
اتفاقية التاجر

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي





Please continue overleaf - الصفحة خلف  يتبع 

تــم إبــرام اتفاقيــة التاجــر الرئيســية )االتفاقية( هذه في تاريخ ســريانها بين:

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

و )»البنــك«(، 

التاجر.  .2

)ُيشــار لــكل طــرف منفردًا بكلمة »طرف«، وُيشــار لألطــراف مجتمعة بكلمة »األطراف«(.

مقدمة:
أ.  البنــك بنــك مرّخــص فــي مملكــة البحريــن لتقديــم خدمــات البنــك )علــى النحــو المعــّرف هنــا( 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.

وفقــً  هنــا(  المحــدد  النحــو  )علــى  المتحــد  األهلــي  البنــك  خدمــات  مــن  االســتفادة  فــي  التاجــر  يرغــب  ب. 
البنــك. قبــل  مــن  آلخــر  وقــت  مــن  المعدلــة  بصيغتهــا  االتفاقيــة،  لهــذه  التاليــة  واألحــكام  للشــروط 

بنــاء علــى ما ســبق، يتفــق الطرفان على ما يلي:

التفسير   1
»منصــة البنــك« تعنــي منصــة خدمــات البيانــات التــي يمكــن للتاجــر التعامــل مــن خالهــا لتســهيل   

اإلنترنــت. عبــر  الدفــع  معامــات 

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

االتفاقيــة. هــذه  مــن   4 البنــد 

ــح« تعنــي العمليــة اإللكترونيــة التــي يتــم مــن خالهــا إرســال أي معاملــة عمليــة أو عمليــة دفــع »تصري   
أي أو  المصــدرة  الجهــة  أو  البنــك  قبــل  مــن  رفــض  أو  إحالــة  أو  موافقــة  علــى  للحصــول  اإلنترنــت   عبــر 

اتحاد بطاقات.

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

»الدينــار البحريني« هو العملة الرســمية للنطاق الجغرافي.   

»الحســاب البنكــي« هــو الحســاب الــذي يفتحــه ويحتفــظ بــه التاجــر لــدى البنــك األهلــي المتحــد ألغــراض   
المتحــد. األهلــي  البنــك  وتســهيات  بخدمــات  يتعلــق  فيمــا  اســتخدامه  يتــم  والــذي  االتفاقيــة  هــذه 

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

دارة متكاملــة و/أو بطاقــات  علــى  تحتــوي  التــي  البطاقــة  أو   )EMV( الذكيــة  البطاقــة  »بطاقــة« هــي   
ائتمانيــة أو بطاقــات خصــم مباشــر تحتــوي علــى شــريط ممغنــط أو بطاقــة ائتمانيــة تصدرهــا جهــة 
مصــدرة لشــخص )أو رقــم حســاب تصــدره جهــة مصــدرة( يمكــن اســتخدامها لشــراء البضائــع أو الخدمــات 

الماليــة. مــن خدمــات  التجــار واالســتفادة  مــن 

»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، ســييو بــي )تشــاينا 

يونيــون بــاي(.

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

»تاريــخ التنفيــذ« يعني التاريخ المذكــور في الملحق رقم 1.  

ــة« هــي الخدمــات الموضحــة بشــكل تفصيلــي فــي البنــد 2.4  ــات الديناميكي ــل العم ــات تحوي »خدم  
االتفاقيــة. هــذه  مــن 

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

»تاريخ الســريان« له المعنى الموصوف له في الملحق 1.  

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

مرفقــة. وملحقــات  ووصــات  إضافــات  وأي  والبرامــج 

»بطاقــة ذكيــة )EMV(« هــي بطاقة تحمل شــريحة إلكترونية لتوثيــق ومعالجة معامات الدفع.  

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

»قــوة قاهــرة« هــي أي عمــل مــن أعمــال القضــاء والقــدر، ويشــمل ذلــك النيــران والفيضانــات والــزالزل   
التــي تشــمل الهجمــات اإلرهابيــة والحــرب  والعواصــف والكــوارث الطبيعيــة األخــرى، وأعمــال الســيادة 
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 
وحقــوق  البيانــات  قواعــد  وحقــوق  النشــر  لحقــوق  مكافئــة  حمايــة  تحمــل  التــي  والحقــوق  التصميــم 
وأســماء  النطاقــات  وأســماء  والشــعارات  الخدميــة  والعامــات  التجاريــة  العامــات  وكذلــك  التصميــم، 
المذكــورة  العناصــر  نمــاذج تســجيات  أو  األدبيــة وكل تســجيات  والحقــوق  التجاريــة  العمــل واألســماء 
أو  دولــة  أي  فــي  ســابقً  المذكــورة  العناصــر  مــن  أي  طبيعــة  ضمــن  تكــون  التــي  والحقــوق  ســابقً، 
 اختصــاص قضائــي، وأيضــً الحقــوق ضمــن طبيعــة حقــوق المنافســة غيــر العادلــة وحقــوق التقاضــي

بسبب االنتحال.

»الجهــة الُمصــدرة« هــي أي شــخص مفــوض ومرخــص لــه مــن قبــل اتحــاد البطاقــات للمشــاركة فــي   
التجاريــة. األعمــال  علــى  التاجــر  حصــول  و/أو  البطاقــة  إصــدار 

»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.

»التاجــر« يعنــي الشــخص المذكورة تفاصيلــه في الملحق رقم 1.  

»نمــوذج طلــب دفع عبــر اإلنترنت« يحمل المعنى الموضح في البنــد 5.3.4 من هذه االتفاقية.  

»معاملــة الدفــع عبــر اإلنترنــت« تعنــي معاملــة دفــع يتــم إجراؤهــا إلكترونيــً مــن خــال عميــل الدفــع،   
البيــع. نقــاط  جهــاز  اســتخدام  دون  الدفــع  لعميــل  المطبــق  التشــغيل  دليــل  فــي  موضــح  هــو  كمــا 

ــغيل« هــو دليــل التشــغيل المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لــكل اتحــاد بطاقــات بحيــث  ــل التش »دلي  
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.

»التفويــض المســبق« هــي عمليــة إلكترونيــة أو صوتيــة يســتخدمها التاجــر لحظــر أو تجميــد أمــوال   
فــوًرا. المعاملــة  نشــر  دون  الحقــة  دفــع  لمعاملــة  البطاقــة  فــي  معينــة 

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

»منصــة نقطــة البيــع« هــي جهــاز نقطــة البيــع اإللكترونيــة الــذي يمكــن لحاملــي البطاقــات مــن خالهــا   
البطاقــة. باســتخدام  التجــار  مــن  الخدمــات  و/أو  البضائــع  شــراء 

»عميــل الدفــع« يحمــل المعنى المنصوص عليه في البنــد 2.3.4 من هذه االتفاقية.  

