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This Master Merchant Agreement (“Agreement”) is made on the Effective Date between:

1.  Ahli United Bank BSC, a conventional retail bank licensed by Central Bank of Bahrain, with its 
address at building 2498, road 2832, Seef District 428, Manama, Kingdom of Bahrain (“AUB”), 
and

2. The Merchant.

 (each a “Party” and collectively the “Parties”).   

Background:
•  AUB is licensed in Bahrain to provide the AUB Services (as defined below) through different 

type of credit, debit, or charge cards by operating and implementing a hardware and software 
infrastructure.

• The Merchant wishes to receive the AUB Services (as defined below).

It is hereby agreed between the Parties as follows:

1. DEFINITION 
“AUB Materials” means all Equipment, software, literature and any other information provided 
by AUB to the Merchant in the course of providing the AUB Services.

“AUB Services” means collectively the Payment Transactions, Online Payment Transactions, 
and the DCC Services (as relevant) provided by AUB to the Merchant as described in clause 4 
of this Agreement.

“Authorization” means the electronic process by which a Payment Transaction is transmitted 
for approval, referral or decline by AUB, Issuer or any Card Association.

“Authorization Center” means the center dedicated by AUB to process Payment Transactions 
which operates 24 hours a day, 7 days a week.

“Bahraini Dinars” means the lawful currency of the Territory. 

“Bank Account” means the account opened and held by the Merchant for the purposes of 
this Agreement.

“Business Day” means a day (other than Fridays, Saturdays and public holidays) on which 
banks and another financial institutions are open in the Territory.

“Card” means an EMV Card or an integrated-circuit card and/or magnetic strip debit or credit 
card issued to a person by an Issuer (or account number issued by an Issuer) which can be used 
to purchase goods or services at Merchants and to obtain financial services;

“Card Association” means any Card licensing company which has granted a point of sale 
acquiring license to AUB, which shall include but not be limited to one or more of the following: 
Visa, MasterCard, Diners, American Express, JCB and CUP (China Union Pay) and “Card 
Associations” shall be construed accordingly

“Cardholder” means a person who has opened a Card account with any Issuer and includes 
any person whose name is embossed on the Card.

“DCC Services” means the services more particularly described in clause 4.2.1 of this Agreement.

“DCC Services Participation Payment” means the percentage rebate to be made by the 
Merchant to AUB as more particularly set out in Annexure 2.

“Effective date” has the meaning described to it in Annexure 1.

“Equipment” means the hardware and software which are to be provided by AUB to the Merchant 
as part of the AUB Services including but not limited to the POS Terminal, the PIN Pads, the software 
programs and any and all accessories and connections and peripherals thereto.

“EMV Card” means a Card that carries an electronic chip for authenticating and processing 
Payment Transactions.

“Floor Limit” means the maximum value permitted for the Merchant to accept for a single 
Payment Transaction without obtaining Authorization.

“Force Majeure Event” means any act of God including fire, flood, earthquake, wind storm 
or other natural disaster; act of any sovereign including terrorist attacks, war, invasion, act 
of foreign enemies, hostilities, labour dispute including strike, lockout or boycott; act of or 
failure to act by any Card Association; interruption or failure of utility service including electric 
power, gas, water or telephone service; acts or failure to act on rulings of administrative boards, 
government authorities or any other cause beyond the reasonable control of either Party but 
shall not include causes related to the Parties.

“Intellectual Property Rights” means all patents, inventions, know-how, trade secrets 
and other confidential information, registered designs, copyrights, database rights, design 
rights, rights affording equivalent protection to copyright, database rights and design rights, 
trademarks, service marks, logos, domain names, business names, trade names, moral rights, 
and all registrations or applications to register any of the aforesaid items, rights in the nature 
of any of the aforesaid items in any country or jurisdiction, rights in the nature of unfair 
competition rights and rights to sue for passing off.

“Issuer” means any person authorised and licensed by a Card Association to engage in Card 
issuing and/or Merchant acquiring business;

“Laws” means any decree, ministerial decision, statute, statutory instrument, law, proclamation, 
order, implementing regulation, regulation, resolution, notice, ruling by a court, by-law, 
directive, treaty or other instrument or requirement having the force of law.

“Merchant” has the meaning described to it in Annexure 1.

“Online Payment Order Form” shall have the meaning as set out in clause 4.3.5 of this 
Agreement.

“Online Payment Transaction” means a Payment Transaction conducted through a Payment 
Client.

“Operation Guide” means the operation guide available on each individual Card Association 
official website which contains the necessary instructions, rules and regulations in connection 
to each Card Association as may be amended from time to time at the sole discretion of each 
of the Card Association.

“Pre-Authorization” means an electronic or voice process used by the Merchant to block or 
freeze certain funds on the Card for subsequent Payment Transaction.

“POS Record” means the printed receipt produced on POS Terminal recording an approved, 
referral or declined Payment Transaction.

“POS Terminal” means the electronic point of sale device through which Cardholders are able 
to purchase goods and/or services from Merchants using a Card.

“Payment Client” shall have the meaning as set out in clause 4.3.2 of this Agreement.

“Payment Transaction” means an authorized transaction made by the Cardholder using a 
Card issued by a Card Association to pay for goods or services supplied by the Merchant.

“PIN” means personal identification number of the Card.

“PIN Pad” means the device to be used in conjunction with a POS terminal which enables the 
Cardholder to enter a PIN.

“Recovery Bulletin” means a bulletin issued and updated by the Card Association from time 
to time and which includes details of Cards which shall be recovered from their holders as result 
of being stolen, forged or otherwise illegally held.

“Refund Voucher” means a credit note issued by AUB confirming refund of a Payment 
Transaction to the Cardholder’s bank account.

“Representatives” means, in relation to the Merchant, its officers, directors, employees or 
owners who are authorized to act for and on behalf of the Merchant.

“Sale Proceeds” means funds resulting from the completion of a Payment Transaction.

“Term” shall have the meaning as set out in clause 14 of this Agreement.

“Territory” means Kingdom of Bahrain.

“Third Party” means any person or entity which is not a Party to this Agreement.

“VAT Means” a) any tax imposed in Bahrain and other GCC Member States in compliance with 
The Unified VAT Agreement for the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf on the 
common system of value added tax; b) any tax imposed in compliance with the Council Direc-
tive of 28 November 2006 on the common system of value added tax (EC Directive 2006/112); 
c) any other tax of a similar nature, whether imposed in Bahrain in substitution for, or levied 
in addition to, such tax referred to in paragraph  (a) above; d) any other tax of a similar nature, 
whether imposed in a member state of the European Union in substitution for, or levied in addi-
tion to, such tax referred to in paragraph  (b)above or imposed elsewhere. e) Tax Authority refers 
to the designated government agency or any similar competent authority that is responsible for 
managing, collecting and enforcing the relevant tax.

2. CARDS
2.1 Unless otherwise notified by AUB, the Merchant shall accept the Cards as the payment   
 method  for the Payment Transactions.

2.2 The Merchant agrees to display, announce or inform its customers of its acceptance of the   
 Cards as a payment method for the sale of its goods and services.

2.3 The Merchant agrees to display in its premises (including on its website) suitable signs and   
 information to indicate its acceptance of the Cards.

2.4 The Merchant shall not use the Card which, in the Merchant›s judgment acting reasonably:

2.4.1 expired at the of presentation, or

2.4.2 recoverable according to the Recovery Bulletin or pursuant to information earlier provided by  
 AUB, or

2.4.3 presented by a person who is not the Cardholder; or

2.4.4 forged, altered or otherwise damaged.

3. EQUIPMENTS
3.1  AUB grants the Merchant during the Term a non-exclusive, non-transferable license in the 

Territory to use AUB Materials, and such Intellectual Property Rights in AUB Materials, for the 
purpose of receiving the AUB Services.

3.2  The Merchant acknowledges and agrees that all Intellectual Property Rights which subsist in 
AUB Materials now or in the future vest solely in AUB and, save to the extent expressly set out 
in paragraph 3.1 the Merchant does not have, nor shall it acquire by this Agreement, any right, 
title or interest in any Intellectual Property Rights which subsist in the AUB Materials now or in 
the future.

3.3  The Merchant shall install the Equipment at the Merchant premises.

3.4  The Merchant acknowledges and agrees that the Equipment will be exclusively maintained and 
serviced by AUB and its duly authorized agents and subcontractors and the Merchant grants 
AUB and its agents and subcontractors unrestricted reasonable access to the Equipment during 
normal working hours for the purpose of maintenance, replacement, or any other reason as 
required by AUB in order to provide the AUB Services.

3.5  The Merchant agrees that it shall not, at any time or under any circumstances, move, alter, adjust or 
in any manner tamper with the Equipment without the prior written permission of AUB.

3.6  The Merchant shall ensure that the Equipment shall at all times be operated: (i) solely by its 
Representatives and (ii) in accordance with the Operation Guide or any other operations manual 
that may be provided by AUB. 

3.7  The Merchant shall ensure that the Equipment is kept in good working condition and shall be 
responsible for any damage to the Equipment caused by anything other than normal wear and 
tear in the course of its use.

3.8  The Merchant shall ensure that the Representatives are well trained and enrolled in the necessary 
training programs provided by AUB to enable them to operate the Equipment. AUB reserves the 
right to refuse to authorize any Representative of the Merchant if, in the sole opinion of AUB, 
such individual is not capable of operating the Equipment.

3.9  If any of the Equipment sustains any error or malfunction, the Merchant shall immediately 
notify AUB on its 24 hours service line 17583999 and AUB will, upon such notification, arrange 
for the necessary repair or replacement of the relevant Equipment, provided that such error or 
malfunction was not caused by the misuse or abuse of the Equipment or the negligence in the 
operation of the Equipment on the part of the Merchant or the Representatives.

MASTER MERCHANT AGREEMENT
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4. AUB SERVICES
4.1 PAYMENT TRANSACTIONS

4.1.1  The Merchant shall accept the Cards in making Payment Transactions in connection to the 
sale of all goods and services offered by the Merchant without any differentiation and in strict 
adherence to this Agreement. 

4.1.2  No Payment Transaction shall be made for goods or services other than those goods offered, or 
services rendered, by the Merchant in accordance with the course of its licensed business.

4.1.3  Notwithstanding the requirement of observing the Floor Limit, the Merchant shall accept 
Payment Transaction irrespective of its value. Merchant shall not announce or pre-set any rule to 
accept minimum or maximum value for a Payment Transaction.

4.1.4  The Merchant shall ensure to have the Card swiped or inserted into the POS Terminal for all 
Payment Transaction at the time of initiating any Authorization. 

4.1.5   If a Payment Transaction is initiated using the Card which is issued by an Issuer outside the 
Territory for an amount in Bahraini Dinar, the Merchant should, but shall not be obliged to, 
verify the identity of the Cardholder, record details of the identification document on the POS 
Record, obtain a photo copy of such documents and retain such documents for presentation to 
AUB upon demand.

4.1.6  The Merchant shall not split a Payment Transaction by initiating multiple Authorizations at any 
given time. The Merchant acknowledges that splitting a Payment Transaction into multiple 
Authorizations may result in Issuer’s rejection of any or all Payment Transactions made and 
AUB shall be entitled to debit the values of the rejected Payments Transactions plus all expenses 
related thereto to future Sales Proceeds.

4.1.7  Details of Payment Transaction shall be made available to AUB within a maximum period of 
seven (7) days from AUB’s request.

4.1.8  The value of the Payment Transaction shall be reduced in accordance with any discount that 
is offered on sale of goods and services by the Merchant. If offered, Merchant agrees to apply 
discount to the value of the Payment Transaction made in relation to goods and services sold on 
discount basis.

4.1.9 The Merchant shall not accept Payment Transactions, which is made:

 (a) by the Representative,

 (b) to advance cash to the Cardholder,

 (c) to refinance a debt of the Merchant, Representative of any Cardholder,

 (d)  to debit any additional charges, surcharges, bank charges or any other charge which is 
not related or considered as additional commission in connection to accepting Cards as 
payment method, or

 (e)  for goods which are not sold or for services which are not rendered for the Cardholder or 
upon his/her request.

4.1.10  No Payment Transaction shall be made before the Merchant:

 (a)  verifies the format of the logo appearing on the Card with the approved format authorized 
by the relevant Card Association as provided by AUB, 

 (b) verifies the validity of the Card,

 (c) verifies the identity of the Cardholder,

 (d)  uses reasonable effort to verify the signature of the Cardholder on the back of the Card and 
verify any forged signature or fraudulent act, and

 (e) obtains an Authorization.

4.1.11  If the Merchant is not certain of the nature of the Card, the identity of the Cardholder or 
is unable to verify the validity of the Card, the Merchant shall immediately contact the 
Authorization Center for verification. If no sufficient information on the verification is provided, 
the Merchant shall then cease to complete the Payment Transaction and shall use as reasonable 
means to recover the Card from the Cardholder and to promptly send the same to AUB.

4.1.12  All Payment Transactions shall be processed for Authorization using the Equipment and in the 
manner prescribed in the Operation Guide. It is agreed that no Payment Transaction will be 
approved, accepted or processed by AUB and no Sale Proceeds may be mated to the Bank 
Account if Payment Transaction is not processed through the Equipment or if processed by 
virtue of using Third Party point of sale, mantra imprinter or otherwise.

4.1.13  In event where an Authorization attempt generates messages such as “decline”, “pick up” or 
“referral”, the Merchant shall obtain Authorization through the Authorization Center. If the 
Authorization Center approves the Payment Transaction, the Merchant shall then use the same 
Authorization code that will be given by the Authorization Center to complete the Payment 
Transaction otherwise the Merchant shall comply with the Authorization Center instructions if 
the Payment Transaction is declined.

4.1.14  When processing a Payment Transaction, Merchant shall strictly adhere to these Terms and 
Conditions as well as the guidelines set out in the Operation Guide as updated and notified to 
the Merchant from time to time.

4.1.15  Any incorrect Payment Transaction done by the Merchant that requires giving credit to the 
Cardholder shall be sent to AUB to initiate a sale reversal. If as a result of such incorrect Payment 
Transaction any losses or expenses are incurred by AUB the same shall be debited from future 
Sales Proceeds.

4.2  DCC SERVICES

4.2.1  AUB shall enable certain of the Merchant’s customers (“Foreign Cardholders”), whose Cards 
are denominated in currencies other than Bahraini Dinar (“DCC Services Currency”), to present 
a Card at the Merchant’s POS Terminal and pay for a purchase in the DCC Services Currency, 
based upon a rate of exchange determined by AUB, while the Merchant receives settlement of 
the transaction (a “Foreign Transaction”) in Bahraini Dinar, (collectively the “DCC Services”).

4.2.2  The Merchant acknowledges and agrees that a Foreign Transaction will be converted to the DCC 
Services Currency in which the Card is denominated based upon an exchange rate in effect at 
the time of authorization for retail transactions and that the Foreign Transaction, as converted, 
will be cleared through a Card Association, in the currency in which the Card is denominated.

4.2.3  The DCC Services shall be applicable only to those Cards issued by a Card Association that 
approves the DCC Services or under the brands of such other Card Association included within 
the DCC Services that are billed to the Foreign Cardholder in a DCC Services Currency.

4.2.4  The DCC Services may not apply to credit-return transactions, or to a Foreign Transaction that is 
referred to AUB for authorization or otherwise authorized by the Merchant via telephone.

4.2.5  AUB reserve the right to add, delete or suspend any currency to or from the DCC Services, as 
the case may be, at any time without notice to the Merchant.

4.2.6  AUB may terminate or suspend the DCC Services for any reason upon notice to the Merchant.

4.3  ONLINE PAYMENT TRANSACTIONS

4.3.1  The Merchant shall install and maintain the software that connects the Merchant to AUB’s 
payment gateway application through an information technology known as Secure Socket Layer 
(SSL) which is provided, updated or otherwise revised by AUB (“Payment Client”).

4.3.2  The Merchant acknowledges and agrees that Payment Client shall be used in the manner and 
according to the instructions provided in the Operations Guide or as otherwise communicated 
by AUB from time to time.

4.3.3  If the Payment Client is used to process an Online Payment Transaction, then the Card’s details 
will not be disclosed to the Merchant as AUB will store and maintain such data.

4.3.4  When conducting an Online Payment Transaction, the Merchant shall provide the Cardholder a 
receipt showing the following particulars: 

 (a)  Merchant name and online address;

 (b)  Payment Transaction amount;

 (c)  Payment Transaction currency;

 (d)  Payment Transaction date;

 (e)  Unique Payment Transaction ID;

 (f)  Authorization code;

 (g)  Card expiry date; or

 (h)  Description of services or merchandise.

4.3.5  For the purposes of for accepting an Online Payment Transaction, the Merchant shall use the 
prescribed format of payment order approved by AUB (the “Online Payment Order Form”).

4.3.6  The Merchant shall include in each Online Payment Transaction the order reference number, 
further to which the status of that Payment Transaction will be sent to the Merchant by AUB 
quoting the order reference number used by the Merchant when initiating the Online Payment 
Transaction.

4.3.7  The Merchant shall include the following particulars on its website:

 (a)  complete description of goods or services provided;

 (b)  refund or return policy;

 (c)  contact  information  for  customer  service  contact  including  electronic mail address;

 (d)  transaction currency

 (e)  export restrictions as applicable;

 (f)  delivery mode and policy;

 (g)  country of its domicile;

 (h)  logos of Cards accepted in the format authorized by AUB;

 (i)  other related tariffs and/or regulations; and

 (j)  Security capabilities and policy for transmission of payment card details.

4.3.8  The Merchant shall notify AUB, and keep it informed, in writing about any new website 
or banner which is linked with the website of the Merchant used for initiating Payment 
Transactions, such notification shall include as a minimum details of any recent modifications, 
alterations, external attacks or incidents of hacking with regard to such website.

4.3.9  The Merchant authorizes AUB to hold service codes with respect to the Merchant website used 
for initiating Online Payment Transactions.

