
 

   

 

البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

، ُيرج  م ك ("البطاقة")قبل تقّدمك بطلب للحصول  لل  بطقق  ئتماق  سالويم   مب ب ك ئليل ا ئلديل    :مهمةمالحظة  

بقإلضووقف  سل  ئألحكقم يئلوووريت ئلم  يئفقي لل نق ل دمق ت ووبحي لا ي لد  (  "األحكام")ئلماّعب ف  قرئءة هذه ئألحكقم  

معق ئتفقق م ق ئلابرم  معك   مب يقي آلخر، يئلم  تووووكل  بإصدددها   "( يتي شوووريت سضوووقف    قلم  العامةاألحكام  ئلب ك )"

 .ملئفق  م ك لل  هذه ئألحكقميعتبر لبطققمك    س  ئالميدئمك،  ("االتفاقية")

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 . ئلحاد لله رب ئلعقلا ب يئلصية يئلسيم لل  رالل  ئلله يلل  آله ي حبه تجاع ب

 التعريفات والتفسيرات 

يكون للمصطلح ت الوا دة في  ذه األحك م التعريف ت المقر ة له  في األحك م الع مة، م  لم تنص  ذه األحك م على خالف  

 :  وُتستخهم التعريف ت الت لية في  ذه االتف قية. ذلك

    سب  ربح مع    تقلم بدفعنق لققء ستقحم ق لك بقالميدئم ئلبطقق ؛  "نسبة الربح السنوي" •

تي مب قبل شيص   قبلن جنقز ئلصرئف ئآلل  ئلذي ال قبل ئلمعقمل مع بطققمك يئلذي يجلز توغ له مب  "الصراف اآللي" •

 آخر؛  

 .ئالتماق حسقبك ئلافملح لدي ق يئلامعّلق ببطقق    "حساب البطاقة" •

 تعني منظمة خيرية قه نخت     تحت إشراف  يئة الرق بة الشرعية لهين .   "الصدقة" •



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

بطقق  ئتماق   قدرة مب طرف ق تساح لحقملنق ئلق قم بعال قت ئلورئء ف  مرئكز ئلب ع تي  ققت ئلملئ ل    "بطاقة االئتمان" •

لل  تي  " بطاقة "ييومال مصطلح .  ذئت   ئلاحّددةئل الخهمة  ومحط تيسجرئء ئلسحلبقت ئل قدي  مب ئلصرئفقت ئآلل   

 .سضقف   ح ثاق لزم ذلكبط ق ت  /بطقق  

حقمل بطقق  تي  ( 2) حقمل بطقق  تي مقّدم طلب للحصل  لل  بطقق  ئتماق   قدرة م ق تي ( 1)  "االئتمانحامل بطاقة " •

لكقف  ئاللمزئمقت ئل قشئ  لب س دئر بطقق  ئتماق    مقّدم طلب للحصل  لل  بطقق  يئلذي يكل  قد ئتفق مع ق لل  دفعه

 .لل ه ت  يكل  شيصًق طب ع قً يق  ئلرت س   حقمل ئلبطق  و ييكل  حقمل بطقق  ئالتماق .  سضقف   لويص ئخر

 .4ئلاع   ئلاحدد له ف  ئلب د    "الحد االئتماني" •

 .عنهم  ال يتم سهاد ك مل المبلغ المطلوب أو الحه األدنى من المبلغ أو م  بين ذلك ح لة ح مل البط قة" التعثر" •

 . ي المهة التي لم يسهد فيه  ح مل البط قة المبلغ المطلوب  "مدة التعثر" •

يحجز  تي ئليدمقت يتقبل بأ  يدفع لنق تي بأ   / تي ك ق  تجقري تي شيص تي مؤالس  تخر  تقلم بمزييد ئلسلع ي  "التاجر" •

 .بضقلمنق حقمل ئلبطقق  بلئالط  بطققمه

مب مركز  /ئالتصقالت تي ئإلشعقرئت ئلم  تصدر م ق سل ك تي ترد م ك سل  ق خط ًق تي سل  "التبليغات"تي  "إبالغ" تي   "اإلشعار" •

 .ئتصقل ق، تي لل  ئإل مر ي، تي لبر تي طريق  تخر  محّددة ف  هذه ئألحكقم

ئلرقم ئلويص  لمحديد ئلنلي  ئلذي ياّك ك مب    "رقم التعريف الشخصي"تي  "رقم التعريف الشخصي الهاتفي" •

ئليدمقت ئلاصرف   لبر ئلنقتف تي خدمقت تخر    التهاول اآللي، أو  محط ت الخهمة الذاتية، أوتي  ،اآلليةئلصّرئفقت   استخهام

 . قلم بملف رهق للعايء

 

 .نقطة بيع لهى التج   والتي ُتقبل فيه  البط قة لتسهيه قيمة البض ئع و/أو الخهم ت  "مركز البيع" •



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

ئالتماق  بلئالوووط    وووفق  شووورئء بضوووقتع تي خدمقت مطقبق  ألحكقم ئلووووريع  ئإلالووويم   يعقدهق حقمل بطقق     "الشررررا " •

 .بطققمه

 .إع دة المبلغ المستخهم في عملية الشراء لحس ب بط قة االئتم ن"  عكس العملية" •

 .ئلب ك ئلاركزي ئلسعلدي"  المؤسسة"أو   "ساما" •

 .اعتراض ح مل البط قة أو الت جر على عملية الشراء  "االعتراض" •

 .خدمقت ئلدفع ذي ئلصل خط  ئلدفع لبر ئلبطقققت يئلم  يعال بنق مزّيد    "الخطة" •

بقالمث قء تي غرئمقت قد تفرض    الهو ية،كل راللم ئلعالل  تي ئألربقح ئلاطّبق  يئلراللم يئأللبقء   "كلفة االئتمان اإلجمالية" •

 .ب الئتم نيمعلق   فيم 

 .تي ئلام قز  لنم  ،خلف ئه  شرك ته الت بعة، أوتي    ،فروعهتي تي فرع مب    تع   ب ك ئليل ا ئلديل   "خاص بنا"ي"  لنا"ي"  نحن" •

 .تع   حقمل بطقق  ئالتماق   "لك"ي"  أنت" •

 والحساب  استخدام البطاقات .1

ق ا  لال قت شوووورئء ئلسوووولع (  1: )يالوووو قّ د لل  ئلحسووووقب  بقالووووم حقمل بطقق  ئالتماق بفتح حسدددد ب لهين  الوووولف  قلم   1.1