»معاملــة دفــع« هــي معاملــة مصــرح بهــا يقــوم بإجرائهــا حامــل البطاقــة باســتخدام بطاقــة صــادرة عــن   
البيــع. نقــاط  منصــة  باســتخدام  التاجــر  يوفرهــا  التــي  الخدمــات  أو  الســلع  مقابــل  للدفــع  اإلصــدار  جهــة 

»رقم التعريف الشــخصي« هو رقم التعريف الشــخصي للبطاقة.  

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

»نشــرة المصــادرة« هــي نشــرة يصدرهــا اتحــاد البطاقــات ويحدثهــا مــن وقــت إلــى آخــر تتضمــن بيانــات   
قانونــي. غيــر  بشــكل  الحيــازة  أو  التزويــر  أو  للســرقة  لتعضرهــا  نظــرًا  مصادرتهــا  تجــب  التــي  البطاقــات 

»قســيمة اســترداد األمــوال« هــي إشــعار دائــن يصــدره البنــك األهلــي المتحــد لتأكيــد إعــادة قيمــة   
البطاقــة. لحامــل  المصرفــي  الحســاب  إلــى  اإلنترنــت  عبــر  الدفــع  معاملــة  أو  الدفــع  معاملــة 

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

»عائــدات البيــع« هــي األموال الناتجة عــن إكمال معاملة الدفع أو معاملــة الدفع عبر اإلنترنت.  

»المــدة« تحمــل المعنــى الموضح في البنــد 14 من هذه االتفاقية.  

»النطــاق الجغرافي« تعنــي مملكة البحرين.  

»الغيــر« تعنــي أي شــخص أو كيــان ليس طرفً مــن 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 
ــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي بــدالً مــن، أو فرضــت باإلضافــة  ذات طبيعــة مماثلــة، ســواء فرضــت فــي دول
إلــى، مثــل هــذه الضريبــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )ب( أعــاه أو مفروضــة فــي مــكان آخــر. هـــ( تشــير 
الســلطة الضريبيــة إلــى الوكالــة الحكوميــة المعينــة أو أي ســلطة مختصــة مماثلــة مســئولة عــن إدارة 

وجمــع وإنفــاذ الضرائــب ذات الصلــة.

البطاقات  2
1.2  يقبــل التاجــر البطاقــات كوســيلة دفــع فــي معامــات الدفــع لمعامــات الدفــع أو معامــات الدفــع عبــر 

ذلــك. بغيــر  البنــك  يخطــره  لــم  مــا  اإلنترنــت، 

يوافــق التاجــر علــى أن يعــرض فــي مقــره )بمــا فــي ذلــك قنواتــه اإللكترونيــة وموقعــه اإللكترونــي( الفتــات   2.2
توضيحيــة واإلعــان عــن المعلومــات الخاصــة بهــا لإلشــارة إلــى قبولــه للــدف بالبطاقــات كوســيلة دفــع 

لبيــع ســلعه وخدماتــه.

ال يجــوز للتاجــر اســتخدام البطاقــة التــي تكون، وفًقا لتقديــر التاجر المعقول:  3.2

منتهيــة الصاحيــة في وقــت تقديمها إلى التاجر؛  1.3.2

وجــوب مصــادرة البطاقــة بنــاء علــى نشــرة المصادرة أو وفًقا لمعلومات قدمها البنك مســبقً؛  2.3.2

تــم تقديــم البطاقــة من قبل شــخص غيــر حامل البطاقة؛ أو  3.3.2

البطاقــة مــزورة أو معدلة أو تالفة.  4.3.2

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

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

المرتبطــة بمــواد البنــك اآلن أو مســتقبًا.

اتفاقية التاجر الرئيسية
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التاجــر  المســجل لتســهيل اســتخدام  التاجــر  المعــدات فــي مقــر  التاجــر مســئوالً عــن تركيــب  يكــون   3.3
البنــك. لخدمــات 

4.3  يقــر التاجــر ويوافــق علــى أن صيانــة وحفــظ األجهــزة ســتتمان حصــرًا بواســطة البنــك األهلــي المتحــد 
ولوكائــه  للبنــك  التاجــر  ويمنــح  الواجــب،  النحــو  علــى  المرخصيــن  والثانوييــن  األساســيين  ووكائــه 
العمــل  ســاعات  خــال  األجهــزة  إلــى  المشــروط  غيــر  المعقــول  الوصــول  حــق  والثانوييــن  األساســيين 
ــوب مــن قبــل البنــك مــن أجــل  ــة أو االســتبدال أو ألي ســبب آخــر بالشــكل المطل ــة بهــدف الصيان العادي

البنــك. خدمــات  تقديــم 

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

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 اإلهــاك 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.

يجــب علــى البنــك أن يبــذل جهــوده المعقولــة للتأكــد مــن أن النظــام األساســي للبنــك وجميــع مكونــات   10.3
ألداء  تعمــل  الخاصــة  اإللكترونيــة  قنواتــه  عبــر  لنشــرها  للتاجــر  الممنوحــة  بالمعــدات  الخاصــة  البرامــج 
ومعالجــة المعامــات وفقــً للمعيــار المقبــول بشــكل عــام فــي الصناعــة. لــن يكــون البنــك مســئوالً إال 
عــن الخســائر أو األضــرار التــي تلحــق بالتاجــر مــن اســتخدامه لمنصــة البنــك التــي نتجــت عــن إهمــال البنــك 
ــن يكــون البنــك مســئوالً عــن أي عطــل فــي المعــدات أو منصــة  الجســيم أو ســوء الســلوك المتعمــد. ل

البنــك األهلــي المتحــد الــذي لــم يســتطع منعــه أو توقعــه بشــكل معقــول.

لــه جهــاز نقــاط البيــع نتيجــة الســتخدام التاجــر أو  يتحمــل البنــك تكلفــة أي خســارة أو ضــرر يتعــرض   11.3
المصرفــي. حســابه  مــن  خصمــه  أو  التاجــر  بيــع  عائــدات  مــن  المعــدات  تشــغيل 

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  التاجــر دون 

ال يجــوز إجــراء معامــات الدفــع أو قبولهــا مــن قبــل التاجــر مقابــل أي ســلعة أو خدمــة بخــاف الســلع   2.1.4
المعروضــة أو الخدمــات التــي يقدمهــا التاجــر وفًقــا لترخيصــه التجــاري واألنشــطة المرخصــة والمصــرح 

اإلقليــم. فــي  المختصــة  الســلطات  قبــل  مــن  بهــا 

3.1.4  دون اإلخــال بضــرورة االلتــزام بالحــد األعلــى المســموح بــه للتاجــر، يقبــل التاجــر معامــات الدفــع بغــض 
النظــر عــن قيمتهــا. وال يجــوز للتاجــر اإلعــان عــن أو وضــع أي حــد أدنــى أو أعلــى لقيمــة أي معاملــة دفــع، 

بخــاف الحــد األدنــى.

