدم موقع التاجر على اإل�ترنت خدمات كاملة للعميل حسبما هو   .3

م�ين في  في هذه االتفاقية.
العميل  من  المعلومات  جميع  اإل�ترنت  على  التاجر  موقع  يطلب  أن   .4

حسبما هو م�ين في هذه االتفاقية.
أن تكون أعمال التاجر مفهومة تمامًا وأن ال يعرض لل�يع بضائع يعتبرها   .5

البنك محظورة  كما هو م�ين في بنود هذه االتفاقية.
سوف  وأنه  الملفات  لنظام  خطة  لديه  أن  يثبت  أن  التاجر  على  يجب   .6
التي تمكن من  يستمر في تقديم مثل تلك الخطة وكذلك اإلج�اءات 
تخ��نها في مكان آمن لفترة سنتين على األقل. وعند قيامه بذلك يكون 
التعويضي الذي سوف  التاجر قاد�ًا على خفض مسؤوليته عن الرسم 

يستند على عدم تسليم األصناف أو طلب صورة من المستندات.

6-6  ضمانات التاجر:
�ؤكد التاجر ويضمن أنه إذا كان هيئة اعتبا��ة، شركة أو مؤسسة ـ فقد   .1
وله  تأسيسه  وله سمعة ط�بة في مكان  األصول  تأسيسه حسب  تم 
سلطة وصالحية الشركة لتص��ف أعماله التي يستعمل لها نظام الدفع 

باإل�ترنت التابع للبنك.

هذه  إلب�ام  والقانونية  الكاملة  والصالحيات  السلطات  له  التاجر  أن   .2
سوف  التي  باألعمال  يقوم  وألن  بموجبها  الت�اما�ه  ولتأدية  االتفاقية 

يتم الش�اء بموجبها.

سليمًا  قانونيًا  الت�امًا  تشكل  االتفاقية  هذه  أن  ويضمن  التاجر  �ؤكد   .3
وملزمًا للتاجر وقابلة للتنفيذ إ�اء التاجر طبقًا لش�وطها.

يشترطه  الذي  والمدى  الحد  وإلى  األصول  حسب  له  مرخص  التاجر  إن   .4
القانون لم�اولة األعمال التي تستعمل لها خدمات البنك.

تقديمها  تم  والتي  بالتاجر  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  إن   .5
إلى البنك فيما يتصل بطلب التاجر أن يقدم البنك خدمات أو عدا ذلك ما 
هذه  البنك،  قبل  من  الخدمات  لتلك  والمتواصل  المستمر  بالتقديم  يتصل 
صحيحة  وتظل  تقديمها  عند  ودقيقة  صحيحة  والمستندات  المعلومات 

ودقيقة في جميع الجوانب الهامة ولم يحذف أو ُيسقط منها أي حقيقة 
أو واقعة أو حالة تجعل من هذه المعلومات والمستندات غير صحيحة أو 
مضللة في أي جانب هام باس�ثناء ما يكون بالقدر الذي يقوم فيه التاجر 
المعلومات  تلك  في  أخطاء  أو  تغ�ي�ات  بأي  خطيًا  البنك  �إخطار 

والمستندات فو�ًا عقب ت�ين ذلك.

7-6  مدة هذه االتفاقية
تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من 
جانب البنك وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين تقويميتين ويتم تجديدها 
تلقائيًا بنفس الش�وط ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم 

إرساله قبل 90 �ومًا من ا�تهاء هذه االتفاقية.

8-6  مسئوليات البنك
بناًء على ما تقـتضيه مصلحة التاجر، يقوم البنك بما يلي على أساس بذل أفضل 

الجهود:

1.     ا�خاذ كافة التدا�ير لتوفير الخدمة على مدار الساعة وذلك باس�ثناء أعمال الصيانة 
وحاالت القوة القاهرة وأي حاالت أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

أو جزء منها في حال  الخدمة  تعيد  أن  التي من شأنها  التدا�ير  ا�خاذ كافة    .2
حدوث أي خلل تقني أو غيره.

استخدام  و  المستخدم  دخول  تأمين  شأنها  من  التي  التدا�ير  كافة  ا�خاذ    .3
صفحة  على  التفاصيل  هذه  بتوفير  البنك  يتعهد  كما  َامن،  بشكل  الموقع 
الدخول الخاصة بالخدمة، و من ضمن هذه التدا�ير يلتزم التاجر باختيار كلمة 
الحصر:  المثال ال  (على س�يل  تخمينها  أو  م�ور ذات صفات يصعب سرقتها 
استخدام األرقام و الح�وف، استخدام 6 خانات على األقل، تجنب استخدام 

رموز يسهل تخمينها مثل تا��خ الميالد أو اسم المستخدم)

4.   لن يقوم البنك �إفشاء أي من معلومات التاجر للغير إال بموافقة التاجر.

