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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 
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• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل ــف أو مطالب أو تكالي

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل ــف أو مطالب أو تكالي

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل ــف أو مطالب أو تكالي

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل ــف أو مطالب أو تكالي

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل ــف أو مطالب أو تكالي

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــد علــى حســاب العمي يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 
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• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــد علــى حســاب العمي يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــد علــى حســاب العمي يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــد علــى حســاب العمي يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 
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• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 
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• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 
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• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.



4030001588 300002471110003 44,780,000,000
26/12/1953 20/4/1373 3737

www.alahli.com   |   920001000   | 778 – 3208

1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.
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1.إن كلمــة  (أ) "بنــك" حيثمــا وردت فــي هــذه األحــكام والشــروط تعنــي البنــك األهلــي الســعودي،  (ب) وكلمــة "عميــل" 
تعنــي شــخصا أو كيانــا جــرى فتــح حســاب باســمه لــدى البنــك، (ج) وكلمــة " المســتخدم" تعنــي شــخصا مفوضــا مــن قبــل 
العميــل (وموافقــا عليــه مــن قبــل البنــك) بالدخــول إليكترونيــاً إلــى حســابات العميــل لــدى البنــك، (د) و"العمليــات البنكيــة 
ــر  ــي آخ ــاز إلكترون ــف أو أي جه ــي أو الهات ــب اآلل ــق الحاس ــن طري ــتخدم) ع ــل (أو المس ــول العمي ــي دخ ــة" تعن اإللكتروني
مماثــل، إلــى معلومــات حســاب العميــل وإلــى تســهيالت الدفــع والحــواالت الماليــة وإلــى أي معلومــات عامــة يتيحهــا البنــك. 
(هـــ) "العمــل المصرفــي عبــر اإلنترنــت" يعنــي الوصــول إلــى الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة مــن قبــل العميــل أو 
ــة القيمــة  المســتخدم باســتخدام الحاســب اآللــي (بواســطة جهــاز مــودم ومســتطلع وشــبكة إنترنــت (ISP))، (و) "ضريب
ــة يتــم فرضهــا بموجــب أي قوانيــن أو أنظمــة أو  المضافــة" تعنــي أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة إضافيــة مماثل
تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي وأي ضريبــة إضافيــة مماثلــة، (ز) "نظــام 
ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م/113)  ــة القيمــة المضافــة" تعنــي نظــام ضريب ضريب
وتاريــخ 1438/11/02 هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، 
أي قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى الســلع والخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، (ح) "مقابــل التوريــد الخالــص مــن ضريبــة القيمــة المضافــة" 
ــم ينــص  ــة القيمــة المضافــة ومــا ل ــد" فــي تشــريعات ضريب ــل التوري الســتبعاد أي شــك وبالرغــم مــن تعريــف  "مقاب
صراحــةً فــي هــذه االتفاقيــة علــى خالف ذلــك، أي هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر 
ــم فرضهــا فــي  ــة ضرائــب قــد يت ــر خالصــة مــن أي ــغ تعتب ــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبال خالصــة مــن ضريب
المســتقبل) بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة.) وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي 
ــي  ــك األهل ــا البن ــاً بتحصيله ــون ملزم ــي يك ــل الت ــن العمي ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــي تحصي ــق ف ــعودي الح الس

السعودي طبقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، (ط) "الهيئة" تعني الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
2.ســوف تكــون الخدمــات اإللكترونيــة متوفــرة فيمــا يختــص بالخدمــات البنكيــة التــي يحددهــا البنــك، مــن وقــت آلخــر، 
وفقــا لتقديــره المطلــق. وفيمــا يختــص بخدمــات االســتثمار، فــإن تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا للعميــل ال 
ــات  ــن أي خدم ــتفادة م ــتثمار أو االس ــي أي اس ــتراك ف ــه لالش ــوة إلي ــي دع ــتثمار، وال ه ــه لالس ــا إلي ــا موجه ــر عرض تعتب

استثمارية.
3. يفوض العميل البنك: 

أ) بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات التــي تــرده عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن العميــل أو المســتخدم، و (ب) 
أن يــرد أيضــا علــى أي استفســار عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن قبــل أي عميــل أو مســتخدم و (ج) أن 
ــد  ــة واإلنترنــت و (د) أن يقي ــة اإللكتروني ــة تنفــذ بواســطة الخدمــات البنكي ــات مالي ــل أي عملي ــى حســاب العمي ــد عل يقي
ــة أو رســوم مســتحقة  ــى الحســاب مباشــرة وبــدون الرجــوع إلــى صاحــب الحســاب أيــة مصاريــف أو خدمــات مصرفي عل
للبنــك أو دفعهــا البنــك نيابــة عنــه أليــة جهــة أخــرى و(هـــ) أن يــوكل طــرف ثالــث بتنفيــذ عمليــات بالنيابــة عــن العميــل. 
ــى اســتخدام  ــود القائمــة عل ــة والقي ــة الراهن ــى أن أوجــه القصــور الفني ــك قــد لفــت انتباهــه إل ــأن البن ــل ب ويقــر العمي
الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة (بمــا فــي ذلــك اإلنترنــت) وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــات اإللكترونيــة المصرفيــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها. وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك 

من أية مسئولية في حالة عدم تمكن العميل من استخدام الخدمات ألي سبب كان.
4. ســوف يدفــع العميــل الرســوم (مقابــل االشــتراك، والصيانــة واالســتخدام لمختلــف الخدمــات اإللكترونيــة) التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الرســوم، وســوف يبلــغ العميــل بذلــك فــي حالــة 
ــد الرســوم  ــأن يقي ــل البنــك ب ــخ نفــاذ التعديــل. وبهــذا يفــوض العمي ــوم عمــل مــن تاري ــل 30 ي إجــراء أي تعــديالت قب

المستحقة على أي حساب للعميل لدى البنك، أو على حساب بعينه يحدده العميل كتابة، من وقت آلخر.
5. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يرفــض، وألي ســبب كان: (أ) أي طلــب لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتقــدم 
بــه أي عميــل أو مســتخدم، أو(ب) أي تعليمــات أو استفســارات تــرد مــن أي عميــل أو أي مســتخدم عــن طريــق الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية.
6. يتعيــن علــى العميــل أن يبــذل كل حــرص ممكــن لضمــان أن األشــخاص الذيــن يفوضهــم، ويوافــق البنــك عليهــم، 
هــم الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى تســهيالت العميــل المصرفيــة اإللكترونيــة. ويكــون العميــل مســئوالً عــن التأكــد مــن 
أن كل مســتخدم مفــوض بالدخــول إلــى تســهيالته المصرفيــة اإللكترونيــة لــن يفصــح عــن هويتــه كمســتخدم أو عــن 

رقمــه الســري ألي شــخص آخــر أو للبنــك أو ألي فــرع أو أي وكالــة للبنــك أو لمســئوليهم أو موظفيهــم. ويوافــق العميــل 
علــى أن البنــك أو أي مــن فروعــه أو الــوكاالت التابعــة لــه أو مســئوليه أو موظفيــه لــن يكونــوا مســئولين عــن أي مطالبــة 
أو خســارة أو مصاريــف أو تأخيــر أو نفقــات ناتجــة عــن أي تعليمــات أو طلــب أو استفســار، تــم بواســطة الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، يقــوم بــه أي شــخص غيــر مفــوض باســتعمال هويــة المســتخدم أو رقمــه الســري. وإذا أصبــح 
ــوراً  ــك ف ــتخدم إبالغ البن ــل أو المس ــى العمي ــواه؛ فعل ــر س ــة ألي شــخص آخ ــه معروف ــري أو هويت ــتخدم الس ــم المس رق

وإرسال تعزيز مكتوب في الحال. ويظل العميل مسئوالً عن:
أ .كافــة التعليمــات واالستفســارات التــي ينفذهــا البنــك وتتعلــق بهويــة المســتخدم أو برقمــه الســري المشــتبه بهمــا إلــى 

حين استالم البنك لإلشعار المكتوب وإقراره بذلك. 
ب .يكــون العميــل وحــده المســئول عــن المحافظــة علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بحسابه/حســاباته أو بتعليمــات 
ــي أو أي  ــا أو تخزينهــا فــي أي حاســب آل ــة وأي معلومــات أخــرى، يمكــن الوصــول إليهــا وتحميله الدفــع والحــواالت المالي
جهــاز إلكترونــي آخــر مشــابه لــه. ويؤكــد العميــل أيضــا أنــه فــي حالــة اســتخدام تســهيال اإلنترنــت للوصــول إلــى الخدمــات 
البنكيــة اإللكترونيــة؛ فإنــه يتحمــل المســئولية الكاملــة بمفــرده عــن أي نتائــج ألي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ســوء 
اســتخدام مــن قبــل أي جهــة مهمــا كانــت لمثــل هــذه التســهيالت لإلنترنــت، والتــي يترتــب عليهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي خسارة أو ضرر للعميل أو للبنك.
7. يوافــق العميــل علــى أن يقــدم بيانــات المســتخدمين والخدمــات التــي يمكنهــم الدخــول إليهــا عــن طريــق الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة علــى النمــوذج النظامــي الــذي أعــده البنــك خصيصــا لهــذا الغــرض المحــدد. وســوف ينفــذ البنــك 
ــم  ــا ت ــتخدم، إذا م ــا ألي مس ــم إتاحته ــي يت ــهيالت، الت ــات والتس ــاء للبيان ــل أو اإللغ ــجيل أو التعدي ــات التس ــط تعليم فق

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل.
8. إن رقــم أي هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل يــزود البنــك بــه العميــل يعتبــر فــي جميــع 
األحــوال واألوقــات ملــكاً للبنــك، ويجــب أن يقــوم العميــل بتســليمه فــوراً بنــاًء علــى طلــب البنــك ويكــون بالحالــة التــي 

استلمه عليها.
9. يقــر العميــل ويوافــق علــى انــه ال يملــك ولــن يملــك أي حقــوق نشــر أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى فــي أي مــن 
ــج  ــين البرام ــة أو لتحس ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــك ف ــه البن ــا قدم ــتندات مم ــات أو مس ــج أو شاش برام
ــخ أو  ــام: (أ) بنس ــن بالقي ــخاص اآلخري ــتخدمين أو األش ــمح للمس ــل أو يس ــوم العمي ــن يق ــتندات. ول ــات أو المس والشاش
ــج  ــل لبرام ــل أو نق ــك؛ أو(ب) بتحمي ــل البن ــن قب ــة م ــتندات. المقدم ــات أو المس ــج أو الشاش ــك البرام ــن تل ــل أي م تعدي
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن أي حاســب آلــي أو هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل 