الدفــع فــي وقــت لــكل معامــات  البيــع  البطاقــة أو إدخالهــا فــي منصــة نقطــة  التاجــر تمريــر   4.1.4  يضمــن 
بدء التصريح. 

عنــد بــدء معاملــة دفــع باســتخدام البطاقــة الصــادرة عــن جهــة إصــدار خــارج نطــاق اإلقليــم بمبلــغ بالدينــار   5.1.4
ــك، وتســجيل  ــا بذل ــة حامــل البطاقــة، ولكــن ليــس ملزًم البحرينــي، يجــب علــى التاجــر التحقــق مــن هوي
تفاصيــل وثيقــة هويــة حامــل البطاقــة فــي ســجل نقــاط البيــع، والحصــول علــى نســخة مصــورة مــن تلــك 

ــى البنــك عنــد الطلــب. المســتندات واالحتفــاظ بنســخ منهــا لتقديمهــا إل

ال يجــوز للتاجــر تقســيم معاملــة الدفــع عــن طريــق طلــب عــدة تفويضــات فــي الوقــت نفســه. ويقــر التاجــر   6.1.4
أن تقســيم معاملــة الدفــع إلــى عــدة تفويضــات قــد يــؤدي إلــى رفــض جهــة اإلصــدار ألي معاملــة مــن 
معامــات الدفــع التــي تــم إجراؤهــا أو جميعهــا، ويحــق للبنــك األهلــي المتحــد خصــم قيمــة معامــات 
الــذي  المصرفــي  التاجــر  مــن حســاب  بهــا  المتعلقــة  النفقــات  ذلــك جميــع  فــي  بمــا  المرفوضــة  الدفــع 

المبيعــات. تلــك  بحصيلــة  يحتفــظ 

يجــب اتاحــة تفاصيــل جميــع معامــات الدفــع التــي يصــرح بهــا التاجــر للبنــك األهلــي المتحــد فــي غضــون   7.1.4
فتــرة أقصاهــا ســبعة )7( أيــام تقويميــة مــن تاريــخ طلــب البنــك األهلــي المتحــد.

بجــب تخفيــض قيمــة معاملــة الدفــع وفقــً ألي خصــم يقدمــه التاجــر علــى بيــع ســلعه وخدماتــه. فــي حالــة   8.1.4
تقديــم خصــم، يوافــق التاجــر علــى تطبيــق الخصــم علــى قيمــة معاملــة الدفــع التــي تتــم فيمــا يتعلــق 

بالســلع والخدمــات المباعــة علــى أســاس الخصــم.

9.1.4  يلتــزم التاجــر برفــض معامات الدفــع التي يتم إجراؤها:

)أ(  مــن ِقَبل الممثل

)ب(  بهــدف توفير ســلفة نقديــة لحامل البطاقة

إلعــادة تمويــل ديــن التاجــر أو الممثــل أو أي حامــل بطاقــة لــم يتــم إجــراؤه فيمــا يتعلــق بعمليــة شــراء  )ج( 
مــن التاجــر؛

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

للبضائــع التــي لــم يتــم بيعهــا مــن قبــل التاجــر أو للخدمــات التــي لــم يتــم تقديمهــا مــن قبــل  ـ(  )هــ  
علــى طلبــه. بنــاًء  أو  البطاقــة  لحامــل  التاجــر 

تخضــع جميــع معامــات الدفــع التــي يتــم إجراؤها أو قبولها من قبــل التاجر إلى التاجر أوالً:  10.1.4

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

)ب(  التحقــق مــن صاحية البطاقة.

)ج(  التحقــق من هويــة حامل البطاقة.

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

ـ(  الحصــول على تصريح. )هــ  

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

على الفور.

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

البطاقــات االئتمانيــة أو غيــر ذلــك.

ــة  ــى صــدور رســائل مثــل »مرفــوض )decline(« أو »اســتام )pick up(« أو »إحال ــح إل ــة تصري 13.1.4  إن أدت محاول
وافــق مركــز  إن  التصاريــح.  مــن خــال مركــز  الحصــول علــى تصريــح  التاجــر  يتوجــب علــى   ،»)referral(

مــن  المقــدم  التصريــح  رمــز  نفــس  باســتخدام  حينهــا  التاجــر  يقــوم  الدفــع،  معاملــة  علــى  التصاريــح 
ــم رفــض ــح إن ت ــة الدفــع، أو يمتثــل التاجــر لتعليمــات مركــز التصاري ــح إلكمــال معامل  قبــل مركــز التصاري

معاملة الدفع.

14.1.4  عنــد معالجــة معاملــة دفــع، يلتــزم التاجــر بشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة بدقــة، ويلتــزم كذلــك بالمبــادئ 
 التوجيهيــة المنصــوص عليهــا فــي دليــل التشــغيل وفــق تحديثاتــه وإخطــار التاجــر بذلــك مــن وقــت

إلى آخر.

إلــى حامــل البطاقــة يجــب  التاجــر وتتطلــب تحويــل رصيــد  أي معاملــة دفــع غيــر صحيحــة يقــوم بهــا   15.1.4
إباغهــا إلــى البنــك األهلــي المتحــد لعكــس البيــع وفقــً لذلــك. إذا نتــج عــن معاملــة الدفــع غيــر الصحيحــة 
تكبــد البنــك أي خســائر أو مصاريــف، فــإن قيمــة أي خســارة أو مصاريــف تكبدهــا البنــك ســيتم خصمهــا 

مــن عائــدات المبيعــات المســتقبلية.

2.4  خدمــات تحويل العمات الديناميكية

ــر  ــب«( ممــن تكــون بطاقاتهــم بعمــات غي ــات األجان ــي البطاق ــن البنــك بعــض عمــاء التاجــر )»حامل 1.2.4  يمّك
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 
الصــرف الــذي يحــدده البنــك، بينمــا يتلقــى التاجــر تســوية لقــاء المعاملــة )»المعاملــة األجنبيــة«( بالدينــار 

ــة«(. ــل العمــات الديناميكي ــح »خدمــات تحوي ــك إجمــاالً بمصطل البحرينــي، )يشــار لذل

يضمــن التاجــر االلتــزام بتقديــم خيــار العملــة المفضــل لحامــل البطاقــة وإكمــال المعاملــة بمــا يتماشــى   2.2.4
مــع اختيــار حاملــي البطاقــة وفقــً لذلــك.

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 
األجنبيــة المحالــة إلــى تصريــح البنــك أو المصــرح بهــا مــن قبــل التاجــر عــن طريــق الهاتــف.

قــد ال تنطبــق خدمــات تحويــل العمــات األجنبيــة علــى معامــات اســتعادة االئتمــان فيمــا يتعلــق باســترداد   5.2.4
األمــوال، أو علــى معاملــة أجنبيــة تــم إحالتهــا إلــى البنــك للحصــول علــى تفويــض أو غيــر ذلــك لمعاملــة 

ســبق أن أذن بهــا التاجــر عبــر الهاتــف قبــل أن تصبــح ســارية المفعــول.