استخدام  من  التاجر  البنك  يحذر  اإلنكشاف،  من  التاجر  معلومات  ولحماية    .5
الشبكات العامة أو غير المع�وفة و ال يتحمل البنك مسؤولية أي خلل أو خ�ق 

أمني يتعرض له التاجر ج�اء استخدام هذه الوسائط و الشبكات.

7.  حدود المسؤولية

بط��قة  باإل�ترنت  الدفع  نظام  خدمات  لتقديم  جهوده  البنك  يستخدم  سوف   .1
بشأن  ثالثة موثقة  أط�اف  للتعاقد مع  يستخدم كل جهوده  موثقة وسوف 
المنتجات والخدمات التي يستند إليها نظام الدفع باإل�ترنت ويشمل ذلك علي 
س�يل الذكر ال الحصر مقدمو خدمات االتصال أو مقدمو خدمة الشبكة سواء 

كانت مملوكة أم مرخصة.
الدفع  نظام  أن  �ؤكد  أو  يضمن  ال  البنك  فإن  عما سبق  النظر  بصرف  عمومًا   .2
أنه سوف يكون خاليًا من  أو  انقطاع  أو  تعو�ق  يعمل دون  باإل�ترنت سوف 
األخطاء. لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن األض�ار أو الخسائر أو التكاليف 
أو االلت�امات أيًا كان نوعها وسواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل 
نظام الدفع باإل�ترنت أو بسبب أي فشل آخر لنظام الدفع باإل�ترنت. لن يكون 
غير  تبعيةأو  أو  خاصة  أض�ار  أي  عن  التاجر  تجاه  مسئوال  حال  أي  في  البنك 
مباشرة أو طارئة أو ج�ائية أو غير ذلك بصرف النظر عن فشل البنك في تقديم 
خدمات نظام الدفع باإل�ترنت حسبما هو م�ين بهذه االتفاقية حتى ولو كان 
البنك مدركًا لعواقب هذا الفشل. وقد وافق التاجر على أن البنك ال يتحمل أي 
مسؤولية في جميع أوقات االنقطاع أو وقوع الخطأ غير المقصود في نظام 

الدفع باإل�ترنت .
لن يكون البنك مسئوًال تجاه التاجر عن أي صفقات منطوية على غش واحتيال   .3
نظام  ط��ق  عن  العمالء  بها  يقوم  بشأنها)  تفويض  يصدر  (لم  مخولة  غير  أو 
الدفع باإل�ترنت كيفما كانت أو عن أي صدرت. كما لن يكون البنك مسئوال 
الصفقات  منع  أو  العت�اض  وسائل  بأي  باإل�ترنت  الدفع  نظام  ت�ويد  عن 

المنطوية على غش واحتيال أو الصفقات غير المخولة.
ذلك  ويشمل  العبور  مرحلة  ال�يانات خالل  فقد  عن  البنك مسئوًال  يكون  ولن   .4
أو أي مؤسسة مصدرة  والبنك  التاجر  �ين  العبور واال�تقال  دون حصر مرحلة 

للبطاقة أو مؤسسة حائزة بما في ذلك �وابط وا�حادات بطاقات اال�تمان.
و  اليومية  العمل  أيام  في  للشركة  المستحقة  المبالغ  بتحو�ل  البنك  يلتزم   .5
بشكل �ومي قبل الساعة(ال�ابعة عص�ًا بتوقيت المملكة العر�ية السعودية).

الت�امات التاجر  .8

1.    يجب على التاجر أن ال يطلب حد أدنى لمبلغ العملية االلكت�ونية ببطاقة مدى 
الصحيحة 

األحكام  على  إدخالها  يتم  التي  التغي�ات  بجميع  ويلتزم  يتقيد  أن  التاجر  على   .2
البنك  يق�ره  حسبما  اإللكت�وني  الدفع  نظام  باستعمال  الخاصة  واإلج�اءات 

وذلك �إخطار خطي مدته ثالثين �ومًا من تا��خ استالمه.

التجا��ة  التاجر  أنشطة  على  المطبقة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .3
واالستي�اد  بالتصد�ر  خاصة  ومتطلبات  ش�وط  أي  حصر  دون  ذلك  ويشمل 
والجمارك والت�اخيص أو أي قيود بموجب تلك األنظمة على تو��ع أي بضائع 

أو خدمات يقوم التاجر بش�ائها.

4.  على التاجر الذي يقبل عمليات مدى إظهار قبول بطاقات مدى على موقعه 
وذلك بوضع عالمة مدى بحسب آخر تحديث للقواعد اإلرشادية التي تم نشرها 

5.  يحظر على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من العميل بخالف المبلغ النهائي 
الظاهر في صفحة الدفع .