( 2)؛  "(عمليات البطاقة)"ئلبطقق     اسددتخهاميئليدمقت ئلم  تسووميدمنق، يئلسوولفقت ئل قدي  يئلرالوولم يئأللبقء ئل قتج  لب 

للبطقق  تي لرقم   اسدتخهامتي خسوقرة  مكبدهق جرئء تي  (  3)تي مبقلغ تخر  مملجب  ئلدفع لل ك يئل قشوئ  بالجب هذه ئألحكقم،  

تجنزة ئليدم  ئلذئت   ئليق ووو  بنق، الووو ملجب لل ك دفع    مكاسدددتخهاذئ فرضوووي مؤالوووسوووقت مقل   رالووولمق لل   يس.  ئلبطقق 

أو ألي غرض ال  ييجب تال ُتسووومعال ئلبطقق  تي حسوووقب ئلبطقق  ألغرئض تجقري  تي لغرض غ ر قق ل  .  ق ا  هذه ئلرالووولم

نحتفظ ب لحق في إلغ ء   واألحك م، فإنن وإذا ق م ح مل البط قة بمخ لفة الشددددرو     ،يتوافق مع أحك م الشددددريعة ايسددددالمية



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

 .البط قة وأي بط ق ت إض فية أخرى

ييمقره حقمل ئلبطقق  كحقمل بطقق  ئتماق  سضووووووقف ،   شوووووويصيفقًق لمقدير ق، بطقق  تي بطقققت سضووووووقف   ألي    قد  صوووووودر، 1.2

تي   اسددددتخهاميالوووو كل  حقمل ئلبطقق  مسووووؤياًل لب .  تي بطقق  تي بطقققت سضووووقف    اسددددتخهاميت طبق هذه ئألحكقم لل  

 ق يجلز ل ي وويح قت ق ئألخر  بالجب هذه ئالتفقق  ، بقإلضووقفً  سل  حقلق ق.  بطقق  تي تي مب ئلبطقققت ئإلضووقف   ئلاذكلرة

ييكل  حقمل .  ت   لغ  تي بطقق  تي بطقققت سضووقف   ف  تي يقي يت   سووع  الالوومعقدتنق مب حقمل ئلبطقق  ئإلضووقف 

 .ئلبطقق  مسؤياًل يحده لب ئلر  د ئإلجاقل  ئلاسمحق لل  ئلبطقققت ئألالقال   يئإلضقف  

بطققمه ف   وّرئف آل  ييصوّ ق تي    ب سدتخهامت طبق ئألحكقم ئإلضوقف   ئلمقل   ف  حق  ق قم ق بقلسواقح لحقمل بطقق  ئتماق    1.3

  ب سدتخهامه  سواح لحقمل ئلبطقق    آخر تي تي  وّرئف آل   (  Visa International)ييص تي ب ك لضول ف  ف زئ س مر قشو ل ق   

 :مب يقي آلخر

ئلبطقق  ف  تي  وّرئف    اسدتخهامئلعال قت ئل قجا  لب   جا ع يمحّال حقمل ئلبطقق  كقمل ئلاسوؤيل   لب  1.3.1

ييجلز ل ق ت   قلم  (  مع ئلعلم تّ  الجل ئلعال قت لدي ق  نقت  يملزم لألغرئض كقف )يقلم بقبل  ئلبطقق   

بعلم صددد ح   سمق    البط قة، وذلكئلبطقق  لل  حسوووقب    اسدددتخهامبق د مبلغ تي الوووحب تي حلئل   قجم لب 

 .تي دي ناق  ،بإذنه  البط قة، أو

 .ت  يمجقيز ئلحّد ئل قدي ئلاحّدد لحسقب ئلبطقق  االئتم نال يحق لحقمل بطقق    1.3.2

لب  كل  مسوووؤيل ب لب تي خسوووقرة تي ضووورر ي ما بصووولرة مبقشووورة تي غ ر مبقشووورة لب تي لطل تي فوووول  1.3.3

للبطقق  تي فوول ألي  ورئف آل   م ج  خطأ  قجم لب حقمل ئلبطقق  تي لدم تلئفر ئأليرئا ئل قدي  مؤقمق 

ذه ئآلالت تي ألي الووبب آخر، الوولئء كق  ئلسووبب يقع ف   طقا الوو طرت ق تي خقرجًق ل نق، مق لم ي ما ف  ه



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

 .قبل ق هذئ ئلضرر تي هذه ئليسقرة مبقشرًة لب سهاقٌ  جس م مب 

 الشروط المتعلقة بحساب البطاقة .2

 فيم  يتعلقيكل  حقمل بطقق  ئالتماق  مسوووووؤياًل لب كقف  ئلمسووووون يت ئالتماق    تي غ رهق مب ئلمسووووون يت ئلم   ا حنق  2.1

بوقلبطوققو  يلب كول ئألتعوقب يئلرالووووووولم ئلموقبعو  لنوق بالجوب هوذه ئالتفوقق و ، حم  يلل كوق وي مودة هوذه ئالتفوقق و  قود ئ منوي تي  

 .كق ي ئالتفقق   قد فسيي

تمق بقل سوب  للعال قت ئلم  تمم بغ ر .  كل لال قت ئلبطقق  لل  حسوقب ئلبطقق  بعال  حسوقب ئلبطقق  الو قلم بمق  د ق ا  2.2

يفقًق ألالوووعقر   لال  ئلحسوووقب بسوووعر  ووورف  حّددهإلى    لال  ئلحسوووقب، فسووو مم ق دهق لل  حسوووقب ئلبطقق  بعد تحليلنق

 .تاللئا ئلعايت ئلديل   ئلامدئيل 

 اسددتخهامبحقمل ئلبطقق  تي تي شوويص ئخر يئلم  تكل   قتج  لب تي  وريف ُتع ق  لسوو ق مسووؤيل ب لب تي خسووقرة قد تلحق   2.3

 :ئلبطقق ، باق ف نق لل  الب ل ئلاثق  ال ئلحصر

 .لدم قبل  تي تقجر لبطقق  ئالتماق  تي ئللفقء بنق 2.3.1

 .طريق  رفض قبل  بطقق  ئالتماق  2.3.2

خيف يمعلق    أي إضدددددددراب، أورئبط لال وقت، تي    جهد   لمعد لجدة البيد ند ت، أوتي    ،آلدةتي لطول قود يصووووووو وب   2.3.3

تي ئليودموقت ئلم  يمم شووووووورئيهوق لب طريق  ،توفير السدددددددلع    بدإعطد ء المعلومد ت، أوتي    ،األموالبمحليول  