6.2.4  يمكــن للبنــك إنهــاء أو تعليــق خدمــات تحويــل العمات الديناميكية ألي ســبب بعد إخطار التاجر.

يجــوز للبنــك األهلــي المتحــد إنهــاء أو تعليــق خدمــات تحويــل العمــات اآلجنبيــة ألي ســبب بنــاًء علــى   7.2.4
للتاجــر. كتابــي  إشــعار 

3.4  معامــات الدفع عبر اإلنترنت

يتعيــن علــى البنــك تزويــد التاجــر باتصــال آمــن إلــى خدمــات البنــك األهلــي المتحــد والتــي قــد يتــم   1.3.4
اإلنترنــت. عبــر  الدفــع  معامــات  ومعالجــة  قبــول  مثــل  إلكترونيــا،  توفيرهــا 

يتعيــن علــى التاجــر تثبيــت وصيانــة البرنامــج الــذي يربــط التاجــر بمنصــة البنــك األهلــي المتحــد مــن   2.3.4
خــال تقنيــة المعلومــات المعروفــة باســم طبقــة المنافــذ اآلمنــة )SSL( التــي يتــم توفيرهــا أو تحديثهــا أو 

مراجعتهــا مــن قبــل البنــك األهلــي المتحــد.

يقــر التاجــر ويوافــق علــى أنــه يجــب علــى حامــل البطاقــة اســتخدام المنصــة بالطريقــة ووفقــً للتعليمــات   3.3.4
ــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر. ــواردة فــي دليــل العمليــات أو علــى النحــو ال ال

عــن  اإلفصــاح  يتــم  لــن  اإلنترنــت،  عبــر  الدفــع  لمعالجــة معاملــة  المنصــة  البطاقــة  اســتخدم حامــل  إذا   4.3.4
البيانــات. بتلــك  واالحتفــاظ  بتخزيــن  ســيقوم  المتحــد  األهلــي  البنــك  ألن  للتاجــر  البطاقــة  تفاصيــل 

فيــه تظهــر  دفــع  إيصــال  البطاقــة  لحامــل  التاجــر  يقــدم  اإلنترنــت،  عبــر  دفــع  معاملــة  إجــراء   5.3.4  عنــد 
ــل الـتـالـيــة:  الـتـفـاصـيـ

)أ(  اســم التاجر وعنوانه على شــبكة اإلنترنت.

)ب(  مبلــغ معاملة الدفع.

)ج(  عملــة معاملة الدفع.

)ه(  تاريــخ معاملة الدفع.

)و(  معــّرف معاملة دفع فريد.

)ز(  رمز التصريح.

)ح(  تاريــخ انتهاء البطاقة، أو

وصــف الخدمــات أو البضائع المباعة. )ط( 
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الدفــع  لطلــب  الموصوفــة  الصيغــة  التاجــر  يســتخدم  اإلنترنــت،  عبــر  الدفــع  معامــات  قبــول  6.3.4  ألغــراض 
اإلنترنــت«(. علــى  دفــع  طلــب  )»نمــوذج  البنــك  قبــل  مــن  بــه  المصــرح 

وُيبنــى علــى  اإلنترنــت،  فــي كل معاملــة دفــع عبــر  للطلــب  المرجعــي  الرقــم  التاجــر بتضميــن  7.3.4  يقــوم 
ــذي  ــق اقتبــاس البنــك لرقــم الطلــب المرجعــي ال ــى التاجــر عــن طري ــة الدفــع إل ــة معامل ــك إرســال حال ذل

اإلنترنــت. الدفــع عبــر  بــدء معاملــة  التاجــر عنــد  اســتخدمه 

8.3.4  يقــوم التاجــر بتضميــن التفاصيل التالية علــى موقعه اإللكتروني:

)أ(  وصــف كامل للبضائــع والخدمات المقدمة.

)ب(  سياســة االسترداد واالسترجاع.

)ج(  معلومــات التواصــل مــع خدمــة العماء، بما في ذلك عنــوان بريد إلكتروني.

المعامات. ـ(  عملة  )هــ

)و(  قيــود التصدير إن وجدت.

)ز(  شــكل وسياسة التوصيل.

)ح(  دولة مقر الشــركة.

)ط(  شــعارات البطاقــات المقبولــة بالصيغة التــي يصرح بها البنك.

)ي(  التعريفــات و/أو التشــريعات المتعلقة األخرى.

)ك(   القدرات األمنية وسياســة إرســال بيانات بطاقة الدفع.

يتعيــن علــى البنــك األهلــي المتحــد أن يرســل، وبطريقــة آمنــة، ملــف تســوية يومــي إلــى التاجــر يحتــوي   9.3.4
علــى جميــع ســجات المعامــات المعتمــدة مــن قبــل التاجــر، الــذي يتعيــن عليــه أن يبــذل جهــدًا معقــوالً 
لضمــان توفيــر الشــبكة لمنصــة البنــك تزامنــً مــع وقــت تشــغيل الشــبكة المســتهدف وتوافرهــا بنســبة 

99.99٪ دون انقطاعهــا.

ــه مثــل  ــة عــدم توافــر الشــبكة بســبب ُتعطــل مخطــط ل يجــب علــى البنــك إبــاغ التاجــر مســبًقا فــي حال  10.3.4
صيانــة المعــدات أو منصــة البنــك أو المرافــق أو البرامــج أو صيانــة الكــود أو أي إجــراء مخطــط يتــم اتخــاذه 
ــه تأثيــر مباشــر علــى خدمــات الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت المقدمــة للعمــاء. لتحســين الخدمــات التــي ل

يتعيــن علــى البنــك أن يبــذل جهــودًا معقولــة لتقديــم الحــد األدنــى مــن أوقــات االســتجابة لطلبــات أو   11.3.4
تصاريــح معالجــة الدفــع التــي تتــم فــي ســياق العمــل العــادي، شــريطة عــدم تداخــل أيــة ظــروف خارجيــة، 
ويجــب أن يضمــن البنــك االســتجابة لطلبــات التاجــر الصــادرة عنــه. وســتتم معالجــة الطلــب إلكترونيــً فــي 

ــواٍنٍ مــن اســتام المعاملــة وإرســالها عبــر منصــة البنــك. غضــون 5-10 ث

يجــب علــى التاجــر أن يخطــر البنــك ويبقيــه علــى اطــاع كتابيــً بشــأن أي موقــع إلكترونــي جديــد أو الفتــة   12.3.4
مرتبطــة بموقــع التاجــر المســتخدم لبــدء معامــات الدفــع، ويجــب أن يتضمــن هــذا اإلخطــار، كحــد أدنــى، 

ــات حديثــة أو الهجمــات الخارجيــة أو حــوادث قرصنــة متعلقــة بهــذا الموقــع. تفاصيــل أي تعدي

يخــول التاجــر البنــك باالحتفــاظ برمــوز الخدمــة فيمــا يتعلــق بموقــع التاجــر اإللكترونــي المســتخدم لبــدء   13.3.4
معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت.