أو إلى أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل.
10. يمكــن للعميــل أن يلغــي تســجيله أو تســجيل أي مــن مســتخدميه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أي وقــت 
ــي  ــره أن يلغ ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء. ويمك ــدة لإللغ ــة والمعتم ــات المتاح ــن خالل اآللي ــك م ــع البن ــل م ــك بالتواص وذل
ــا  ــل فيم ــى مســئوليات العمي ــر هــذا اإللغــاء عل ــن يؤث ــدون إشــعار، ول ــل وأي مســتخدم، فــي أي وقــت وب تســجيل العمي
يخــص الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء. حيــث ســيتم تعطيــل الدخــول علــى األهلــي أون 
ــدم  ــة أو ع ــرات متتالي ــثالث م ــئ ل ــري خاط ــز س ــتخدام رم ــول باس ــة الدخ ــم محاول ــال ت ــي ح ــل ف ــي موباي ــن واألهل الي

تسجيل دخول ناجح لمدة 90 يوماً.
11. لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خســارة أو ضــرر، أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت يتكبدهــا العميــل نتيجــة ألي 

إخالل بهذه الشروط واألحكام.
12. يكــون العميــل بمفــرده مســئوال عــن كل تكاليــف االتصــاالت (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات التلفونيــة) واإلنترنــت 

وأي تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام العميل لإلنترنت للوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
13. يفــوض العميــل البنــك بــأن يرســل اإلشــعارات والمــراسالت المتعلقــة بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة بواســطة البريــد 
ــدى  ــن ل ــل والمعتمدي ــن بالعمي ــوال الخاصي ــم الج ــي ورق ــد اإللكترون ــى البري ــك ال ــة وذل ــائل النصي ــي او الرس اإللكترون
البنــك، وســوف يتخــذ العميــل كل االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى ســرية الرســائل المســتلمة، ويتحمــل العميــل أي 

مسئولية تنشأ عن اإلخالل بذلك.
14. فــي حالــة اســتخدام العميــل للرقــم المجانــي (مكتــب المســاعدة)، فــإن العميــل باســتخدامه لذلــك الرقــم، يفــوض 
البنــك بــأن يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات (بمــا فــي ذلــك، ولكــن بــدون حصــر، التعليمــات إلضافــة مســتفيدين)، 

ويقبل العميل تلك التسجيالت الصوتية كبينة على ما ورد فيها.

15. إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازالً عــن ذلــك 
ــذه  ــرار ه ــن تك ــه م ــن يمنع ــاز ل ــة أو امتي ــق أو صالحي ــك ألي ح ــن البن ــة م ــا أن أي ممارس ــه، كم ــزء من ــق أو أي ج الح
الممارســة أو أي ممارســة أخــرى. وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة شــرعا ونظامــا معــززة لبعضهــا البعــض 

وال تستثني أي حقوق أو تدابير قضائية أخرى ينص عليها القانون أو النظام.
16. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت وســوف يبلــغ العميــل بذلــك قبــل 30 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ نفــاذ التعــديالت الجديــدة. ويعتبــر اســتمرار العميــل أو المســتخدم فــي اســتعمال الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة قبــوالً مــن العميــل بتلــك التعــديالت. وإن أي تغييــر يجريــه العميــل فــي هــذه األحــكام والشــروط يجــب أن 

يوافق عليه البنك مسبقاً وكتابياً.
17. تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو 
ــا  ــول عليه ــل بالدخ ــوم العمي ــي يق ــل الت ــابات العمي ــن حس ــا أي م ــع له ــي تخض ــك، والت ــع البن ــا م ــوم بإبرامه ــوف يق س

بواسطة الخدمات اإللكترونية البنكية.
ــا، وإن األطــراف  ــة الســعودية وتفســر بموجبه ــن وأنظمــة المملكــة العربي 18. هــذه األحــكام والشــروط تخضــع لقواني
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة للجن ــة القضائي ــي للوالي ــع ونهائ ــكل قاط ــوع بش ــل الخض ــة تقب ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل الموقع

المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه االتفاقية.
19. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت وخدمــة الرســائل القصيــرة جــوال االهلــي 
المصرفــي. فيمكــن للعميــل االســتفادة مــن جــوال االهلــي المصرفــي والتــي تتيــح للعميــل االشــتراك واالســترداد 
ــدوق  ــي صن ــتراك ف ــد واالش ــتثماري جدي ــاب اس ــح حس ــة فت ــل إمكاني ــح للعمي ــاً تتي ــق. وأيض ــن الصنادي ــل بي والتحوي

استثماري جديد لم يسبق له االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق األهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
20. قــد تنشــأ الحقــاً قنــوات توزيــع بديلــة إضافيــة مثــل "األهلــي SMS" (أو أي قنــاة بديلــة أخــرى) والتــي توفــر خدمــات 
االشــتراك فــي الصنــدوق واالســترداد منــه والتحويــل بيــن الصناديــق عبــر الهاتــف الجــوال. وقبــل االشــتراك فــي أي مــن 
قنــوات التوزيــع البديلــة فإنــه يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه األحــكام والشــروط جيــداً والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم 
ــه ســيكون مســئوالً مســئولية تامــة عــن  ــدرك المســتثمر أن ــك يجــب أن ي ــزاع. كذل ــة نشــوء أي ن ــا فــي حال اللجــوء إليه
اإلدراك والفهــم الكامــل اللتزامــات وخصائــص اســتخدام قنــوات التوزيــع البديلــة إلتمــام عملياتــه االســتثمارية، كمــا أن 
البنــك أو المديــر أو الصنــدوق لــن يكونــوا مســئولين بشــأن أي عمليــة تــم القيــام بهــا بشــكل خاطــئ، أو عــدم التمكــن 

من الوصول للخدمة بسبب انقطاع االتصاالت.
21. فــي حــال حــدوث خطــأ بســبب البنــك ينبغــي علــى البنــك تعويــض العــمالء عنــد اســتحقاقهم لذلــك فــي أي وقــت 

يتقدموا به وعدم حصرهم بفترة زمنية.
ــرة. فيمكنــك العميــل  22. فيمــا يخــص الحســابات االســتثمارية مــن خالل خدمــة االنترنــت أو/وخدمــة الرســائل القصي
االســتفادة مــن خدمــة " االهلــي أون اليــن" (اإلنترنــت) والتــي تتيــح لــك االشــتراك واالســترداد والتحويــل بيــن الصناديــق. 
وأيضــا تتيــح للعميــل إمكانيــة فتــح حســاب اســتثماري جديــد واالشــتراك فــي صنــدوق اســتثماري جديــد لــم يســبق لــه 

االشتراك فيه وذلك مباشرة عن طريق االهلي أون الين دون الحاجة لزيارة الفرع.
23. يتــم تطبيــق جميــع الشــروط واألحــكام، أو/واالتفاقيــات ومالحقهــا ومســتنداتها الموقعــة بيــن الطرفيــن التــي تخــص 

أي منتج أو/وخدمة بنكية.
24.  يقــوم البنــك األهلــي الســعودي (البنــك) باإلجــراءات المعتــادة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال المحليــة ولــن يتحمــل 
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ أو تأخيــر او أي أســباب اخــرى تســببت 

فيه ظروف خارجة عن إرادته. 
25. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة محليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب 

من األسباب وبشرط أن يكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك.
26. يحــق للبنــك ووفقــاً لتقديــره الخــاص رفــض أو إيقــاف او إلغــاء أي حوالــة، وال يكــون للعميــل حــق الرجــوع علــى البنــك 

في هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسئولية.
27. يقــوم البنــك باإلجــراءات العاديــة المتبعــة فــي تحويــل األمــوال الدوليــة ومــن المفهــوم أن للبنــك مطلــق الحريــة فــي  
االســتعانة بالنيابــة عــن العميــل "المحــول" ببنــك خارجــي مراســل لتنفيــذ الحوالــة، ولــن يتحمــل البنــك أو مراســله بــأي 
حــال مــن األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن أي خطــأ او إغفــال أو ســهو أو تأخيــر تســببت فيــه ظــروف 
ــن يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن  ــة، و ل ــذ الحوال ــه لتنفي خارجــة عــن إرادتهمــا و للبنــك المراســل أن يســتعين بــوكالء ل

األحــوال أي مســئولية أو ضــرر أو خســارة قــد تنتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو فعــل أو إغفــال أو ســهو يصــدر مــن المراســل أو  
وكالئه أو من أي من الذين يقومون بتنفيذ الحوالة بالنيابة عن البنك.

28. فــي حالــة طلــب العميــل اســترداد حوالــة دوليــة، يســمح باســتعادة المبلــغ إذا لــم يتــم دفعــه للمســتفيد ألي ســبب مــن 
األســباب وبشــرط أن يكــون مبلــغ الحوالــة قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنــك مــن قبــل البنــك المراســل ويحــق للبنــك تحصيــل 
أي مصاريــف يقررهــا مــن العميــل. وفــي حالــة أن تكــون الحوالــة قــد أعيــدت بســبب أخطــاء فــي المعلومــات التــي وردت 
فــي هــذا الطلــب أو عــدم اكتمــال المعلومــات، ســيكون مــن حــق البنــك خصــم التكاليــف التــي يحددهــا البنــك، ســيتم 
إعــادة مبلــغ الحوالــة بعــد التحويــل مــن العملــة التــي تمــت بهــا الحوالــة إلــى عملــة حســاب العميــل علــى أســاس تطبيــق 

سعر صرف الشراء الساري بالبنك يوم إعادة مبلغ الحوالة وبعد خصم قيمة الرسوم للبنك والبنك المراسل.
ــل المحــول  ــع تحويــل أمــوال دون معرفــة العمي ــة الســعودية تمن ــأن أنظمــة المملكــة العربي ــل بعلمــه ب 29. يقــر العمي

بالمستفيد أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
30. إذا طلــب البنــك أي معلومــات تتعلــق بالحوالــة الدوليــة الصــادرة مــن العميــل، فعلــى العميــل توفيرهــا خالل 5 أيــام 
عمــل بحــد أقصــى وفــي حالــة عــدم تجــاوب العميــل، فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن إرجــاع أي مبالــغ إلــى العميــل تــم 
حجزهــا مــن قبــل جهــات أخــرى ســواء محليــة أو دوليــة، وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بالتعويــض أو الرجــوع عليــه فــي 

هذا الشأن بأي دعوى أو شكوى أو مسؤولية.
ــة للمســتفيد مــن قبــل  ــات خاطئ ــة فــي حــال تــم إدخــال بيان ــة أو تحويــل خاطئ ــر مســؤول عــن أي عملي 31. البنــك غي
المحــول. كمــا يحــق للبنــك إيقــاف أو تعليــق أي عمليــة تحويــل يــرى البنــك أنهــا غيــر نظاميــة أو مشــتبه فيهــا دون أي 

مسؤولة على البنك ودون أي إخطار من طرف البنك.
ــة  ــوات اإللكتروني ــن خالل القن ــة م ــويالت الدولي ــى التح ــق عل ــي يطب ــويفت الدول ــام س ــأن نظ ــل ب ــق العمي ــر ويواف أ .يق