4.3.10  For the purpose of complying with the applicable guidelines of the Card Association, the 
Merchant agrees that the Card Association may hold the Merchant liable for any loss arising out 
of or in connection with Online Payment Transactions (including but not limited to those arising 
from the MasterCard global merchant-only liability shift for interregional transactions) and that 
subsequently AUB is hereby authorized to withhold from any Sales Proceeds or to debit the Bank 
Account accordingly.

4.4  MAIL AND TELEPHONE ORDERS 

4.4.1  The Merchant may enter Payment Transactions received by mail, telephone, fax or in person 
from the Cardholder using the manual data entry screen available via the Payment Client or by 
using the POS Terminal, or by obtaining Authorization through the Authorization Center.

4.4.2  Any Authorization obtained from AUB does not guarantee that the Payment Transaction is 
being authorized by the person whose card number and name appears on the Card or mail 
order document or whose Card number and name is obtained over the telephone or mail.

4.4.3  Merchant agrees that receiving any approval code from AUB does not guarantee validity of the 
charge and that the charges presented to AUB will be handled by AUB in its ordinary course of 
business.

4.4.4  It is hereby agreed that if a Payment Transaction done by telephone or mail is disputed by 
the Cardholder for any reason, such charge shall be subject to an immediate charge back in 
accordance to the terms and conditions of this Agreement.

  If a Payment Transaction is made through mail or telephone, the Merchant accepts full 
responsibility for storing and protecting the Card and the Cardholder information as such details 
will be disclosed and available to the Merchant.

5.  OPERATION
5.1  COMMERCIAL SERVICES

  The Merchant agrees that: 

 (a)  If the Payment Transaction is not to be made at the time of contracting for services, the 
Merchant shall request Pre-Authorization to withhold the necessary funds on the Card to 
cover the anticipated services. 

 (b)  For the purpose of Pre-Authorization, the Merchant shall estimate the value of the Payment 
Transaction which would be concluded for the entire services to be rendered on the basis of 
the following:

  (i)  type and duration of the Merchant services as may be anticipated at the time of 
contracting; and

  (ii)  the estimated pricing for such services during the intended period.
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 (c)  The Merchant shall swipe or insert the Card through the POS Terminal to obtain the re-
quired Pre Authorization. 

 (d)  The Merchant shall inform the Cardholder of the amount for which the Pre-Authorization 
was obtained at the time of contracting and the Merchant shall record the date, the 
amount and the Pre-Authorization approval code received or obtained on the POS Record.

 (e)  At the completion of its services, and in order for the Merchant to complete a Payment 
Transaction on the basis of the earlier Pre-Authorization, the Merchant shall process a 
Merchant Transaction for value not exceeding ten (10%) percent of the funds booked 
through Pre-Authorization. The approval code entered by the Merchant for Merchant 
Transaction must be the same as the one obtained in the Pre Authorization.

 (f)  The Merchant shall not alter the term of its services or the underlying agreement with the 
Cardholder without obtaining the consent of the Cardholder.

 (g)  If necessary, the Merchant may obtain Pre-Authorizations for additional amounts (not 
cumulative of previous amounts) at any time during its services offering. It is understood 
that Pre-Authorization for additional funds may be necessary if the value of the services to 
be rendered exceeds or would exceed the sum of the funds Pre- Authorized by more than 
ten (10%) per cent.

 (h)  No Payment Transaction shall be made for additional/excessive services or other ancillary 
charges unless such provision of charges are agreed by the Cardholder. Merchant shall 
obtain from the Cardholder written acceptance to such additional charges at the time 
of completion of the services. Merchant shall process Payment Transactions for additional 
charges approved by the Cardholder within ninety (90) days from the date the services are 
completed. POS Record used as a result of Payment Transaction for additional services may 
not be accepted unless noted with statement advising Cardholder consent is obtained such 
as “SIGNATURE ON FILE” or otherwise.

 (i)  Payment Transaction in relation to additional charges may, if approved by Cardholder, be 
presented within ninety (90) calendar days from the date of last Payment Transaction. The 
POS Record for such additional charges may be deposited within described period above, 
without the Cardholder signature, provided that the Merchant has already obtained the 
Cardholder signature on the file, and the words “SIGNATURE ON FILE” are entered on the 
signature panel of the POS Record.

 (j)  Merchants engaging in vehicle rental services shall:

  (i)  retain the signed vehicle lease agreement, the POS Record and the related traffic fines 
issued during the services for five (5) years;

  (ii)  not, unless agreed by the Cardholder, include charges representing vehicle insurance 
deductible/premium, sum to cover potential damages when insurance coverage is 
waived at the time of renting the vehicle, traffic fines, taxes, maintenance cost, fuel 
compensation or other similar charges;

  (iii)  provide AUB with a copy of the Merchant insurance policy, if the Cardholder pays an 
insurance deductible for damage; and

  (iv)  if the cost of repairing damages to be charged to the Card, provide AUB with copy 
of an official accident report, estimate by competent repair workshop and such other 
documents evidencing Cardholder consent to assume such charges.

 (k)  Merchants engaging in hotel/accommodation services shall:

  (i)  retain the guest registration forms signed by the Cardholder, the POS Record and all 
related documents issued during the services for five (5) years;

  (ii)  in the event the Cardholder does not “check in”, to initiate a Payment Transaction for 
the cost of one night only, if any losses are incurred by AUB in respect of such Payment 
Transaction, such losses shall be debited against any future Sales Proceeds.

  (iii)  charge for any loss incurred by the Merchant in relation to the provision of services to 
the Cardholder separately from other charges for the services such as: room cost; food 
or beverage charges; and tax duties.

 (l)  Merchants engaging in restaurant/catering services shall not alter or amend the amount of 
tip agreed and written by the Cardholder.

5.2   DCC SERVICES REQUIRMENTS

5.2.1  The Merchant will comply with all reasonable instructions provided by AUB pertaining to 
Merchant’s participation in the DCC Services.

5.2.2  The Merchant agrees to comply with the following specific DCC Services requirements:

 (a)  DCC Services Disclosure:

  (i)  The Merchant agrees to comply with all instructions and specifications applicable to the 
DCC Services as provided by AUB from time-to-time;

  (ii)  The Merchant shall follow DCC Services procedures, as may be amended by AUB from 
time-to-time.

 (b)  Foreign Cardholder Opt-In:

  (i)  the Merchant shall, based upon the instructions provided by AUB and/or the Card 
Association from time to time, provide Foreign Cardholders with the ability to “opt-in,” 
or consent to participate in the DCC Services.

  (ii)  in the event that a particular Foreign Cardholder elects not to opt-in, it is understood 
that AUB will process that Foreign Cardholder’s Transaction in Bahraini Dinar.

  (iii)  the Merchant agrees to make such reasonable modifications as AUB may request to 
increase the likelihood of Foreign Cardholders opting-into the DCC Services.

  (iv)  any Foreign Transaction for which Merchant fails to provide a Foreign Cardholder with 
the opt-in procedure as described herein may be subject to a “charge back”;

  (v)  Merchant shall seek the prior consent of the Cardholder for the purposes of their 
participation in the DCC Services.

 (c)  Timely Presentment of Foreign Transactions:

  (i)  The Merchant acknowledges that the timely presentment of Foreign Transactions is 
necessary for participation in the DCC Services; Foreign Transactions must be presented 
within twenty-four (24) hours of the completion of such Foreign Transaction.

  (ii)  Notwithstanding the foregoing, a Foreign Transaction submitted by Merchants involved 
in the hotel, lodging and cruise industries must be submitted within twenty four (24) 
hours of a Foreign Cardholder’s checkout from the Merchant’s establishment.

  (iii)  Merchant acknowledges that as a result of its failure to present a Foreign Transaction 
within the specified timeframe, AUB may reduce the amount of the DCC Services 
Participation Payment (as defined below).

 (d)  Credits/Returns:

  (i)  Unless the Merchant uses POS Terminals that are not capable of processing credit- returns 
in the DCC Services Currency in the manner required by AUB, a credit-return to a Foreign 
Cardholder’s account (reflecting either the partial or complete return or reimbursement 
of a Foreign Transaction) will be converted to the DCC Services Currency using the 
exchange rate applicable on the date of presentment of the credit by the Merchant;

  (ii)  any credit, as converted, will be cleared through the applicable Card Association in the 
DCC Services Currency in which the Card is denominated, and if such support is not in 
place, then such credit or return Transaction will be processed in Bahraini Dinar, subject 
always to applicable Card Association rules;

  (iii)  The Merchant acknowledges and agrees that the original amount of the credit/returns 
will likely differ from the original settlement amount received by the Merchant for a 
Foreign Transaction in Bahraini Dinar and that the Merchant may incur losses as a result 
of the credit/returns;

  (iv)  Notwithstanding anything herein to the contrary, the Merchant acknowledges that it will 
be responsible for the full amount of the credit/returns under the terms of the Agreement.

5.2.2.6  Chargebacks:

 (i)  A chargeback incurred in connection with a Foreign Transaction will be transmitted to AUB 
by the applicable Card Association in the DCC Services Currency and converted by such Card 
Association into Bahraini Dinar at the Card Association’s designated foreign exchange rate;

 (ii)  Given the potential variances in exchange rates applied to the underlying Foreign 
Transaction and charge back, Merchant acknowledges and agrees that the original amount 
of the chargeback will likely differ from the original settlement amount received by the 
Merchant for the Foreign Transaction in Bahraini Dinar and that the Merchant may incur 
losses as a result of the chargeback.

 (iii)  Notwithstanding anything herein to the contrary, Merchant acknowledges that it will be 
responsible for the full amount of the chargeback under the terms of the Agreement.

5.3  Merchant agrees that commission as applicable due to participation in this DCC Services shall 
be borne by Merchant and that all current charges will be applicable on the purchase amount 
under the DCC Services.

5.4  The DCC Services will apply only for currencies approved by AUB from time to time.

5.5  The Merchant agrees that it will display marketing collaterals as may be deemed necessary by 
AUB in order to create necessary awareness & offer an option to the cardholder.

5.6  The Merchant agrees that AUB will have sole right to offer card acceptance services for the 
Merchant for a period of three (3) years from the date of this Agreement. In the event the 
Merchant decides to use any other service provider, it shall reimburse AUB all the incentives 
earned in the previous twelve (12) calendar months using the DCC Services.

5.7  The Merchant agrees to be solely responsible for its actions in honouring or refusing to honour 
Cards, including without limitation any failure to adequately provide required or recommended 
disclosures or notification, and in retaining Cards in accordance with Card Association merchant 
operating procedures and Merchant will indemnify, defend and hold AUB, AUB’s subcontractors, 
the Card Association, and any other Card sponsors harmless from any claim, loss or liability 
which occurs as a result thereof.

6.  MERCHANT OBLIGATIONS 
6.1  Merchant hereby warrants, represents and undertakes that:

 (a)  all Payment Transactions or Online Payment Transactions tendered to AUB will represent the 
obligations of the Cardholders to the Merchant for bona-fide transactions in the amount 
set forth thereon for goods sold and/or services rendered only, and that such Payment 
Transactions will involve no element of credit for any other purpose;

 (b)  it shall establish a fair policy for the exchange or return of goods purchased pursuant by 
virtue of Payment Transactions and shall give credit upon each such return by means of 
Refund Vouchers only;

 (c)  it shall process any refund through the “Refund” function on a POS Terminal and if a 
Payment Transaction is initiated through a POS Terminal that does not accept refund, the 
Merchant shall arrange with AUB to make a refund to the Cardholder through the backend 
system.  

 (d)  it shall not refuse the exchange or return of goods or services merely because they were 
originally purchased by Card;

 (e)  it shall not make cash advances or withdrawals to any Cardholder;

 (f)  it shall notify AUB of or any sale, restructure, acquisition, merger or any other material 
change in nature or size of its business.

 (g)  it shall not infringe upon the mark or logo of AUB or the Card Association, nor otherwise 
use the mark or logo of Cards in such a manner as to create the impression that the 
Merchant›s goods or services are sponsored, produced, affiliated with, offered, or sold by 
AUB and/or any of the Card Association; and

 (h)  it shall use its best endeavors to assist AUB, if requested from time to time, in preventing or 
detecting fraud and undertakes to inform AUB, as soon as reasonably practicable, of any 
fraudulent activity the Merchant becomes aware or any such activities which, in the opinion 
of the Merchant would involve fraud, misrepresentation or other illegal activities in relation 
to a Card;

6.2  The Merchant shall abide by and fully comply with the applicable Card Association’s rules and 
regulations in connection to [payment card industry (PCI), data security standards (DSS) and 
business risk assessment & mitigation (BRAM)]. The Merchant acknowledges and agrees that 
any of the following practices shall be considered as non-compliance with BRAM:

 (a)  making an aggregate Payment Transactions for multiple content suppliers;

 (b)  failing to submit Payment Transactions for or on behalf of third party (ie other business 
entities); or

 (c)  failing to submit a Payment Transaction that may, in the opinion of the Card Association 
(acting at its sole discretion) damages the goodwill or reflect negatively on the Card 
Association’s brand.

6.3  The process of any Payment Transaction or the presentation of any POS Record by the Merchant 
to AUB shall constitute a warranty by the Merchant to AUB that:
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 (a)  all statements of fact therein are true;

 (b)  the Card or POS Record is valid; and

 (c)  the sales are not subject to any dispute, set-off and/or counterclaim.

6.4  Except as expressly authorised by AUB in writing, neither the Merchant nor any Representative 
shall have any power:

 (a)  to bind, make any commitment or give any instructions on behalf of AUB;

 (b)  to borrow on behalf of AUB or in any way pledge the Equipment;

 (c)  to settle any claims, demands or actions against AUB; or

 (d)  to contract on behalf of AUB.

6.5  The Merchant shall periodically, review the list of its sub-merchants in order to ensure that they 
comply with the Operation Guide Visa Rules and provide training as and when needed.

6.6  The Merchant shall always conduct appropriate due diligence on its sub-merchant. 

7.  FEES AND CHARGES
7.1  The Merchant agrees and undertakes to:

 (a)  Pay AUB the fees accrued in each Payment Transaction or Online Payment Transaction at the 
rates listed in Annexure 2.

 (b)  Pay AUB the monthly rental fee applicable for each POS Terminal as described in Annexure 
2.

 (c)  Provide (at its own cost) all local telephone lines for the exclusive use of the POS Terminal 
and pay all periodical rental charges and call charges for the use of such telephone lines.  

 (d)  Pay AUB on demand any expenses and or penalties that may be imposed on AUB or 
its subcontractors by any Card Association as a result of or in connection to Payment 
Transactions initiated or made by the Merchant.

7.2  The Parties acknowledge and agree that there shall be no fee payable to AUB in respect of any 
amount charged back to the Merchant or in respect of which Refund Vouchers have been issued 
by the Merchant.

8.  SETTLEMENT AND PROCEEDS
8.1  Following completion of a Payment Transaction or an Online Payment Transaction:

  (a)  all POS Records shall be transmitted electronically to AUB at the end of each day (and in any 
event no later than three (3) days from the date of the Payment Transaction); and

  (b)  Sale Proceeds will be paid to the Merchant following the approval of the Payment 
Transaction by the respective Card Association.

  (c)  All Sale Proceeds shall be credited to the Bank Account in the manner and at the frequencies 
described in Annexure 2.

8.2  The Merchant authorizes AUB to deduct from the Sale Proceeds, or if the Sale Proceeds are 
already credited to the Bank Account the Merchant agrees to repay and hereby authorize AUB 
to debit the Bank Account, the amount of:

 (a)  the applicable fees and charges;

 (b)  any additional payment made by AUB as a result of any failure or error in the system or 
pursuant to negligence, misconduct or fraudulent act of any employee of AUB; and

 (c)  any other payment which is illegitimately received by the Merchant.

8.3  The Merchant authorizes AUB to withhold and or freeze any funds in the Bank Account if the 
balance in the Bank Account is not sufficient to meet the Merchant obligations arising out of 
chargeback claims, fees, expenses, adjustments or other charges that may be imposed on AUB 
by any Card Association or competent authority in connection to Payment Transactions made 
by the Merchant.

8.4  Settlements are subject to verification and audit by AUB and, in case of any inaccuracies, AUB is 
hereby authorized to debit, hold, or credit the Sale Proceeds for any deficiencies or overages or 
invalid POS Records.

8.5  The Merchant shall retain the POS Records and related sale invoices for a period of five (5) years from 
the date each relevant Payment Transaction or an Online Payment Transaction is completed.

8.6  Upon receiving a written request in advance Merchant shall grant to AUB (or its duly authorised 
representative) the right of access to any of the Merchant’s premises, employees and/or records, 
during  normal  business  hours  to  the  extent  relevant  to  access  or  investigate  any  Payment 
Transaction, as AUB may reasonably require.

9.  DISPUTE AND CHARGE BACK
9.1  AUB may withhold Sale Proceeds in relation to Payment Transaction or may charge back and 

debit the amount to the Merchant even after termination of the Merchant Agreement, in any of 
the following circumstances where:

 (a)  a Payment Transaction it records is illegal;

 (b)  authorization for a Card Transaction is not obtained in accordance with the Merchant 
Agreement;

 (c)   payment Transaction data is issued or presented in violation of the procedures set out in the 
Merchant Agreement;

 (d)  the particulars inserted in the POS Record are not identical with the particulars inserted in 
the copy given to the Cardholder;

 (e)  the Card relating to a Payment Transaction is not valid;

 (f)  the Payment Transaction is not authorized by the Issuer or by the Card Association;

 (g)  the POS Record is incomplete or illegible;

 (h)  Merchant fails to produce to AUB, within seven (7) days of an AUB request for information, 
evidence of the Cardholder approval to process the Payment Transaction; and/or a copy 
of the signed POS Record and/or any other supporting documents related to the Payment 
Transaction or an Online Payment Transaction requested by AUB;

 (i)  the signature on the POS Record in not reasonably similar to the signature on the Card or is 
a forged signature;

 (j)  the Payment Transaction or the Online Payment Transaction is processed via multiple 
fraudulent Authorizations;

 (k)  The Merchant has processed a fictitious, suspicious, and/or counterfeit Payment Transaction 
or otherwise defrauded or attempted to defraud AUB or the Cardholder;

 (l)  a “charge back window” has been opened by the Card Association for excessive fraudulent 
or chargeback Payment Transactions;

 (m)  the sales transaction is not a valid sales transaction; or

 (n)  the Payment Transaction relates to goods and/or services not rendered, in respect of which 
the Cardholder disputes liability for any reason and/or the Cardholder makes a claim for 
set-off, or a counterclaim.