لغــرض االمتثــال لإلرشــادات المعمــول بهــا التحــاد البطاقــات، يوافــق التاجــر علــى أنــه يجــوز التحــاد البطاقــات   14.3.4
تحميــل التاجــر المســئولية عــن أي خســارة تنشــأ عــن معامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت أو فيمــا يتعلــق بهــا 
)بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( تلــك الناشــئة عــن تحويــل المســئولية الدوليــة للتاجــر فقــط 
مــن ماســتركارد للمعامــات بيــن األقاليــم(، الــذي ُيصــرح بعــد ذلــك، للبنــك بحجــب أي عائــدات مبيعــات أو 

خصــم مــن الحســاب المصرفــي وفًقــا 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 البطاقــة باســتخدام شاشــة إدخــال البيانــات اليدويــة المتاحــة عبــر عميــل الدفــع أو عــن طريــق 

التصاريــح. الحصــول علــى تصريــح مــن مركــز  أو  البيــع  اســتخدام منصــة نقطــة 

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

ــد. ــف أو البري علــى اســمه ورقــم بطاقتــه عبــر الهات

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

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 
للتاجــر. ومتاحــة  مكشــوفة  تكــون  البيانــات  هــذه  أن  حيــث  البطاقــة  حامــل  وبيانــات  البطاقــة  بيانــات 

5  التشغيل

التجارية 1.5  الخدمات 

  يوافــق التاجــر على ما يلي: 

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

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

)1(  نــوع ومــدة خدمــات التاجر بالشــكل الذي يمكن توقعــه في وقت التعاقد.

)2(  األســعار المقــدرة لهذه الخدمات خــال الفترة المقصودة.

التصريــح علــى  للحصــول  البيــع  نقطــة  منصــة  فــي  إدخالهــا  أو  البطاقــة  بتمريــر  التاجــر   )ج(  يقــوم 
المسبق الازم. 

)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 
ــة )10٪( مــن المبلــغ  ــد عــن عشــرة فــي المائ صــادر مــن قبــل، يجــري التاجــر معاملــة تجــار بقيمــة ال تزي
المحجــوز مــن خــال التصريــح المســبق. يجــب أن يكــون رمــز الموافقــة الــذي يدخلــه التاجــر لمعاملــة 

التجــار هــو نفــس الرمــز المتحصــل عليــه فــي التصريــح المســبق.

مــن موافقــة  علــى  الحصــول  دون  البطاقــة  حامــل  مــع  اتفاقــه  أو  مــدة خدماتــه  التاجــر  يغيــر   )و(  لــن 
حامل البطاقة.

ــغ إضافيــة )غيــر تراكميــة علــى  ــح مســبقة بمبال )ز(  عنــد الضــرورة، يمكــن للتاجــر الحصــول علــى تصاري
التصريــح  أن  علــى  الطرفــان  يتفــق  تقديــم خدماتــه.  فتــرة  خــال  وقــت  أي  فــي  الســابقة(  المبالــغ 
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 إضافيــة/

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 مثــل »التوقيــع فــي الملــف« أو بطريقــة أخــرى.

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

الملــف« بداخــل ســجل نقطــة البيــع.

)ي(  يقــوم التجــار الذين يشــتغلون بتأجير المركبات:

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

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

حامــل البطاقــة علــى ذلــك.

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

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

حامــل البطاقــة علــى تحمــل هــذه التكاليــف.

)ك(  يقــوم التجــار الذين يشــتغلون بخدمات الفنادق/اإلقامة:

)1(  باالحتفــاظ بنمــاذج تســجيل النزيــل الموقعــة مــن قبــل حامــل البطاقــة وســجل نقطــة البيــع 
)5( ســنوات. لمــدة خمســة  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 

ــة المبيعــات المســتقبلية. حصيل

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

والمشروبات، والضرائب.

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

2.5   متطلبــات خدمــات تحويل العمــات الديناميكية

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

2.2.5  يوافــق التاجــر علــى االمتثــال لمتطلبات خدمــات تحويل العمات الديناميكيــة المحددة التالية:

)أ(  إعــان خدمات تحويل العمــات الديناميكية:

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

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

)ب(  اشــتراك حاملي البطاقات األجانب:

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

الديناميكيــة. العمــات  تحويــل  خدمــات 

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

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

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

)5(  يســعى التاجــر للحصــول عـــلى مـوافـقـــة مــسـبـقـــة مـــن حـامـــل البـطـاقـــة ألغـــراض الـمـشـاركـــة 
فــي خــدمـــــات تــحــويـــل الـــعــمــــات الـديـنـامـيكـيـــة.
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)ج(  تقديــم فــوري للمعامات األجنبية:

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

األجنبيــة. المعاملــة  انتهــاء  مــن  ســاعة 

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

التاجــر. البطاقــة لمغادرتــه مــن منشــأة 

)3(  يقــر التاجــر بــأن عــدم تقديــم معاملــة أجنبيــة خــال الوقــت المحــدد يمنــح البنــك حــق تخفيــض 
ــاه(. ــى النحــو الموضــح أدن ــة )عل ــل العمــات الديناميكي رســوم المشــاركة فــي خدمــات تحوي

)د(  االعتمادات/المرتجعات:

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

الديناميكيــة علــى النحــو الــذي يطلبــه البنــك.

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

دائمــً لقوانيــن اتحــاد البطاقــات.

)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 يتكبــد خســائر كنتيجــة لعمليــات الخصم/االســترداد.

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

ـ(  رد التكاليف: )هــ

)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.

ورد  األجنبيــة  للمعامــات  المطبقــة  العمــات  تحويــل  أســعار  فــي  المحتمــل  التبايــن  إلــى  )2(  نظــرًا 
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 
كامــل مبلــغ رد التكاليــف بموجــب بنــود هــذه االتفاقيــة.

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 
ــى آخــر. إل

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

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.

رفــض  أو  بقبــول  المتعلقــة  األفعــال  كل  عــن  الحصريــة  المســؤولية  يتحمــل  أن  علــى  التاجــر  7.5  يوافــق 
البطاقــات، ويشــمل ذلــك دون حصــر عــدم تقديــم اإلعانــات أو اإلخطــارات المطلوبــة أو الموصــى بهــا 
واالحتفــاظ 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

عن ذلك.

6  التزامات التاجر 
1.6  يجيــز التاجــر ويمثــل ويتعهد بما يلي:

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

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

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

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

)د(  ال يرفض اســتبدال أو إرجاع البضائع لمجرد أنها مشــتراة باســتخدام البطاقة.