العر�ية  بالمملكة  المفعول  السا��ة  األنظمة  بجميع  يلتزم  أن  التاجر  على   .6
السعودية والتي تخضع لها هذه االتفاقية.

بوضع  وذلك  الدفع  منفذ  هو  البنك  بأن  عمالئه  �إخطار  يقوم  أن  التاجر  على   .7
شعار البنك (TM) على موقع التاجر باإل�ترنت وفي موضع يكون ظاه�ًا وجليًا 

وذلك باالتفاق مع البنك.

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو عن أي تغ�ير   .8
متوقع لملكية المنفعة الخاصة باألعمال التجا��ة للتاجر وذلك فيما يتصل بأي 
حالة من حاالت الملكية. وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع 
تجاري خاصة  بصورة حديثة من أي شهادة سجل  يحتفظ  البنك  بأن  األحوال 

بالتاجر حسبما تصدرها الغرفة التجا��ة.

يدرك التاجر ويفهم بأن نقل الملكية أو �يع جزء من األعمال التجا��ة سوف   .9
لن يمكن المالك الجديد من استعمال بوابة الدفع. إذ أنه يتوجب أن يقوم 
وعمليات  والموافقات  الجديد  التجاري  السجل  �إحضار  الجديد  المالك 
المصادقة. كما يدرك التاجر أيضًا أن نقل الملكية الكاملة أو الجزئية لمصالحه 
في العمل التجاري قد ال تعطيه تلقائيًا نفس الحقوق الخاصة ببوابة الدفع 
يسعى  وبالتالي  الجديد.  المالك  إلى  باال�تساب  الخاصة  االستعماالت  أو 
للمالك  اال�تقال  لتسهيل  البنك  بالتنسيق مع  الجديدة  أوضاعه  لتوثيق  التاجر 

الجديد ال�اغب باال�تساب.

العامل  اإل�ترنت  موقع  عنوان  عن  تفاصيل  البنك  إلى  يقدم  أن  التاجر  على   .10
(المؤشر النموذجي للمورد) "URL" الذي ينوي التاجر أن يتم تكامله وربطه 
جميع  في  الوصول  ومع  الوصول  خدمة  ومع  اإللكت�وني  الدفع  بنظام 

.URL األوقات إلى جميع أماكن المؤشر النموذجي للمورد

على التاجر أن يقوم �إخطار البنك فو�ًا عند حدوث أي تغ�ير أو تغ�ير متوقع   .11
التي تقدم  الخدمات  أو  URL وعند حدوث أي تغ�ير جوهري لمحتويا�ه  لـ 

عليه.

في  الم�ّين  المفرد   URL بـ  وارتباطه  وتكامله  تواصله  يتم  أن  التاجر  على   .12
صفحة التوقيع والمشار إليه في البند�ن 5 و 6 أعاله وأن يتأكد أنه ال �وجد 

ارتباط آخر مع أي نظام دفع باإل�ترنت.

الموافقة  المقدرة على  لديه  البنك ككيان متكامل  أن  التاجر على  وافق   .13
على التاجر وعلى إيجاد االرتباط معه وبعمله ذلك وعند قيامه بذلك فقد 
أو  ا�صال  أو  إنشاء  أو  بأي موافقة  �رتبط  لن  أنه سوف  على  التاجر  وافق 
ارتباط بأي نوع آخر من التجارة أو األعمال التجا��ة أو تجار �رتبطون بموقعه 
على اإل�ترنت أو يحاول أن يساعد تاج�ًا آخر باستعمال بوابة الدفع المتاحة 

دون موافقة ص��حة و/أو موافقة سابقة من البنك.

على التاجر أن يحتفظ بجميع السجالت الخاصة بالش�اء واال�تمان لمدة   .14
سنتين من تا��خ االرتباط وأن يسمح للبنك بالفحص والتأكد من صحة تلك 

السجالت في أي وقت.

ال�يانات واإلخطا�ات التي يطلب  التاجر أن يقوم بتوقيع وحفظ تلك  على   .15
البنك حفظها أو حمايتها أو حماية مصالحه بموجبها.

وإدا��يه  ووكالئه  موظفيه  وعن  األذى  البنك  عن  يد�أ  أن  التاجر  على   .16
�نفيذ  مباشرتهم  عند  إليهم  والمتنا�ل  حدة  على  كل  وخلفائهم  ومد�ائهم 
اإلج�اءات  وأسباب  اإلج�اءات  جميع  ضد  االتفاقية  هذه  وأحكام  ش�وط 
واألض�ار  والمطالبات  وااللت�امات  والدعاوى  القضائية  واإلج�اءات 
والتكاليف أيًا كان نوعها (ويشمل ذلك على س�يل المثال ال الحصر التكاليف 
عن  أشخاص  أو  جهة  أي  بها  تقوم  أو  يحدثها  التي  القانونية)  والمصا��ف 
أو  مقاصة  أو  ن�اع  أو  م�افعة  أو  القضية  أو  الدعوى  أو  المطالبة  ط��ق 
مطالبة مقابلة أو مطالبة مضادة التي قد �نشأ اآلن أو في أي وقت في 
االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  أو  بسبب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المستقبل 

ويشمل ذلك دون حصر أي صفقة يحوزها البنك بموجب هذه االتفاقية.