   The Merchant agrees that all Payment Transactions and Online Payment Transactions made 
by using AUB Services shall be made with full recourse against the Merchant, and the 
Merchant accepts that AUB shall not be liable for any authorized Payment Transactions.

10.  INDEMNITY
10.1  The Merchant agrees that it shall at all times indemnify and shall keep AUB harmless and 

indemnified AUB against any and all Losses arising out of or in connection with:

 (a)  the performance by AUB of the AUB Services;

 (b)  any Payment Transaction made by the Merchant;

 (c)  the failure or malfunction of any system, software or Equipment used by the Merchant in 
relation to AUB Services;

 (d)  the failure of any of the Equipment due to the inadequate application of appropriate 
securities measures by the Merchant; and/or

 (e)  any failure by the Merchant to observe or abide by its obligations under the Merchant 
Agreement.

10.2  Merchant accepts full liability for, and hereby agrees to indemnify AUB for any losses or expenses 
incurred or sustained in connection to, any dispute arising out of any Payment Transaction for 
which an Authorization was made on Card not physically presented to the Merchant.

10.3  The Merchant agrees to indemnify AUB, AUB’s subcontractors, the Card Association and any 
other Card sponsor against any and all claims, demands, losses, damages, liability, actions, 
costs, judgments, arbitral awards and expenses (including reasonable attorneys› fees), to 
which AUB, Card Association, and other Card sponsors may be subjected arising in whole or 
in part from the DCC Services, any Transaction involving Merchant, any act or omission of 
Merchant in connection with any such Transaction, use of any third-party vendor, or any breach 
of the Merchant Services Agreement by the Merchant, or the Merchant’s or any third-party 
vendor’s violation of applicable laws or Card Association operating regulations, or any return of 
goods, price adjustment or other dispute with or claim by a Foreign Cardholder with Merchant 
(whether or not such Foreign Cardholder’s claim is valid), including, but not limited to, claims or 
losses of any Foreign Cardholder or of any third party.

11.  RECORDS AND AUDIT
11.1  The Merchant shall keep and maintain appropriate books and records in relation to the AUB 

Services in accordance with generally accepted cash accounting principles, such books and 
records to reflect all Payment Transactions between the Merchant and AUB, and all transactions 
processed by the Merchant using the AUB Services.

11.2  The Merchant shall grant to AUB and any of its agents or subcontractors(or their duly authorised 
representatives) the right of access to any of the Merchant’s premises, employees and/or 
records, to the extent relevant to the receipt of the AUB Services, as AUB and any of its agents 
or subcontractors may reasonably require during normal business hours in order to:

 (a)  verify that the Merchant is complying with the terms of this Agreement;

 (b)  identify suspected fraud or accounting mistakes; and

11.3  Any audit, investigation or monitoring undertaken in accordance with this clause shall be 
subject to AUB providing at least twenty (20) Business Days notice of any audit including terms 
of reference it intends to carry out pursuant to these provisions unless such audit is required for 
reasons of suspected fraud.

12.  LIABILITY
12.1  Nothing in this Agreement shall exclude or limit liability of either Party in relation to:

 (a)  death or personal injury caused by negligence or willful or reckless misconduct;

 (b)  any fraud or fraudulent misrepresentation; or

 (c)  any other losses which cannot be excluded by Law

12.2  AUB hereby excludes all liability to the Merchant, the Representatives, the Cardholders or to any 
other person for any losses caused by:

 (a)  the Equipment;

 (b)  any system malfunction;

 (c)  any failure in connection or communication links;

 (d)  any error in the design or manufacture of any Equipment; and

 (e)  processing Payment Transactions made online.

13.  FORCE MAJEURE
13.1  Should any Force Majeure Event delay the performance by AUB of its obligations under this 

Agreement, AUB shall notify the Merchant in writing within seven (7) calendar days of such 
Force Majeure Event.

13.2  Upon the occurrence of a Force Majeure Event, AUB’s duty to perform its obligation under this 
Agreement shall cease until such Force Majeure Event have been remedied and AUB shall not 
be liable for any non-performance during such time. 

13.3  Should a Force Majeure Event delay the performance of AUB Services for a period of three 
(3) months or longer, AUB may elect to terminate this Agreement immediately by providing a 
written notice to the Merchant. 

14.  TERM
  This Agreement will commence on the Effective Date and shall continue in full force and effect 

until terminated in accordance with clause 15 (“Term”).

15.  TERMINATION
15.1  Either Party may terminate this Agreement during the Term by serving a thirty (30) calendar days  

prior written notice of termination.

15.2  Without prejudice to other rights, AUB shall have the right to immediately terminate this 
Agreement by serving a written notice to the Merchant and claim compensation for any losses 
or expenses incurred by AUB if one or more of the following events occurs:



 (a)  Merchant commits a breach of a material condition of this Agreement and fails to remedy 
such breach within fifteen (15) calendar days of a written notice from AUB;

 (b)  Merchant commits any act, which in the reasonable opinion of AUB is considered as an act 
of deception, scam, dishonesty, fraud, willful misrepresentation or an act that would result 
in significant losses or damages to AUB;

 (c)  AUB is required to terminate this Agreement by reason of any Law in the Territory;

 (d)  AUB elects to terminate this Agreement pursuant to the occurrence of a Force Majeure 
Event in accordance with clause 13 of the Terms and Conditions;

 (e)  any moratorium, arrangement or composition with the Merchant’s creditors (including any 
voluntary arrangement) is obtained or entered into by or in relation to the Merchant or any 
steps are taken to obtain or enter the same or any proceedings are commenced in relation 
to the Merchant under any law, regulation or procedure relating to the reconstruction or 
adjustment of debts or the Merchant commencing negotiations with one or more of its 
creditors with a view to the general readjustment or rescheduling of all or part of its debts 
(save where such moratorium, arrangement or composition or such steps, proceedings 
or negotiations are for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction and the 
amalgamated or reconstructed entity agrees to adhere to this Agreement);

 (d)  a petition being presented at court (and not being discharged within twenty (20) days), 
or a resolution being passed or an order being made for the winding-up, bankruptcy or 
dissolution of the Merchant;

 (e)  a receiver, manager, sequestrator, administrative receiver, or other similar officer, or other 
encumbrancer taking possession of or being appointed over, or any distress, execution, 
attachment or other process being levied or enforced (and not being discharged within five 
days) upon, against or in respect of the whole or any material part of the assets, rights or 
revenues of the Merchant;

 (f)  the Merchant ceases or threatens to cease to carry on the whole or a substantial part of its 
business or if the Merchant is dissolved;

 (g)  an administrator of the Merchant is appointed or notice of intention to appoint such an 
administrator is given or filed at court;

 (h)  the Merchant is, or is adjudicated or found to be, insolvent or stops or suspends payments 
of its debts or is (or is deemed to be) unable to or has no real prospect of being able to or 
admits inability to pay its debts as they fall due or fails to satisfy any judgment debt in whole 
or in part within 14 days;

15.3  if the Merchant suffers any event analogous to the events set out in clause15.2 in any 
jurisdiction in which it is domiciled, incorporated or carries on business pursuant to the terms of 
this Agreement. 

15.4  The right to terminate this Agreement pursuant to clause 15.1 shall be in addition to AUB’s 
rights to report any suspected criminal act to the police and law enforcement authorities.

15.5  Where this Agreement is terminated, all grants of Intellectual Property Rights by AUB to the 
Merchant under this Agreement shall automatically cease and all AUB Materials shall be 
returned by the Merchant to AUB, or its designated agents or subcontractors, immediately 
following the effective date of termination.

16.  WARRANTIES, REPRESENTATIONS AND UNDERTAKINGS
16.1  Each Party warrants, represents and undertakes as follows:

 (a)  it is duly organized and validly existing under the laws of incorporation with power to enter 
into this Agreement and to exercise its rights and perform its obligations hereunder and all 
corporate and other action required to authorize its execution of this Agreement and its 
performance of its obligations hereunder has been duly taken;

 (b)  the obligations expressed to be assumed by it in this Agreement are valid and legally 
binding obligations enforceable in accordance with its terms;

 (c)  the execution and delivery of, the performance of its obligation under, and compliance with 
the provisions of, this Agreement will not (i) contravene any existing applicable law, statute 
rule or regulation or any judgement, decree or permit to which it is subject, (ii) conflict 
with, or result in any breach of any terms of, or constitute a default under, any agreement 
or other instrument to which it is a party or is subject or by which it or any of its property is 
bound or (iii) contravene or conflict with any provision of its constitutive documents (where 
relevant);

 (d)  it has full power and authority to execute, deliver and perform its obligations under this 
Agreement;

 (e)  this Agreement is executed by a duly authorized representative of each Party;

 (f)  there are no existing agreements with a Third Party the terms of which prevent it from 
entering into this Agreement or would materially impede the performance by it of its 
obligations under this Agreement;

 (g)  the performance of its obligations shall be carried out by it in accordance with and shall 
at all times comply with all Laws which are applicable to its business (including, without 
limitation, the activities to be carried out by it under this Agreement); and

 (h)  it has not taken any corporate action and no legal proceedings or other steps have 
been started or threatened against it for its winding-up, dissolution, administration or 
reorganisation or for the appointment of a receiver, administrator, administrative receiver, 
trustee or similar officer of it or of any or all of its assets or revenues.

16.2  AUB further warrants, represents and undertakes:

 (a)  it is and will at all times remain duly authorized or otherwise permitted under any relevant 
Laws to perform all or its services hereunder and it shall obtain and at all times comply with 
all relevant consents which are applicable to the activities to be carried out by it under the 
terms of this Agreement; and

 (b)  it will adhere to Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

16.3  Merchant further warrants, represents and undertakes:

 (a)  it will comply with all of its obligations under the Agreement;

 (b)  it will promptly notify AUB of any change in its business activities including any and all 
changes to the type of commercial products or services it offers; and

 (c)  it is not aware of any material facts or circumstances that have not been disclosed to AUB and 
which might, if disclosed, adversely affect the decision of a person considering whether or not 
to provide services, similar to the AUB Services, pursuant to the terms of this Agreement.

17.  CONFIDENTIALITY
17.1  Each Party acknowledges that, in connection with this Agreement, either Party may gain access 

to the Confidential Information of the other Party.

17.2  Each Party agrees that it will not, in anyway, use for its own account or for the account of a 
Third Party, nor disclose to any Third Party any such Confidential Information revealed to it by 
the other Party.

17.3  Each Party shall take every reasonable precaution to protect the confidentiality of the 
Confidential Information. 

17.4  Each Party agrees not to disclose the terms of this Agreement to any Third Party and not to 
prepare or release for distribution to the media any news release or other publicity on or about 
this Agreement without the consent of the other Party.

17.5  Nothing in this Agreement shall prevent either Party from making any disclosure of Confidential 
Information when required by law.

17.6  The obligation to maintain confidentiality shall survive the termination of this Agreement for a 
period of twenty four (24) months.

18.  NOTICES
  The Parties agree that only communication in writing is valid for the matters of this Agreement.

19.  GOVERNING LAW AND JURISDICTION
19.1  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Kingdom 

of Bahrain and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the Kingdom of 
Bahrain. Without prejudice to the foregoing, AUB shall have the right to take any action against 
the Merchant in any court of competent jurisdiction.

19.2  The Merchant irrevocably waives (to the extent permitted by applicable law) any objection 
which, now or hereafter, it may have to the laying of venue of any action or proceeding brought 
in the foregoing court and any objection on the ground that any such action or proceeding in 
such court has been brought in an inconvenient forum.

20.  GENERAL TERMS
20.1  The Merchant shall not assign, transfer or otherwise deal with any of its rights or obligations 

under this Agreement or sub-contract the performance of any of its obligations under this 
Agreement without the prior written consent of AUB.

20.2  The Merchant agree that AUB may assign or transfer all or any of its rights and obligations 
under this Agreement either to another appropriately authorised member of AUB group, or to 
an entity that it merges, consolidates or amalgamates with or to which it transfers all or part of 
its business or assets, or to another company which succeeds to its business.

20.3  AUB shall be entitled, in its sole discretion, to subcontract its obligations under this Agreement 
to a Third Party.

20.4  Any Third Party appointed by AUB shall have the express right to benefit from and enforce the 
terms of this Agreement as if it was a party to this Agreement.

20.5  The rights and remedies of each Party under, or in connection with, this Agreement may be 
waived only by express written notice to the other Party. Any waiver shall apply only in the 
instance, and for the purpose for which it is given.

20.6  No right or remedy under, or in connection with, this Agreement shall be precluded, waived or 
impaired by:

 (a)  any failure to exercise or delay in exercising it;

 (b)  any single or partial exercise of it;

 (c)  any earlier waiver of it, whether in whole or in part; or

 (d)  any of the above in relation to any other right or remedy (be it of similar or different 
character).

20.7  The rights and remedies arising under, or in connection with, this Agreement are cumulative 
and, except where otherwise expressly provided in the Merchant Agreement, do not exclude 
any rights or remedies provided by law or otherwise.

20.8  If any part of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect, that 
shall not affect or impair the legality, validity or enforceability of any other provision of this 
Agreement.

20.9  This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties in respect 
of its subject matter and supersedes any previous agreement, warranty, statement, representation, 
understanding, or undertaking (in each case whether written or oral) given or made before the date 
of this Agreement by or on behalf of the Parties and relating to its subject matter.

20.10  No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing signed by or on behalf of each Party.

20.11  The headings contained in this Agreement are so employed for convenience of reference only 
and are not intended to define, construe, limit, expand or describe the scope or intent of this 
Agreement.

20.12  Subject to the relevant mandated rules and regulations of PCI DSS, the Merchant is prohibited 
from storing and/or capturing cardholders data in any kind of form whatsoever at all times. Such 
data may include, but not limited to, Card number, Cardholder name, expiry date, encrypted 
or coded data or any other details that are embedded in the Card. The Merchant assert its full 
compliance with the obligation contained in this clause and understands that any breach of this 
clause will expose the Merchant to mandatory contractual and/or legal disciplinary actions.

20.13 Pursuant to the CBB directions and instructions, the merchant shall stop double swiping a 
payment card at a merchant’s point-of-sale (POS) terminal/electronic cash register (ECR) to 
capture or store cardholder and sensitive authentication data encoded on the magnetic stripe of 
a customer’s payment card, after the merchant received the required card payment authorisation 
response. The merchant asserts its full compliance with the obligation contained in the clause 
and understands that any breach of this clause will expose the merchant to mandatory 
contractual and/or legal disciplinary actions by the relevant regulator and/or concerned Ministry.

21. VAT
21.1  Any fees/charge imposed by (the Bank) are exclusive of any value added tax (VAT) or similar tax 

which may be levied or payable at the prevailing rate as applicable or in relation to any such fees 
or charge in any jurisdiction and (the Customer) shall pay a sum equal to such value added tax 
or similar tax to (the Bank) in addition to any such fees or charge.
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)أ(  خــرق التاجــر لشــرط مــادي فــي هــذه االتفاقيــة وعــدم معالجــة هــذا الخــرق خــال خمســة عشــر )15( يومــً   
البنــك. مــن  بذلــك  خطــي  إخطــار  تقديــم  تاريــخ  مــن  تقويميــً 

)ب(  ارتــكاب التاجــر ألي فعــل يكــون فــي رأي البنــك فعــل خــداع أو مخطــط احتيــال أو عــدم أمانــة أو احتيــال   
للبنــك. جســيمة  أضــرار  أو  خســائر  عنــه  ينتــج  فعــل  أي  أو  متعّمــد  تحريــف  أو 

)ج(  ضرورة إنهاء هذه االتفاقية من قبل البنك بموجب أي قانون في النطاق الجغرافي.  

)د(  اتخــاذ البنــك لقــرار إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب وقــوع قــوة قاهــرة بموجــب البنــد 13 مــن الشــروط   
واألحــكام.

)هـ(  عنــد إصــدار أمــر بتعليــق للنشــاط أو تســوية أو تصالــح مــع دائنــي التاجــر )بمــا فــي ذلــك أي تســويات   
طوعيــة( أو إبرامــه مــع التاجــر أو بشــكل يتعلــق بــه، أو أي خطــوات تتخــذ للتحصــل أو إلبــرام ذلــك، أو 
بــدء أي إجــراءات تتعلــق بالتاجــر وفــق أي قانــون أو تشــريع أو إجــراء يتعلــق بإعــادة هيكلــة الديــون 
أو تعديلهــا، أو بــدء التاجــر لمفاوضــات مــع واحــد أو أكثــر مــن دائنيــه بغــرض إعــادة هيكلــة أو إعــادة 
جدولــة كل أو بعــض ديونــه )باســتثناء حالــة كــون تعليــق النشــاط أو التســوية أو التصالــح أو الخطــوات 
واإلجــراءات األخــرى أو المفاوضــات بغــرض االندمــاج أو إعــادة الهيكلــة دون تعســر مــع التــزام الكيــان 

المندمــج أو المعــاد هيكلتــه ببنــود هــذه االتفاقيــة(.