والفروع أو أن يتم خصم المصاريف من حساب العميل بعد تنفيذ الحوالة وإيداعها في حساب المستفيد.
ب .فــي حــال اإللغــاء الدولــي للحــواالت فــإن البنــك غيــر مســؤول عــن أيــة رســوم أو ســعر الصــرف المطبــق علــى الحوالــة 

بعد خصم المبلغ من حساب العميل أو استرجاعه ألن التسعيرة تحسب وفق نظام رويترز للعمالت.
ــى  ــة لحــد معيــن دون الحاجــة ال ــذ الحــواالت المحلي ــة "ســريع" للعميــل تنفي 32. ســوف يوفــر نظــام المدفوعــات الفوري

إضافة أو تنشيط مستفيد باستخدام الخيارات التالية:
• رقم اآليبان 

• رقم الهوية (الهوية الوطنية – رقم اإلقامة – رقم السجل التجاري / الرقم الوطني الموحد)
• رقم الجوال

• البريد االلكتروني
ــواالت  ــة الح ــن خدم ــتفادة م ــريع" لالس ــة "س ــات الفوري ــام المدفوع ــاص بنظ ــد الخ ــر الح ــل تغيي ــن العمي ــب م أ . يتطل
الصــادرة علــى أال يتجــاوز المبلــغ المدخــل مــن قبــل العميــل الســقف األعلــى الــذي يســمح بــه البنــك والمشــار إليــه مــن 

خالل القنوات اإللكترونية.
ب . لالســتفادة مــن نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" يجــب علــى العميــل االشــتراك فــي الخدمــة مــن خالل ربــط رقــم 
(الهويــة الوطنيــة – رقــم اإلقامــة – رقــم الســجل التجــاري / الرقــم الوطنــي الموحــد) أو رقــم الجــوال أو البريــد 

االلكتروني بالحساب الجاري لغرض استالم المدفوعات الفورية من البنوك األخرى 
ــرد  ــة بمج ــاركة بالخدم ــوك المش ــع البن ــن خالل جمي ــة م ــات الفوري ــتالم المدفوع ــى اس ــة عل ــل بالموافق ــر العمي ت . يق

تفعيل الخدمة من خالل احدى القنوات اإللكترونية
33. يقــر العميــل بتفويضــه البنــك األهلــي الســعودي بــأن يقــوم بتحويــل أو/وتصويــر أو/وبالمســح الضوئــي لجميــع وأي 
مســتندات ورقيــة وقــع عليهــا العميــل أو وكيلــه إلــى ملفــات إلكترونيــة فــوراً حتــى وإن كانــت هنــاك مســتندات قديمــة جــداً 

دون أي تقيد أو شروط ودون حق الرجعة فيه.
34. فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــة عــن أي تســديد للمبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة فــي مواعيدهــا المحــددة ســوف 
يتــم تحديــث ســجل حامــل البطاقــة االئتمانــي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) بمراحــل التعثــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــك س ــب ذل ــعودية. وبموج ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــوك العامل ــة البن ــن كاف ــا بي ــم تداوله ــي يت والت

لحامل البطاقة الحصول على أي تمويل أو تسهيالت ائتمانية من البنوك األخرى العاملة بالسعودية.
35. كمــا أنــه لــن يتــم تحديــث حالــة حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي تلــك القائمــة إال بعــد قيامــه بســداد كافــة المبالــغ 
ــك  ــأي حــال مــن األحــوال رفــع اســم حامــل البطاقــة عــن تل ــي ب ــات ال يعن ــث البيان ــأن تحدي ــاً ب ــك، علم المســتحقة للبن

القائمة وإنما فقط تحديث حالة السداد لدى البنك وسمه.
36. الحصول ومناقشة معلومات العميل (سمة):

أقــر أيضــاً بأحقيــة البنــك فــي الحصــو علــى أي معلومــة واإلفصــاح عــن معلوماتــي المقدمــة ومناقشــتها ومراجعتهــا مــع 
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو لدى أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة.

37. اإلقرار بحجة المستندات االلكترونية: 
يقــر كل مــن الطرفيــن باختيارهمــا وبمحــض إرادتهمــا بالموافقــة علــى أن تكــون جميــع تعامالتهمــا مــع البنــك تحفــظ 
بســجالت أو ملفــات الكترونيــة أو أي مــن طــرق التقنيــة لتصويــر المســتندات المتعــارف عليهــا دولييــن لــدى البنــك مثــل 
ــم  ــع المحاك ــي جمي ــم وف ــي التحكي ــات ف ــند إثب ــة وس ــا كحج ــد به ــر ويعت ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــم" عل ــرو فيل "الميك
ــة  ــي المملك ــة ف ــر- العامل ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة – عل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــات والمؤسس ــان والهيئ واللج
ــة كوســيلة  ــا رفــض هــذه الســجالت أو الملفــات اإللكتروني ــكل منهم ــه ال يحــق ل ــا أن ــا، كم ــة الســعودية وخارجه العربي
إثبــات. وفقــاً لمــا ورد فــي نظــام التعــامالت اإللكترونيــة الســعودي. وإن لــم تكتمــل بعــض تطبيقــات نظــام التعــامالت 

االلكتروني السعودي.
38. الرمــز الســري: لمزيــد مــن الحمايــة يتوجــب علــى العميــل اختيــار رمــز ســري مكــون مــن حــروف وأرقــام وأن ال تكــون 
ــه  ــى الســرية التامــة للرمــز الســري والخــاص ب ــة والحفــاظ عل ــام متتالي ــب اســتخدام حــرف وأرق ــن. تجن ســهلة التخمي
وعليــه تقيــد الوصــول الــى االجهــزة التــي تقــدم رمــوز مصادقــة، حيــث انهــا مخصصــة الســتخدامه الحصــري. كمــا يقــر 
بأنــه لــن يقــوم بإخبــار أي شــخص آخــر (بمــا فــي ذلــك أحــد أفــراد عائلتــه المقربيــن أو صديــق أو أي مســؤول مصرفــي أو 

عام) باسم المستخدم أو الرمز سري الخاصة به
39. خدمــات األهلــي أون اليــن واألهلــي موبايــل متاحــة للعــمالء علــى مــدار الســاعة، لكــن البنــك لــن يكــون مســؤوال عــن 
ــا أو بالكامــل، ألي ســبب خــارج عــن ســيطرته. وفــي حــال كان البنــك علــى معرفــة  أي فشــل لتوفيــر الخدمــة إمــا جزئي
مســبقة بــأي انقطــاع فــي الخدمــة، فإنــه ســيتم إبالغ العميــل مقدمــاً؛ حيــث إن البنــك ســوف يقــوم بتعويــض العميــل 

بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال تعطل أو حدوث خطأ في الخدمة.
40. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــة اإلشــعارات المرتبطــة باألهلــي موبايــل، والتــي ترســل إشــعار للعميــل بالعمليــات 
الماليــة المنفــذة علــى جميــع انــواع حســاباته وبطاقتــه االئتمانيــة والمبالــغ المســتحقة عليــه، وكذلــك بالعــروض 

والحمالت التسويقية.
41. يمكــن للعميــل طلــب منتجــات بنكيــة إضافيــة عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة بعــد االطالع 
والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المــراد طلبــه وبعــد تأكيــد الطلــب عــن طريــق اســتخدام أحــد طــرق 
التعميــد المعتمــدة مــن قبــل البنــك مثــل "فتــح حســاب إضافــي" و "خدمــات البطاقــات االئتمانيــة" علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر.
42. يمكــن للعميــل اســتخدام األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن إلضافــة مســتفيد بغــرض التحويــل المالــي علــى أن 
يتــم تفعيــل المســتفيد عــن طريــق اســتخدام قنــاة أخــرى علــى أن يكــون مــن ضمنهــا االتصــال علــى الهاتــف المصرفــي 
ــاة  ــي أو أي قن ــك األهل ــاص بالبن ــراف الخ ــزة الص ــتخدام أجه ــك أو اس ــن البن ــي م ــال تلقائ ــي اتص (920001000) أو تلق

أخرى تستوفي الشروط التي يضعها البنك.
43. يتوجــب علــى العميــل تأكيــد هويتــه عنــد كل عمليــة دخــول علــى األهلــي موبايــل واألهلــي أون اليــن وذلــك عــن 
طريــق معيــار الدخــول الثنائــي. وســيتوجب علــى العميــل اســتخدام األدوات المعتمــدة مــن البنــك والتــي تغطــي متطلبــات 
ــن" و  ــي توك ــل "األهل ــعودي مث ــزي الس ــك المرك ــك البن ــك وكذل ــل البن ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الرقابي ــان والمتطلب األم

"التحقق البيومتري" على سبيل المثال ال الحصر.
44. التوقيع اإللكتروني:

: بموجــب نظــام التعــامالت االلكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي يشــترط بموجبهــا ان يكــون لــدى العميــل الطــرف  اوالً
ــو  ــق) وه ــات تصدي ــدم خدم ــا (مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــارة وثيق ــي عب ــي ه ــي) والت ــق الرقم ــهادة التصدي ــي (ش الثان
أو مهمــة متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات  أو أي خدمــة  الرقمــي،  التصديــق  لــه بإصــدار شــهادات  المرخــص  الشــخص 
ــة  ــد هوي ــتخدم لتأكي ــة تس ــهادة الرقمي ــذه الش ــركة STC، وه ــركة BTC  وش ــل ش ــام مث ــذا النظ ــاً له ــة وفق اإللكتروني
الشــخص الحائــز (العميــل) علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه والتــي يكــون 
مصــادق عليهــا مــن (المركــز) وهــو المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــيNCDC  والــذي يتولــى اإلشــراف علــى المهمــات 

المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وعليه فإنّ العميل يفوض البنك بما يلي:

ــراءات  ــام إج ــل إتم ــن اج ــق) م ــات التصدي ــدم خدم ــى (مق ــخصية ال ــه الش ــي ومعلومات ــرف الثان ــه الط ــر بيانات أ . بتمري
الطرف الثاني التي تخص اصدار (شهادة التصديق الرقمي).