 .ئلبطقق 

 .حديد ئألملئ  ئل قدي  ئلاملفرة ف   رئف آل  تي مركز ب ع 2.3.4



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

 البطاقات المفقودة أو المسروقة .3

يالوو كل  حقمل بطقق  ئالتماق  مسووؤياًل لب تي لال قت غ ر مسووالح .  فو ا الوورق  ئلبطقق يجب سبيغ ق ف  حق  فقدئ  تي   3.1

يلب تمجوقيز  .  بنوق ممعلقو  بوقلبطوققو  يئلم  قود تمم قبول ئالوووووووميم وق سشوووووووعوقرئ مب حوقمول ئلبطوققو  بفقودئ  تي الووووووورقو  ئلبطوققو 

 .بطقق  ئلاسالح بهيمعلق بقلبطقققت ئلافقلدة تي ئلاسريق  حد ئل فيم مسؤيل   حقمل بطقق  ئالتماق   

 حد االئتمان .4

يييضووع حّد ئالتماق  .  لحسووقب ئلبطقق  يفقًق لللئتح ئلاؤالووسوو  يالوو قالووم ق ئالتماق     "(حّد االئتمان)"الوو ضووع حّدًئ ليتماق    4.1

للمغ  ر مب يقوي آلخر يفق تقودير وق ئلاطلق لل  ت وه لب يرفع حوّد ئتماوق وك قبول ت   قلم بوقالوووووووميم تعل اوقت م وك بوذلوك  

 .طلب سلقدة ئل ظر ف  حد ئالتماق  ئلمقبع لك ف  تي يقي  ويمكنك

 تسديد مبالغ البطاقة .5

لل  ل لئ  ئلبريد ئإللكمري   ئليقص ب م م يال بّ ب كوف ئلونري سل  حقملنق   االئتم نيةالُ راَلل كوف حسقب ئلبطقق    5.1

ئلابلغ ئالجاوقل  ئلاملجوب دفعوه مب قبول حوقمول ئلبطوققو  باوق ف  ذلوك مبوقلغ لال وقت ئلوووووووورئء    االئتمد نيدةحسوووووووقب ئلبطوققو   

مب   ئلعا ل بنقيمم تبل غ ييئلسوحلبقت ئل قدي  يئلابلغ ئألد   ئلاملجب ئلدفع يئلذي الو حمسوبه يفقًق ل سوب   حّددهق  حب  

ييلئفق حقمل ئلبطقق  لل  . مل ئلبطقق ، كاق يت  ق الوووو قلم بمحديد تقريد تسووووديد ئلابلغ ئلاملجب دفعه سل  قلح  يقي آلخر

. تاليل حسووووقبه ئلجقري باق يكف  مب ئألملئ  ل ضوووواب تسووووديد ئلحد ئألد   مب دفعقته ئلووووونري  ف  تقريد ئالوووومحقققنق

 :  سمحقييوال ئلحد ئألد   مب ئلابلغ ئلا

تي مبلغ يمجقيز حد (  2)الوقبق يلم يسوّدد بعد،    االئتم نيةتي مبلغ تد   مملجب ئلدفع م قل  مب كووف حسوقب ئلبطقق   (  1)

 . تي راللم تخر  مبّ    ف  جدي  ئأللبقء(  3)ئالتماق   



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

 :ئالت   االئتم نيةيال مضاب كوف حسقب ئلبطقق   

ل لكل لال   يكل مبلغ قّ د ف   5.1.1 ئلحسوقب يئلاملجب دفعه مب قبل حقمل ئلبطقق ، باق ف  ي وف مفصوّ

ذلك ئلربح ئلاق د لل  حسووووووقب حقمل ئلبطقق  يئلاملجب دفعه مب قبل حقمل ئلبطقق  يتلئريد ق د هذه  

 .ئلابقلغ ف  حسقب ئلبطقق 

سددددوف يتم توضدددديح  ،  (تي بعال  غ ر ئلريق  ئلسووووعلدي)بقل سووووب  للعال قت ئلم  تاي بقلعايت ئألج ب    5.1.2

 .لغ بقلعال  ئأل ل   يمق يعقدله بقلريق  ئلسعلديئلاب

ئلابلغ ئلاملجوب لل  حوقمول ئلبطوققو  دفعوه قبول تي ف  توقريد ئالووووووومحقوقا معّ ب لك  يسووووووومف ود مب فمرة  5.1.3

 .ئلساقح

مجال ئلدفعقت يمجال مبقلغ لال قت ئلووورئء، يئلسوولفقت لل  ئالتماق  يرالوولم ئلعالل  يغ ر ئلعالل    5.1.4

 .    ت  يقلم بدفعنقئلم  يملجب لل  حقمل ئلبطقق

سنوي    33تطبيق كلفة األجل بمعهل % في ح ل تسدهيه ح مل البط قة الحه األدنى للرصديه في أو قبل ت  يا التسوية، يتم 5.2

 على الرصيه المتبقي من أصل المبلغ.

 ي ل    10,000إذا ك ن العميل يسددددددهد فق  الحه األدنى من الرصدددددديه المطلوب على أسدددددد   أصددددددل المبلغ  .5.2.1

 ي ل. و سدددددوم سدددددنوية    13,591.00، بإجم لي تكلفة ألجل سدددددنة  13سدددددعودي، فسدددددوف يسدددددتغر  العميل 

إض في مع    إنف   ي ل )ب فتراض عهم وجود  سوم إض فية، مثل  سوم السهاد المتأخر وعهم وجود   4,200.00

  ي ل(.  350% و سوم سنوية  33االخذ ب العتب   تكلفة المهة السنوية بمعهل  
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تعل اقت  نقت   يغ ر ققبل  لإللغقء بقالشووومرئي ف   وووفققت    بتزويه البنكبالجب هذه ئألحكقم    االئتم نيقلم حقمل بطقق    5.3

ح و   ب ع حوقمول ئلبطوققو   )ق بوقلالئفقو  لل وه  ئلارئبحو  لل  تالوووووووقا  الذح ئلارئبحو  ئلوذي قوقموي ه ئو  ئلرقوقبو  ئلوووووووورل و  لودي و

الووولع  مققبل دفع مؤّجل يمب نم  قلم، بصوووفم ق يك ي لب حقمل ئلبطقق ، بب ع ئلسووولع   قدًئ لطرف نقل  بسوووعر ئلسووولا  