)ز(  تقديــم التمــاس لمحكمــة )دون البــت فيــه خــال عشــرين )20( يومــً(، أو تقديــم قــرار أو إجــراء طلــب   
لعملــه. التاجــر  تصفيــة  أو  اإلفــاس  أو  للتصفيــة 

)ح(  اســتحواذ متلــٍق أو مديــر أو حــارس قضائــي أو متلــق إداري أو مســؤول بمنصــب مشــابه بشــكل كلــي   
أو جزئــي علــى ممتلــكات أو حقــوق أو إيــرادات التاجــر أو تعيينــه عليهــا، أو أي حجــز علــى األمــوال أو 
تنفيــذ لحكــم أو إلحــاق أو أي إجــراء آخــر يتــم فرضــه أو تحصيلــه )دون إبطالــه خــال خمســة أيــام( علــى 

الممتلــكات أو الحقــوق أو اإليــرادات الخاصــة بالتاجــر.

)ط(  توقف التاجر أو تهديده بإيقاف عمله بالكامل أو إيقاف جزء كبير منه أو عند تصفية التاجر لعمله.  

)ي(  تعيين مدير للتاجر، أو اإلخطار بنية تعيين مدير، في المحكمة أو التقدم بذلك إلى المحكمة.  

ــه  ــه أو كون ــك، أو توقيفــه أو تعليقــه لدفعــات ديون )ك(  تعســر التاجــر، أو اكتشــاف تعســره أو الحكــم بذل  
)أو اعتبــاره( غيــر قــادر علــى دفــع ديونــه عنــد اســتحقاقها أو عــدم احتمــال ذلــك أو اعترافــه بــه، أو عــدم 

وفائــه بحكــم ديــن كليــً أو جزئيــً خــال 14 يومــً.

3.15  إن كان التاجــر يعانــي مــن أي أحــداث مشــابهة لألحــداث المنصــوص عليهــا فــي البنــد 2.15 فــي أي اختصــاص 
ــة.  ــه أو اندماجــه أو اســتمراره بالعمــل بموجــب شــروط هــذه االتفاقي ــي يحكــم مقــر عمل قضائ

4.15  يضــاف إلــى حــق إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب البنــد 1.15 حــق البنــك فــي اإلبــاغ عــن أي عمــل إجرامــي مشــتبه 
فيــه للشــرطة وســلطات إنفــاذ القانــون.

5.15  عنــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة، تتوقــف كل منــح حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن قبــل البنــك إلــى التاجــر بموجــب 
هــذه االتفاقيــة تلقائيــً ويتــم إرجــاع كل مــواد البنــك مــن التاجــر إلــى البنــك أو وكائــه المعينيــن أو وكائــه 

الثانوييــن بعــد تاريــخ نفــاذ اإلنهــاء.

16  الضمانات والتمثيل والتعهدات
1.16  يضمن كل طرف ما يلي ويتعهد به:

)أ(  أن يكــون خاضعــً للتنظيــم الــازم ومؤسســً وفقــً لقانــون الشــركات ويمتلــك الحــق بإبــرام هــذه   
الشــركات  إجــراءات  وكل  فيهــا  عليهــا  المنصــوص  التزاماتــه  وأداء  حقوقــه  وممارســة  االتفاقيــة 
ــه المنصــوص عليهــا  ــه اللتزامات ــة وأدائ ــذ هــذه االتفاقي ــح بتنفي ــة للتصري واإلجــراءات األخــرى المطلوب

الواجــب. النحــو  علــى 

)ب(  أن االلتزامــات المنصــوص علــى االلتــزام بهــا صراحــة فــي هــذه االتفاقيــة صحيحــة وملزمــة قانونــً تنفــذ   
االتفاقيــة. شــروط  بموجــب 

)ج(  أن إنفــاذ وأداء هــذه االتفاقيــة وأداء التزاماتــه بموجبهــا واالمتثــال ألحكامهــا )1( ال يتعــارض مــع أي قانــون   
قائــم ومطبــق أو نظــام أو تشــريعات أو أي حكــم أو مرســوم أو ترخيــص يخضــع لــه )2( ال يتعــارض مــع 
أي شــروط، أو ينتــج عنــه خــرق أو مخالفــة، أي اتفاقيــات أو وثائــق أخــرى يعــد طرفــً فيهــا أو يخضــع لهــا 
هــو أو أي مــن ممتلكاتــه )3( ال ينتهــك أو يتعــارض مــع أي أحــكام فــي مســتنداته التأسيســية )حســب 

مقتضــى الحــال(.

)هـ(  أنــه يمتلــك الحــق والصاحيــة القانونيــة الكاملــة لتوقيــع هــذه االتفاقيــة وأداء التزاماتــه المنصوصــة   
. فيهــا

)و(  يتم توقيع هذه االتفاقية من قبل ممثل مرخص على النحو الواجب لكل طرف.  

)ز(  عــدم وجــود اتفاقيــات مــع الغيــر تمنــع بنودهــا دخــول الطــرف فــي هــذه االتفاقيــة أو تعرقــل فعليــً أداء   
االتفاقيــة. هــذه  فــي  المنصوصــة  التزاماتــه 

)ح(  أن يــؤدي التزاماتــه بموجــب القوانيــن التــي تنطبــق علــى عملــه واالمتثــال الدائــم لهــا )ويشــمل ذلــك   
االتفاقيــة(. هــذه  وفــق  بإجرائهــا  ســيقوم  التــي  النشــاطات  علــى  يقتصــر  أن  دون 

)ط(  عــدم اتخــاذ أي إجــراءات شــركات أو أي إجــراءات قانونيــة أو البــدء بــأي خطــوات أخــرى للتصفيــة أو تصفيــة   
العمــل أو اإلدارة أو إعــادة التنظيــم أو تعييــن مســتقبل أو مديــر أو مســتقبل إدراي أو أميــن أو مســؤول 

ــه. ــه وإيرادات ــه أو ألي مــن أصول مشــابه ل

2.16  يضمن البنك ويمثل ويتعهد أيضً:

ــه علــى النحــو الواجــب بــأداء خدماتــه المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة وببقائــه كذلــك  )أ(  بأنــه مصــرح ل  
دائمــً بموجــب أي قوانيــن متعلقــة، وبــأن يحصــل فــي جميــع األوقــات علــى الموافقــات المتعلقــة 

لهــا. يمتثــل  وأن  االتفاقيــة  هــذه  شــروط  بموجــب  بهــا  ســيقوم  التــي  بالنشــاطات 

)ب(  التزامه بمعايير أمان البيانات خاصة صناعة بطاقات الدفع  

.]Payment Card Industry Data Security Standards )PCI DSS(]   

3.16  يضمن التاجر ويمثل ويتعهد أيضً:

)أ(  بامتثاله لكل التزاماته المنصوصة في هذه االتفاقية.  

نــوع  فــي  التغيــرات  ذلــك كل  العمــل، ويشــمل  نشــاطات  فــي  تغييــر  أي  عــن  فــورًا  البنــك  )ب(  إخطــار   
يقدمهــا. التــي  الخدمــات  أو  التجاريــة  المنتجــات 

ــم الكشــف  ــؤدي، إن ت ــم يتــم الكشــف عنهــا للبنــك قــد ت ــة أو ظــروف ل ــق مادي ــأي حقائ )ج(  عــدم علمــه ب  
عنهــا، إلــى التأثيــر ســلبيً علــى قــرار الشــخص حــول تقديــم الخدمــات، مثــل خدمــات البنــك ، أو عــدم 

االتفاقيــة. هــذه  بموجــب  تقديمهــا 

17  السرية
1.17  يعتــرف كل طــرف بــأن أي مــن الطرفيــن قــد يحصــل علــى معلومــات ســرية، تخــص هــذه االتفاقيــة، عــن 

اآلخــر. الطــرف 

2.17  يوافــق كل طــرف علــى أنــه لــن يســتخدم، بــأي شــكل مــن األشــكال، لحســابه الخــاص أو لحســاب الغيــر أي 
معلومــات ســرية تتكشــف لــه مــن قبــل الطــرف اآلخــر وأال يفصــح عــن هــذه المعلومــات.

3.17  يتخذ كل طرف االحتياطات الازمة المعقولة لحماية سرية المعلومات السرية. 

4.17  يوافــق كل طــرف علــى عــدم اإلفصــاح عــن شــروط هــذه االتفاقيــة ألي الغيــر وعــدم تحضيــر أو نشــر أي نشــرات 
أو أي نشــاط إعامــي آخــر حــول هــذه االتفاقيــة لوســائل اإلعــام دون موافقــة الطــرف اآلخــر.

5.17  ال يمنــع أي شــيء فــي هــذه االتفاقيــة أي مــن الطرفيــن عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات الســرية عندمــا يكــون 
ذلــك مطلوبــً وفقــً للقانــون.

6.17  يستمر االلتزام بالحفاظ على السرية مدة أربعة وعشرين )24( شهرًا بعد تاريخ انتهاء هذه االتفاقية.

18  اإلخطارات
  توافق األطراف على أن تكون االتصاالت الخطية هي االتصاالت المقبولة الوحيدة ألغراض هذه االتفاقية.

19  القانون الحاكم واالختصاص القضائي
1.19  يحكــم هــذه االتفاقيــة قوانيــن مملكــة البحريــن ويتــم تفســيرها بموجــب هــذه القوانيــن، كمــا يخضــع 
االختصــاص القضائــي لمحاكــم مملكــة البحريــن حصــرًا. دون اإلخــال بمــا ســبق، يمتلــك البنــك الحــق فــي 
اتخــاذ أي إجــراء ضــد التاجــر فــي أي محكمــة ذات اختصــاص قضائــي متعلــق. دون اإلخــال بمــا ســبق، يمتلــك 

البنــك الحــق فــي اتخــاذ أي إجــراء ضــد التاجــر فــي أي محكمــة ذات اختصــاص قضائــي متعلــق.

ــً أو  ــون المطبــق( عــن أي اعتــراض، حالي ــي )بالدرجــة المســموح بهــا فــي القان ــازل التاجــر بشــكل نهائ 2.19  يتن
الحقــً، علــى موقــع إقامــة دعــوى قضائيــة أو إجــراءات فــي المحاكــم وعــن أي اعتــراض يرتكــز علــى أن هــذه 

اإلجــراءات أو الدعــاوى مقامــة فــي مــكان غيــر مناســب.

20  شروط عامة
1.20  لــن يحيــل التاجــر أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو ينقلهــا أو يتعامــل معهــا أو يتعاقــد 
ً علــى أداء أي مــن التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك. تعاقــدًا ثانويــ

2.20  يوافــق التاجــر علــى أن البنــك قــد يحيــل أو ينقــل أي مــن حقوقــه والتزاماتــه أو كلهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة 
إمــا لعضــو آخــر مــن مجموعــة البنــك علــى النحــو الواجــب أو إلــى كيــان يدمجــه أو يضمــه أو يتحــد معــه أو إلــى 

كيــان ينقــل إليــه كل أو بعــض األصــول التجاريــة أو إلــى شــركة أخــرى يــؤول إليهــا العمــل التجــاري.

3.20  يحق للبنك، اعتمادًا على قراره فقط، التعاقد فرعيً على التزاماته بموجب هذه االتفاقية مع الغير.

4.20  يحــق للغيــر المعّيــن مــن قبــل البنــك الحــق الصريــح فــي االســتفادة مــن شــروط هــذه االتفاقيــة وإنفاذهــا 
وكأنــه جــزء مــن هــذه االتفاقيــة.

5.20  يمكــن التنــازل عــن حقــوق وتظلمــات أي مــن الطرفيــن بموجــب هــذه االتفاقيــة، أو مــا يتصــل بهــا، مــن خــال 
خطــاب خطــي صريــح موجــه للطــرف اآلخــر فقــط. ال ينطبــق أي تنــازل إال فــي هــذه الحالــة، وللغــرض المقــدم لــه.

6.20  ال يمنع أي حق أو تعويض بموجب هذه االتفاقية أو باالتصال معها أو يتم التنازل عنه أو يضر بسبب:

)أ(  عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ.  

)ب(  أي تنفيذ مفرد أو جزئي له.  

)ج(  أي تنازل مسبق عنه، سواًء بشكل كلي أو جزئي.  

)د(  أي مما سبق فيما يخص أي حق أو تعويض آخر )سواًء أكان مشابهً أو مختلفً(.  

7.20  الحقــوق والتعويضــات التــي تنشــأ عــن هــذه االتفاقيــة أو تتصــل بهــا هــي مــن طبيعــة تراكمية وال تســتثني 
أي حقــوق أو تعويضــات يفرضهــا القانــون مــا لــم يذكــر ذلــك صراحــة فــي اتفاقيــة التاجــر.

8.20  إن كان أي جــزء مــن هــذه االتفاقيــة غيــر قانونــي أو غيــر صحيــح أو غيــر قابــل للتطبيــق أو أصبــح كذلــك بــأي 
شــكل، ال يؤثــر ذلــك علــى قانونيــة وصاحيــة وقابليــة تطبيــق أي مــواد أخــرى فــي هــذه االتفاقيــة.

9.20  تؤســس هــذه االتفاقيــة االتفــاق والتفاهــم الكامليــن بيــن األطــراف فيمــا يخــص موضــوع االتفاقيــة وتحــل محــل 
أي اتفاقيــات أو ضمانــات أو تصريحــات أو تمثيــات أو تفاهمــات أو تعهــدات )ســواًء أكانــت خطيــة أم لفظيــة( 
صــادرة قبــل تاريــخ هــذه االتفاقيــة مــن قبــل األطــراف أو بالنيابــة عنهــا إن كانــت تتعلــق بموضــوع االتفاقيــة.

10.20  ال تكــون أي نســخة مــن هــذه االتفاقيــة ذات قيمــة قانونيــة إال إذا كانــت خطيــة وموقعــة مــن قبــل كل طــرف 
أو بالنيابــة عنــه.

11.20  توظــف العناويــن الموجــودة فــي هــذه االتفاقيــة لغــرض مرجعــي فقــط، وليــس الغــرض منهــا تعريــف أو 
أو توســيعها. الحــد منهــا  أو  االتفاقيــة  أو مدلــول  أو وصــف نطــاق  تأويــل 

12.20  تطبيقــً لمعاييــر أمــان البيانــات الخاصــة بصناعــة خدمــات الدفــع، يجــب علــى التاجــر االمتنــاع عــن تخزيــن أو 
تســجيل بيانــات حامــل البطاقــة بــأي شــكل مــن األشــكال وفــي جميــع األوقــات. هــذه البيانــات هــي، علــى 
ســبيل المثــال وليــس الحصــر، رقــم البطاقــة واســم حامــل البطاقــة وتاريــخ انتهــاء البطاقــة والبيانــات 
المســجلة أو المحفوظــة فــي البطاقــة وأي معلومــات اخــرى قــد تكــون مســجلة فــي البطاقــة. يؤكــد التاجــر 
علــى التزامــه التــام والمطلــق بااللتزامــات المذكــورة فــي هــذه الفقــرة ويفهــم بــأن أي خــرق لنــص هــذه 

الفقــرة ســيعرض التاجــر لاجــراءات التأديبيــة القانونيــة والتعاقديــة الازمــة.

وفقً لتعليمات وتوجيهات مصرف البحرين المركزي، يجب على التاجر التوقف عن التمرير المزدوج لبطاقة   13.20
الدفع عند نقطة البيع )POS(/ألة تسجيل النقدية اإللكترونية )ECR( لدى التاجر للحصول على أو تخزين 
بيانات حامل البطاقة وبيانات المصادقة الحساسة المشفرة على الشريط المغناطيسي لبطاقة الدفع 
الخاصة بالعميل بعد تلقى التاجر الرد بالموافقة على المعاملة، ويؤكد التاجر امتثاله الكامل لألمر الوارد 
في البند ويدرك أن أي خرق لهذا الشرط سيعرضه للعقوبات اإللزامية و/أو اإلجراءات التأديبية من قبل 

الجهة التنظيمية المعنية و/أو الوزارة المعنية.

ضريبة القيمة المضافة  21
1.21  لن ال تشمل أي رسوم/أجرة تفرض من قبل )البنك( ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو أية ضرائب مشابهة 
يمكن فرضها أو دفعها بالسعر السائد حسب االقتضاء أو فيما يتعلق بأي من هذه الرسوم أو األتعاب في 
أي والية قضائية ويجب على العميل أن يدفع مبلغً مساويً لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة لـ 

)البنك( باإلضافة إلى أية رسوم أو أجرة من هذا القبيل.

)2
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)أ(  كل التصريحات المضمنة صحيحة  

)ب(  أن البطاقة أو سجل نقطة البيع صالحين  

)ج(  ال تخضع المبيعات ألي نزاعات و/أو تقاص و/أو دعاوى مضادة.  

4.6  بدون تصريح صريح خطي من البنك ، ال يمتلك التاجر أو أي ممثل له حق:

)أ(  االلتزام أو قطع أي التزامات أو تقديم أي إرشادات بالنيابة عن البنك.  

)ب(  االقتراض بالنيابة عن البنك أو رهن األجهزة.  

)ج(  تسوية أي مطالبات أو طلبات أو دعاوى ضد البنك.  

)د(  التعاقد بالنيابة عن البنك.  

5.6  يقــوم التاجــر دوريــً بمراجعــة قائمــة التجــار الفرعييــن خاصتــه لضمــان امتثالهــم لدليــل التشــغيل وقوانيــن 
Visa وتقديــم التدريــب علــى النحــو وفــي الوقــت الــذي يقتضيــه الحــال.

6.6  يبذل التاجر دائمً العناية الواجبة تجاه التجار الفرعيين. 