ب . إتمام إجراءات التوقيع االلكتروني وفق واقع الحال.
ثانياً: يقر العميل بعلمه بما يلي:

أ . إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي علــى مســتند أو عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع اإللكترونــي الــذي يتــم وفقــاً لهــذا النظــام 
(المحــدد أعاله) يعــد مســتوفياً لهــذا الشــرط، ويعــد التوقيــع اإللكترونــي بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه اآلثــار النظاميــة 

نفسها.
ــا  ــا أو قابليته ــي صحته ــوز نف ــة، وال يج ــا الملزم ــة حجيته ــات اإللكتروني ــجالت والتوقيع ــامالت والس ــون للتع ــه يك ب . بأن
للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت - كليــاً أو جزئيــاً - بشــكل إلكترونــي، كمــا وال تفقــد المعلومــات التــي تنتــج 
ــيالً فــي  مــن التعامــل اإللكترونــي حجيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، ويقبــل التعامــل اإللكترونــي أو التوقيــع اإللكترونــي دل

اإلثبات.
ت . يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول فــي العقــود بوســاطة التعامــل اإللكترونــي، ويعــد العقــد صحيحــاً وقــابالً للتنفيــذ 
متــى تــم وفقــاً ألحــكام النظــام، كمــا ال يفقــد العقــد صحتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بوســاطة ســجل 

إلكتروني واحد أو أكثر.
ث . يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خالل منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مباشــرة بيــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقاً؛ للقيــام بمثــل هــذه المهمــات بوصفهــا ممثلــة عــن طرفــي العقــد.، ويكــون التعاقــد 
صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آلثــاره النظاميــة علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المباشــر ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة فــي 
عمليــة إبــرام العقــد، كمــا ويجــوز أن يتــم التعاقــد بيــن منظومــة بيانــات إلكترونيــة آليــة وشــخص ذي صفــة طبيعيــة، إذا 

كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظمة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
ثالثاً: مسؤوليات صاحب الشهادة (العميل) يقر العميل بإدراكه وعلمه بما يلي:

أ . يعــد صاحــب الشــهادة مســؤوالً عــن سالمــة منظومــة التوقيــع اإللكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد صادرا منــه 
كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته، وشروط إنشاء توقيعه اإللكتروني.

ب . علــى صاحــب الشــهادة تقديــم المعلومــات صحيحــة لمقــدم خدمــات التصديــق، أو لجميــع األطــراف المطلــوب منهــا أن 
تثق في توقيعه اإللكتروني.

ت . على صاحب الشهادة إبالغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها.
ث . ال يجــوز لصاحــب الشــهادة التــي أوقفــت أو ألغيــت إعــادة اســتعمال عناصــر التوقيــع اإللكترونــي للشــهادة المعنيــة لــدى 

مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح الالئحة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث مثل هذا األمر.
45. خاصيــة الدخــول علــى األهلــي موبايــل باســتخدام البصمــة؛ يتعهــد العميــل بــأن تكــون جميــع البصمــات المربوطــة 
علــى جهــاز الجــوال الخــاص بــه تابعــه لــه فقــط، ويســمح للعميــل بربــط جهازيــن كحــد أقصــى للدخــول الــى حســابه، 

ويسمح للعميل ربط مستخدم واحد فقط على كل جهاز.
 46. يمكــن للعميــل اســتخدام خدمــات أجهــزة الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة لــدى الفــروع المحــددة مــن قبــل البنــك لطلــب 
طباعــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي المفقــودة أو المجــددة أو إصــدار بطاقــة جديــدة أو أي خدمــات قــد يتــم اضافتهــا 

عن طريق البنك في المستقبل شريطة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بها مسبقاً.
47. الشروط واألحكام لبرنامج "خطة الدفع الذكي" لبطاقة األهلي االئتمانية.

• يمكــن للعــمالء فقــط اســتخدام الحــد االئتمانــي الحالــي الخــاص بهــم لالســتفادة مــن األقســاط. ولــن يســتفيدوا مــن أي 
حد ائتماني إضافي في هذا التسهيل.

• إذا كان العميــل يتبــع طريقــة الدفــع بنســبة 5%, فيجــب عليــه تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل تاريــخ اســتحقاق عمليــة 
الشــراء المطلوبــة. وإذا كان يتبــع طريقــة دفــع أخــرى، فيجــب علــى العميــل تقديــم لخطــة الدفــع الذكــي قبــل 4 أيــام مــن 

تاريخ الكشف.
• الحد األدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للخدمة حسب المتفق عليه من قبل البنك والتاجر.

• أمــا الحــد األقصــى لمبلــغ المشــتريات المؤهلــة لخطــة الدفــع الذكــي فهــو 100,000 ريــال ســعودي كمجمــوع عمليــات 
شراء عند تاجر معين.

• يجــب تســديد مســتحقات جميــع خطــط الدفــع الذكــي خالل المــدة المتفقــة عليهــا بحــد أدنــى 3 أشــهر وحــد أعلــى 12 
شهر.

• كل حساب يستطيع االستفادة من 4 خطط دفع ذكي كحد أقصى.
• علــى العميــل اكمــال فتــرة خطــة الدفــع الذكــي حســب االتفــاق بيــن العميــل والبنــك. ويحــق للعميــل إلغــاء خطــط الدفــع 

الذكي خالل فترة الخطة وطلب التسوية المبكرة
• فــي حالــة اعتمــاد خطــة الدفــع الذكــي مــع التاجــر، يتحمــل التاجــر وحــده مســؤولية جميــع االلتزامــات والذمــم المرتبطــة 

بتوريد السلع/الخدمات أو المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
• في حالة نشوء أي خالف مع التاجر يتعلق بشراء أو توريد أية سلع أو خدمات، فإنه:

• على حامل البطاقة تسوية هذه الخالفات مباشرة مع التاجر.
• ال تؤثر هذه الخالفات على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك األهلي

• ال يتحمل البنك األهلي أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذه الخالفات
ــة  ــق خطــة الدفــع الذكــي فــي أي وقــت مــن األوقــات دون تحمــل أي ــاء أو تعلي ــي بالحــق فــي إلغ ــك األهل • يحتفــظ البن

مسؤولية عن هذا اإلجراء مع ذكر السبب للعميل. 
• فــي حالــة تــم إجــراء ترقيــة للبطاقــة االئتمانيــة، يتــم تحويــل جميــع المعــامالت المشــمولة ضمــن البطاقــة االئتمانيــة 

القديمة إلى البطاقة االئتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط.
ــار دفــع مســتحقات  ــل اختي ــل والبنــك، يمكــن للعمي ــن العمي ــرة خطــة الدفــع الذكــي المتفــق عليهــا بي ــد انتهــاء فت • عن
بطاقــة األهلــي االئتمانيــة (5% أو 100% أو مبلــغ آخــر). فــي حــال رغبــة العميــل ســداد 100% مــن المبلــغ المتبقــي فــي آخــر 
ــغ المتبقــي، ســيتم  ــة العميــل ســداد 5% مــن المبل ــن يتــم احتســاب معــدل النســبة الســنوي. أمــا فــي حــال رغب شــهر ل

احتساب معدل النسبة السنوي حسب نوع البطاقة.
• يحتفــظ البنــك األهلــي بالحــق فــي تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وابالغ العميــل قبــل 30 يــوم مــن التعديــل 

أو التغيير.
• هــذه الشــروط واألحــكام، إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة حامــل بطاقــة البنــك األهلــي، هــي التــي 
ــن  ــت م ــي أي وق ــي ف ــك األهل ــا البن ــرى يضعه ــكام أخ ــروط وأح ــة ش ــة وأي ــة االئتماني ــهيالت البطاق ــكام تس ــم أح تنظ

األوقات.
ــة، فــإن هــذه  ــي االئتماني ــة بطاقــة األهل ــة وجــود تبايــن بيــن هــذه الشــروط واألحــكام الســابقة فــي اتفاقي • فــي حال

الشروط واألحكام تتمتع بالغلبة والنفاذ القانوني في حدود ما ينطبق على خطة الدفع الذكي.
• في حالة وجود تباين بين النص العربي والترجمة اإلنجليزية، فإن المرجعية القانونية تكون للنص العربي.

• تحتكم هذه الشروط واألحكام لقانون المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً له.
48. بطاقات مدى من البنك األهلي 

يقبــل صاحــب الحســاب الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه الســتخدام بطاقــة األهلــي للصــرف اآللــي (البطاقــة) الصــادرة 
مــن البنــك األهلــي الســعودي [البنــك] واإلشــارة (لحامــل البطاقــة (فــي هــذه الشــروط واألحــكام تعنــي اإلشــارة 

لمستخدم البطاقة حسب التفاصيل على االستمارة الخاصة بطلب البطاقة وذلك:
• بتوقيع صاحب الحساب بنفسه عليها وتحديد شخص ليكون حامل البطاقة لهذا الحساب.

• بتفويــض صاحــب الحســاب (كتابــة) لشــخص آخــر إلكمــال وتعبئــة االســتمارة والتوقيــع عليهــا نيابــةً عنــه ويكــون حامــل 
البطاقة لهذا الحساب.

ــم  ــف رقــم شــخصي (رق ــة بتعري ــة ويقــوم حامــل البطاق ــتيكية لحامــل البطاق ــة البالس ــر البطاق ــك بتوفي ــوم البن • يق
سري) يتعامل به مع جهاز الصرف اآللي وجهاز نقاط البيع.
• تبقى البطاقة ملكاً خاصاً بالبنك وتسلم إليه عند الطلب.

• يحــق للبنــك اســترجاع البطاقــة أو ســحب الخدمــة التــي تســمح بهــا هــذه البطاقــة، أو تغييــر أو زيــادة الشــروط فــي أي 
وقت كان.

• البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها من قبل أي شخص سوى حاملها.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى البطاقــة فــور اســتالمه لهــا مــن قبــل البنــك علــى أن يكــون التوقيــع مطابقــاً 

لما هو موجود بسجالت البنك.
ــوراً إلغالق  ــك ف ــة إشــعار البن ــى حامــل البطاق ــت األســباب يتوجــب عل ــا كان ــة مهم ــاع أو فقــدان البطاق ــة ضي • فــي حال
البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة خاليــاً مــن المســؤولية عــن أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو المســروقة 
فقــط بعــد أن يشــعر البنــك بهــذا الخصــوص. وســيتحمل حامــل البطاقــة أي عمليــة تتــم باســتعمال بطاقتــه الضائعــة أو 

المسروقة إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
• أن اختيار الرقم السري الجديد أو استبدال البطاقة ال يشكل عقداً جديداً.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء رقــم التعريــف الشــخصي (الرقــم الســري) 
الخاص به ألي شخص أو كتابته على البطاقة مهما كانت األسباب.

• ال يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت وال بــأي حــال مــن األحــوال إعطــاء بطاقــة الصــرف اآللــي الخاصــة بــه ألي شــخص 
مهما كانت األسباب.