على التاجر أن يتنا�ل عن أي إخطار أو تخلف أو عدم دفع أو اعت�اض أو إشعار   .17
إخطار  أو  أي مطالبة  أو  بالدفع  أو مطالبة  باالحتجاج  إخطار  أو  باالعت�اض 
فيما يتعلق بالرسم التعويضي الخاص بأي عملية ش�اء. وبموجب هذا فقد 
وافق التاجر على جميع التمديدات أو التسويات التي يقدمها البنك إلى أي 
عميل ووافق على أن أي من تلك التمديدات أو التسويات ال تؤثر على أي 

الت�ام من الت�امات التاجر بموجبها.

وافق التاجر على أن هذه االتفاقية ال تعطي أي من الطرفين أي حق في   .18
اسم الطرف اآلخر أو شعا�ا�ه أو خدما�ه أو عالما�ه أو عالما�ه التجا��ة أو 
أسمائه التجا��ة أو أسمائه االمتالكية أو URL أو شعا�ا�ه أو أي أسماء أو 
ألقاب امتالكية ("عالمات"). وال يجب أن يتم أي استعمال لعالمات الطرف 
اآلخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف اآلخر باس�ثناء أن التاجر 
قد وافق على أن يضع في مكان ظاهر وواضح في موقع التاجر باإل�ترنت 
التاجر  أن  إلى  يشير  السعودي  األهلي  البنك  يقدمه  ت�ويسة  شعار  أو  رمز 

عميل للبنك.
وقد وافق التاجر دون شرط وبمفرده على أن البنك من خالل تقديمه لبوابة   .19
منتج  أي  يضمن  يحمي وال  يدعم وال  يسند وال  يضمن وال  ال  الدفع فقط 
يعرضه التاجر على موقعه باإل�ترنت لل�يع كما أن التاجر قد وافق أيضًا على 
موقع  في  عنها  يعلن  التي  سواء  منتجا�ه  جميع  أو  من  أيًا  يسوق  ال  أن 

اإل�ترنت أو عدا ذلك باستعمال اسم البنك في أي صورة أو شكل.

يقر التاجر بعدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي أض�ار أو مطالبات التي قد   .20
التدا�ير المذكورة أعاله فيما  الجزئي ألي من  �نشأ من العطل الكامل أو 

عدا حاالت اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المطلق 
البنك لرفع أي مطالبات تخص  التواصل مع مد�ر العالقة في  التاجر  على 

المقاصة الخاصة بعمليا�ه.

الحماية  نظام  يدعم  أن  مدى  في  اإللكت�ونية  التجارة  عميل  على  يجب   .21
الثالثية للحصول على مصادقة آمنة ثالثية األبعاد إلج�اء العمليات المالية 
المتك�رة، يجب على العميل طلب المصادقة ثالثية األبعاد اآلمنة عند بدء 

العمليات المالية المتك�رة .

واإلج�اءات  السياسية  البطاقة  حامل  ق�اءة  من  التأكد  التاجر  على  يجب   .22
الخاصة بالعمليات المالية المتك�رة والمتضمنة إج�اءات اإللغاء وذلك قبل 

ا�مام عملية الدفع .

التفويض  رسالة  في  المستخدمة  العملية  مبلغ  إظهار  التاجر  على  يجب   .23
والخدمات  البطاقة  حامل  مشت��ات  قيمة  مع  يتطابق  أن  يجب  والذي 
مثل  إضافية  رسوم  أي  المبلغ  يتضمن  أن  ويجب  شحنة  بكل  المرتبطة 

التغليف والتأمين.

أو  البضاعة  توفر  عدم  حالة  في  البطاقة  حامل  إخطار  التاجر  على  يجب   .24
الخدمة وقت الش�اء وأخذ موافقة حامل البطاقة على تأخير تسليم البضاعة 

أو الخدمة وذلك قبل ا�مام الدفع.