تغط   ئلابلغ    مب تجلتيقم لال بعد كل تقريد ئالوووووومحققا،  (  3)ف  غضوووووول  مدة ال تمجقيز نين   (  ئلسووووووقتد ف  ذلك ئللقي

فعه مب قبل حقمل ئلبطقق  يتعمبر تعل اقتك ئلحقل   الووووقري  ط ل  مدة الووووريق  ئلبطقق . الوووولف تعمبر كل لال    ئلاملجب د

باركز   االتصددددددد لمرئبحو  بوأ نوق مكمالو  سال ف  حوقلو  ئليم وق بعودم رغبموك ف  ئلودخل  ف  لال و  ئلارئبحو  يذلوك لب طريق  

هذئ ئلقرئر مب طرفك قد يؤدي سل  سلغقء ئلبطقق ، يل دتٍذ    ذئت ئلصوول .  الهفعة  اسددتحق  ف  مللد تقصووقه تقريد    االتصدد ل

(  االتف قية )سلغقء هذه  4ال كل  ئلابلغ ئلامبق  لل  ئلبطقق  مسمحق ئلدفع فلرًئ دي  ئلاسقا بحقلق ق ئلعقم  تحي ئلب د 

 مب هذه ئألحكقم.  

 .  قريد فلب تمم تي  فق  مرئبح سذئ الّدد حقمل ئلبطقق  كقمل ئلر  د ئلاسمحق بمقريد ئالالمحققا تي قبل ذلك ئلم 5.4

 :  سذئ قاي بمسديد مبلغق يقل لب ئلابلغ ئإلجاقل  ئلاسمحق دفعه ل د تقريد ئالالمحققا تي قبل ذلك ئلمقريد ال قلم 5.5

 وووووووفقوقت ئلارئبحو  بح و   ب ع الووووووولعوًق مع  و   املكنوق سل  حوقمول ئلبطوققو  مقوقبول ئلر ووووووو ود ئلامبق  مب ئلابلغ  بتنفيدذ   (1)

مسومحققت  بتسدهيه      قب  ل ك( سدنقوم  2)ئلاسومحق بدفع  يئحدة لوونر يئحد يبدت مب تقريد ئالالومحققا، ي ئالجاقل   

 .ئلبطقق  مب ممحصيت ب ع ئلسلع آ ف  ئلذكر

يالو عمبر ت  حقمل ئلبطقق  قد قبل   ئلمقل  لملك ئلصوفققت،  االئتم نيةالومظنر  وفققت ئلارئبح  ف  كووف حسوقب ئلبطقق    5.6

ف  حق  ت  ق لم  قم بقالووميم سشووعقرًئ مب حقمل ئلبطقق  يف د بقلمرئضووه لل  تي  ووفق     الئتم نيةائلبطقق   حسدد ب  بكوووف  

 االئتم نية.ئلبطقق     حس بيلمًق مب تقريد س دئر كوف (  30)مرئبح  خي  نين ب  
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س ووودئر كووووف حسوووقب يلمًق مب تقريد  (  30)لل   وووفق  ئلارئبح  خي  نين ب    ب العتراضف  حق  ت  ققم  وووقحب ئلبطقق    5.7

مبلغ ئلارئبح   بإع دة  ،  االعتراض، فسوووو قلم بقلبي ف  هذئ ئاللمرئض يالوووو قلم، ف  حق  ق قم ق بقبل   االئتم نية  ئلبطقق 

ييحق ل ق ف  تي يقي بأ   لقف ئلبطقق  يمطقلب  حقملنق بمسوووديد كقمل ئلابلغ  . بكقمله مع تربقح ئلصوووفق  ئلاعمرض لل نق

 .ئلاسمحق لل ه

، لب يمم يضووووع  ووووفق  ئلارئبح  ق د ئلم ف ذ سال بعد  (5حلئ  ئلاذكلرة تليه )ف  هذئ ئلب د ف  جا ع ئأل 5.7.1

 السم ح وفق  في ح ل لم يكن ح مل البط قة مفلسً .مرير فمرة  

تخّلفت عن دفع المبلغ المسررتحف في موعد االسررتحقاإ، ف ننا نحتف    إذادون اإلخالل بحقوقنا بموجب هذه االتفاقية،   5.8

صرفقة المرابحة لتسرديد عمليات البطاقة إلأ أن نسرتلم الدفعة المطلوبة  بإجراء    لعمل بالبطاقة ولن نقومبحف تعليف ا

كما سرريحف لنا، وفقال لتقديرنا الخاص والمطلف، تحويل والتنا ل عن أي مبالغ مسررتحقة علأ حامل البطاقة كليال أو . منك

 .ن حامل البطاقة لمؤسسة خيريةوسندفع رسوم التأخير التي نقبضها م.  جزئيال وبأي طريقة

  بإع دة لل  تي  ووووفق  بعد ت ف ذ لال   ئلارئبح ، باق ف نق ئلابقلغ ئلام قزع لل نق، الوووو قلم   ب العتراضف  حق  ق قمك        5.9

 .حسقب ئلبطقق إلى  فقط ئلابقلغ ئلم  تسقيي ق ا  ئلصفققت ئلام قزع لل نق يق ا  ئألربقح ئلامعلق  بنق 

تسووديد  لغرض  "(  ئلحسووقب ئلاحّدد)"ياكب لحقمل ئلبطقق  ت  يعط  ق تعل اقت  نقت   بقلق د ئلابقشوور ف  حسووقب لدي ق   5.10

 .الحس بيتطّبق ئألحكقم ئإلضقف   ئلمقل   بقل سب  للمعل اقت ئلدئتا  بقلق د لل  .  ئلابلغ ئلاسمحق ف  تقريد ئالالمحققا

يوافق حد مدل البطد قدة على أنده يجد  أن تصدددددددلند  أي تعدهيالت أو إلغد ءات لتلدك التعليمد ت النهد ئيدة قبدل  5.10.1

 ئلاقبل.  موعه االستحق   أسبوع واحه على األقل من

ئلونري،    االئتم نيةسذئ لم يلئفق حقمل ئلبطقق  لل  تي راللم تي تلبقء مب    ف  كوف حسقب ئلبطقق    5.10.2
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  اعتراض يلمًق مب تقريد س دئر ئلكوف، يف  حق  لدم سبيغ ق بأي ( 30)فعل ه ت  يبلغ ق بذلك خي  نين ب  

 الملزم. و    فيعتبر كشف حس ب البط قة االئتم نيةخي  ئلادة ئلاذكلرة  

الولف  سوميدم تي دفعقت الوّددهق حقمل ئلبطقق  لللفقء بقلمزئمقته ل ق بالجب هذه ئألحكقم يفقق للمرت ب  5.10.3