ـ(  ال يقــوم بعمــل قــروض أو ســحوبات ألي حامل بطاقة. )هــ

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

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

خدمات التاجر

)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 
 payment card               لصناعــة بطاقــات الدفــع ]data security standards )DSS    األمنيــة للبيانــات
 .]business risk assessment & mitigation )BRAM   وتقييــم وتافــي مخاطــر العمــل ]industry

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

:)BRAM( العمــل

)أ(  إجــراء معامــات دفــع مجمعة للعديد مــن موردي المحتويات

)ب(  عــدم إرســال معامــات الدفــع بالنيابــة عن األطراف الثالثة )مثــل الكيانات التجارية(

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

3.6  إجــراء أي معاملــة دفــع أو تقديــم أي ســجل نقطــة البيــع مــن قبــل التاجــر إلــى البنــك بمثابــة ضمانــة مــن 
التاجــر إلــى البنــك بــأن:

)أ(  كل التصريحــات المضمنــة صحيحة

)ب(  أن البطاقــة أو ســجل نقطــة البيع صالحين

)ج(  ال تخضــع المبيعــات ألي نزاعــات و/أو تقــاص و/أو دعاوى مضادة.

4.6  بــدون تصريــح صريــح خطــي مــن البنك، ال يمتلــك التاجر أو أي ممثل له حق:

)أ(  االلتــزام أو قطــع أي التزامــات أو تقديــم أي إرشــادات بالنيابة عن البنك.

)ب(  االقتــراض بالنيابــة عــن البنك أو رهن األجهزة.

)ج(  تســوية أي مطالبــات أو طلبــات أو دعــاوى ضد البنك.

)د(  التعاقــد بالنيابــة عن البنك.

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

6.6  يبــذل التاجــر دائمــً العناية الواجبة تجــاه التجار الفرعيين. 

7  الرسوم والتكاليف

1.7  يوافــق التاجر ويتعّهد:

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

النحــو  علــى  البيــع  نقطــة  لــكل منصــة  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 
ودفــع كل رســوم اإليجــار الدوريــة ورســوم االتصــال عــن هــذه الخطــوط.  

ــن  أن يدفــع البنــك عنــد الطلــب أي نفقــات و/أو غرامــات قــد يتــم فرضهــا علــى البنــك أو المتعاقدي )د( 
معــه مــن الباطــن مــن قبــل أي اتحــاد بطاقــات نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بمعامــات الدفــع أو معامــات 

ــت التــي بدأهــا التاجــر أو أجراهــا أو وافــق عليهــا. ــر اإلنترن الدفــع عب

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

8  التسوية والحصيلة

8.1  بعــد إكمــال معاملــة دفع أو معاملــة دفع عبر اإلنترنت:

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

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

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

2.8  يصــرح التاجــر للبنــك بخصــم المبالــغ التاليــة مــن حصائــل البيــع، أو يوافــق علــى إعــادة دفــع المبالــغ إن 
ــة مــن  ــغ التالي ــك يصــرح للبنــك بخصــم المبال ــة البيــع للحســاب البنكــي بالفعــل وبذل ــم تقييــد حصيل ت

البنكــي: الحســاب 

)أ(  الرســوم والتكاليف المطبقة.

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

)ج(  أي دفعــة أخــرى تلقاهــا التاجر بطريقة غير شــرعية.

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 

(]

(]
(])PCI



النحــو  علــى  المرخصيــن  )أو ممثليــه  البنــك  التاجــر  يمنــح  بشــكل مســبق،  تلقــي طلــب خطــي  6.8  بعــد 
ــى مــكان وموظفــي وســجات التاجــر خــال ســاعات العمــل الطبيعيــة بالدرجــة  الواجــب( حــق الوصــول إل
البنــك بشــكل معقــول. الــذي يطلبــه  النحــو  علــى  دفــع  أي معاملــة  فــي  التحقيــق  أو  للوصــول  تكفــي  التــي 

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(  معاملــة دفــع يتم تســجيلها على أنهــا غير قانونية.

)ب(  إن لــم تــم التحصــل علــى تصريح معاملة البطاقة وفــق اتفاقية التاجر.

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

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

)ه(  عــدم صاحيــة البطاقة المرتبطــة بمعاملة الدفع.

)و(  عــدم التصريــح بمعاملــة الدفــع من قبل الجهة المصــدرة أو اتحاد البطاقات.

)ز(  إن كان ســجل نقطــة البيــع غيــر مكتمــل أو غير قانوني.

ــم دليــل  ــخ طلــب البنــك للمعلومــات، مــن تقدي ــام مــن تاري )ح(  عــدم تمكــن التاجــر، خــال ســبعة )7( أي
علــى موافقــة حامــل البطاقــة علــى معالجــة معاملــة الدفــع و/أو نســخة مــن ســجل نقطــة البيــع 
اإلنترنــت  عبــر  الدفــع  أو معاملــة  الدفــع  بمعاملــة  أخــرى متعلقــة  أي مســتندات دعــم  و/أو  موّقــع 

المطلوبــة مــن قبــل البنــك.

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

ــح  ــد مــن التصاري ــت مــن خــال العدي ــة الدفــع علــى اإلنترن ــة الدفــع أو معامل )ي(  إن تمــت معالجــة معامل
االحتياليــة.

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

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

)م(  إن لــم تكــن معاملــة البيع صحيحة.

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

  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.

التــي تتــم باســتخدام  التاجــر علــى أن جميــع معامــات الدفــع ومعامــات الدفــع عبــر اإلنترنــت  يوافــق   2.9
خدمــات البنــك يجــب أن تتــم مــع حــق الرجــوع الكامــل ضــد التاجــر، ويوافــق التاجــر علــى أن البنــك غيــر 

بهــا. مصــرح  معامــات  أي  عــن  مســئول 

يوافــق التاجــر علــى أنــه ســيتعامل مــع جميــع النزاعــات وقضايــا االحتيــال وســيتواصل مــع البنــك والعميــل   3.9
لحــل أي نزاعــات وتســويتها بشــكل مناســب فــي غضــون 5 أيــام عمــل مــن اســتام التاجــر إلشــعار النــزاع 
أو االحتيــال، وفــي حالــة إخفاقــه، يحــق للبنــك النظــر فــي النــزاع مــع العميــل علــى النحــو المقبــول مــن قبــل 

التاجــر ويحــق للبنــك خصــم المبلــغ المتنــازع عليــه مــن الحســاب المصرفــي.

10  التعويض
يوافــق التاجــر علــى أنــه يجــب عليــه فــي جميــع األوقــات تعويــض وإبــراء ذمــة البنــك وتعويضــه عــن أي   1.10
وجميــع المطالبــات والخســائر واألضــرار والمســئولية واإلجــراءات والتكاليــف واألحــكام وقــرارات التحكيــم 

والنفقــات )بمــا فــي ذلــك أتعــاب المحامــاة المعقولــة( الناشــئة مــن أو فيمــا يتعلــق بـــ:

)أ(  أداء البنــك لخدمات البنك.