ــق  ــن طري ــم ع ــتريات تت ــل أو مش ــة أو تحوي ــحبها أو قيم ــم س ــغ يت ــة أي مبال ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي •
اســتعمال البطاقــة. ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات التــي تتــم 
ــم وتفويــض مــن حامــل البطاقــة أم ال. ويقبــل حامــل البطاقــة  ــات بعل باســتعمال البطاقــة ســواًء أجريــت هــذه العملي

قيود البنك عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
• تخضــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال البطاقــة للحــدود التــي يقررهــا البنــك مــن حيــن لآلخــر. وال يتحمــل البنــك مهمــا 
كانــت الظــروف أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة ألي ســبب كان. فــي حالــة وجــود اخــتالف بيــن المبلــغ المــودع 
ــة  ــة لحامــل البطاق ــون ملزم ــك وتك ــك تعتمــد ســجالت البن ــه ســجالت البن ــا تبين ــن م ــة وبي ــرار حامــل البطاق حســب إق

ويقوم البنك فوراً بإشعار حامل البطاقة بهذا االختالف.
ــة متعلقــة  ــة وجــود خالف حــول أي عملي • يقــوم البنــك شــهرياً بإصــدار كشــوف الحســابات لحامــل البطاقــة، وفــي حال
 www.alahli.com ــك ــع البن ــل بموق ــة العمي ــة حماي ــق صفح ــن طري ــكاوى ع ــم ش ــل تقدي ــن للعمي ــدى يمك ــة م ببطاق
ويجــب علــى العميــل التقــدم بمطالبــة للبنــك خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المحليــة و30 يومــاً للعمليــات الدوليــة 

وإال سيعتبر ذلك تنازالً منهم عن أي مطالبات على العمليات.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة االلتــزام بإشــعار البنــك خطيــاً عــن أي تغييــرات فــي عنوانــه فــي موطنــه وذلــك بالكتابــة إلــى 

فرع البنك األهلي السعودي الذي يحتفظ فيه بحسابه.
ــي  ــورة ف ــة والمذك ــات المتاح ــي العملي ــة ه ــا بالبطاق ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــى أن العملي ــة عل ــل البطاق ــق حام • يواف

االستمارة.
• يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة اســتخدامها لإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة البنــك التــي تقبــل اإليــداع النقــدي 
ــداع  ــة اإلي ــي حال ــة. وف ــال العملي ــى إيص ــاب عل ــد الحس ــة رصي ــى طباع ــة عل ــة بالبطاق ــاباته المربوط ــد حس ــي ألح اآلل
ــى إيصــال  ــع عل ــن يطب ــد ل ــل آخــر فــي البنــك فــإن الرصي ــداع لحســاب عمي ــر مربوطــة بالبطاقــة أو اإلي لحســاباته الغي

أجهزة البنك.
ــر أجهــزة  ــك عب ــك الموضحــة فــي االســتمارة وذل ــر تل ــداع فــي الحســابات غي ــة اســتخدامها لإلي • يمكــن لحامــل البطاق

البنك التي تقبل اإليداع النقدي اآللي.
•  إن إيصــال اإليــداع اآللــي النقــدي لــن يحتــوي علــى أي معلومــات تخــص المــودع أو الجهــة المودعــة ولكــن ســيحتوي 

على رقم حساب المودع إليه.
• تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

• يحــق للبنــك قيــد مبلــغ 30 ريــال ســعودي علــى حســاب العميــل إن لــم يكــن العميــل عضــوا فــي البرنامــج المميــز بالبنــك 
وذلــك عنــد طلبــه إصــدار بطاقــة إضافيــة أو بطاقــة بديلــه للبطاقــة المســروقة أو الضائعــة أو التالفــة أو إدخــال الرقــم 

السري خطأ (3 مرات).
• فــي حــال تــم تفعيــل خدمــة "أوف اليــن" يحــق للبنــك تحصيــل أي مبالــغ لمشــتريات نقــاط البيــع "أوف اليــن" والتــي تمــت 
عــن طريــق اســتخدام البطاقــة خالل 180 يومــاً مــن تاريــخ وصــول العمليــة للبنــك، ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك 

عن هذه العمليات على أنها نهائية وملزمة له في كافة األغراض.
ــة وجــود بريــد رجيــع فــإن البنــك  •  يرســل البنــك بطاقــات مــدى مــن البنــك األهلــي علــى العنــوان الوطنــي. وفــي حال

سيقوم بإيقاف خدمة االرسال.
• حد السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي 5,000 ريال لليوم الواحد

• حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع هــو 20,000 ريــال يوميــاً، ويمكــن رفعــه حتــى 200,000 ريــال مــن 
خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• فــي حالــة توفــر خدمــة " أثيــر" فــي البطاقــة، يمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وبحــد معيــن 
ــد اجــراء  ــات عن ــات. ســيتم اعــادة تعييــن الحــد األقصــى لمجمــوع العملي ــة الواحــدة وحــد أقصــى لمجمــوع العملي للعملي

عملية شرائية او سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
• فــي حــال اســتخدام خدمــة "نقــد" يمكــن الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مــن قبــل التاجــر بحــد يومــي محــدد، وذلــك عنــد 

إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
• يمكــن االطالع علــى حــدود العمليــات للخدمــات (أثيــر – نقــد – أوف اليــن) مــن خالل موقــع البنــك االلكترونــي 

www.alahli.com
• يحــق للبنــك ان يقيــد علــى حســاب العميــل رســوم علــى العمليــات الدوليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نقــاط 

www.alahli.com البيع والسحب النقدي والشراء عبر االنترنت بحسب التعرفة البنكية المتوفرة بموقع البنك
ــي بعــد إخطــار  ــات خدمــات األهل ــى رســوم المنتجــات أو شــروط وأحــكام المنتجــات أو عملي ــك أن يعــدل عل • يحــق للبن
العميــل مــن خالل العنــوان الوطنــي أو صنــدوق البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة، أو اإلشــعارات 

www.alahli.com اإللكترونية عن طريق األهلي أون الين أو األهلي موبايل، أو موقع البنك
• حد االيداع النقدي من أجهزة الصراف اآللي 100,000 ريال لليوم الواحد.

ــروط  ــة للش ــذه الخدم ــع ه ــول وتخض ــازك المحم ــى جه ــا عل ــاص به ــق الخ ــت التطبي ــب تثبي ــاي" تتطل ــدى ب ــة "م • خدم
  .SAMA لألنظمة واللوائح الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

• تخضــع عمليــات خدمــة "مــدى بــاي" و "أبــل بــاي" التــي تتــم باســتعمال الهاتــف المحمــول لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي 
عبر أجهزة نقاط البيع 20,000 ريال يومياً، ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال من خالل قنوات البنك االلكترونية. 

• خدمــة "الشــراء عبــر االنترنــت" تخضــع لنفــس حــد الشــراء االفتراضــي عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 20,000 ريــال يوميــاً، 
ويمكن رفعه حتى 200,000 ريال أو إيقافها من خالل قنوات البنك االلكترونية 

• يقيــد البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة أي مبالــغ مرتجعــة أو مســتردة مقابــل مشــتريات تتــم عــن طريــق اســتعمال 
البطاقــة ويقبــل حامــل البطاقــة قيــود البنــك عــن هــذه العمليــات وسياســة االســترجاع الخاصــة بالتاجــر علــى أنهــا نهائيــة 
وملزمــة لــه فــي كافــة األغــراض، ويكــون حامــل البطاقــة فــي كل األحــوال مســؤوالً مســؤولية كاملــة عــن كافــة العمليــات 

التي تتم باستعمال البطاقة سواء جرت هذه العمليات بعلم وتفويض من حامل البطاقة أم ال.
• خدمــة "مــدى بــاي” و "أبــل بــاي" والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل عــام تتطلــب إضافــة بطاقــة مــدى مــن البنــك األهلــي 
علــى الهاتــف المحمــول ويمكــن اجــراء عمليــات الشــراء عــن بعــد بــدون رقــم ســري وفــي حالــة ضيــاع أو فقــدان الهاتــف 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورا إلغالق البطاقــة فــي المحفظــة االلكترونيــة. وســيتحمل حامــل البطاقــة 

أي عملية تتم باستعمال هاتفه الضائع أو المسروق إذا لم يتم إشعار البنك بهذا الخصوص.
49. تحديث ملف العميل عن طريق أبشر:

• يمكــن للعميــل تحديــث كل مــن بيانــات - اعــرف عميلــك - (eKYC) عبــر أبشــر واســتكمال التحديــث المذكــور مــن خالل 
قنوات األهلي موبايل واألهلي أون الين.

• عنــد اختيــار تحديــث eKYC مــن خالل (نفــاذ)، ســيتمكن العميــل مــن التنقــل لمصادقــة التحديثــات عبــر شاشــة نفــاذ، 
.eKYC متبوعة بـ "رسالة نجاح" إلعالم العميل بأنه تم تحديث

• باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي وجميــع الخســائر 
واألضــرار والتكاليــف والمطالبــات والمســؤوليات أو الدعــاوى بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد 

تنشأ عن، أو نتيجة تحديث eKYC المذكور 
50. خدمة الدخول السريع

يقــر العميــل بــأن (mPIN)هــي خدمــة إضافيــة بتطبيــق األهلــي موبايــل تتيــح للعميــل الدخــول الســريع باســتخدام الرقــم 
الســري الخــاص بالخدمــة المكــون مــن 5 أرقــام والتــي تــم تعينهــا مــن قبــل العميــل عنــد التســجيل بالخدمــة كطريقــة 

إضافية للدخول إلى تطبيق األهلي موبايل بدون إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ضوابط هذه الخدمة: 
• يمكن للعميل تفعيل أو إلغاء تفعيل الخدمة من خالل صفحة اإلعدادات باألهلي موبايل

• للعميل استخدام خدمة الدخول السريع عن طريق جهاز واحد فقط
• إلتمام العمليات المالية سيتطلب التوثيق باستخدام المعيار الثنائي 

• فــي حــال تــم حظــر الخدمــة مــن خالل خدمــة العــمالء أو الهاتــف المصرفــي ســيتم إلغــاء الخدمــة تلقائيــا وســيتطلب 
إعادة التسجيل بالخدمة عن طريق األهلي موبايل إذا أراد العميل ذلك.  

• فــي حــال تــم إدخــال الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة بشــكلٍ غيــر صحيــح لــثالث محــاوالت، فانــه ســيتم إلغــاء أو إنهــاء 
خدمة الدخول السريع تلقائيا وسيتطلب من المستخدم التسجيل مرة أخرى.