خالل  من  عمليا�ه  �نفيذ  على  المترتبة  المالية  الخسائر  كافة  التاجر  يتحمل   .25
شركات  قبل  من  البنك  على  مق�رة  ج�اءات  أي  ذلك  ويشمل  البنك  بوابة 
البطاقات الدولية �تيجة لتم��ر تلك العمليات بصورة غير شرعية وال �نسجم 

مع سياسات تلك الشركات .
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  9.  Confidentiality Disclosure

1. The Bank and The Merchant each acknowledge that they may acquire 
information about the business, ownership, operations, customers and 
financial condition of the other and that this information and the terms 
of this Agreement are confidential (“Confidential Information”). The 
Bank and The Merchant each agree that they will not disclose 
Confidential Information about the other party to any third party 
without obtaining prior written consent.  Confidential Information does 
not include information in the public domain or information otherwise 
rightfully publicly disseminated.

2. The Bank or The Merchant pursuant to the request or requirement of 
the Card Issuing Banks or their authorized institutions may disclose 
confidential Information. The Merchant also hereby consents to The 
Bank disclosing such Confidential Information to its Gateway service 
providers and to its Card Issuing Banks insofar as such disclosure is 
necessary to provide The Merchant with The Bank services via the 
Internet Payment System.  

3. In the course of applying for services, The Bank will collect reports and 
information pertaining to The Merchant and its beneficial owners, 
directors and/or agents (“Personal Data”) both from The Merchant and 
from independent sources.  The Merchant hereby expressly authorizes 
The Bank, its employees and agents, to collect and store the Personal 
Data and to disclose the Personal Data to all such affiliates and third 
parties as The Bank in its sole discretion may deem reasonable and 
necessary in processing The Merchant's application for The Bank's 
services, including but not limited to affiliates or third parties located 
within the Kingdom of Saudi Arabia.

4. The Merchant acknowledges the sensitivity of a customer's data 
including, but not limited to, a customer's credit card account numbers, 
name, address, e-mail address, demographic and other personal 
information.  The Merchant agrees to maintain any such personal 
information in a secure location in a manner that is generally 
considered by professionals in the Banking Computer Industry who 
deal with similarly sensitive personal information as providing a level of 
security that is reasonable and customary to protect information of 
that kind from unauthorized disclosure, theft, or misuse.  The Merchant 
will only use such information for proper purposes under this 
Agreement and in accordance with applicable law.  The Merchant will 
indemnify and hold harmless The Bank for any losses or claims arising 
out of The Merchant's breach of item 1 above in accordance with 
Section 9 hereof.

5. The Merchant acknowledges that it is familiar with The Bank's privacy 
policy as set forth in the Privacy Statement which can be obtained from 
The Bank upon request, and consents to any personal information 
supplied to The Bank being used in accordance with the terms of the 
Privacy Statement.

6. The Merchant acknowledges that it will comply with all applicable 
regulatory and legal requirements under the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia, and the Merchant also acknowledges that 
whenever deemed applicable, the Merchant will comply with the Saudi 
the Merchant will comply with the Saudi Arabia Monetary Agency 
(SAMA) rules regulations. 

كشف الس��ة  .9

أعمال  عن  معلومات  على  يحو�ان  قد  بأنهما  والتاجر  البنك  من  كل  يقر   .1
المعلومات  هذه  وأن  لآلخر  المالي  والوضع  وعمالء  وعمليات  وملكية 
وش�وط هذه االتفاقية تعد جميعها س��ة (معلومات س��ة). وقد وافق كل 
المعلومات عن  عليها وعدم كشف س��ة هذه  بالحفاظ  والتاجر  البنك  من 
ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وال  اآلخر إلى أي طرف 
منسوبي  إلى   تصل  التي  المعلومات  الس��ة  المعلومات  هذه  تشمل 
نحو  على  نشرها  يتم  التي  المعلومات  أو  عامًا  ملكًا  تكون  التي  الطرفين 

صحيح وقانوني بصورة عامة وللجميع.

أو  للبطاقة  المصدر  البنك  أو شرط من  بموجب طلب  التاجر  أو  للبنك  يجوز   .2
مؤسسا�ه المفوضة أن يقوما بكشف هذه المعلومات الس��ة. كما وافق 
التاجر أيضًا بموجب هذا على أن يقوم البنك بكشف تلك المعلومات الس��ة 
وإلى  لبطاقته  المصد��ن  وإلى  اإللكت�ونية  البوابة  خدمة  مقدمي  إلى 
البنوك المصدرة إلى البطاقة وذلك بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف 

ض�و��ًا ألن يقدم البنك خدما�ه إلى التاجر عن ط��ق نظام الدفع باإل�ترنت.

والمعلومات  التقا��ر  بجمع  لخدما�ه،  �نفيذه  خالل   ، البنك  يقوم  سوف   .3
المتعلقة بالتاجر ومالكيه المنتفعين ومد�ائه و/أو وكالئه (�يانات شخصية) 
وتخ��ن هذه  على  الحصول  لغرض  التاجر وموظفيه ووكالئه  من كل من 
المرتبطين  جميع  إلى  الشخصية  ال�يانات  هذه  وكشف  الشخصية  ال�يانات 
بمحض  البنك  �رى  التي  الثالثة  واألط�اف  التابعة  وشركا�ه  والمنتس�ين 
لخدما�ه  التاجر  لمعالجة طلب  التعامل  أنها معقولة وض�و��ة في  تقد�ره 
داخل  الواقعة  الثالثة  لألط�اف  التابعة  الشركات  حصر  دون  ذلك  ويشمل 

المملكة العر�ية السعودية.