 .ئلذي  رئه م قالبق

ئلحد ئألد   مب ئلابلغ   ( بتسددددددهيه1: )ل دمق تصووووووبح حقمل بطقق  ئتماق  الوووووولف  طلب م ك ئالخم قر تمق 5.10.4

ديب به ف  تقريد ئالووووومحققا ئلدفع يذلك مب كقمل ئلابلغ ئلذي ت  ( بتسدددددهيه2)ئلاسووووومحق كل شووووونر؛ تي  

يالووو صووودر لك كوووولفقت شووونري  ف  تلئريد ئلكووووف  (.  "ميم"تي حسوووقب  )حسوووقب ئلسووودئد ئليقص بك  

 .الُمذكر ف نق ئلابقلغ ئلم  تديب بنق يئلحد ئألد   مب ئلابقلغ ئلاسمحق  لل ك

صوووووول بسووووووبب لدم كفقي   سذئ تبّ ب يجلد تي  قص، ف   نقي  تقريد ئالوووووومحققا ئلدفع، يئلذي يكل  قد ح 5.10.5

ئلابلغ ئلامحصوووول مب خ قر ئلدفع ئلذي ئخمقره حقمل بطقق  ئالتماق ، الوووو قلم بقلطلب مب حقمل ئلبطقق ،  

 ." ئلمقبع لهميميبوكل فلري، ئلحصل  لل  ئلفرا مب حسقب "

ف  حق  كق  ئلابلغ ئلاسووووودد دي  ئلحد ئألد   ئللئجب دفعه، الووووو حجز ئلفرا ب ب ئلابلغ ب مب حسوووووقب   5.10.6

 .ئليقص بك  "ميم"

 حمفظ تيضووووووًق بحق تجا د جزء مب ئلماقدئت ئلريئتب ئليق وووووو  بك يتيصوووووو صوووووونق لسوووووودئد ئلمسووووووديدئت   5.10.7

 .ئلاسمحق 

وإن عهم   (SIMAH -سدددمه )  السدددعودية للمعلوم ت االئتم نية  الشدددركة  تم ايفصددد ح عن سدددجل السدددهاد ب لك مل إلىي  5.11

في المستقبل من البنوك األخرى   إقراضكعلى   قه تؤثرواالنتظ م في السهاد سينعكس على سجل االئتم ن والقروض  
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 والمؤسس ت الم لية

إذا تخلف ح مل البط قة عن دفع الحه األدنى من المبلغ المسدتحق في ت  يا التسدوية في الشدهر األول،   5.11.1

 ي ل سدعودي ب يضد فة إلى المرابحة بمعهل كلفة األجل    100سديتم احتسد ب  سدوم سدهاد متأخر بقيمة  

 على المب لغ المستحقة للسهاد  ٪ سنوي (33.00)

إذا تخلف ح مل البط قة عن دفع الحه األدنى من المبلغ المسددددددتحق في ت  يا التسددددددوية لمهة شددددددهرين   5.11.2

ب يضددددد فة إلى    SAR 100متت ليين، سددددديتم ايق ف البط قة مؤقت . وفرض  سدددددوم سدددددهاد متأخر بقيمة  

، وسدددددوف يبهأ قسدددددم على المب لغ المسدددددتحقة للسدددددهاد  ٪ سدددددنوي (33.00المرابحة بمعهل كلفة األجل )

 .التحصيل ب لمت بعة

إذا تخلف حامل البطاقة عن سددددداح الألد ا حن  من المبلم المسددددتألي  ي تارية التسددددةية لمدة  ال ة   5.11.3

سد  بقًا بالألد ا حن  الشدهر  المطلة  سدداح    أشدهر متتالية وبعد قيام البك  بإشدعار حامل البطاقة م 

سدة  يتم إلااء بطاقة االئتمان ويكةن إجمالي الريديد باإلفدا ة إل  رسدةم السدداح المتغير و ير ا  

من الرسدددةم مسدددتألقة وواجبة الد    ةرا )ييار سدددداح الألد ا حن  لن يكةن متاحا للعميل بعد ا ن(.  

 تألصيل الرييد القائم.يألتفظ البك  بألقه  ي ر   حعةى قضائية ل

 

 تعديل أو إنها  االتفاقية .6

(  30يجو  لن  في أي وقت، إلح  ، تعهيل، أو تغيير  ذه الشددرو . أي تغيير من  ذا القبيل سددوف يكون فع ال بعه ثالثين )  6.1

من ت  يا إصددها ن  ايخط   لح مل البط قة وايشددع   يكون عن  ريق  سدد لة إلكترونية أو بأي وسدديلة نحهد  . وكم  يجو   م   يو
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لن  توفير ميزات إضددددد فية للبط ق ت أو أي من المنتج ت سدددددواء الح لية أو المسدددددتقبلية أو الخهم ت وتخضدددددع  ذه الميزات  

ح مل البط قة من وقت آلخر. وقه نسددتبهل، نحذف، نعهل أو نغير أي من  ايضدد فية لهذه الشددرو  ايضدد فية كم  يخطر به 

من اسددددددتالمك    يوم   14يجو  لح مل البط قة إنه ء  ذه االتف قية في غضددددددون  أو جميع الميزات ايضدددددد فية في أي وقت.  

 للتغيير في  ذه الشرو ، على أن يتم دفع الرصيه المستحق على البط قة ب لك مل.

 للبط قة  اسدتالمه  من  أي م( عشدرة)  10 غضدون  في ايلغ ء  بهذا  البنك  إخط   بشدر   مج ن   البط قة إلغ ء  قةالبط   لح مل  يحق  6.2

 .متكبهة  سوم  يأ  تحمل  يتم  سوف  الح لة   ذه في  البط قة  تفعيل  يتم  لم م 

يجلز ل ق س نقء هذه ئالتفقق   ف  تي يقي سمق بإلغقء ئلبطقق  مع سشوووووعقر مسوووووبق تي بدي ه، بمحديد تي الوووووبب تي بدي ه، تي    6.3

ييجلز  .  )في ح لة  فض التجهيه سديتم إعالم ح مل البط قة بأسدب ب الرفض خالل أسدبوع من ت  يخه(  البط قةبرفضو ق تجديد  