 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي مســؤولية أو أضــرار 
ــك أي إجــراءات مهمــا كانــت طبيعتهــا ونوعهــا قــد تنشــأ أو  ــات أو مســؤوليات أو دعــاوى بمــا فــي ذل أو تكاليــف أو مطالب

تترتب عن استخدامه لهذه الخدمة.
51. خدمة إدارة البطاقات المضافة في المحفظة اإللكترونية

ــل  ــة العمي ــري تجرب ــا تث ــث أنه ــة، حي ــة اإللكتروني ــي المحفظ ــة ف ــات المضاف ــل إدارة البطاق ــح للعمي ــة تتي ــذه الخدم ه
ــن العميــل مــن اســتخدام ســهل وســريع وآمــن مــع إمكانيــة عــرض، تفعيــل، تعطيــل أو إزالــة  البنكيــة الكترونيــا وتمكّ
ــل  ــة العمي ــن تجرب ــري م ــا يث ــي مم ــق الثنائ ــار التحق ــتخدام معي ــق باس ــة والتوثي ــة اإللكتروني ــن المحفظ ــات م البطاق

للمصرفية االلكترونية.  يمكن للعميل الوصول إلى هذه الخدمة المذكورة أعاله من خالل:
iOS لمستخدمين أنظمة Apple Pay •

• Mada Pay لمستخدمين أنظمة اندرويد.
 باالســتفادة مــن هــذه الخدمــة، يبــرئ العميــل ويعفــي البنــك األهلــي الســعودي ومديريــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن أي 
ــت  ــا كان ــراءات مهم ــك أي إج ــي ذل ــا ف ــاوى بم ــؤوليات أو الدع ــات والمس ــف والمطالب ــرار والتكالي ــائر واألض ــع الخس وجمي

طبيعتها ونوعها قد تنشأ عن، أو نتيجة استخدام أي من هذه الخدمات والمميزات 
52. يلتزم البنك بحماية حقوق العميل ومعلوماته، عبر اتباع المبادئ التالية:

• يحرص البنك األهلي على التعامل بنزاهة وصدق في مختلف تعامالته البنكية معك العميل.
ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات ذات الصل ــة المعلوم ــر كاف ــك بتوفي ــه، وذل ــة تعامـالت ــي كاف ــافية ف ــك بالشفـ ــزم البن • يلتـ

المقدمة بآلية تسهل وصول العميل إليها وفهمها.
• إشعار العميل بالمخاطر والفرص المالية التي قد يتعرض لها جراء التعامل مع أي من منتجات وخدمات البنك.

• يحــرص البنــك علــى العمــل بطريقــة مهنيــة لتحقيــق المنفعــة التــي يتطلــع إليهــا العميــل مــع حمايــة المصالــح الماليــة 
الخاصة به.

• يقوم البنك برصد وحماية األصول المالية للعميل ضد أي عمليات احتيال محتملة.
• يشدد البنك على حماية معلومات العميل المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها ألي طرف ثالث.

• يقــوم البنــك بتوفيــر مــا يلــزم لتســهيل عمليــة تقديــم شــكوى مــن خالل اآلليــات المتاحــة والمعتمــدة، وذلــك ضمــن 
حدود الوقت المالئم والفعالة بحسب سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي.

53. سياسة االستخدام اآلمن - باستخدامك لخدمات أو مواقع البنك األهلي السعودي، تقر باالمتناع عن اآلتي:
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخــرى ليســت مملوكــة لــك أو ال تملــك 

ترخيصاً بشأنها.
• رفــع أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أي برمجيــات خبيثــة، أو القيــام بــكل مــا مــن شــأنه 

التأثير على سالمة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
• نشــر أو إعالن أو توزيــع أو تعميــم مــواد أو معلومــات تحتــوي تشــويهاً للســمعة أو انتهــاكاً للقوانيــن أو مــواد إباحيــة أو 

بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل خدمات البنك.
• استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع البنك.

• القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع البنك.
• كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو عالقة في المملكة.

54. يجب على العميل مراعاة النقاط التالية عند استخدام خدمة األهلي أون الين أو األهلي موبايل:
• البنــك ال يقــوم أبــداً بإرســال رســائل إلكترونيــة تطلــب اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية مثــل أرقــام الحســابات أو األرقــام 

السرية لبطاقات الصراف اآللي أو كلمات السر الخاصة بتسجيل الدخول. 
• التأكد أن عنوان المتصفح يبدأ بـ https  والتحقق من وجود رمز األمان الذي يشبه القفل.

• لــن يطلــب أي موظــف فــي البنــك مــن العــمالء الكشــف عــن الرمــز الســري للدخــول إلــى خدمــة األهلــي أون اليــن أو 
األهلــي موبايــل وفــي حــال طلــب أحدهــم ذلــك، فإنهــم ال يمثلــون البنــك وال يجــب الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 

تحت أي ظرف ويجب إبالغ البنك عن ذلك فوراً.

•  تجنب الدخول إلى األهلي أون الين من مقاهي اإلنترنت أو المكتبات أو األماكن العامة.
• عنــوان موقعنــا اإللكترونــي الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت هــو “www.alahli.com” ويجــب الحــرص دومــاً علــى 
االتصــال باإلنترنــت المصرفــي عــن طريــق www.alahlionline.com أو عبــر تطبيــق األهلــي موبايــل المعتمــد وليــس 

من خالل روابط أخرى.
55. عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ 
تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــاً لمعــدل 

الضريبة المطبق في تاريخه أو كما تعدل النسبة مستقبالً سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.
56. علــى الرغــم مــن الفقــرة 56 أعاله وألي ســبب كان وســواء كان ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة 
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــص تطبي ــا يخ فيم
المضافــة فــي أي معــدل نســبة ســنوي، أو أي رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــاً لهــذه االتفاقيــة، ســوف يقــوم 
ــة  ــاً قيم ــهر الالحــق متضمن ــي الش ــل إن وجــد ف ــاص بالعمي ــاب الخ ــف الحس ــن كش ــعودي بتضمي ــي الس ــك األهل البن

الضريبة المضافة المحملة ومعدل العائد المطبق المحمل على العميل.
57. سرية المعلومات 

إن خصوصيــة معلوماتــك مســالة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي الســعودي، ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان 
خصوصية معلوماتهم وبالتالي:

• نحمــي أي معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــاً ألدق معاييــر السالمــة والســرية بحمايــة أيــــة معلومــــات يزودنــــا بهــــا 
عمالؤنا وفق أدق معايير السالمة والسرية

• نحصر حجم المعلومــــات واســــتخدامها علــــى أدنــــى حــد نحتاجــه لتقديـم خدمـات رفيعـــة المسـتوى لعمالئنا بمـا فـي 
ذلـك اطالعهـم علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخرى المتاحــة لهــم، وكذلــك إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:
إن الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تحديـــد الموقـــع مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق تحديــــد المواقــــع القائمــــة علــــى األقمار 
الصناعيــــة أو أجهــــزة االتصاالت المتنقلــــة أو أي شــــبكة أخــــرى. تكــــون مرتبطــــة بأنظمــــة تحديــــد المواقــــع التــــي 
يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة علــى تحديــد المواقــع، مثــل البحــث عــن الفــروع 
وأجهــــزة الصــــراف اال لــــي أو إعالناتنا أو أي خدمات أخرى حســـب المواقـــع علمـاً بـأن جميـع هـــذه المعلومـات ال تسـتخدم 

للتعريف بشخصيتك دون موافقتك
58. شروط وأحكام خدمة المحفظة االلكترونية:

1) المقدمة
ــواردة فــي شــروط  خدمــة "المحفظــة االلكترونيــة" هــي احــدى طــرق الدفــع عبــر تطبيــق الجــوال وتخضــع لألحــكام ال

خدمة المحفظة الرقمية ("الشروط") 
ــم  ــا، يت ــة للشــروط وأي نســخة موضوعــة للغــة أخــرى ترجمــت إليه ــن النســخة العربي فــي حــال وجــود أي تعــارض بي

االعتماد بالنص الوارد باللغة العربية.
ولكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة فإنــه يلزمــك الموافقــة علــى األحــكام التاليــة، لــذا يرجــى قراءتــه 

بتمعن، والموافقة عليها 
2) وصف عام لخدمة المحفظة االلكترونية

خدمــة المحفظــة الرقميــة هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمح لــك بإجــراء العمليــات الشــرائية باســتخدام رقــم بطاقــة 
افتراضــي صــادر مــن بنــك ســعودي مرخــص لــه العمــل فــي الســعودية يمثــل بطاقــة خصــم مباشــر، أو بطاقــة مســبقة 
ــل  ــتخدما داخ ــق مس ــا إذا كان التطبي ــى م ــاًء عل ــة بن ــات االفتراضي ــام البطاق ــف أرق ــة. وتختل ــة ائتماني ــع، أو بطاق الدف
المملكــة أو خارجهــا. وتــم تطويــر التطبيــق (واي تعديــل لــه) ليتــم إصــدار نســخة رقميــة مــن بطاقاتــك البنكيــة علــى 

الهواتف الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية.
ــراوح نطــاق  ــث قــد يت ــق حي ــى التطبي ــا بـــ "أداة الدفــع") إل ــة (المســماة جميع يمكــن إضافــة أرقــام البطاقــات االفتراضي
االســتخدام عنــد التجــار المشــاركين أو مواقــع النقــل، وذلــك باســتخدام أجهــزة نقالــة تســمح بدعــم هــذه الخدمــة (قــد 

تشمل األجهزة القابلة لالرتداء الداعمة لتقنية االتصال القريب). 
3) استخدام المحفظة االلكترونية

 (أ) متطلبــات االســتخدام األساســية. لكــي تتمكــن مــن اســتخدام خدمــة المحفظــة الرقميــة للشــراء عبــر أجهــزة نقــاط 

البيــع التــي تحتــوي  ويوجــد لديهــا خاصيــة االستشــعار قريــب المــدى , الشــراء االلكترونــي و خدمــة أبــل بــاي فإنــه عليــك 
اســتخدام بطاقــة  الخصــم المباشــر/ بطاقــة مســبقة الدفــع / بطاقــة ائتمانيــة/ بطاقــة ائتمانيــة مســبقة الدفــع صــادرة 
ــي  ــرط أن تلب ــك")، وبش ــعودي" أو "البن ــي الس ــك األهل ــد ب "البن ــا بع ــا فيم ــار إليه ــعودي (يش ــي الس ــك األهل ــن  البن م
مواصفــات جهــازك متطلبــات الخدمــة مــن حيــث النظــام والتوافــق، التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر، و فــي بعــض الحــاالت 
ــى  ــك عل ــدر ت ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــات متوافق ــى برمجي ــة ال ــت، باإلضاف ــبكة اإلنترن ــال بش ــود اتص ــا وج ــزم أيض ــد ال يل ق
اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة وأداء الخدمــة إجمــالًا بحســب هــذه العوامــل و/أو أيــة عوامــل أخــرى ذات 
ــي  ــدء ف ــة للب ــات الالزم ــع المتطلب ــة جمي ــان تلبي ــتهلكين ضم ــم مس ــتخدمين بصفته ــى المس ــتخدام، وعل ــة باالس عالق

استخدام التطبيق.
(ب) البــدء باالســتخدام. يمكــن ضبــط إعــدادات خدمــة المحفظــة الرقميــة علــى التطبيــق المحــمل مسبقا علــى جهــازك 
النقــال، وبعــد قيامــك بتقديــم المعلومــات المطلوبــة وإضافــة أداة الدفــع، ســيتحقق النظــام مــن كــون البنــك المصــدر 
ألداة الدفــع داعمــا لخدمــة المحفظــة الرقميــة فــي الوقــت الحالــي كمــا ســيتم التحقــق أيضــا مــن كــون البطاقــة نفســها 
ر  قابلــة لالســتخدام دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك االهلــي الســعودي فــي حــال عــدم وجــود أي توافــق او تعــذّ