قد أقر التاجر بحساسية �يانات العميل ويشمل ذلك دون حصر أرقام حساب   .4
بطاقة اال�تمان الخاصة بالعميل واالسم والعنوان وعنوان الب��د اإللكت�وني 
واإلحصائيات والمعلومات الشخصية. وقد وافق التاجر على أن يحتفظ بأي 
من تلك المعلومات الشخصية في مكان آمن وبط��قة تعتبر عمومًا مهنية 
في الصناعة البنكية التي �تعامل بمعلومات شخصية ذات حساسية مما�لة 
تلك  لحماية  معقوًال  يكون  أمني  مستوى  بتقديم  يتعلق  فيما  وذلك 
االستعمال.  سوء  أو  السرقة  وضد  المخول،  غير  الكشف  ضد  المعلومات 
السليمة  لألغ�اض  المعلومات  تلك  باستعمال  فقط  التاجر  يقوم  وسوف 
يقوم  وسوف  النافذ.  للقانون  ووفقًا  االتفاقية  هذه  بموجب  والصحيحة 
�نشأ  مطالبات  أو  خسارة  أي  ضد  البنك  عن  األذى  ود�أ  بالتعويض  التاجر 

بسبب خ�ق التاجر للفقرة األولى من المادة الثامنة في هذه االتفاقية.

وقد أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة البنك الخاصة بالس��ة حسبما   .5
هي م�ينة في �يان الس��ة الذي يمكن الحصول عليه من البنك عند الطلب 
ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى البنك سوف يتم 

استعمالها وفقًا لش�وط �يان الس��ة.

يقر و يتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بكافة الش�وط و المتطلبات الرقا�ية و   .6
النظامية طبقًا للتعليمات و األنظمة داخل المملكة العر�ية السعودية، كما 
يتعهد التاجر بأن يلتزم بأية تعليمات متعلقة تصدر من مؤسسة النقد العربي 

السعودي. 



10. Length and Termination of Agreement

1. This agreement will become effective when signed by The Merchant and 
accepted by The Bank in writing and will remain in full force for at least a 
minimum period of Two Gregorian years. The agreement will remain into 
effect unless terminated by either party upon ninety (90) days prior to the 
cessation of the agreement by written notice to the other.   However, in the 
event of a material breach of any term of this Agreement by any party, the 
other party will give written notice to the party in breach requiring remedy 
of the breach within ten (10) days.  If the party in breach fails to remedy the 
breach within that time, then the other party will be at liberty to terminate 
this Agreement on not less than ten (10) days written notice.  All obligations 
of The Merchant incurred, or existing, under this Agreement as of the date 
of termination will survive such termination. 

2. The Bank will have the right to terminate or suspend its performance 
pursuant to this Agreement at anytime where the amount of Chargebacks, 
Credits, or customer disputes or complaints reach a level which the Bank 
considers to be of a negative effect.

 
3. Notwithstanding anything to the contrary herein, The Bank will be entitled to 

terminate this Agreement upon a thirty days notice in the event that The 
Bank find that the conduct of The Merchant and/or its' principals, agents, 
subsidiaries or affiliates is, illegal against any governing laws.

4. In circumstances where The Merchant will have direct or indirect 
involvement in activities that are morally reprehensible, illegal, or in 
contravention of international conventions or treaties, including but not 
limited to terrorism, or a contravention of the general policies of The Bank 
(including, without limitation, the Prohibited Transactions set forth in 
Section 6),  The Bank will be entitled, in its absolute discretion, to terminate 
the Agreement without any notice.

5. The Bank or The Merchant, as the case may be, will have the right to 
terminate this Agreement effective immediately upon written notice to the 
other party in the event that the other party files a petition in bankruptcy or 
is adjudged bankrupt or becomes insolvent or is placed in the hands of a 
receiver or if the equivalent of any of the proceedings or acts referred to in 
this clause, though known and/or designated by some other name or term, 
occurs.

6. Termination for Convenience and Without Cause:  The Bank has the right to 
terminate this Agreement for convenience and without cause by giving the 
Merchant at least 30 days prior written notice.   Notwithstanding said 
termination, the Bank the Bank will pay the Merchant for all Purchases that 
have been “captured” by the Bank in accordance with the respective 
provisions of this agreement at the time of such termination.