 .بقلملئ ل مع مركز ئالتصق  ئلنقتف   إنه ء االتف قية في أي وقتئلبطقق   لحقمل  

البط قة على أنه  يوافق ح مل .  عنه إنه ء  ذه االتف قية يصددددبح ك مل المبلغ المسددددتحق على حسدددد ب البط قة واج  الهفع  6.4

أو حسددد ب التوفير أو أي حسددد ب ت أو ودائع لهين  لضدددم ن إصدددها   /يحق لن  أن نحتفظ بأية أموال مودعة في حسددد به الج  ي و

بعه ايع دة الفعلية للبط قة وأي بط قة إضدددد فية  عمل   أي م(  7)  مهة سددددبعةأو البط ق ت االضدددد فية، وذلك خالل  /البط قة و

 .المذكو ة بهون تبليغ من  إلى ح مل البط قةإلين ، ولتغطية األموال  

سذئ فقود حوقمول ئلبطوققو  تهل و  ئإلقوقمو  ف  ئلاالكو  ئلعرب و  ئلسوووووووعلديو ، يحّق ل وق سلغوقء بطوققموه يمطوقلبموه بمسوووووووديود ئلابلغ    6.5

 .ئالجاقل  ئلذي يديب به سل  ق

تبق  ئلبطقق  ملكق ل ق ف  جا ع ئأليققت ييجب ت  ُتعقد سل  ق فلر مطقلبم ق بنق تصحبنق تي بطقق  تي بطقققت سضقف   يكل     6.6

 .حقمل ئلبطقق  مسؤيال ل نق
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  ب ستخهام طقلاق تمعلق )بطقق  سضقف  ، يجلز لحقمل ئلبطقق  س نقء هذه ئالتفقق     ب ستخهامسذئ كق ي هذه ئالتفقق   ممعلق     6.7

يف  جا ع ئألحلئ ، تبق  هذه ئالتفقق    .  بملج ه سشووووووعقر خط  ل ق مرفق بقلبطقق  ئإلضووووووقف  (  لبطقق  ئإلضووووووقف   فقطئ

  . ئلبطقق  ئإلضووقف   اسددتخهامبالجب هذه ئألحكقم يئل قتج  لب    ئليزم الوودئدهقئلابقلغ الووقري  ئلافعل  حم   سووملم كقمل  

بملك   االتف قي ت المتعلقة/مجّددة مب ح ب آلخر مق لم يمم س نقء ئالتفقق  الووووووو قلم بمزييد حقمل ئلبطوقق  ببطوقق  سضوووووووقف    

 .تي حم  يمم س نقء تلك ئالتفقق قتالبط ق ت  /ئلبطقق 

 أحكام عامة  .7

يسوواح ل ق حقمل ئلبطقق  ئألالووقالوو  بقلكوووف لب معللمقته يمعللمقت حقمل تي بطقق  ئضووقف  ، باق ف  ذلك معللمقت    7.1

يسوووواح ل ق حقمل ئلبطقق  تيضووووًق  .  تمعلق بحسووووقبقتناق، لاؤالووووسوووو  ئل قد ئلعرب  ئلسووووعلدي يللب لي يئلجنقت ئلايمصوووو 

، تي تي طرف نقل  م قالوب ُمعماد مب (الوا )تماق     بقلحصول  لل  تلك ئلاعللمقت مب ئلوورك  ئلسوعلدي  للاعللمقت ئال

تي مرئجعمنق /تي كووف ئلاعللمقت ئلاذكلرة لنذه ئلجنقت يفقًق لطلب ق يتقدير ق، يذلك بغ   س ووقء ئلحسوقبقت لدي ق ي/الوقمق ي

 .تي سدئرتنق/ي

لق بوقليودموقت ئلاقودمو  سل   يمع  فيمد يلئفق حوقمول ئلبطوققو  بووووووووكول غ ر قوقبول لل قض لل  ت وه يحق ل وق ئلمعوققود مب ئلبوقطب    7.2

تي طرف نقل ، الووولئء كق  تي لم يكب هذئ ئلطرف يعال ف   طقا الووولط  قضوووقت   تخر  إلى   حقمل ئلبطقق  تي تي جزء م نق

يال بق  مسؤيل ب تجقه حقمل ئلبطقق  لب تي خسقرة تي ضرر يال ضاب ت  يحقفظ ئلطرف ئلثقل  لل  الري  تي .  تي بلد آخر

لم بأ  ق لب  صووور لل  ت  يحقفظ ئلطرف ئلثقل  لل  الوووري  ئلاعللمقت بدرج  تلل  مب ئلسوووري   مب هذه ئلاعللمقت مع ئلع

 .مققر   باق  حب ملزم ب به ف  ذلك ئلس قا

ياك  ق ت   طلب مب تي جن  ميمص  ضاب مجالل  ب ك ئليل ا ئلديل  ف  ئلاالك  ئلعرب   ئلسعلدي  معقلج  ئلاعللمقت   7.3

 .ئلامعلق  بحقمل  ئلبطقققت
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بسووجل ئلاكقلاقت ئلنقتف   ئلم  يجرينق حقمل  ئلبطقققت مع ق يتكل  هذه ئلمسووج يت ملكًق   واالحتف ظح ل ق بمسووج ل  يسووا 7.4

 .ل ق يحد ق

يسوواح ل ق حقمل ئلبطقق  بالجب هذه ئألحكقم، يبدي  تلج ه تي سشووعقر سل ه تي ألي شوويصووق ئخر، بدما ئلابلغ ئلاسوومحق ف   7.5

لدي ق ييص حقمل ئلبطقق   فسووه، يتغط   تي تحليل تي مبقلغ ملجلدة ف  تي مب حسووقب حقمل ئلبطقق  مع تي حسووقب آخر  

 .حسقبقت حقمل ئلبطقق  ئألخر  لمسديد ئلمزئمه بالجب هذه ئألحكقم

يقر ح مل البط قة بأن خهمة إصددددها  البط قة االئتم نية تتم الكتروني  ب سددددتخهام التصددددهيق االلكتروني وال يجو  الطعن فيه    7.6

 .إلكتروني  من قبل العميل

 في ح ل الح جة الستش  ة ائتم نية عن منتج ت وخهم ت البنك، على العميل االتص ل بمركز االتص ل اله تفي. 7.7

تي    االئتم نيةس  لم  سومطع، ألي الوبب، س ودئر كووف حسوقب ئلبطقق   ئلابلغ ئلاسومحق الو بق  حقمل ئلبطقق  مسوؤيال لب  7.8

 .سرالقله ئل ه

تقهيم أي شدك وى لهيك تتعلق بمنتج تن  وخهم تن  في أي وقت، حرصد  من  على مع لجة وحل الشدك وى بأسدرع وقت يمكنك    7.9