7  الرسوم والتكاليف
1.7  يوافق التاجر ويتعّهد:

)أ(  أن يدفــع لصالــح البنــك الرســوم المســتحقة فــي كل معاملــة دفــع أو معاملــة دفــع عبــر اإلنترنــت وفــق   
.2 الملحــق  فــي  عليهــا  المنصــوص  األســعار 

النحــو  علــى  البيــع  نقطــة  منصــة  لــكل  المطبــق  الشــهري  اإليجــار  رســم  البنــك  لصالــح  يدفــع  )ب(  أن   
.2 الملحــق  فــي  عليــه  المنصــوص 

)ج(  أن يوفــر )علــى نفقتــه الخاصــة( كل خطــوط الهاتــف األرضــي الســتخدام منصــة نقطــة البيــع حصــرًا   
الخطــوط.   هــذه  عــن  االتصــال  ورســوم  الدوريــة  اإليجــار  رســوم  كل  ودفــع 

)د(  أن يدفــع لصالــح البنــك عنــد الطلــب أي نفقــات و/أو غرامــات قــد تفــرض علــى البنــك أو أحــد وكائــه مــن   
معهــا. باالتصــال  أو  التاجــر  لــدى  حدثــت  التــي  الدفــع  معامــات  بســبب  بطاقــات  اتحــاد  قبــل 

2.7  تقــر األطــراف وتوافــق علــى وجــود رســم واجــب الدفــع لصالــح البنــك فيمــا يتصــل بــأي مبالــغ مــردودة إلــى 
التاجــر. التاجــر أو باالتصــال مــع وثائــق رد األمــوال الصــادرة عــن 

8  التسوية والحصيلة
1.8  بعد إكمال معاملة دفع أو معاملة دفع عبر اإلنترنت:

)أ(  يتــم إرســال كل ســجات نقطــة البيــع إلــى البنــك إلكترونيــً فــي نهايــة كل يــوم )بحــد أقصــى ثاثــة )3(   
حــال(. أي  علــى  الدفــع  معاملــة  تاريــخ  مــن  أيــام 

)ب(  يتــم دفــع حصيلــة المبيعــات للتاجــر بعــد الموافقــة علــى معاملــة الدفــع مــن قبــل اتحــاد البطاقــات   
الصلــة. صاحــب 

)ج(  تقيــد كل حصائــل البيــع للحســاب البنكــي علــى النحــو الموضــح فــي المرفــق 2 ووفــق الفتــرات الزمنيــة   
فيــه. الموضحــة 

2.8  يصــرح التاجــر للبنــك بخصــم المبالــغ التاليــة مــن حصائــل البيــع، أو يوافــق علــى إعــادة دفــع المبالــغ إن تــم 
تقييــد حصيلــة البيــع للحســاب البنكــي بالفعــل وبذلــك يصــرح للبنــك بخصــم المبالــغ التاليــة مــن الحســاب 

البنكــي:

)أ(  الرسوم والتكاليف المطبقة.  

)ب(  أي دفعــة إضافيــة مدفوعــة مــن قبــل البنــك كنتيجــة لخطــأ فــي النظــام أو بســبب اإلهمــال أو ســوء   
البنــك. لــدى  موظــف  أي  مــن  االحتيــال  أو  االســتخدام 

)ج(  أي دفعة أخرى تلقاها التاجر بطريقة غير شرعية.  

3.8  يصــّرح التاجــر للبنــك بحجــز و/أو تجميــد أي أمــوال فــي الحســاب البنكــي إن كان رصيــد الحســاب البنكــي ال 
يكفــي لتلبيــة التزامــات التاجــر الناشــئة عــن مطالبــات أو رســوم أو نفقــات أو تعديــات اســترداد التكاليــف 
أو أي تكاليــف أخــرى قــد ُتفــرض علــى البنــك مــن قبــل أي اتحــاد بطاقــات أو أي ســلطة مختصــة ذات عاقــة 

بمعامــات الدفــع التــي أجراهــا التاجــر.

4.8  تخضــع التســويات للتحقــق والتدقيــق بواســطة البنــك ، ويحــق للبنــك بموجــب ذلــك خصــم أو حجــز أو 
البيــع. نقطــة  ســجات  صحــة  عــدم  أو  الزيــادة  أو  العجــز  لقــاء  المبيعــات  حصيلــة  لحســاب  التقييــد 

5.8  يحتفــظ التاجــر بســجات نقطــة البيــع وفواتيــر البيــع المتعلقــة لمــدة خمســة )5( أعــوام مــن تاريــخ كل 
اإلنترنــت. عبــر  دفــع  معاملــة  أو  دفــع  معاملــة 

6.8  بعــد تلقــي طلــب خطــي بشــكل مســبق، يمنــح التاجــر البنــك )أو ممثليــه المرخصيــن علــى النحــو الواجــب( 
حــق الوصــول إلــى مــكان وموظفــي وســجات التاجــر خــال ســاعات العمــل الطبيعيــة بالدرجــة التــي تكفــي 

للوصــول أو التحقيــق فــي أي معاملــة دفــع علــى النحــو الــذي يطلبــه البنــك بشــكل معقــول.

9  النزاعات ورّد التكاليف
1.9  يمكــن للبنــك حجــز حصيلــة المبيعــات فيمــا يختــص بمعاملــة دفــع ويمكنــه رد التكاليــف وتقييــد المبلــغ 

علــى التاجــر حتــى بعــد انتهــاء اتفاقيــة التاجــر فــي الحــاالت التاليــة:

)أ(  معاملة دفع يتم تسجيلها على أنها غير قانونية.  

)ب(  إن لم تم التحصل على تصريح معاملة البطاقة وفق اتفاقية التاجر.  

)ج(  إن أصــدرت بيانــات معاملــة الدفــع أو قدمــت بشــكل يخــرق اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة   
التاجــر.

)د(  إن لــم تكــن تفاصيــل ســجل نقطــة البيــع مطابقــة للتفاصيــل الموجــودة فــي النســخة المقدمــة لحامــل   
البطاقــة.

)ه(  عدم صاحية البطاقة المرتبطة بمعاملة الدفع.  

)و(  عدم التصريح بمعاملة الدفع من قبل الجهة المصدرة أو اتحاد البطاقات.  

)ز(  إن كان سجل نقطة البيع غير مكتمل أو غير قانوني.  

)ح(  عــدم تمكــن التاجــر، خــال ســبعة )7( أيــام مــن تاريــخ طلــب البنــك للمعلومــات، مــن تقديــم دليــل علــى   
موافقــة حامــل البطاقــة علــى معالجــة معاملــة الدفــع و/أو نســخة مــن ســجل نقطــة البيــع موّقــع و/أو 
أي مســتندات دعــم أخــرى متعلقــة بمعاملــة الدفــع أو معاملــة الدفــع عبــر اإلنترنــت المطلوبــة مــن قبــل 

البنــك.

)ط(  إن كان التوقيــع علــى ســجل نقطــة البيــع غيــر مشــابه بشــكل معقــول للتوقيــع علــى البطاقــة أو إن   
مــزورًا. التوقيــع  كان 

)ي(  إن تمــت معالجــة معاملــة الدفــع أو معاملــة الدفــع علــى اإلنترنــت مــن خــال العديــد مــن التصاريــح   
. ليــة حتيا ال ا

)ك(  إن قــام التاجــر بمعالجــة معاملــة دفــع خياليــة و/أو مشــبوهة و/أو زائفــة أو قــام باالحتيــال أو بمحاولــة   
البطاقــة. حامــل  أو  البنــك  علــى  احتيــال 

)ل(  إن تــم فتــح »نافــذة رد تكاليــف« مــن قبــل اتحــاد البطاقــات بســبب كثــرة المعامــات االحتياليــة أو   
التكاليــف. رد  معامــات 

)م(  إن لم تكن معاملة البيع صحيحة.  

)ن(  إن كانــت معاملــة الدفــع متعلقــة ببضائــع و/أو خدمــات غيــر مقدمــة وقــام حامــل البطاقــة بإقامــة نــزاع   
مضــادة. دعــوى  أو  تقــاص  مطالبــة  البطاقــة  حامــل  قــدم  و/أو  ســبب  ألي  ذلــك  حــول  مســؤولية 

  يوافــق التاجــر علــى أن كل معامــات الدفــع ومعامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت التــي تتــم باســتخدام خدمــات 
البنــك ُتجــرى بحــق رجــوع كامــل ضــد التاجــر، ويقبــل التاجــر عــدم تحميــل البنــك مســؤولية أي معامــات دفــع 

مصــرح بهــا.

10  التعويض
1.10  يوافــق التاجــر علــى أن يقــوم فــي كل وقــت بتعويــض البنــك وأن يبــرئ ذمتــه ضــد أي خســائر تنشــأ عمــا يلــي 

ــه: أو تتصــل ب

)أ(  أداء البنك لخدمات البنك.  

)ب(  أي معاملة دفع يجريها التاجر.  

)ج(  فشــل أو عطــب أي نظــام أو برنامــج أو أجهــزة مســتخدمة مــن قبــل التاجــر فيمــا يتصــل بخدمــات   
. لبنــك ا

)د(  فشل أي أجهزة بسبب التطبيق غير الكافي الحتياطات األمان المناسبة من قبل التاجر.  

)هـ(  عدم التزام التاجر أو عدم اتباعه اللتزاماته بموجب اتفاقية التاجر.  

2.10  يوافــق التاجــر علــى تعويــض البنــك عــن أي خســائر أو رســوم يتكبدهــا أو تقــع عليــه فيمــا يتعلــق بــأي 
منازعــة تنشــأ عــن أي معاملــة دفــع لــم يتــم فيهــا تقديــم تصريــح البطاقــة إلــى التاجــر واقعيــً، وذلــك بنــاًء 

علــى قبولــه للمســؤولية الكاملــة عــن ذلــك.

3.10  يوافــق التاجــر علــى تعويــض البنــك ووكاء البنــك واتحــاد البطاقــات وأي راع بطاقــات آخــر عــن أي مطالبــات 
أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو مســؤولية أو دعــاوى أو رســوم أو أحــكام أو قــرارات تحكيميــة أو نفقــات )بمــا 
فــي ذلــك نفقــات المحامــاة المعقولــة( التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك أو اتحــاد البطاقــات أو أي راع بطاقــات آخــر 
بســبب خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة كليــً أو جزئيــً وعــن أي معامــات تتضمــن التاجــر وأي فعــل 
أو امتنــاع عــن فعــل مــن قبــل التاجــر فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة علــى هــذه الشــاكلة، وكذلــك عــن اســتخدام 
أي بائــع مــن األطــراف الثالثــة أو أي خــرق التفاقيــة خدمــات التاجــر مــن قبــل التاجــر، أو خــرق التاجــر أو أي بائــع 
مــن األطــراف الثالثــة للقوانيــن المطبقــة أو تشــريعات اتحــاد البطاقــات التشــغيلية، أو أي إرجــاع للبضائــع أو 
تعديــل فــي الســعر أو أي نــزاع آخــر مــع حامــل بطاقــة أجنبــي أو مطالبــة منــه )بغــض النظــر عمــا إن كانــت 
مطالبــة حامــل البطاقــة األجنبــي صحيحــة أم ال(، ويشــمل ذلــك دون أن يقتصــر علــى المطالبــات والخســائر 

مــن أي حامــل بطاقــة أجنبــي أو أي الغيــر.

11  السجالت والتدقيق
1.11  يحفــظ التاجــر بالدفاتــر والســجات المناســبة المتعلقــة بخدمــات البنــك وفــق مبــادئ المحاســبة المقبولــة 
عمومــً، وتعكــس هــذه الكتــب والســجات كل معامــات الدفــع بيــن التاجــر والبنــك وكل المعامــات التــي 

تــم معالجتهــا مــن قبــل التاجــر باســتخدام خدمــات البنــك.

2.11  يمنــح التاجــر البنــك وأي مــن وكائــه أو وكائــه )أو ممثليهــم المصــرح لهــم( حــق الوصــول إلــى أي مــن أماكــن 
التاجــر أو موظفيــه أو ســجاته بالدرجــة التــي تتعلــق بتلقــي خدمــات البنــك علــى النحــو الــذي يــراه البنــك أو 

أي مــن وكائــه أو وكائــه الثانوييــن خــال ســاعات العمــل الطبيعيــة مــن أجــل:

)أ(  التحقق من امتثال التاجر لشروط هذه االتفاقية.  

)ب(  اكتشاف االحتيال المشتبه أو األخطاء المحاسبية.  

3.11  يخضــع أي تدقيــق أو مراقبــة تجــري وفــق هــذا البنــد إلــى وجــوب تقديــم البنــك إلخطــار كتابــي قبــل عشــرين 
)20( يــوم عمــل مــن أي تدقيــق يتضمــن اإلطــار المرجعــي الــذي ســيتم إجــراؤه بموجــب هــذه األحــكام، إال أن 

كان التدقيــق مطلوبــً ألســباب اشــتباه االحتيــال.

12  المسؤولية
1.12  ال يستثني أي بند في هذه االتفاقية أو يحد من مسؤولية الطرفين فيما يتعلق بما يلي:

)أ(  الوفاة أو اإلصابة الجسدية الناتجة عن اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد أو المتهور.  

)ب(  أي احتيال أو ادعاء احتيالي.  

)ج(  أي خسائر أخرى ال يمكن استثنائها قانونً.  

2.12  يســتثني البنــك بذلــك كل مســؤوليات التاجــر أو الممثليــن أو حاملــي البطاقــات أو أي شــخص آخــر عــن 
بســبب: الحادثــة  الخســائر 

)أ(  عطب النظام.  

)ب(  أي خلل في الوصات أو روابط االتصال.  

)ج(  أي خطأ في التصميم أو التصنيع ألي من األجهزة.  

)د(  معالجة معامات الدفع المجراة عبر اإلنترنت.  

13  القوة القاهرة
1.13  إن أدت أي قــوة قاهــرة إلــى تعطيــل أداء البنــك اللتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة، يخطــر البنــك التاجــر بذلــك 

ــام تقويميــة مــن وقــوع هــذه القــوة القاهــرة. ــً خــال ســبعة )7( أي خطي

2.13  عنــد حــدوث القــوة القاهــرة، تتوقــف التزامــات البنــك عــن أداء مهامــه بموجــب هــذه االتفاقيــة لحيــن معالجــة 
ــه خــال هــذه المــدة.  ــاء بالتزامات ــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن عــدم الوف القــوة القاهــرة، ول

3.13  إن أدت أي قــوة قاهــرة إلــى تأخيــر أداء خدمــات البنــك لمــدة ثاثــة )3( أشــهر أو أكثــر، يحــق للبنــك إنهــاء هــذه 
االتفاقيــة علــى الفــور عــن طريــق تقديــم إخطــار خطــي للتاجــر. 

14  المدة
تبدأ هذه االتفاقية بتاريخ التنفيذ وتكون سارية ونافذة لحين إنهائها وفق البند 15 )»المدة«(.  

15  اإلنهاء
1.15  يمكــن ألي مــن الطرفيــن إنهــاء هــذه االتفاقيــة خــال فتــرة إبرامهــا عــن طريــق تقديــم إخطــار خطــي قبــل 

يــوم تقويمــي مــن اإلنهــاء. ثاثيــن )30( 

ــم إخطــار خطــي  ــق تقدي ــورًا عــن طري ــة ف ــك البنــك حــق إنهــاء االتفاقي ــن، يمتل 2.15  دون اإلضــرار بحقــوق اآلخري
للتاجــر والمطالبــة بالتعويــض عــن أي خســائر أو نفقــات يتكبدهــا البنــك عنــد حــدوث واحــد أو أكثــر مــن 

التاليــة: األحــداث 
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)ج(  يقــوم التاجــر بتمريــر البطاقــة أو إدخالهــا فــي منصــة نقطــة البيــع للحصــول علــى التصريــح المســبق   
الــازم. 

)د(  ُيعلــم التاجــر حامــل البطاقــة بالمبلــغ الــذي تــم التحصــل علــى تصريــح مســبق بــه فــي وقــت التعاقــد   
ويقــوم التاجــر بتســجيل التاريــخ والمبلــغ ورمــز الموافقــة علــى التصريــح المســبق الــذي تــم تلقيــه أو 

الحصــول عليــه مــن ســجل نقطــة البيــع.

)ه(  عنــد انتهــاء الخدمــات، وليتمكــن التاجــر مــن إكمــال معاملــة دفــع اعتمــادًا علــى تصريــح مســبق صــادر   
مــن قبــل، يجــري التاجــر معاملــة تجــار بقيمــة ال تزيــد عــن عشــرة فــي المائــة )10%( مــن المبلــغ المحجــوز من 
خــال التصريــح المســبق. يجــب أن يكــون رمــز الموافقــة الــذي يدخلــه التاجــر لمعاملــة التجــار هــو نفــس 

ــح المســبق. الرمــز المتحصــل عليــه فــي التصري

)و(  لــن يغيــر التاجــر مــدة خدماتــه أو اتفاقــه مــع حامــل البطاقــة دون الحصــول علــى موافقــة مــن حامــل   
قــة. لبطا ا

)ز(  عنــد الضــرورة، يمكــن للتاجــر الحصــول علــى تصاريــح مســبقة بمبالــغ إضافيــة )غيــر تراكميــة علــى   
المبالــغ الســابقة( فــي أي وقــت خــال فتــرة تقديــم خدماتــه. يتفــق الطرفــان علــى أن التصريــح المســبق 
للمبالــغ اإلضافيــة قــد يكــون ضروريــً إن كانــت قيمــة الخدمــات المقدمــة يتعــدى أو قــد يتعــدى مجمــوع 

األمــوال التــي صــدر تصريــح مســبق بهــا بنســبة تتجــاوز عشــرة فــي المائــة )%10(.