10. مدة االتفاقية وإنهاؤها

تصبح هذه االتفاقية نافذة عندما يتم توقيعها من قبل التاجر ويتم قبولها من   .1
جانب البنك خطيًا وسوف تظل نافذة وسا��ة لمدة سنتين ميالدية على األقل 
ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين �إخطار خطي يتم إرساله قبل 90 �ومًا من 
ا�تهاء هذه االتفاقية. عمومًا فإنه في حالة الخ�ق الجوهري ألي شرط من 
يقوم  اآلخر سوف  الطرف  فإن  الطرفين  أحد  قبل  االتفاقية من  ش�وط هذه 
بالخ�ق يطلب فيه معالجة ذلك  الذي قام  الطرف  إلى  بتقديم إخطار خطي 
الخ�ق خالل عشرة أيام. فإذا فشل الطرف الذي قام بالخ�ق في معالجة هذا 
الخ�ق أو اال�تهاك خالل تلك المدة فإن الطرف اآلخر يكون له الخيار أن ينهي 
ا�تهاء  بعد  أخرى  أيام  عشرة  عن  مدته  تقل  ال  خطي  �إخطار  االتفاقية  هذه 
أو  تحملها  يتم  التي  التاجر  الت�امات  جميع  الخ�ق.  لمعالجة  المحددة  المهلة 
القائمة بموجب هذه االتفاقية تظل باقية ونافذة من تا��خ إنهائها إلى ما بعد 

ذلك اإلنهاء.

يكون للبنك الحق في إنهاء هذه االتفاقية أو تعليق �نفيذها في أي وقت   .2
متى كان مبلغ الرسم التعويضي أو االعتمادات غير كافية أو في حالة حدوث 
ن�اع مع العميل أو شكوى تصل حدًا ومستوى �رى البنك بمحض تقد�ره أنه 

ضار بالبنك.

النظر عن أي شيء مخالف لذلك متضمن في هذه االتفاقية فإنه  وبصرف   .3
يحق للبنك أن يقوم منفردًا �إنهاء هذه االتفاقية �إخطار مدته ثالثين �ومًا في 
حالة ما إذا اعتبر البنك أن تصرف التاجر و/أو مد�ائه ووكالئه أو شركا�ه الفرعية 
الخدمة  تقديم  في  لالستم�ار  مالئم  غير  موضوع  في  البنك  نظر  في 

اإللكت�ونية.

مباشر  غير  أو  مباشر  ارتباط  للتاجر  فيها  يكون  التي  واألحوال  الظ�وف  في   .4
بأنشطة تعد من الناحية األخالقية موضعًا للشجب والتو�يخ أو غير قانونية أو 
�تعارض مع االتفاقيات والموا�يق الدولية ويشمل ذلك دون حصر اإلرهاب أو 
مخالفة السياسات العامة للبنك (يشمل ذلك دون حصر الصفقات المحظورة 
هذه  �إنهاء  يقوم  أن  تقد�ره  بمحض  للبنك  يحق  فإنه   (6 المادة  في  الم�ينة 

االتفاقية دونما إخطار التاجر.

يكون للبنك أو للتاجر حسبما يكون عليه الحال الحق في أن يقوم �إنهاء هذه   .5
االتفاقية فو�ًا �إخطار خطي للطرف اآلخر في حالة ما إذا كان الطرف اآلخر 
قد قدم ع��ضة أو طلبًا باإلفالس أو حكم عليه باإلفالس أو أصبح معس�ًا أو 
وضع تحت الح�اسة القضائية أو أج��ت عليه إج�اءات قضائية مشابهة لما أشير 

أليه أعاله أيًا كان االسم أو الصفة التي أطلقت على مثل تلك اإلج�اءات.

يتم  بان  العقد في أي وقت (وألي سبب كان) وذلك  إنهاء هذا  للبنك  يحق   .6
هذه  في  االتفاقية.  هذه  إنهاء  من  �ومًا   30 قبل  خطيًا  بذلك   التاجر  إخطار 
الحالة ، سوف يقوم البنك بدفع مبالغ جميع المشت��ات التي تم استحواذها 

للتاجر قبل اإلنهاء و طبقًا لش�وط و بنود هذه االتفاقية.
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1.11.  Service Fees

12. Governing Law and Dispute Resolution

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the Kingdom of Saudi Arabia without breaching the Islamic Sharia principals 
and provisions. In case of any dispute that may arise between the parties hereto 
with regard to this agreement or any matter that relates to it shall be settled 
amicably, and if not possible, the jurisdiction shall be held for the Competent 
Saudi Courts and Committees.

13. Arabic Discourse Prevalence

In case of discrepancy or conflict between the Arabic version and the English 
version, the Arabic text shall prevail.

14. Agreement Copies

This Agreement is made in two original copies, a copy with each party to act 
accordingly. Both parties have signed and executed this Agreement after having 
read and understood its terms and conditions.