و اتصدددددل على أ  sa@meem.comتي    www.meem.comوبطريقة مهنية. ويمكنك تقهيم أي شدددددك وى أو اقتراح ت لهى  

 +966920026336 على:ومن خ  ج المملكة اتصل  ،  من داخل المملكة العربية السعودية  8001166336

يسذئ  لجنة تسددوية المن  ع ت المصددرفية لهى المؤسددسددة.  سذئ تعذر حل تي  زئع بصوولرة يدي ، فسوولف ُيحق  ئل زئع سل     7.10

ملضووولع ئلييف، ُيعمبر ذلك تيل ق مب    شووونرًئ مب تقريد ئلاعقمل (  12)تيلفي لب مبقشووورة هذه ئإلجرئءئت خي  ئن   لوووور  

 .طرفك لب حقك ف  مبقشرة هذه ئإلجرئءئت بصلرة  نقت  

http://www.meem.com/
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ر هذه ئالتفقق   بالجب ت ظا  ئلاالك  ئلعرب   ئلسووووعلدي  ييفق مبقدة ئلوووووريع  ئإلالوووويم   يتيضووووع لملك   7.11 ُتفسووووذ

 .ئأل ظا  يئلابقدة  فسنق

سدددديتم إعف ئك من سددددهاد أي مب لغ قه تكون واجبة السددددهاد وفقً  لعملي ت البط قة، في ح لة وف تك أو عجزك الكلي   7.12

يومً  من ت  يا اسددددددتالمن  لهذه المسددددددتنهات. سدددددديتم   30ذلك. يتم تطبيق  ذا ايعف ء خالل  وفقً  للتق  ير الطبية المؤيهة ل

اسدددددترج ع أي مب لغ تم خصدددددمه  من ت  يا الوف ة أو العجز )والمؤيهة ب لمسدددددتنهات(. دون ايخالل بم  سدددددبق، ال يتم تطبيق 

 العجز الن تجة عن أي من الح الت اآلتية:    ايعف ء على عملي ت البط قة ألغراض تمويالت تج  ية، أو ح الت الوف ة أو

التسدددددددبد  للنفس في العجز أو القيد م بمحد ولدة انتحد  ، إمد  وأندت في كد مدل قواك العقليدة أو في حد لدة  7.12.1

 مع ن تك من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت الح دث.  

 الحوادث الطبيعية.   7.12.2

 نتيجة حكم ص د  من المح كم المختصة وفقً  للقوانين السعودية.   7.12.3

 .  غير الق نونيةاستهالك الكحولي ت، العق قير أو المخه ات   7.12.4

 .  االشتراك أو الته ي  في الري ض ت الخطرة أو المن فس ت كركوب الخيل وسب ق ت السي  ات 7.12.5

 الوف ة المتعلقة ب لعمل وإص ب ت العمل. 7.12.6

اسددتخهام أسددلحة نووية وايشددع ع ت المؤينة   عن  ء بشددكل مب شددر أو غير مب شددر،األضددرا  الن جمة سددوا 7.12.7

والتلوث ايشدددددددعد عي الند جم عن أي وقود أو نفد يد ت نوويدة والتلوث الند جم عن احترا  الوقود النووي  

والحرب والغزو وأعمد ل العدهو األجنبي واألعمد ل العدهائيدة واألعمد ل الحربيدة أو أعمد ل التخريد  واي  د ب  
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 لتي يرتكبه  شخص أو أشخ ص يعملون بشكل فردي أو ب لني بة عن أي منظمة إ   بية.ا

 

 مرسةل االئتمانية ميم بطاقات .8

االئتم نية"( يفوضددن  ح مل البط قة    بط قة مرسددول“بدددددددددد  عنه  ل  البط قة االئتم نية المشددتركة مع مرسددول )ويشدد   له   8.1

من المعلومد ت الال مدة المتعلقدة بحد مدل البطد قدة أو اي معلومد ت متعلقدة بحد مدل البطد قدة    وايبد يفصددددددد ح عن البيد ند ت  

يتم التسددجيل في برام     االتف قية لكيلغرض تنفيذ الشددرو  واألحك م أو المزاي  المذكو ة في  ذه  ايضدد فية )مرسددول(  

 اي من  ع ت متعلقة ب لفواتير ان وجهت. وحل  المك فآت

عنه  ل  الحصدددددول على بط قة مرسدددددول االئتم نية، يوافق ح مل البط قة ويقبل بأن شدددددرو  اسدددددتخهام أي من النق       8.2

سددتخضددع لشددرو  وأحك م تطبيق مرسددول   االئتم نية،المكتسددبة أو االسددترداد النقهي عن  ريق اسددتخهام بط قة مرسددول  

  meem.comفي موقع ميم    والتكنولوجي الت  الخ ص بشركة االتص 

نحتفظ بحقند  في تخفيض النقد   المكتسدددددددبدة، أو عدهم تطبيق أي تخصددددددديص، على المعد مالت والمدهفوعد ت فيمد  يتعلق   8.3

 ب لمح فظ ايلكترونية التي تها  من قبل  رف ث لث.

 األخرى الوا دة في  واألحك م، تخضدع بط قة مرسول االئتم نية لجميع الشرو   8فيم  عها م  تم ذكره أعاله في  ذه الم دة   8.4

  ذه االتف قية وكم  يتم تعهيله  من وقت آلخر وفق  ذه االتف قية.

 :يبين الجدول ادناه العمليات التي تؤهل العميل للحصول على النقاط 

  100بقيمة العمليات الدولية 

 ر,س

عمليات الشراء المحلية  

  وأكثرر.س  100بقيمة 

 خارج تطبيق مرسول 

عمليات الشراء المحلية بقيمة  

ر.س وأكثر داخل تطبيق   100

 مرسول 

 نوع العملية

 مجموع  النقاط المستحقة  نقطة  1.5 نقطة  1 نقطة  1.5 

  احتساب النقاط  النقطة  الواحدة تساوي 1 ر .س

  قناة االستبدال  يمكن استبدال نقاط ميم مرسول في تطبيق مرسول فقط 
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 السألب الكقد   .9

سدديتم تطبيق قيود % من الحه االئتم ني للسددح  النقهي عنه اسددتخهام أجهزة الصددراف اآللي أو الفروع و30توفير  سدديتم  9.1

 ت السددددح  في اليوم ويمكن وضددددع  ذه القيود من قبل يمن حيث الحه األقصددددى للمب لغ التي يمكن سددددحبه  وعهد عمل