)ح(  لــن تتــم أي معاملــة دفــع لقــاء خدمــات إضافية/فائضــة أو أي تكاليــف تكميليــة أخــرى إال إن كان حامــل   
البطاقــة يوافــق علــى أحــكام هــذه التكاليــف. لــن تتــم أي معاملــة دفــع لقــاء خدمــات إضافية/فائضــة 
أو أي تكاليــف تكميليــة أخــرى إال إن كان حامــل البطاقــة يوافــق علــى أحــكام هــذه التكاليــف. يحصــل 
التاجــر علــى موافقــة خطيــة مــن حامــل البطاقــة علــى هــذه التكاليــف اإلضافيــة فــي وقــت إنهــاء 
الخدمــات. يقــوم التاجــر بإجــراء معامــات الدفــع لقــاء التكاليــف اإلضافيــة التــي يوافــق عليهــا حامــل 
البطاقــة خــال تســعين )90( يومــً مــن تاريــخ اكتمــال الخدمــات. قــد ال يتــم قبــول ســجل نقطــة البيــع 
المســتخدم كنتيجــة لمعاملــة الدفــع للخدمــات اإلضافيــة إال إن رافقــه تصريــح بموافقــة حامــل البطاقــة 

ــف« أو بطريقــة أخــرى. ــع فــي المل مثــل »التوقي

)ط(  يمكــن تقديــم معاملــة الدفــع المتعلقــة بالتكاليــف اإلضافيــة، عنــد موافقــة حامــل البطاقــة، خــال   
تســعين )90( يومــً مــن تاريــخ آخــر معاملــة دفــع. ي يمكــن إيــداع ســجل نقطــة البيــع لمثــل هــذه 
ــدون توقيــع حامــل البطاقــة، شــريطة أن يكــون  التكاليــف اإلضافيــة خــال المــدة المذكــورة ســابقً، ب
التاجــر قــد حصــل بالفعــل علــى توقيــع حامــل البطاقــة علــى الملــف وإدخــال الكلمــات »التوقيــع فــي 

الملــف« بداخــل ســجل نقطــة البيــع.

)ي(  يقوم التجار الذين يشتغلون بتأجير المركبات:  

)1(  باالحتفــاظ باتفاقيــة اإليجــار الموقعــة وســجل نقطــة البيــع والغرامــات المروريــة المصــدرة خــال    
ســنوات.  )5( خمســة  لمــدة  الخدمــات  تقديــم 

)2(  بعــدم تضميــن تكاليــف تمثــل قســط/مبلغ تحّمــل تأميــن المركبــة أو مبلــغ تغطيــة األضــرار    
المحتملــة عنــد التنــازل عــن التغطيــة التأمينيــة فــي وقــت اســتئجار المركبــة أو الغرامــات المروريــة 
أو الضرائــب أو تكلفــة الصيانــة أو تعويــض الوقــود أو أي تكاليــف مشــابهة، إال إن وافــق حامــل 

ــك. البطاقــة علــى ذل

)3(  بتقديــم نســخة مــن سياســة تأميــن التجــار للبنــك ، إن كان حامــل البطاقــة يدفــع تأمينــً يمكــن    
األضــرار. لقــاء  خصمــه 

)4(  إن كانــت تكلفــة إصــاح األضــرار ســتقتطع مــن البطاقــة، تقديــم للبنــك نســخة مــن تقريــر الحــادث    
ــر للتكلفــة مــن ورشــة إصــاح مختصــة ومســتندات أخــرى تثبــت موافقــة حامــل  الرســمي وتقدي

التكاليــف. هــذه  تحمــل  علــى  البطاقــة 

)ك(  يقوم التجار الذين يشتغلون بخدمات الفنادق/اإلقامة:  

)1(  باالحتفــاظ بنمــاذج تســجيل النزيــل الموقعــة مــن قبــل حامــل البطاقــة وســجل نقطــة البيــع    
ســنوات.  )5( خمســة  لمــدة  الخدمــات  تقديــم  خــال  المصــدرة  المروريــة  والغرامــات 

)2(  إن لــم يقــم حامــل البطاقــة بتســجيل الوصــول، لبــدء معاملــة دفــع لتكلفــة ليلــة واحــدة فقــط،    
وإن تكبــد البنــك أي خســائر بخصــوص معاملــة الدفــع هــذه، تقيــد هــذه الخســائر علــى حســاب 

المســتقبلية. المبيعــات  حصيلــة 

)3(  بتلقــي تكاليــف أي خســائر يتحملهــا التاجــر مــن حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بأحــكام الخدمات بشــكل    
والضرائــب. والمشــروبات،  األطعمــة  وتكلفــة  الغرفــة،  تكلفــة  مثــل:  األخــرى  التكاليــف  عــن  منفصــل 

)ل(  يجــب علــى التجــار الذيــن يشــتغلون بأعمــل المطاعم/الضيافــة عــدم تغييــر أو تعديــل مبلــغ اإلكراميــة   
البطاقــة. حامــل  قبــل  مــن  والمكتــوب  عليــه  المتفــق 

2.5   متطلبات خدمات تحويل العمات الديناميكية

1.2.5  يمتثــل التاجــر لــكل اإلرشــادات المعقولــة التــي يقدمهــا البنــك التــي تتصــل بمشــاركة العميــل فــي خدمــات 
تحويــل العمــات الديناميكيــة.

2.2.5  يوافق التاجر على االمتثال لمتطلبات خدمات تحويل العمات الديناميكية المحددة التالية:

)أ(  إعان خدمات تحويل العمات الديناميكية:  

)1(  يوافــق التاجــر علــى االمتثــال لــكل اإلرشــادات والمواصفــات المطبقــة علــى خدمــات تحويــل العمات    
آخــر إلــى  البنــك مــن حيــن  الــذي يوضحــه  النحــو  الديناميكيــة علــى 

)2(  يتبــع التاجــر إجــراءات خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة، مــع الخضــوع للتعديــات مــن قبــل    
آخــر. إلــى  حيــن  مــن  البنــك 

)ب(  اشتراك حاملي البطاقات األجانب:  

)1(  يقــوم التاجــر، بنــاًء علــى إرشــادات البنــك و/أو اتحــاد البطاقــات الصــادرة مــن حيــن إلــى آخــر، تقديــم    
إمكانيــة »اشــتراك« حاملــي البطاقــات األجانــب أو موافقتهــم علــى المشــاركة فــي خدمــات تحويــل 

الديناميكيــة. العمــات 

)2(  إن قــرر أحــد حاملــي البطاقــات األجانــب عــدم االشــتراك، مــن المفهــوم أن البنــك ســيتعامل مــع    
البحرينــي. بالدينــار  األجنبــي  البطاقــة  حامــل  معاملــة 

)3(  يوافــق التاجــر علــى إجــراء التعديــات المعقولــة التــي قــد يطلبهــا البنــك لزيــادة فــرص اشــتراك    
الديناميكيــة. العمــات  تحويــل  خدمــات  فــي  األجانــب  البطاقــات  حاملــي 

)4(  قــد تخضــع أي معاملــة أجنبيــة ال يقــّدم فيهــا التاجــر لحامــل البطاقــة األجنبــي إجــراء االشــتراك    
التكاليــف«. »رد  إلــى  الموضــح  النحــو  علــى 

)5(  يســعى التاجــر للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن حامــل البطاقــة ألغــراض المشــاركة فــي    
الديناميكيــة. العمــات  تحويــل  خدمــات 

)ج(  تقديم فوري للمعامات األجنبية:  

)1(  يقــر التاجــر بــأن التقديــم الفــوري للمعامــات األجنبيــة أمــر ضــروري للمشــاركة فــي خدمــات تحويــل    
العمــات الديناميكيــة، ويجــب تقديــم المعامــات األجنبيــة خــال أربــع وعشــرين )24( ســاعة مــن 

األجنبيــة. المعاملــة  انتهــاء 

تجــار يعملــون  المرســلة مــن قبــل  األجنبيــة  المعامــات  إرســال  بمــا ســبق، يجــب  اإلخــال  )2(  دون    
بالفنــادق أو اإلســكان أو الرحــات خــال أربــع وعشــرين )24( ســاعة مــن موعــد تســجيل حامــل 

التاجــر. منشــأة  مــن  لمغادرتــه  البطاقــة 

ــأن عــدم تقديــم معاملــة أجنبيــة خــال الوقــت المحــدد يمنــح البنــك حــق تخفيــض  )3(  يقــر التاجــر ب   
أدنــاه(. الموضــح  النحــو  )علــى  الديناميكيــة  العمــات  تحويــل  خدمــات  فــي  المشــاركة  رســوم 

)د(  االعتمادات/المرتجعات:  

)1(  يتــم تحويــل المرتجــع إلــى حســاب حامــل البطاقــة األجنبــي )الــذي يعكــس اســتردادًا جزئيــً أو    
كليــً أو تعويضــً للمعاملــة األجنبيــة( إلــى عملــة خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة بحســب 
ــم النقــود مــن قبــل التاجــر، إال إن كان التاجــر يســتخدم  ــخ تقدي ســعر الصــرف المطبــق فــي تاري
منصــات نقطــة البيــع غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع المرتجعــات بعملــة خدمــات تحويــل العمــات 

البنــك. الــذي يطلبــه  النحــو  علــى  الديناميكيــة 

)2(  يتــم تســوية أي مبلــغ محتســب، بشــكل محــول، مــن خــال اتحــاد البطاقــات المناســب بعملــة    
ــم يكــون هــذا الدعــم  ــل العمــات الديناميكيــة التــي تســري علــى البطاقــة، وإن ل خدمــات تحوي
فــي محلــه، يتــم التعامــل مــع معاملــة الخصــم أو المرتجــع بالدينــار البحرينــي، ويخضــع ذلــك دائمــً 

البطاقــات. اتحــاد  لقوانيــن 

)3(  يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن المبلــغ األصلــي للخصم/اإلســترداد ســيختلف علــى األرجــح عــن مبلــغ    
التســوية األصلــي المتلقــى مــن قبــل التاجــر للمعاملــة األجنبيــة بالدينــار البحرينــي وأن التاجــر قــد 

الخصم/االســترداد. لعمليــات  كنتيجــة  خســائر  يتكبــد 

)4(  بغــض النظــر عــن أي بنــد فــي هــذه االتفاقيــة قــد يخالــف ذلــك، يقــر التاجــر بأنــه ســيكون مســؤوالً    
االتفاقيــة. هــذه  بنــود  بموجــب  الخصم/االســترداد  مبلــغ  كامــل  عــن 

6.2.2.5  رد التكاليف:

)1(  يتــم إرســال التكاليــف المــردودة المتكبــدة التــي تتعلــق بمعاملــة أجنبيــة إلــى البنــك مــن خــال اتحــاد   
البطاقــات المعنــي بعملــة خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة وتحويلهــا مــن قبــل اتحــاد البطاقــات 

إلــى الدينــار البحرينــي بســعر صــرف اتحــاد البطاقــات المذكــور.

)2(  نظــرًا إلــى التبايــن المحتمــل فــي أســعار تحويــل العمــات المطبقــة للمعامــات األجنبيــة ورد التكاليــف،   
يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن المبلــغ األصلــي لــرد التكاليــف ســيختلف علــى األرجــح عــن مبلــغ التســوية 
األصلــي المتلقــى مــن قبــل التاجــر للمعاملــة األجنبيــة بالدينــار البحرينــي وأن التاجــر قــد يتكبــد خســائر 

كنتيجــة لعمليــات رد التكاليــف.

)3(  بغــض النظــر عــن أي بنــد فــي هــذه االتفاقيــة قــد يخالــف ذلــك، يقــر التاجــر بأنــه ســيكون مســؤوالً عــن   
االتفاقيــة. هــذه  بنــود  بموجــب  التكاليــف  رد  مبلــغ  كامــل 

3.5  يوافــق التاجــر علــى أن العمولــة المطبقــة بســبب المشــاركة فــي خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة 
تصــدر مــن التاجــر وأن كل الرســوم الحاليــة ســتطبق علــى مبلــغ الشــراء بموجــب خدمــات تحويــل العمــات 

الديناميكيــة.

4.5  تنطبــق خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة علــى العمــات التــي يوافــق عليهــا البنــك فقــط مــن وقــت 
إلــى آخــر.

5.5  يوافــق التاجــر علــى أن يعــرض مجهــودات ترويجيــة بالقــدر الــذي يــراه البنــك ضروريــً إلنتــاج الوعــي الضــروري 
وتقديــم خيــار لحامــل البطاقــة.

6.5  يوافــق التاجــر علــى أن البنــك يمتلــك الحــق الحصــري لتقديــم خدمــات قبــول البطاقــات للتاجــر لمــدة ثــاث )3( 
ســنوات مــن تاريــخ هــذه االتفاقيــة. يقــوم التاجــر إن قــرر اســتخدام أي مــزود خدمــة آخــر بتعويــض البنــك عــن 
كل الحوافــز المتلقــاة خــال األشــهر التقويميــة اإلثنــي عشــر )12( الســابقة جــراء اســتخدام خدمــات تحويــل 

العمــات الديناميكيــة.

7.5  يوافــق التاجــر علــى أن يتحمــل المســؤولية الحصريــة عــن كل األفعــال المتعلقــة بقبــول أو رفــض البطاقــات، 
الموصــى بهــا واالحتفــاظ  أو  المطلوبــة  أو اإلخطــارات  ويشــمل ذلــك دون حصــر عــدم تقديــم اإلعانــات 
بالبطاقــات وفــق اإلجــراءات التشــغيلية للتجــار لــدى اتحــاد البطاقــات وتعويــض البنــك والدفــاع عنــه وإبــراء 

ذمتــه هــو أو وكائــه أو اتحــاد البطاقــات بســبب أي مطالبــة أو خســارة أو مســؤولية تنتــج عــن ذلــك.

6  التزامات التاجر 
1.6  يجيز التاجر ويمثل ويتعهد بما يلي:

)أ(  تمثــل كل معامــات الدفــع أو معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت المقدمــة للبنــك التزامــات حاملــي البطاقات   
تجــاه التاجــر للمعامــات حســنة النيــة بالقــدر المحــدد للبضائــع المباعــة و/أو الخدمــات المقدمــة فقــط، 

وأن معامــات الدفــع هــذه ال تتضمــن عامــل ائتمــان ألي غــرض آخــر.

الدفــع  بمقتضــى معامــات  المشــتراة  للبضائــع  عادلــة  اســترجاع  أو  عمــات  تغييــر  )ب(  إعــداد سياســة   
فقــط. أمــوال  رد  وثائــق  شــكل  علــى  المرتجعــات  وتقديــم 

)ج(  يقــوم بمعالجــة أي مرتجــع مــن خــال وظيفــة االرتجــاع )Refund( فــي منصــة نقطــة البيــع ، وإن كانــت   
يلــي  بمــا  التاجــر  يقــوم  االرتجــاع،  تقبــل  ال  البيــع  نقطــة  منصــة 

)د(  ال يرفض استبدال أو إرجاع البضائع لمجرد أنها مشتراة باستخدام البطاقة.  

)هـ(  ال يقوم بعمل قروض أو سحوبات ألي حامل بطاقة.  

)و(  أن يخطــر البنــك بــأي عمليــة بيــع أو إعــادة هيكلــة أو اســتحواذ أو دمــج أو أي تغيــر مــادي آخــر فــي   
التجــاري. العمــل  حجــم  أو  طبيعــة 

)ز(  أال يخــرق عامــة أو شــعار البنــك أو اتحــاد البطاقــات، وأال يســتخدم عامــة أو شــعار البطاقــات بطريقــة   
التاجــر خدمــات  أو  بضائــع  فــي  يشــارك  أو  ُينتــج  أو  يدعــم  البطاقــات  اتحــاد  أو  البنــك  بــأن  انطباعــً  تنشــئ 

)ح(  أن يبــذل أفضــل مــا فــي وســعه لمســاعدة البنــك ، إن ُطلــب ذلــك مــن وقــت آلخــر، فــي منــع أو اكتشــاف   
محــاوالت االحتيــال والتعهــد بإبــاغ البنــك ، فــي أقــرب وقــت ممكــن بشــكل معقــول، عــن أي نشــاطات 
احتياليــة يعلــم التاجــر عنهــا أو أي نشــاطات تنطــوي علــى احتيــال أو ســوء تمثيــل أو أي نشــاطات غيــر 

قانونيــة أخــرى تتعلــق بالبطاقــة مــن وجهــة نظــر التاجــر.

2.6  يتقيــد التاجــر ويمتثــل امتثــاال كامــًا بقواعــد وتشــريعات اتحــاد البطاقــات المطبقــة المتصلــة بالمعاييــر األمنية 
 ]payment card industry               لصناعــة بطاقــات الدفــع ]data security standards )DSS    للبيانــات
وتقييــم وتافــي مخاطــر العمــل   business risk assessment & mitigation )BRAM[. يقــر التاجــر ويوافــق 
علــى أن كل الممارســات التاليــة تعــد عــدم امتثــال لتقييــم وتافي مخاطر العمــل )BRAM(: .يقــر التاجر ويوافق 

:)BRAM( علــى أن كل الممارســات التاليــة تعــد عــدم امتثــال لتقييــم وتافــي مخاطــر العمــل

)أ(  إجراء معامات دفع مجمعة للعديد من موردي المحتويات  

)ب(  عدم إرسال معامات الدفع بالنيابة عن األطراف الثالثة )مثل الكيانات التجارية(  

)ج(  عــدم إرســال معاملــة دفــع قــد تــؤدي مــن وجهــة نظــر اتحــاد البطاقــات )اعتمــادًا علــى قــراره فقــط( إلــى   
البطاقــات. باتحــاد  الخــاص  التجــاري  لاســم  ســلبية  صــورة  تعكــس  أو  النيــة  بحســن  اإلضــرار 

ــة مــن  ــة ضمان ــى البنــك بمثاب ــم أي ســجل نقطــة البيــع مــن قبــل التاجــر إل ــة دفــع أو تقدي 3.6  إجــراء أي معامل
بــأن: البنــك  إلــى  التاجــر 

(]
(]

(])PCI
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4  خدمات البنك 
1.4  معامات الدفع

1.1.4  يقبــل التاجــر البطاقــات إلجــراء معامــات الدفــع فيمــا يخــص مبيعــات البضائــع والخدمــات التــي يقدمهــا 
االتفاقيــة.  بهــذه  تــام  وبالتــزام  تفريــق  أي  دون  التاجــر 

2.1.4  لــن يتــم تقديــم معامــات دفــع لقــاء البضائــع والخدمــات غيــر البضائــع أو الخدمــات المقدمــة مــن التاجــر وفــق 
عملــه المرخــص بــه.