استخدامك للتطبيق. 
ــة  ــك مخول ــع خاصت ــت أداة الدف ــوال وكان ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــم خدم ــع تدع ــت أداة الدف ــه إذا كان ــم بأن ــع العل م
للقبــول، ســيلزمك عنــد إضافتهــا تأكيــد هويتــك باســتخدام الرمــز الســري المرســل لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى 

البنك األهلي السعودي باإلضافة الى اية شروط أخرى قد يحددها البنك و/او الجهات الرقابية من وقت آلخر.
هــذا وعنــد إنهائــك لتلــك العمليــة وقيامــك بإضافــة أداة الدفــع بنجــاح، ســيقوم التطبيــق بتســجيل رقــم البطاقــة 
االفتراضــي الــذي يمثــل الرقــم الفعلــي لبطاقــة الدفــع البالســتيكية خاصتــك، وســيتم اســتخدام رقــم البطاقــة 
ــى  ــق ودون أدن ــتخدام التطبي ــي باس ــراء االلكترون ــر  او الش ــل المتاج ــع داخ ــات الدف ــع عملي ــي جمي ــذا ف ــي ه االفتراض
مســؤولية علــى البنــك  االهلــي الســعودي، وفــي حــال دعــم بطاقتــك لعــدة شــبكات مدفوعــات، ســيتم إســناد رقــم بطاقــة 
افتراضــي واحــد لــكل شــبكة، وقــد يتــراوح المظهــر الخارجــي لرقــم البطاقــة االفتراضــي فــي كل إيصــال مطبــوع صــادر 

ا. لمالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات والمواصفات التقنية للخدمة المشار إليها آنفً
ــر تطبيــق  ــة للشــراء عب ــة اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقمي ــة: تكــون عملي (ج) اســتخدام خدمــة ا المحفظــة الرقمي
الجــوال التــي ترافقهــا أداة ســداد معينــة محكومــة بهــذه الشــروط عالوةً علــى الشــروط وسياســات الخصوصيــة الســارية 
الخاصــة لــدى البنــك األهلــي الســعودي بشــكل عــام و/أو ألداة الدفــع الخاصــة بــك، وفــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن هــذه 
الشــروط والشــروط الخاصــة بالبنــك، ســيتم االعتمــاد علــى هــذه الشــروط فــي إدارة عالقتــك بالبنــك االهلــي الســعودي 
ــع  ــي الســعودي المصــدر ألداة الدف ــك األهل ــداد بشــروط البن ــم االعت ــا يت ــة، بينم فيمــا يخــص خدمــة المحفظــة الرقمي

الخاصة بك في تعامالتك االخرى. 
ــك  ــوض البن ــة  وتف ــة الرقمي ــق المحفظ ــر تطبي ــراء عب ــام  الش ــماح إلتم ــر بالس ــك تق ــة، فإن ــذه الخدم ــتراككم به باش
بالحصــول علــى معلومــات مــن األداة الدفــع الخاصــة بــك كــي يتســنى لهــا عــرض تفاصيــل العمليــات الشــرائية بصيغتهــا 
ــا ســجل عملياتــك الشــرائية األخيــرة فــي تطبيــق الشــراء عبــر المحفظــة الرقميــة ، كمــا وانــك تقــر هنــا  التامــة وأيض
باإلحجــام عــن اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ألغــراض غيــر مشــروعة أو تحايليــه، أو بانتهــاك 
ــا بعــدم التدخــل فــي عمــل المحفظــة الرقميــة أو تعطيلــه، أو إســاءة اســتغالله  األنظمــة واللوائــح المرعيــة، وتقــر أيض
ــر  ــا. وتق ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــبكات، أو البن ــوادم، أو الش ــع الخ ــه جمي ــا في ــرة)، بم ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش (بص
بمســؤوليتك الكاملــة عــن أنشــطتك المنفــذة عبــر هاتفــك النقــال الــذي قمــت فيــه بتحميــل تطبيــق خدمــة المحفظــة 
الرقميــة ، ويمتــد نطــاق المســاءلة ليغطــي كل حالــة ســوء اســتخدام نجــم عنهــا إلحــاق الضــرر بالبنــك األهلــي الســعودي، 
وأنظمــة المدفوعــات ذات الصلــة، كمــا  وتقــر بــأن تطبيــق خدمــة المحفظــة الرقميــة مخصــص ألغراضــك الشــخصية، 
باســتخدام بطاقــات الخصــم المباشــر  والبطاقــات االئتمانيــة الخاصــة بــك، أو حســاباتك لــدى البنــك و/او لــدى  أطــراف 
ــة باســتخدام  ــة متــى باتــت متاحــة االســتخدام فــي محفظتــك،  وفــي حــال قيامــك باســتخدام المحفظــة الرقمي خارجي
بطاقــة قابلــة لالســتخدام مــع شــركة مؤهلــة، فإنــك تقــر بــأن ذلــك يتــم بتصريــح مــن الجهــة التــي تعمــل لحســابها ومــع 
إمكانيــة إلــزام تلــك الجهــة بالتقيــد بهــذه الشــروط أي (تقــر بأنــك مصــرح مــن قبــل اي اطــراف خارجيــة و/او الجهــة التــي 
تعمــل لديهــا الســتخدام المحفظــة بالنيابــة عنهــم وتلتــزم بإلــزام تلــك  الجهــة بالتقيــد بالشــروط و االحــكام مــن قبلكــم 

وليس من قبل البنك، 
ــة لخدمــة  ــع، أو ائتماني ــات خصــم مباشــر، أو مســبقة دف ــد اســتخدامك لبطاق ــه عن ــك تقــر بأن ــك فإن ــى ذل ــة ال باإلضاف

الشــراء عبــر تطبيــق المحفظــة الرقميــة ســيتم االســتعاضة عــن رمــز تعريــف بطاقتــك (PIN) بأســلوب التحقــق جهــاز 
المســتهلك حامــل البطاقــة (CDCVM) لغــرض التحقــق مــن هويتــك إلتمــام عمليــة الدفــع، وبهــذا ســيتم االســتعاضة 
بأســلوب التحقــق تلــك عــن األســاليب األخــرى المقبولــة لــدى نظــام التشــغيل، ومثــال ذلــك دون حصــر: التعــرف علــى 
مالمــح الوجــه، والتعــرف علــى البصمــة، وخاصيــة التعــرف علــى األنمــاط، ونحــو ذلــك، وتقــع عليــك المســؤولية المطلقــة 
ــع حصــول أي  ــر المصــرح لهــم لمن ــك مــن األفــراد غي ــة تل ــل الثبوتي ــة تفاصي ــك الجهــاز النقــال فــي حماي بصفتــك مال
عمليــات تحايليــه فــي حســابك البنكــي ، وال يتحمــل البنــك األهلــي الســعودي، أو أي مــن أعضائهــا أو كياناتهــا التابعــة لهــا 
المســؤولية فــي حــال حــدوث عمليــات غيــر مصــرح بهــا نفذتهــا أطــراف خارجيــة عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة وليــس 

صاحب الحساب  أو حامل البطاقة أو مالك الهاتف النقال الفعلي. 
يمكــن إزالــة بطاقــة حســم فــوري أو بطاقــة مســبقة دفــع أو بطاقــة ائتمانيــة مــن المحفظــة الرقميــة المحمــل علــى جهــاز 
معيــن و/أو جعلهــا غيــر قابلــة لالســتخدام فــي التطبيــق فــي حــال (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ودون ادنــى مســؤولية 
ــا إحــدى  ــم تعــد تجعله ــة ؛ و/أو (2) ل ــق المحفظــة الرقمي ــا مــن تطبي ــي الســعودي): (1) قمــت بحذفه ــك األهل ــى البن عل
ــق  ــذف تطبي ــت بح ــاز ؛ و/أو (4) قم ــر الجه ــق مدي ــتخدام تطبي ــال باس ــازك النق ــذف جه ــت بح ــع ؛ و/أو (3) قم ــرق الدف ط
المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (5) لــم تقــم باســتخدام تطبيــق المحفظــة الرقميــة لـــ 24 شــهرا متتاليــا؛ و/أو (6) قــام البنــك  
المصــدر ألداة دفعــك أو شــبكة المدفوعــات بتوجيــه تعليمــات بإزالــة أداة الدفــع مــن المحفظــة الرقميــة ؛ و/أو (7) انقضــت 
صالحيــة هويتــك؛ و/أو 8) ورود مســببات أخــرى تعيــق عمــل تلــك البطاقــات (8) اجــراء عمليــات مشــبوهة او تعتبــر غســل 

أموال او تحايل دون الرجوع عليكم ودون أدنى مسؤولية على البنك.
أنــت تقــر هنــا أنــك باســتخدامك خدمــة المحفظــة الرقميــة بحــدود العمليــات المســموح بهــا و/أو خدمــة مــدى أثيــر فــي 
مشــترياتك إن وجــدت، البنــك األهلــي الســعودي لــه كامــل األحقيــة لتعديــل حــدود عمليــات الشــراء بــدون اعالن مســبق 

ودون أدنى مسؤولية على البنك. 
4. الخصوصية

تصــف سياســة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة األســلوب الــذي يتعيــن مراعاتــه عنــد التعامــل مــع المعلومــات 
الشــخصية عنــد اســتخدام خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال، وهــي مقدمــة لكافــة العــمالء واســتخدامهم لهــا محكــوم 

بسياسة الخصوصية لدى البنك األهلي السعودي.
ــواردة فــي شــروط واحــكام البنــك االهلــي الســعودي، حيــث  اســتخدامك لخدمــة المحفظــة الرقميــة خاضــع لألحــكام ال
تصــف بعمــق أكبــر الخدمــات المشــمولة فــي وثيقــة الخصوصيــة هــذه. المصطلحــات المكتوبــة بالبنــط العريــض التــي 
لــم يتــم تعريفهــا فــي وثيقــة الخصوصيــة لخدمــة المحفظــة الرقميــة ســوف تحمــل المعانــي المســندة إليهــا فــي شــروط 
الخدمــة، وبموافقتــك علــى الشــروط واألحــكام فإنــك تفــوض البنــك باســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك بمــا ال يتجــاوز 
حــدود مســؤولية البنــك بالحفــظ علــى معلومــات عميلــه، كمــا وتفــوض البنــك باســتخدام تلــك المعلومــات الشــخصية 
لــدى الجهــات القضائيــة و/او اإلفصــاح للشــركات االئتمانيــة متــى اســتدعت الحاجــة لذلــك ودون أدنــى مســؤولية علــى 