)ب(  أي معاملــة دفــع يجريها التاجر.

يتصــل فيمــا  التاجــر  قبــل  مــن  مســتخدمة  أجهــزة  أو  برنامــج  أو  نظــام  أي  عطــب  أو   )ج(  فشــل 
بخدمات البنك.

)د(  فشــل أي أجهزة بســبب التطبيق غير الكافي الحتياطات األمان المناســبة من قبل التاجر.

ـ(  عــدم التــزام التاجــر أو عــدم اتباعه اللتزاماته بموجــب اتفاقية التاجر. )هــ

أي وجميــع  عــن  البنــك  عــن، ويوافــق بموجــب هــذا علــى تعويــض  الكاملــة  المســئولية  التاجــر  يقبــل   2.10
المطالبــات والخســائر واألضــرار والمســئولية واإلجــراءات والتكاليــف واألحــكام وقــرارات التحكيــم والنفقــات 
ــزاع ينشــأ عــن أي  ــة( المتكبــدة أو المتكبــدة فيمــا يتعلــق، أي ن )بمــا فــي ذلــك أتعــاب المحاميــن المعقول

معاملــة دفــع تــم إجــراء تفويــض بشــأنها علــى البطاقــة ولــم يتــم تقديمــه فعليــً إلــى التاجــر.

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 
ــة علــى هــذه الشــاكلة،  ــأي معامل ــق ب ــاع عــن فعــل مــن قبــل التاجــر فيمــا يتعل التاجــر وأي فعــل أو امتن
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 

ــم معالجتهــا مــن قبــل التاجــر باســتخدام خدمــات البنــك. ت

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(  التحقــق مــن امتثال التاجر لشــروط هذه االتفاقية.

)ب(  اكتشــاف االحتيال المشــتبه أو األخطاء المحاســبية.

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 

االحتيــال. اشــتباه  ألســباب  مطلوبــً  التدقيــق  كان  أن  إال  األحــكام، 

12  المسؤولية
1.12  ال يســتثني أي بنــد فــي هــذه االتفاقيــة أو يحــد من مســؤولية الطرفين فيمــا يتعلق بما يلي:

)أ(  الوفــاة أو اإلصابــة الجســدية الناتجــة عن اإلهمال أو ســوء التصــرف المتعمد أو المتهور.

)ب(  أي احتيــال أو ادعــاء احتيالي.

)ج(  أي خســائر أخرى ال يمكن اســتثنائها 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 خلــل فــي الوصات أو روابط االتصال.

)ج(  أي خطــأ فــي التصميــم أو التصنيــع ألي من األجهزة.

)د(  معالجــة معامــات الدفــع المجراة عبر اإلنترنت.

13  القوة القاهرة
ــة، يخطــر البنــك التاجــر  ــه بموجــب هــذه االتفاقي ــى تعطيــل أداء البنــك اللتزامات 1.13  إن أدت أي قــوة قاهــرة إل

القاهــرة. القــوة  هــذه  وقــوع  مــن  تقويميــة  أيــام   )7( خــال ســبعة  بذلــك خطيــً 

2.13  عنــد حــدوث القــوة القاهــرة، تتوقــف التزامــات البنــك عــن أداء مهامــه بموجــب هــذه االتفاقيــة لحيــن 
المــدة.  هــذه  خــال  بالتزاماتــه  الوفــاء  عــدم  عــن  مســؤوالً  البنــك  يكــون  ولــن  القاهــرة،  القــوة  معالجــة 

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
تبــدأ هــذه االتفاقيــة بتاريــخ التنفيــذ وتكون ســارية ونافذة لحين إنهائهــا وفق البند 15 )»اإلنهاء«(.  

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

ثاثيــن )30( يــوم تقويمــي مــن اإلنهــاء.

2.15  دون اإلضــرار بحقــوق اآلخريــن، يمتلــك البنــك حــق إنهــاء االتفاقيــة فــورًا عــن طريــق تقديــم إخطــار خطــي 
للتاجــر والمطالبــة بالتعويــض عــن أي خســائر أو نفقــات يتكبدهــا البنــك عنــد حــدوث واحــد أو أكثــر مــن 

األحــداث التاليــة:

)أ(  خــرق التاجــر لشــرط مــادي فــي هــذه االتفاقيــة وعــدم معالجــة هــذا الخــرق خــال خمســة عشــر )15( 
يومــً تقويميــً مــن تاريــخ تقديــم إخطــار خطــي بذلــك مــن البنــك.

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

)ج(  ضــرورة إنهــاء هــذه االتفاقيــة مــن قبل البنك بموجب أي قانون فــي النطاق الجغرافي.

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

ـ(  عنــد إصــدار أمــر بتعليــق للنشــاط أو تســوية أو تصالــح مــع دائنــي التاجــر )بمــا فــي ذلــك أي تســويات  )هــ
طوعيــة( أو إبرامــه مــع التاجــر أو بشــكل يتعلــق بــه، أو أي خطــوات تتخــذ للتحصــل أو إلبــرام ذلــك، أو 
ــون  ــة الدي ــون أو تشــريع أو إجــراء يتعلــق بإعــادة هيكل ــدء أي إجــراءات تتعلــق بالتاجــر وفــق أي قان ب
أو  إعــادة هيكلــة  بغــرض  دائنيــه  مــن  أكثــر  أو  واحــد  مــع  لمفاوضــات  التاجــر  بــدء  أو  أو تعديلهــا، 
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 
للتصفيــة أو اإلفــاس أو تصفيــة التاجــر لعملــه.

)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.

تصفيــة عنــد  أو  منــه  كبيــر  جــزء  إيقــاف  أو  بالكامــل  عملــه  بإيقــاف  تهديــده  أو  التاجــر   )ط(  توقــف 
التاجر لعمله.

)ي(  تعييــن مديــر للتاجــر، أو اإلخطــار بنيــة تعييــن مديــر، في المحكمة أو التقدم بذلــك إلى المحكمة.

)ك(  تعســر التاجــر، أو اكتشــاف تعســره أو الحكــم بذلــك، أو توقيفــه أو تعليقــه لدفعــات ديونــه أو كونــه 
)أو اعتبــاره( غيــر قــادر علــى دفــع ديونــه عنــد اســتحقاقها أو عــدم احتمــال ذلــك أو اعترافــه بــه، أو 

ــه بحكــم ديــن كليــً أو جزئيــً خــال 14 يومــً. عــدم وفائ
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أي  فــي   2.15 البنــد  فــي  عليهــا  المنصــوص  لألحــداث  مشــابهة  أحــداث  أي  مــن  يعانــي  التاجــر  كان  3.15  إن 
االتفاقيــة.  هــذه  شــروط  بموجــب  بالعمــل  اســتمراره  أو  اندماجــه  أو  عملــه  مقــر  يحكــم  قضائــي  اختصــاص 

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

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

أو وكائــه الثانوييــن بعــد تاريــخ نفــاذ اإلنهــاء.