3.1.4  دون اإلخــال بضــرورة االلتــزام بحــد التاجــر، يقبــل التاجــر معاملــة الدفــع بغــض النظــر عــن قيمتهــا. لــن يقــوم 
التاجــر بإعــان أو وضــع قاعــدة لحــد أدنــى أو أقصــى لقيمــة معاملــة الدفــع.

ــدء  ــكل معامــات الدفــع فــي وقــت ب ــر البطاقــة أو إدخالهــا فــي منصــة نقطــة البيــع ل 4.1.4  يضمــن التاجــر تمري
التصريــح. 

5.1.4  إن تــم بــدء معاملــة الدفــع باســتخدام البطاقــة المصــدرة مــن قبــل جهــة إصــدار خــارج النطــاق الجغرافــي 
ــة حامــل البطاقــة وتســجيل  ــزام- التأكــد مــن هوي ــى التاجــر - دون إل ــار البحرينــي، ُيطلــب إل لمبلــغ بالدين
بيانــات مســتند التعريــف فــي ســجل نقطــة البيــع ، وأن يحصــل علــى نســخة ضوئيــة مــن هــذه المســتندات 

ويحتفــظ بهــا لتقديمهــا إلــى البنــك عنــد طلبهــا.

6.1.4  يجــب علــى التاجــر عــدم تقســيم معاملــة الدفــع عــن طريــق بــدء عــدة تصريحــات فــي وقــت واحــد. يقــر التاجــر 
بــأن تقســيم معاملــة دفــع إلــى عــدة تصاريــح قــد يــؤدي إلــى رفــض جهــة اإلصــدار ألي مــن معامــات الدفــع أو 
رفضهــا كلهــا ويحــق للبنــك أن يخصــم قيــم معامــات الدفــع المرفوضــة إضافــة إلــى الرســوم المتعلقــة بهــا 

مــن حصيلــة البيــع المســتقبلية.

7.1.4  يجب إتاحة تفاصيل معاملة الدفع للبنك خال مدة أقصاها سبعة )7( أيام من طلب البنك لذلك.

8.1.4  يجــب خفــض قيمــة معاملــة الدفــع وفــق أي خصــم مقــّدم علــى بيــع البضائــع والخدمــات مــن قبــل التاجــر. إن 
وجــد خصــم، يوافــق التاجــر علــى تطبيــق خصــم علــى قيمــة معاملــة الدفــع المنفــذة فيمــا يخــص البضائــع 

والخدمــات المباعــة علــى أســاس وجــود خصــم.

9.1.4  يلتزم التاجر برفض معامات الدفع التي يتم إجراؤها:

)أ(  من ِقَبل الممثل  

)ب(  بهدف توفير سلفة نقدية لحامل البطاقة  

)ج(  إلعادة تمويل دين للتاجر أو الممثل أو أي حامل للبطاقة  

)د(  لخصــم أي تكاليــف أو رســوم إضافيــة أو رســوم بنكيــة أو أي رســوم إضافيــة أخــرى ال تتعلــق بقبــول   
بذلــك. متعلقــة  إضافيــة  عمولــة  تعــد  وال  دفــع  كوســيلة  البطاقــات 

)هـ(  لقاء بضائع غير مباعة أو خدمات غير مقدمة لحامل البطاقة أو بناًء على طلبه.  

10.1.4  يتعهد التاجر بعدم إتمام معاملة دفع قبل أن يقوم بما يلي:

)أ(  التحقــق مــن صيغــة الشــعار الظاهــر علــى البطاقــة ومقارنتــه مــع الصيغــة التــي أقرهــا اتحــاد البطاقــات   
البنــك.  عليــه  ينــص  لمــا  وفقــً  الصلــة  صاحــب 

)ب(  التحقق من صاحية البطاقة.  

)ج(  التحقق من هوية حامل البطاقة.  

)د(  اســتخدام جهــود معقولــة للتحقــق مــن توقيــع حامــل البطاقــة الموجــود علــى ظهرهــا والتحقــق مــن   
ذلــك. إلــى  ومــا  خــداع  محاولــة  أو  مــزّور  توقيــع  أي  وجــود 

)هـ(  الحصول على تصريح.  

11.1.4  إن لــم يكــن التاجــر متأكــدًا مــن طبيعــة البطاقــة أو مــن هويــة حامــل البطاقــة أو لــم يكــن قــادرًا علــى 
التحقــق مــن صاحيــة البطاقــة، يتوجــب عليــه التواصــل مــع مركــز التصاريــح علــى الفــور للتحقــق مــن 
المســألة. إن لــم يتــم تقديــم معلومــات كافيــة للتحقــق، يقــوم البائــع حينهــا بالتوقــف عــن إكمــال معاملــة 
الدفــع ويســتخدم الطــرق المعقولــة الســترجاع البطاقــة مــن حامــل البطاقــة وإرســالها إلــى البنــك علــى 

الفــور.

12.1.4  يتــم معالجــة كل معامــات الدفــع للحصــول علــى تصريــح باســتخدام األجهــزة وبالطريقــة الموصوفــة فــي 
دليــل التشــغيل. يوافــق الطرفــان علــى أنــه لــن يتــم الموافقــة علــى أي معاملــة دفــع أو قبولهــا أو معالجتهــا 
بواســطة البنــك ولــن تقتــرن أي حصيلــة بيــع بالحســاب البنكــي إن لــم تتــم معالجــة معاملــة الدفــع مــن خال 
األجهــزة أو إن تمــت باســتخدام نقطــة بيــع تخــص طرفــً ثالثــً أو ماكينــات طبــع بيانــات البطاقــات االئتمانيــة 

أو غيــر ذلــك.

13.1.4  إن أدت محاولــة تصريــح إلــى صــدور رســائل مثــل »مرفــوض )decline(« أو »اســتام )pick up(« أو »إحالــة 
مركــز  وافــق  إن  التصاريــح.  مركــز  خــال  مــن  تصريــح  علــى  الحصــول  التاجــر  علــى  يتوجــب   ،»)referral(
التصاريــح علــى معاملــة الدفــع، يقــوم التاجــر حينهــا باســتخدام نفــس رمــز التصريــح المقــدم مــن قبــل 
مركــز التصاريــح إلكمــال معاملــة الدفــع، أو يمتثــل التاجــر لتعليمــات مركــز التصاريــح إن تــم رفــض معاملــة 

الدفــع.

بالمبــادئ  ويلتــزم كذلــك  بدقــة،  واألحــكام  الشــروط  بهــذه  التاجــر  يلتــزم  دفــع،  14.1.4  عنــد معالجــة معاملــة 
التوجيهيــة المنصــوص عليهــا فــي دليــل التشــغيل وفــق تحديثاتــه وإخطــار التاجــر بذلــك مــن وقــت إلــى 

آخــر.

15.1.4  يتــم فــي أي معاملــة دفــع غيــر صحيحــة قــام التاجــر بإجرائهــا مــع الحاجــة لتقديــم النقــود لحامــل البطاقــة 
إرســال معاملــة الدفــع إلــى البنــك للبــدء بإبطــال عمليــة البيــع. إن أســفرت معاملــة الدفــع الخاطئــة عــن أي 

ــة المبيعــات المســتقبلية. خســائر أو نفقــات تكبدهــا البنــك ، يتــم خصــم هــذه القيمــة مــن حصيل

2.4  خدمات تحويل العمات الديناميكية
1.2.4  يمّكــن البنــك بعــض عمــاء التاجــر )»حاملــي البطاقــات األجانــب«( ممــن تكــون بطاقاتهــم بعمــات غيــر 
الدينــار البحرينــي )»عملــة خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة«( مــن تقديــم بطاقــة فــي منصــة نقطــة 
البيــع لــدى التاجــر ودفــع ثمــن المشــتريات بعملــة خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة بنــاًء علــى ســعر 
ــذي يحــدده البنــك ، بينمــا يتلقــى التاجــر تســوية لقــاء المعاملــة )»المعاملــة األجنبيــة«( بالدينــار  الصــرف ال

البحرينــي، )يشــار لذلــك إجمــاالً بمصطلــح »خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة«(.

2.2.4  يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن المعامــات األجنبيــة ســتخضع للتحويــل إلــى عملــة خدمــات تحويــل العمــات 
الديناميكيــة ويتــم التحــول وفــق ســعر الصــرف الســاري فــي وقــت تصريــح معامــات التجزئــة، ويتــم إجــراء 

معاملــة أجنبيــة، محولــة، مــن قبــل اتحــاد بطاقــات بعملــة البطاقــة المســتخدمة.

3.2.4  تنطبــق خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة علــى البطاقــات التــي يصدرهــا اتحــاد بطاقــات يوافــق علــى 
خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة فقــط أو تحــت العامــات التجاريــة التحــاد بطاقــات آخــر مشــمول فــي 
خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة يحتســب علــى حامــل البطاقــة األجنبــي بعملــة خدمــات تحويــل 

العمــات الديناميكيــة.

4.2.4  ال تنطبــق خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة علــى معامــات االســترداد النقــدي أو علــى المعامــات 
الهاتــف. التاجــر عــن طريــق  المصــرح بهــا مــن قبــل  أو  البنــك  إلــى تصريــح  المحالــة  األجنبيــة 

5.2.4  يحتفــظ البنــك بحــق إضافــة أو حــذف أو تعليــق أي عملــة مــن أو إلــى خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة، 
بحســب الحالــة، فــي أي وقــت دون إخطــار التاجــر.

6.2.4  يمكن للبنك إنهاء أو تعليق خدمات تحويل العمات الديناميكية ألي سبب بعد إخطار التاجر.

3.4  معامات الدفع عبر اإلنترنت
خــال  مــن  الوســيط  البنــك  دفــع  ببرنامــج  التاجــر  يربــط  الــذي  البرنامــج  بتثبيــت وصيانــة  التاجــر  1.3.4  يقــوم 
تكنولوجيــا معلومــات تســمى طبقــة المنافــذ اآلمنــة )SSL( التــي يقدمهــا ويحدثهــا ويراجعهــا البنــك 

الدفــع«(. )»عميــل 

2.3.4  يقــر التاجــر ويوافــق علــى اســتخدام عميــل الدفــع وفــق التعليمــات المقدمــة فــي دليــل التشــغيل أو بحســب 
الطريقــة التــي تصــدر عــن البنــك مــن وقــت إلــى آخــر.

3.3.4  فــي حــاالت اســتخدام عميــل الدفــع إلجــراء معاملــة دفــع عبــر اإلنترنــت، لــن يتــم حينهــا الكشــف عــن بيانــات 
ــات واالحتفــاظ بهــا. ــن هــذه البيان ــة للتاجــر حيــث أن البنــك ســيقوم بتخزي البطاق

4.3.4  عنــد إجــراء معاملــة دفــع عبــر اإلنترنــت، يقــدم التاجــر لحامــل البطاقــة إيصــال دفــع تظهــر فيــه التفاصيــل 
التاليــة: 

)أ(  اسم التاجر وعنوانه على شبكة اإلنترنت.  

)ب(  مبلغ معاملة الدفع.  

)ج(  عملة معاملة الدفع.  

)ه(  تاريخ معاملة الدفع.  

)و(  معّرف معاملة دفع فريد.  

)ز(  رمز التصريح.  

)ح(  تاريخ انتهاء البطاقة، أو  

)ط(  وصف الخدمات أو البضائع.  

5.3.4  ألغــراض قبــول معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت، يســتخدم التاجــر الصيغــة الموصوفــة لطلــب الدفــع المصــرح 
ــه مــن قبــل البنــك )»نمــوذج طلــب دفــع علــى اإلنترنــت«(. ب

6.3.4  يقــوم التاجــر بتضميــن الرقــم المرجعــي للطلــب فــي كل معاملــة دفــع عبــر اإلنترنــت، وُيبنــى علــى ذلــك 
إرســال حالــة معاملــة الدفــع إلــى التاجــر عــن طريــق اقتبــاس البنــك لرقــم الطلــب المرجعــي الــذي اســتخدمه 

التاجــر عنــد بــدء معاملــة الدفــع عبــر اإلنترنــت.

7.3.4  يقوم التاجر بتضمين التفاصيل التالية على موقعه اإللكتروني:

)أ(  وصف كامل للبضائع والخدمات المقدمة.  

)ب(  سياسة االسترداد واالسترجاع.  

)ج(  معلومات التواصل مع خدمة العماء، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني.  

)هـ(  عملة المعامات.  

)و(  قيود التصدير إن وجدت.  

)ز(  شكل وسياسة التوصيل.  

)ح(  دولة مقر الشركة.  

)ط(  شعارات البطاقات المقبولة بالصيغة التي يصرح بها البنك.  

)ي(  التعريفات و/أو التشريعات المتعلقة األخرى.  

)ك(   القدرات األمنية وسياسة إرسال بيانات بطاقة الدفع.  

ــد أو إعــان  ــه علــى اطــاع بصــورة خطيــة عــن أي موقــع إلكترونــي جدي 8.3.4  يقــوم التاجــر بإخطــار البنــك وإبقائ
يرتبــط بالموقــع اإللكترونــي للتاجــر ُيســتخدم فــي بــدء معامــات الدفــع، ويتضمــن هــذا اإلخطــار كحــد أدنــى 
بيانــات التعديــات أو التغييــرات أو الهجمــات الخارجيــة الحديثــة أو حــوادث االختــراق التــي تخــص الموقــع 

اإللكترونــي.

9.3.4  يصــرح التاجــر للبنــك باالحتفــاظ برمــوز الخدمــة المتعلقــة بالموقــع اإللكترونــي للتاجــر المســتخدمة فــي بــدء 
معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت.

10.3.4  ألغــراض االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة المطبقــة مــن اتحــاد البطاقــات، يوافــق التاجــر علــى أنــه يحــق التحــاد 
البطاقــات تحميــل التاجــر مســؤولية أي خســائر تنشــأ عــن معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت أو تتصــل بهــا 
 »liability shift« ويشــمل ذلــك دون أن يقتصــر علــى الخســائر الناشــئة عــن قانــون مســؤولية عــدم التحديــث(
الخاصــة ببطاقــات MasterCard الدوليــة للتجــار فقــط عــن المعامــات اإلقليميــة الدوليــة( وبالتبعيــة أن البنــك 

مخــّول بذلــك لحجــز أي حصيلــة بيــع أو الخصــم مــن الحســاب البنكــي وفقــً لذلــك.

4.4  طلبات البريد والهاتف 
1.4.4  يمكــن للتاجــر إدخــال معامــات الدفــع المتلقــاة عبــر البريــد أو الهاتــف أو الفاكــس أو وجهــً لوجــه مــن حامــل 
ــة المتاحــة عبــر عميــل الدفــع أو عــن طريــق اســتخدام  ــات اليدوي البطاقــة باســتخدام شاشــة إدخــال البيان

ــح. ــح مــن مركــز التصاري منصــة نقطــة البيــع أو الحصــول علــى تصري

2.4.4  ال يضمــن أي تصريــح يتــم الحصــول عليــه مــن البنــك أن معاملــة الدفــع مصــرح بهــا مــن قبــل الشــخص الــذي 
يظهــر اســمه ورقــم بطاقتــه علــى البطاقــة أو مســتند طلــب البريــد أو الشــخص الــذي تــم الحصــول علــى 

اســمه ورقــم بطاقتــه عبــر الهاتــف أو البريــد.

3.4.4  يوافــق التاجــر علــى أن تلقــي أي رمــز موافقــة مــن البنــك ال يضمــن صاحيــة التكاليــف وأن التكاليــف المقدمــة 
للبنــك ســيتم التعامــل معهــا مــن قبــل البنــك وفــق نظــام العمــل االعتيــادي.

4.4.4  يوافــق الطرفــان علــى أنــه فــي حالــة نشــوء نــزاع حــول معاملــة دفــع تتــم عبــر الهاتــف أو البريــد مــن قبــل 
حامــل البطاقــة ألي ســبب، يتــم إعــادة المبلــغ المقتطــع مباشــرة بمــا يتفــق مــع شــروط وأحــكام هــذه 

االتفاقيــة.

  إن تمــت معاملــة دفــع عبــر البريــد أو الهاتــف، يقبــل التاجــر المســؤولية الكاملــة عــن تخزيــن وحمايــة بيانــات 
للتاجــر. ومتاحــة  مكشــوفة  تكــون  البيانــات  هــذه  أن  حيــث  البطاقــة  حامــل  وبيانــات  البطاقــة 

5  التشغيل
1.5  الخدمات التجارية

  يوافق التاجر على ما يلي: 

)أ(  إن لــم يتــم تنفيــذ معاملــة الدفــع فــي وقــت التعاقــد علــى الخدمــات، يطلــب التاجــر تصريحــً مســبقً   
المتوقعــة.  الخدمــات  تكلفــة  لتغطيــة  البطاقــة  فــي  المطلوبــة  النقــود  لحجــز 

)ب(  ألغــراض التصريــح المســبق، يقــدر التاجــر قيمــة معاملــة الدفــع التــي ســيتم اقتطاعهــا مقابــل كامــل   
التاليــة: األســس  علــى  المقدمــة  الخدمــات 

)1(  نوع ومدة خدمات التاجر بالشكل الذي يمكن توقعه في وقت التعاقد.   

)2(  األسعار المقدرة لهذه الخدمات خال الفترة المقصودة.   



Please continue overleaf - الصفحة خلف  يتبع 

أبرمت اتفاقية التاجر الرئيسية )»االتفاقية«( هذه بتاريخ التنفيذ بين:

1.   البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب، مصــرف قطــاع تجزئــة تقليــدي مرخــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، 
)»البنــك«(، و البحريــن  المنامــة، مملكــة  الســيف 428،  وعنوانــه مبنــى 2498، طريــق 2832، ضاحيــة 

التاجر.  .2

)ُيشار لكل طرف منفردًا بكلمة »طرف«، وُيشار لألطراف مجتمعة بكلمة »األطراف«(.