البنك.
المعلومــات التــي نجمعهــا – إضافــة إلــى المعلومــات المدونــة فــي البطاقــة سياســة خصوصيــة البنــك االهلــي الســعودي، 

فإننا قد نقوم بجمع المعلومات التالية:
• معلومــات التســجيل - عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي خدمــة المحفظــة الرقميــة، فإنــك تقــوم بإنشــاء ارتبــاط بيــن منصــة 
خدمــة الشــراء عبــر تطبيــق الجــوال وبيــن حســابك البنكــي الجــاري. وبنــاًء علــى الخدمــات التــي تســتخدمها، وباإلضافــة 
إلــى المعلومــات المدونــة فــي سياســة الخصوصيــة لــدى البنــك، قــد يطلــب منــك تقديــم المعلومــات التاليــة: رقــم بطاقــة 
الخصــم المباشــر أو البطاقــة االئتمانيــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة، والرمــز األمنــي للبطاقــة، والعنــوان، ورقــم الهاتــف، 
ورقــم الهويــة الصــادر مــن الدولــة. وقــد يطلــب منــك كذلــك فــي بعــض الحــاالت إرســال مزيــد مــن المعلومــات أو اإلجابــة 

عن أسئلة إضافية للمساعدة على التثبت من دقة معلوماتك
• معلومــات العمليــة - عندمــا تجــري عمليــات عبــر خدمــة المحفظــة الرقميــة فإننــا قــد نجمــع معلومــات عنهــا، ويشــمل 
ذلــك مــن دون أن تقتصــر علــى: تاريــخ العمليــة ووقتهــا ومقــدار قيمتهــا، وموقــع التاجــر ووصفــه (وصــف يقدمــه البائــع 
للســلع أو الخدمــات التــي بيعــت)، واســماء البائــع والمشــتري (أو المرســل والمســتقبل)، والطريقــة المتبعــة إلتمــام عمليــة 

الدفع، وشرحك لسبب تنفيذك العملية، وعرض البائع المرتبط بالعملية إذا وجد.
 كيــف نســتخدم المعلومــات التــي نجمعهــا - نقــوم باســتخدام المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا فــي أغــراض تخــص خدمــة 
عــمالء المحفظــة الرقميــة ولحمايتــك مــن محــاوالت االحتيــال، والتصــدي اإللكترونــي، وصــور االســتغالل األخــرى. ويمكــن 

ــا فــي مســاعدة األطــراف األخــرى فــي تقديــم منتجــات أو الخدمــات التــي تطلبهــا منهــم، وكذلــك فــي  اســتخدامها أيض
ــروط  ــد بش ــي التقي ــك ف ــن متابعت ــد م ــوال للتأك ــق الج ــر تطبي ــراء عب ــة الش ــى خدم ــطتك عل ــى أنش ــة عل ــراء الرقاب إج
ــص  ــة تخ ــرى نظامي ــارات أخ ــتقبلًا، والعتب ــتجريها مس ــي س ــات الت ــأن العملي ــرار بش ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــة، وف الخدم

العمل بشأن عملياتك عبر خدمة المحفظة الرقمية.
ــي  ــاط ف ــجل ارتب ــن س ــجيلك ضم ــات تس ــظ معلوم ــك بحف ــوض البن ــك تف ــكام فإن ــروط واالح ــى الش ــك عل وبموافقت
المحفظــة الرقميــة الخاصــة بــك ويتــم حفــظ أســاليب الدفــع التــي ســجلتها فــي خــوادم البنــك، كمــا قــد يتــم حفــظ بعــض 
العناصــر لبيانــات محــددة علــى جهــازك النقــال.، باإلضافــة الــى وقــد حفــظ بالمعلومــات التــي تزودنــا بهــا لفتــرات طويلــة 

بغرض االلتزام باإلجراءات القانونية وااللتزامات التنظيمية. 
المعلومات التي نشاركها - سنقوم فقط بمشاركة معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

• حين االقتضاء بشأن معالجة عملياتك والمحافظة على حسابك.
• إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.

ــا إذا كان  ــة أو اســتخدام تطبيقاتهــم، عم ــارة مواقعهــم اإللكتروني ــا تقــوم بزي ــر المشــاركين، عندم • إشــعار التجــار غي
لديك حساب خدمة المحفظة الرقمية يمكن استخدامه للسداد لهم.

• في حال طلب هذه المعلومات من قبل أي جهة حكومية بموجب أمر قضائي.
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم بإجــراء عمليــات شــرائية أو معــامالت ماليــة، فإننــا نتأكــد مــن إتاحــة معلومــات 

شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه. 
ــك  ــت لدي ــا إذا كان ــد يتحقــق مم ــإن التاجــر ق ــي لتاجــر مشــارك أو تســتخدم تطبيقــه، ف ــع اإللكترون ــزور الموق ــا ت عندم
ــة  ــر قابل ــة يمكــن اســتخدامها بهــدف تقليــل احتماليــة عــرض خصائــص غي محفظــة تحــوي علــى طريقــة دفــع مقبول

لالستخدام في ذلك الموقع أو التطبيق. 
ال تشــمل وثيقــة الخصوصيــة هــذه أيــة معلومــات تقدمهــا مباشــرة لتاجــر غيــر مشــارك أو فــي موقعــه اإللكترونــي أو ت
طبيقــه، وال نتحمــل المســؤولية عــن ممارســات الخصوصيــة واالحتياطــات األمنيــة التــي يتبعهــا التجــار أو األطــراف الخــا
رجيــة األخــرى التــي قــررت مشــاركة معلوماتــك الشــخصية معهــا مباشــرةً، ونحــن نحثــك علــى االطالع علــى سياســات ال

خصوصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلوماتك الشخصية معه مباشرةً.
ــواردة فــي وثيقــة  لــن نقــوم بمشــاركة معلوماتــك الشــخصية مــع أي جهــة غيــر مرتبطــة بالبنــك باســتثناء الحــاالت ال
الخصوصيــة، وكمــا هــو مبيــن أعاله فــإن خدمــة المحفظــة الرقميــة منتــج مقــدم لحاملــي بطاقــات االهلــي المصرفيــة 

المؤهلين للحصول على الخدمة.
أمــن المعلومــات - تعتمــد درجــة أمــان محفظتــك علــى مــدى حفاظــك علــى ســرية مــا يخصــك مــن كلمــات مــرور، ورمــوز 
ــاز  ــه الجه ــا في ــخصية، بم ــك الش ــاركة معلومات ــت بمش ــا قم ــإذا م ــرى، ف ــول األخ ــات الدخ ــخصية، ومعلوم ــف الش التعري
المحمــول نفســه، مــع أطــراف خارجيــة فــإن ذلــك قــد يمنحهــم إمكانيــة اســتخدام حســاباتك البنكيــة ومعلوماتــك 

الشخصية، مما قد ينجم عنه إجراء عمليات دفع غير مصرح بها. 
إن مســؤولية إبقــاء أجهزتــك المحمولــة وتطبيــق المحفظــة الرقميــة الموجــود عليهــا بمنــأى عــن اســتخدام اآلخريــن لهــا 
تقــع علــى عاتقــك، ويدخــل فــي ذلــك المحافظــة علــى ســرية كلمــات المــرور ورمــوز التعريــف الشــخصي الخاصــة بــك 
ــة   ــل الموثق ــوات التواص ــر قن ــورا عب ــاً وف ــك خطي ــؤولية ابالغ البن ــك مس ــع علي ــا تق ــع أي كان، كم ــاركتها م ــدم مش وع
الخاصــة بالبنــك االهلــي الســعودي فــي حــال تيقنــك مــن وجــود مخاطــر تهــدد الحالــة األمنيــة للمعلومــات فــي التطبيــق 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة  م ــك البنكي ــات بطاقت ــرية معلوم ــى س ــاظ عل ــؤوليتك الحف ــن مس ــة، وم ــك البنكي ــات بطاقت أو معلوم
ــك  ــر بأن ــك تق ــة فإن ــوم بعملي ــا تق ــرعي، حينم ــة الش ــل البطاق ــك حام ــا بصفت ــص له ــم ترخ ــات ل ــة عملي ــول أي حص
ــك فإنــك  ــق، وبموافقت ــة داخــل التطبي ــه البطاقــة البنكي ــه باســتخدام الجهــاز المســتخدم لرقمن المســتخدم المصــرح ل
تبــرئ البنــك األهلــي الســعودي مــن ايــة تجــاوزات و/او ســوء اســتخدام او ســرقة  هاتفــك المحمــول و/او انتهــاك 
خصوصيتــه و/او ســرقة او تســريب الرمــز الســري و/أو ألي ســبب آخــر ال عالقــة للبنــك بــه قــد ينتــج عنــه اي ضــرر لــك وال 
يحــق لكــم فــي هــذا الخصــوص مطالبــة البنــك بــأي تعويــض او مطالبــات او مســؤولية مدنيــة او تعاقديــة او تقصيريــة 
او جنائيــة بــاي حــال مــن األحــوال، كمــا ان البنــك ال يعتبــر مســؤوال فــي أي حــال مــن األحــوال فــي حــال انقطــاع الخدمــة 

ألي سبب خارج عن إرادته و/او في حال الظروف القاهرة.
مالحظة:

• أقــر بقبــول شــروط وسياســة الخصوصيــة الخاصــة بالبطاقــات الرقميــة المتوفــرة بالمحفظــة الرقميــة و/أو أي شــروط 

واحكام أخرى خاصة بالبنك األهلي السعودي 
• تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تفســيرها وتنفيذهــا 
والفصــل فيمــا ينشــأ عنهــا مــن دعــاوى طبقــا لتلــك األنظمــة والقوانيــن. تتــم تســوية أي خالفــات أو نزاعــات تعاقديــة ممــا 
قــد ينشــأ عــن تنفيــذ وتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة بالتفــاوض المباشــر بيــن الطرفيــن وفــي حالــة تعــذر ذلــك يحــال 

النزاع أو الخالف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
ــزي لهــذه الشــروط واألحــكام، يتــم األخــذ بالنــص  ــة وجــود اخــتالف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجلي 59. فــي حال

العربي. 
60. أن جميــع مــا ورد أعاله يعــد بمثابــة الشــروط واألحــكام التــي وضعهــا البنــك، وعنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل العميــل 
بواســطة االنترنــت، ال يحــق لــه إجــراء أي تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أو اســقاط أو حــذف ألي جــزء منهــا. وفــي حالــة إجــراء 
أي تعديــل فإنهــا تعتبــر الغيــة وباطلــة تلقائيــا، ولــن تكــون ملزمــة أو قابلــة للتنفيــذ تجــاه البنــك. وفــي حــال إرســال هــذه 
الشــروط واألحــكام فــي ورقــة مكتوبــة مــن قبــل العميــل، فــان اســتالمها مــن قبــل البنــك ال يعتبــر قبــوال مــن طــرف البنك 

لتلك الشروط واألحكام. وال يجب على البنك إبالغ العميل بعدم قبوله لها.