16  الضمانــات والتمثيل والتعهدات
1.16  يضمــن كل طــرف مــا 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 
واإلجــراءات األخــرى المطلوبــة للتصريــح بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة وأدائــه اللتزاماتــه المنصــوص عليهــا 

علــى النحــو الواجــب.

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

)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(.

التزاماتــه وأداء  االتفاقيــة  هــذه  لتوقيــع  الكاملــة  القانونيــة  والصاحيــة  الحــق  يمتلــك  ـ(  أنــه   )هــ
المنصوصــة فيها.

)و(  يتــم توقيــع هــذه االتفاقيــة مــن قبل ممثل مرخص علــى النحو الواجب لكل طرف.

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

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

)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 

ــه. ــه وإيرادات ــه أو ألي مــن أصول أو مســؤول مشــابه ل

2.16  يضمــن البنك ويمثــل ويتعهد أيضً:

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

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

)ب(  التزامــه بمعاييــر أمــان البيانات خاصــة صناعة بطاقات الدفع
.]Payment Card Industry Data Security Standards )PCI DSS(]  

3.16  يضمــن التاجر ويمثــل ويتعهد أيضً:

)أ(  بامتثالــه لــكل التزاماتــه المنصوصــة في هذه االتفاقية.

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

)ج(  عــدم علمــه بــأي حقائــق ماديــة أو ظــروف لــم يتــم الكشــف عنهــا للبنــك قــد تــؤدي، إن تــم الكشــف 
عنهــا، إلــى التأثيــر ســلبيً علــى قــرار الشــخص حــول تقديــم الخدمــات، مثــل خدمــات البنــك، أو عــدم 

تقديمهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.

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

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  يتخــذ كل طــرف االحتياطــات الازمة المعقولة لحماية ســرية المعلومات الســرية. 

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

5.17  ال يمنــع أي شــيء فــي هــذه االتفاقيــة أي مــن الطرفيــن عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات الســرية عندمــا يكــون 
ــون. ــً وفقــً للقان ــك مطلوب ذل

هــذه  انتهــاء  تاريــخ  بعــد  شــهرًا   )24( وعشــرين  أربعــة  مــدة  الســرية  علــى  بالحفــاظ  االلتــزام  6.17  يســتمر 
التفاقيــة. ا

18  اإلخطارات
هــذه  ألغــراض  الوحيــدة  المقبولــة  االتصــاالت  هــي  الخطيــة  االتصــاالت  تكــون  أن  علــى  األطــراف  تتفــق   

إلكترونــي. أو  مــادي  شــكل  فــي  ســواء  االتفاقيــة، 

19  القانــون 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.

2.19  يتنــازل التاجــر بشــكل نهائــي )بالدرجــة المســموح بهــا فــي القانــون المطبــق( عــن أي اعتــراض، حاليــً أو 
الحقــً، علــى موقــع إقامــة دعــوى قضائيــة أو إجــراءات فــي المحاكــم وعــن أي اعتــراض يرتكــز علــى أن هــذه 

ــر مناســب. اإلجــراءات أو الدعــاوى مقامــة فــي مــكان غي

20  شروط عامة
1.20  لــن يحيــل التاجــر أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو ينقلهــا أو يتعامــل معهــا أو 
ــه بموجــب هــذه االتفاقيــة دون موافقــة خطيــة مســبقة  ــً علــى أداء أي مــن التزامات يتعاقــد تعاقــدًا ثانوي

مــن البنــك.

أو ينقــل أي مــن حقوقــه والتزاماتــه أو كلهــا بموجــب هــذه  البنــك قــد يحيــل  التاجــر علــى أن  2.20  يوافــق 
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

العمل التجاري.

3.20  يحــق للبنــك، اعتمــادًا علــى قــراره فقــط، التعاقد فرعيــً على التزاماته بموجب هــذه 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.

ــا يتصــل بهــا، مــن  ــة، أو م ــازل عــن حقــوق وتظلمــات أي مــن الطرفيــن بموجــب هــذه االتفاقي 5.20  يمكــن التن
خــال خطــاب خطــي صريــح موجــه للطــرف اآلخــر فقــط. ال ينطبــق أي تنــازل إال فــي هــذه الحالــة، وللغــرض 

المقــدم لــه.

6.20  ال يمنــع أي حــق أو تعويــض بموجــب هــذه االتفاقيــة أو باالتصــال معهــا أو يتم التنازل عنه أو يضر بســبب:

)أ(  عــدم التنفيــذ أو التأخــر في التنفيذ.

)ب(  أي تنفيــذ مفــرد أو جزئي له.

)ج(  أي تنازل مســبق عنه، ســواًء بشــكل كلي أو جزئي.

)د(  أي مما ســبق فيما يخص أي حق أو تعويض آخر )ســواًء أكان مشــابهً أو مختلفً(.

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

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 
تتعلــق إن كانــت  بالنيابــة عنهــا  أو  األطــراف  قبــل  مــن  االتفاقيــة  تاريــخ هــذه  قبــل   أم لفظيــة( صــادرة 

االتفاقية. بموضوع 

10.20  ال تكــون أي نســخة مــن هــذه االتفاقيــة ذات قيمــة قانونيــة إال إذا كانــت خطيــة وموقعــة مــن قبــل كل طــرف 
ــه. ــة عن أو بالنياب

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

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 
ــأن أي خــرق لنــص هــذه  علــى التزامــه التــام والمطلــق بااللتزامــات المذكــورة فــي هــذه الفقــرة ويفهــم ب

ــة الازمــة. الفقــرة ســيعرض التاجــر لاجــراءات التأديبيــة القانونيــة والتعاقدي

المزدوج  التمرير  عن  التوقف  التاجر  على  يجب  المركزي،  البحرين  مصرف  وتوجيهات  لتعليمات  وفقً   13.20
لبطاقة الدفع عند نقطة البيع )POS(/ألة تسجيل النقدية اإللكترونية )ECR( لدى التاجر للحصول على 
المغناطيسي  الشريط  على  المشفرة  الحساسة  المصادقة  وبيانات  البطاقة  حامل  بيانات  تخزين  أو 
امتثاله  التاجر  ويؤكد  المعاملة،  على  بالموافقة  الرد  التاجر  تلقى  بعد  بالعميل  الخاصة  الدفع  لبطاقة 
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 
أو أي ضريبة  القيمة المضافة  العميل أن يدفع مبلغً مساويً لضريبة  في أي والية قضائية ويجب على 

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

)سبتمبر 2020(