 األخرى  المص  فوالبنك والسلط ت  

 :النقهي على النحو الت ليسيتم فرض  سوم السح     9.2

  ي اًل سعودًي   75 ي ل سعودي وسيكون مبلغ الرسوم    5000ب لنسبة للسح  النقهي حتى  9.2.1

  300بحه أقصدى    %3 ي ل سدعودي سديكون مبلغ الرسدوم   5000ب لنسدبة للسدح  النقهي الذي يزيه عن  9.2.2

 . ي ل سعودي

  امش الربح   .10

 يلي:  سيتم احتس ب   مش الربح على أس   م  10.1

 سيتم تطبيق المرابحة على المبلغ المستحق من كشف الحس ب الس بق.  10.1.1

 سيتم تطبيق المرابحة على عملي ت سح  الك ش وعملي ت التجزئة.  10.1.2

 لن يتم تطبيق المرابحة على الرسوم.  10.1.3

  3% سنوًي ( في ت  يا استحق   السهاد + 33الرصيه غير المهفوع على المرابحة يخضع لرسوم أ ب ح ) 10.1.4



 
 

 

 شروط وأحكام بطاقات االئتمان اإلسالمية
البطاقات االئتمانية اإلسالمية  الشروط واألحكام الخاصة ب  

 . أي م

األسدددد سددددي غير المهفوع فق  أي سدددديتم اسددددتبع د جميع الرسددددوم  المبلغتضددددمين أثن ء حسدددد ب تكلفة الربح سدددديتم  10.2

 والتك ليف لغرض حس ب  سوم األ ب ح

   .تهفع ك مل المبلغ المستحق في ت  يا االستحق  لن تهفع أي مبلغ إض في عنهم      10.3

 العمليات بالعمالت األجنبية  .11

يذلك لل   لل  كقف  لال قت ئلعايت ئألج ب   لبطقق  ئالتماق ،(   رفن يمم تحديده مب  )الووو سوووملف  رالوووم تحليل   11.1

 .سل  ئلريق  ئلسعلدي  تحويله ت  يا  تالقا ق ا  كل لال   ف   

 :ئلريق  ئلسعلدي  ئلطريق  ئلاسمعال  ل د تحليل لال  تج ب   سل يبّ ب ئلاثق  تد قه   11.2

 حوالر امريكي  عملة العملية

 ريال سعةح   100 (أ) - قيمة العملية

 سعةح   ريال   3.77 (ب) -  إل  الريال السعةح  Xسعر ير  التألةيل من العملة  

 377 ريال سعودي  )ب( ×( )أ( 3.77 × 100المبالغ بالريال السعودي: )

 9.43 ريال سعودي  (%2.5 × ريال سعودي 377): رسم تحويل العملة
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 386.43 ريال سعودي  المبلغ االجمالي المقيد علأ البطاقة (رياالل سعوديال  9.4+ ريال سعودي  377)

 من وقت إلى آخر. ة نسبة تحويل العملة متغير

  ييمم تحليل كل ئلعال قت سل  ئلريق  ئلسعلدي قبل ق دهق .  ئألج ب   سّدد ئلعال قت ئلم  تجري بقلعايت  : مالحظة

يمناق كق ي ئلعال  ئألج ب   للاعقمل  ئلم  جرت بلئالط  بطقق  ئالتماق ،  .  ف  حسقب بطقق  ئالتماق  ئليق   بك

ييمم ت ف ذ  . سعلدينم سل  ئلريق  ئل (  س  لم تكب ت ًي بقلديالر ئألمريك )ال مم تحليلنق سل  ئلديالر ئألمريك  تياًل 

تالعقر  رفناق ئلامدئيل  يلم  / ئلمحليل مب ئلعال  ئألج ب   سل  ئلريق  ئلسعلدي لبر بر قما خقص حسب العر

يلل  حقمل ئلبطقق  ئلمقّ د بكقف   .  كاق ت  ق ال  محال مسؤيل   تي فريققت ف  تالعقر  رف ئلعايت. ئلعال  

 . ئلعال   تي تجقرة ئل قد ف  ئلديل  ئلم  تجري ف نق ئلعال  ئلقلئ  ب يئأل ظا  ئلاطّبق  لل  

 العمليات المعترض عليها .12

سددددد عة في ح ل اعتراض على أي عملية أو خطأ في كشدددددف   24" المتواجه على مها   ميميرجى إبالغ مركز اتصددددد ل " 12.1

أو أي معلوم ت أخرى ذات صددددلة تم    يوم  بعه إ سدددد ل كشددددف حسدددد ب البط قة االئتم نية  30الحسدددد ب في موعه ال يتج و   

 توفير   لك من قبلن . 

عمليدة معترض عليهد  تمثدل أي عمليدة قيدهت على حسددددددد ب حد مدل بطد قدة    /  عبد  ة كشدددددددف حسددددددد ب البطد قدة االئتمد نيدة 12.2

 االئتم ن، مم  يؤدى إلى خطأ في إجم لي الرصيه.  

 :م  يلي  تتضمن أخط ء كشف حس ب البط قة االئتم نية 12.3

 .البط قة ليست من قبل ح مل البط قة أو الشخص المفوض من قبل ح مل البط قةعملية مقبولة على   12.3.1
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 .العملية التي يطل  ح مل البط قة توضيح ت إض فية بم  في ذلك المستنهات الثبوتية 12.3.2

 .عهم قي م الجهة المصه ة للبط قة قيه المب لغ المسهدة في حس ب ح مل البط قة 12.3.3

المصده ة للبط قة، بحيث تكون الرسدوم المحتسبة أقل أو أعلى مم  ينبغي  األخط ء المح سدبية من الجهة   12.3.4

 .بم  في ذلك فرض  سوم أو كلفة األجل والتي ال تتوافق مع الشرو  واالتف قية س  ية المفعول

فشدددل الجهة المصددده ة للبط قة في تقهيم كشدددف حسددد ب البط قة االئتم نية شدددهري  إلى عنوان ح مل  12.3.5

 .المراسالت المسجلالبط قة أو إلى عنوان 

   البط قة.أي أخط ء أخرى تتعلق بعملي ت ح مل   12.3.6

 ( ي ل في ح لة االعتراض الخ  ئ.  50سوف يتم تطبيق  سوم قه     ) 12.3.7

 15% المضافة القيمة ضريبة متضمنة غير  المستند  هذا ي   ا سعار جميع :مالحظة