مقدمة:
•  البنــك بنــك مرّخــص فــي مملكــة البحريــن لتقديــم خدمــات البنــك )علــى النحــو المعــّرف أدنــاه( مــن خــال 
أنــواع مختلفــة مــن البطاقــات االئتمانيــة أو بطاقــات الخصــم المباشــر أو بطاقــات قابلــة للشــحن وذلــك عــن 

طريــق إنشــاء وإدارة شــبكة البنيــة التحتيــة التــي تضــم األجهــزة والبرمجيــات.

يرغب العميل بالحصول على خدمات البنك )على النحو الموضح أدناه(.  •

بناء على ما سبق، يتفق الطرفان على ما يلي:

تعريفات   1
»مــواد البنــك« هــي كل األجهــزة والبرمجيــات والمنشــورات وأي معلومــات أخــرى تقــدم مــن قبــل البنــك 

للتاجــر فــي ســياق تقديــم خدمــات البنــك.

»خدمــات البنــك« هــي مجمــوع معامــات الدفــع ومعامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت وخدمــات تحويــل العمــات 
الديناميكيــة )حســب مقتضــى الحــال( التــي يقدمهــا البنــك للتاجــر علــى النحــو الموضــح فــي البنــد 4 مــن 

هــذه االتفاقيــة.

»تصريــح« هــو العمليــة اإللكترونيــة التــي يتــم مــن خالهــا إرســال معاملــة الدفــع للحصــول علــى موافقــة أو 
إحالــة أو رفــض مــن قبــل البنــك أو الجهــة المصــدرة أو أي اتحــاد بطاقــات.

»مركــز التصريــح« هــو المركــز الــذي يخصصــه البنــك لمعالجــة معامــات الدفــع ويعمــل المركــز علــى مــدار 
الســاعة طــوال ايــام األســبوع ودون انقطــاع.

»الدينار البحريني« هو العملة الرسمية للنطاق الجغرافي. 

»الحساب البنكي« هو الحساب الذي يفتحه التاجر ويستخدمه ألغراض هذه االتفاقية.

»يــوم عمــل« هــو أي يــوم )غيــر يــوم الجمعــة والســبت وأيــام العطــل الرســمية( والــذي تكــون فيــه البنــوك 
والمؤسســات الماليــة األخــرى مفتوحــة فــي النطــاق الجغرافــي.

»بطاقــة« هــي بطاقــة ذكيــة )EMV( أو بطاقــة تحتــوي علــى دارة متكاملــة و/أو بطاقــات ائتمانيــة أو بطاقات 
خصــم مباشــر تحتــوي علــى شــريط ممغنــط أو بطاقــة ائتمانيــة تصدرهــا جهــة مصــدرة لشــخص )أو رقــم 
ــدى التجــار واالســتفادة  ــع أو الخدمــات ل حســاب تصــدره جهــة مصــدرة( يمكــن اســتخدامها لشــراء البضائ

مــن خدمــات الماليــة.

»اتحــاد بطاقــات« هــو أي شــركة ترخيــص بطاقــات قامــت بمنــح رخصــة نقــاط بيــع للبنــك ، ويتضمــن ذلــك 
دون أن يقتصــر علــى:  فيــزا، ماســتر كارد، داينــرز، أميريــكان إكســبرس، جــي ســي بــي، ســي يــو بــي )تشــاينا 

يونيــون بــاي(، ويتــم تفســير مصطلــح »اتحــادات البطاقــات« وفقــً لذلــك.

»حامــل البطاقــة« هــو الشــخص الــذي فتــح حســاب بطاقــة مــع أي جهــة إصــدار ويتضمــن ذلــك أي شــخص 
يكــون اســمه مطبوعــً علــى البطاقــة.

»تاريخ التنفيذ« يعني التاريخ المذكور في الملحق رقم 1.

ــة« هــي الخدمــات الموضحــة بشــكل تفصيلــي فــي البنــد 1.2.4  ــات الديناميكي ــل العم ــات تحوي »خدم
مــن هــذه االتفاقيــة.

»رســوم المشــاركة فــي خدمــات تحويــل العمــات الديناميكيــة« هــي نســبة الخصــم واجبــة الدفــع مــن 
قبــل التاجــر لصالــح البنــك علــى النحــو الموضــح تفصيــًا فــي الملحــق 2.

»أجهــزة« هــي المعــدات والبرمجيــات التــي يقدمهــا البنــك للتاجــر كجــزء مــن خدمــات البنــك، ويشــمل 
ذلــك دون أن يقتصــر علــى منصــات نقطــة البيــع ولوحــات رمــز التعريــف الشــخصي والبرامــج وأي إضافــات 

ووصــات وملحقــات مرفقــة.

»بطاقة ذكية )EMV(« هي بطاقة تحمل شريحة إلكترونية لتوثيق ومعالجة معامات الدفع.

»حــد التاجــر« هــو القيمــة القصــوى التــي يســمح للتاجــر قبولهــا لقــاء دفعــة واحــدة دون الحاجــة إلــى 
تصريــح.

»قــوة قاهــرة« هــي أي عمــل مــن أعمــال القضــاء والقــدر، ويشــمل ذلــك النيــران والفيضانــات والــزالزل 
والعواصــف والكــوارث الطبيعيــة األخــرى، وأعمــال الســيادة التــي تشــمل الهجمــات اإلرهابيــة والحــرب والغــزو 
وفعــل الجيــوش األجنبيــة وأعمــال القتــال والمنازعــات العماليــة بمــا فــي ذلــك اإلضــراب وإغــاق محــل العمــل 
والمقاطعــة وتصــرف أو تقصيــر أي اتحــاد بطاقــات، وانقطــاع أو فشــل المرافــق بمــا فــي ذلــك خدمــات الطاقــة 
الكهربائيــة والغــاز والمــاء والهاتــف، والتصــرف أو التقصيــر فــي التصــرف وفــق أحــكام المجالــس اإلداريــة 
أو الســلطات الحكوميــة أو أي ســبب خــارج ســيطرة أي مــن الطرفيــن منطقيــً دون أي يتضمــن األســباب 

المتعلقــة باألطــراف.

»حقــوق الملكيــة الفكريــة« هــي كل بــراءات االختــراع واالبتــكارات والمعرفــة الفنيــة وأســرار المهنــة 
والمعلومــات الســرية األخــرى والتصميمــات المســجلة وحقــوق النشــر وحقــوق قواعــد البيانــات وحقــوق 
التصميــم والحقــوق التــي تحمــل حمايــة مكافئــة لحقــوق النشــر وحقــوق قواعــد البيانات وحقــوق التصميم، 
ــة والعامــات الخدميــة والشــعارات وأســماء النطاقــات وأســماء العمــل واألســماء  ــك العامــات التجاري وكذل
التجاريــة والحقــوق األدبيــة وكل تســجيات أو نمــاذج تســجيات العناصــر المذكــورة ســابقً، والحقــوق التــي 
تكــون ضمــن طبيعــة أي مــن العناصــر المذكــورة ســابقً فــي أي دولــة أو اختصــاص قضائــي، وأيضــً الحقــوق 

ضمــن طبيعــة حقــوق المنافســة غيــر العادلــة وحقــوق التقاضــي بســبب االنتحــال.

»الجهــة المصــدرة« هــي أي شــخص مخــّول مــن قبــل اتحــاد بطاقــات لتنفيــذ أعمــال إصــدار البطاقــات و/
أو تحصيــل العمــاء.

»القوانيــن« هــي أي مرســوم أو قــرار وزاري أو نظــام أو مرســوم بقانــون أو قانــون أو منشــور قانــون أو أمــر أو 
الئحــة تنفيذيــة أو تشــريع أو قــرار أو إخطــار أو حكــم محكمــة أو أمــر توجيهــي أو معاهــدة أو أي مســتند أو 

متطلــب آخــر يمتلــك صاحيــة قانونيــة.

»التاجر« يعني الشخص المذكورة تفاصيله في الملحق رقم 1.

»نموذج طلب دفع عبر اإلنترنت« يحمل المعنى الموضح في البند 5.3.4 من هذه االتفاقية.

»معاملة دفع عبر اإلنترنت« هي معاملة دفع يتم إجراؤها من خال عميل الدفع.

»دليــل التشــغيل« هــو دليــل التشــغيل المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لــكل اتحــاد بطاقــات بحيــث 
يحتــوي الدليــل علــى اإلرشــادات والقواعــد والتشــريعات الازمــة المرتبطــة بــكل اتحــاد بطاقــات، ويكــون قابــًا 

للتعديــل مــن وقــت إلــى آخــر اعتمــادًا علــى قــرار كل اتحــاد بطاقــات فقــط.

»التصريــح المســبق« هــو العمليــة اإللكترونيــة أو الصوتيــة المســتخدمة مــن قبــل التاجــر لحجــب أو تجميــد 
نقــود معينــة فــي البطاقــة لمعامــات دفــع الحقــة.

»ســجل نقطــة البيــع« هــو الســجل المطبــوع الــذي تقدمــه منصــات نقــاط البيــع والــذي يتضمــن معاملــة 
دفــع مقبولــة أو محالــة أو مرفوضــة.

ــه  ــذي يمكــن لحاملــي البطاقــات مــن خال ــع« هــي جهــاز نقطــة البيــع اإللكترونيــة ال ــة البي ــة نقط »منص
شــراء البضائــع و/أو الخدمــات مــن التجــار باســتخدام بطاقــة.

»عميل الدفع« يحمل المعنى المنصوص عليه في البند 2.3.4 من هذه االتفاقية.

»معاملــة دفــع« هــي معاملــة مصــرح بهــا يقــوم بإجرائهــا حامــل البطاقــة باســتخدام بطاقــة صــادرة عــن 
اتحــاد بطاقــات لدفــع ثمــن بضائــع أو خدمــات يقدمهــا التاجــر.

»رقم التعريف الشخصي« هو رقم التعريف الشخصي للبطاقة.

»لوحــة رقــم التعريــف الشــخصي« هــي الجهــاز المســتخدم باالقتــران مــع منصــة نقطــة البيــع لتمكيــن 
حامــل البطاقــة مــن إدخــال رقــم التعريــف الشــخصي.

ــادرة« هــي نشــرة يصدرهــا اتحــاد البطاقــات ويحدثهــا مــن وقــت إلــى آخــر تتضمــن بيانــات  ــرة المص »نش
ــي. ــازة بشــكل غيــر قانون ــر أو الحي البطاقــات التــي تجــب مصادرتهــا نظــرًا لتعضرهــا للســرقة أو التزوي

»وثيقــة رد األمــوال« هــي إشــعار يصــدره البنــك لتأكيــد رد معاملــة دفــع إلــى حســاب حامــل البطاقــة 
البنكــي.

المخولــون  المــّلاك  أو  الموظفــون  أو  المــدراء  أو  المســؤولون  بالتاجــر،  يتعلــق  فيمــا  هــم،  »الممثلــون« 
التاجــر. عــن  بالنيابــة  بالتصــرف 

»حصيلة البيع« هي األموال الناتجة عن إتمام معاملة دفع.

»المدة« تحمل المعنى الموضح في البند 14 من هذه االتفاقية.

»النطاق الجغرافي« تعني مملكة البحرين.

»الغير« تعني أي شخص أو كيان ليس طرفً من أطراف هذه االتفاقية.

»ضريبــة القيمــة المضافــة تعنــي« أ( أي ضريبــة مفروضــة فــي البحريــن والــدول األعضــاء األخــرى فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي بمــا يتفــق مــع اتفاقيــة ضريبــة القيمــة المضافــة الموحــدة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة علــى النظــام الموحــد لضريبــة القيمــة المضافــة؛ )ب( أي ضريبــة مفروضــة وفقــً لتوجيــه المجلــس 
المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 2006 بشــأن النظــام الموحــد لضريبــة القيمــة المضافــة )توجيــه المفوضيــة األوروبيــة 
112/2006(؛ ج( أيــة ضرائــب أخــرى ذات طبيعــة مماثلــة، ســواء فرضــت فــي البحريــن كبديــل، أو فرضــت باإلضافــة 
إلــى هــذه الضريبــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( أعــاه؛ د( أيــة ضرائــب أخــرى ذات طبيعــة مماثلــة، ســواء فرضــت 
فــي دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي بــدالً مــن، أو فرضــت باإلضافــة إلــى، مثــل هــذه الضريبــة المشــار إليهــا في 
الفقــرة )ب( أعــاه أو مفروضــة فــي مــكان آخــر. هـــ( تشــير الســلطة الضريبية إلــى الوكالة الحكوميــة المعينة أو 

أي ســلطة مختصــة مماثلــة مســئولة عــن إدارة وجمــع وإنفــاذ الضرائــب ذات الصلــة.

البطاقات  2
1.2  يقبل التاجر البطاقات كوسيلة دفع في معامات الدفع ما لم يخطره البنك بغير ذلك.

ــه للبطاقــات كوســيلة دفــع لقــاء بيــع بضائعــه  2.2  يوافــق التاجــر علــى عــرض أو إعــام أو إخطــار عمائــه بقبول
وخدماتــه.

3.2  يوافــق التاجــر علــى القيــام بعــرض اللوحــات والمعلومــات الازمــة فــي متجــره )وعلــى موقعــه االلكترونــي( 
التــي توضــح بأنــه يقبــل البطاقــات.

4.2  يتمنع التاجر عن استخدام البطاقة التي ينطبق عليها وفقً للحكم العقاني للتاجر أي مما يلي:

1.4.2  منتهية في وقت تقديمها.

2.4.2  تجــب مصادرتهــا بنــاًء علــى قابلــة لاســترجاع وفــق نشــرة المصــادرة أو بمقتضــى المعلومــات المقدمــة 
مســبقً مــن قبــل البنــك.

3.4.2  مقدمة من قبل شخص غير حامل البطاقة.

4.4.2  مزورة أو معدلة أو تالفة بأي صورة.

3  األجهزة
ــة فــي النطــاق الجغرافــي  ــة وغيــر قابلــة لإلحال 1.3  يمنــح البنــك للتاجــر خــال مــدة التعاقــد رخصــة غيــر حصري
البنــك. خدمــات  تلقــي  ألغــراض  هــذه  البنــك  مــواد  فــي  الفكريــة  الملكيــة  وحقــوق  البنــك  مــواد  الســتخدام 

2.3  يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن كل حقــوق الملكيــة الفكريــة المرتبطــة بمــواد البنــك اآلن أو مســتقبًا تعــود 
إلــى البنــك حصــرًا، وباســتثناء الدرجــة المنصــوص عليهــا صراحــة فــي الفقــرة 1.3، ال يمتلــك التاجــر، وال 
يحصــل بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى، أي حــق أو منفعــة فــي حقــوق الملكيــة الفكريــة المرتبطــة بمــواد 

البنــك اآلن أو مســتقبًا.

3.3  يقوم التاجر بتثبيت األجهزة في موقع عمله.

4.3  يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن صيانــة وحفــظ األجهــزة ســتتمان حصــرًا بواســطة البنــك األهــل المتحــد ووكائــه 
التاجــر للبنــك ولوكائــه األساســيين  الواجــب، ويمنــح  النحــو  األساســيين والثانوييــن المرخصيــن علــى 
والثانوييــن حــق الوصــول المعقــول غيــر المشــروط إلــى األجهــزة خــال ســاعات العمــل العاديــة بهــدف 
الصيانــة أو االســتبدال أو ألي ســبب آخــر بالشــكل المطلــوب مــن قبــل البنــك مــن أجــل تقديــم خدمــات 

البنــك.

5.3  يوافــق التاجــر علــى أال يحــرك أو يعــّدل أو يغيــر أو يتاعــب باألجهــزة بــأي شــكل فــي أي وقــت وتحــت أي ظــروف 
دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.

6.3  يضمــن التاجــر أن تعمــل األجهــزة فــي كل األوقــات: )أ( مــن قبــل ممثليــه حصــرًا )ب( وفــق دليــل التشــغيل أو 
أي دليــل تشــغيلي آخــر مقــدم بواســطة البنــك األهــل المتحــد. 

7.3  يحــرص التاجــر علــى الحفــاظ علــى األجهــزة فــي حالــة جيــدة ويكــون مســؤوالً عــن أي أضــرار تصيــب األجهــزة 
بســبب أي شــيء غيــر عوامــل االهتــاك الناتجــة عــن االســتخدام الطبيعــي.

8.3  يضمــن التاجــر أن يكــون كل الممثليــن مدربيــن بطريقــة جيــدة وأن ينخرطــوا فــي برامــج التدريــب الازمــة 
المقدمــة مــن قبــل البنــك لتمكينهــم مــن تشــغيل األجهــزة. يحتفــظ البنــك بحــق رفــض إجــازة أي ممثــل 

للتاجــر إن كان هــذا الشــخص، مــن وجهــة نظــر البنــك حصــرًا، غيــر قــادر علــى تشــغيل األجهــزة.

9.3  فــي حــال تعــرض أي مــن األجهــزة لخطــأ أو عطــب، يجــب علــى التاجــر أن يقــوم بإخطــار البنــك فــورًا مــن خــال 
خــط الدعــم الــذي يعمــل علــى مــدار 24 ســاعة علــى الرقــم 17583999 وســيقوم البنــك، بعــد تلقــي هــذا 
اإلخطــار، بترتيــب عمليــة إصــاح أو اســتبدال األجهــزة شــريطة أن ال يكــون الخطــأ أو العطــب ناتــج عــن ســوء 

أو إســاءة اســتخدام األجهــزة أو اإلهمــال فــي تشــغيل األجهــزة مــن قبــل التاجــر أو ممثليــه.

اتفاقية التاجر الرئيسية



اتفاقية التاجر

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي
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