11.1.رسوم الخدمة

12. القانون الحاكم و تسوية المنازعات

تخضع هذه االتفاقية لجميع األنظمة السا��ة بالمملكة العر�ية السعودية 
وتفّسر بموجبها بما ال يتعارض مع أحكام الش��عة اإلسالمية، وفي حال 
حدوث أي خالف �ين الطرفين بخصوص هذه االتفاقية يحل وديًا أوًال و 
في حال  عدم التوصل لحل تختص المحاكم و اللجان السعودية بنظر ذلك 

الخالف أو الن�اع.

13. االختالف �ين النص العربي و اإلنجليزي

لهذه  اإلنجليزي  والنص  العربي  النص  �ين  اختالف  أي  وجود  حالة  فى 
االتفاقية، فإن النص العربي هو الذي يسود.

14. نسخ االتفاقية

ُحّ�رت هذه االتفاقية من نسختين أصلّيتين �يد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، 
ش�وطها  على  اإلطالع  بعد  االتفاقية  هذه  المتعاقدان  الطرفان  وقـع  وقد 

وأحكامها وفهمها.

الرسوم الشه��ة (ر.س):**

رسوم التأسيس (ر.س):

Monthly Fee (SR):**

Set-Up Fee(SR):  

*Fees Detailsتفاصيل الرسوم*:

***:Additional Per Transaction Flat Fee (SR)رسم إضافي ثابت على كل عملية (ر.س):***

MADA Merchant Service Charges %****

Credit Card Merchant Discount Rate %

المبلغ المحجوز (ر.س):

رسوم خدمات البطاقات اال�تمانية ٪

رسوم خدمات بطاقات مدى ٪****
Hold Amount (SR):

* The Bank reserves the right to debit the mentioned fees individually or in sum.
These fees are in effect upon execution of the Agreement.
** Monthly fee is applied on each (Merchant ID) requested by the client.
*** Additional fees is applied on Credit Cards only 
**** Top-up fees for e-wallets using Mada cards is maximum 1.5 SAR per transaction

*  يحق للبنك خصم الرسوم المذكورة كل على حدة أو مجتمعة.
تصبح هذه الرسوم قيد التنفيذ عند توقيع االتفاقية.

** �نطبق الرسوم الشه��ة على كل (حساب تاجر) يطلبه العميل
*** ينطبق الرسم االضافي على البطاقات اال�تمانية فقط.

****   رسوم شحن المحافظ اإللكت�ونية ببطاقات مدى هي 1.5 ��ال لكل عملية بحد اقصى

Mastercard Installments Card % بطاقة التقسيط اال�تمانية من ماستركارد ٪
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Client’s Signatureتوقيع العميل:

*   For Sales Proceed, Setup Fees, Monthly Fee, Additional Fees, 
Chargback, Held Amount & Others.
**  Preferably to use email group.

إليداع إي�ادات الم�يعات وتحصيل رسوم التأسيس، الرسوم الشه��ة،     *
الرسوم اإلضافية، الرسوم التعويضية، المبلغ المحجوز وغيره.

**  ينصح باستخدام عنوان مجموعة أو ف��ق.

The Saudi national bank

Name: 

Title:

Signature:

Date of Signing:

البنك األهلي السعودي

اإلسم:

مسمى الوظيفة:

التوقيع: 

تــا��ــخ الـتـوقــيـع:

Integration typeنوع الربط

1- Through PSP (Payment Service Provider)

2- Direct with SNB

MPGS
CyberSource
Please select one option only

التاجر

اسم التاجر:

اسم المفوضين بالتوقيع:

التوقيع:

ختم التاجر:

(اختياري)

Sttlement Account No.*

Merchant Website & Content Information

Website/Application Name

Website Address (URL):

Business Activity:

E-Mail Address (Main Contact):

E-Mail Address (Technical Team**):

E-Mail Address (Operations Team**):

Telephone / Mobile Number(s):

P. O. Box:

Post Code:

Merchant

Merchant Name:

Authorizer Name(s): 

Signature(s):

Merchant Stamp:

(optional)

رقم حساب التسوية:

موقع التاجر ومعلومات التواصل

اسم الموقع اإللكت�وني / التط�يق

عنوان الموقع اإللكت�وني:

النشاط التجاري: 

عنوان الب��د اإللكت�وني (االتصال الرئيسي):

عنوان الب��د اإللكت�وني (الف��ق التقني**):

عنوان الب��د اإللكت�وني (ف��ق العمليات**):

أرقام التواصل:

رقم صندوق الب��د:

الرمز الب��دي:

١- من خالل شزكة خدمات الدفع

٢- ال�ابط المباشر مع البنك األهلي
ام بي جي اس

س�بر سورس
الرجاء اختيار ط��قة واحدة فقط

X 


