
 الشروغ وألاخكام

 الحساباث

دخٟٔ بها الٗمُل لضي البى٪ وحكمل، خُثما ٣ًخط ي  الخؿاباث ٣ًهض بها الخؿاب )الخؿاباث( ؤلاؾالمُت التي ًٟخدها ٍو

 .الؿُا١، الخؿاب الجاعي و / أو خؿاباث اإلاًاعبت

 فخذ الحساب اسخمارة

ئل٨تروهُت( بالهُٛت التي ًىو ٖليها البى٪ خؿبما ًخم ٣ًهض بها اؾخماعة ٞخذ الخؿاب )ؾىاء ٧اهذ اؾخماعة وع٢ُت أو 

ى٢ٗها أو ًإ٦ضَا أو ٣ًبلها الٗمُل ُٞما ًخٗل٤ بٟخذ خؿاب ا مً ٢بل البى٪ مً و٢ذ آلزغ ٍو  .ئنضاَع

 

 الىهيل

غاى الجؼء )ص( مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، أي َٝغ زالث ًُلب مىه و / أو ٌُٗىه البى٪ لدكُٛل  الى٦ُل ٣ًهض به، أٚل

 .PINصاعة خؿاب أو بُا٢ت أوالغ٢م الؿغي أو ئ

 

 الىهالء

غاى ألاحؼاء )َـ( و )و( مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، الصخو )ألاشخام(، ؾىاء الاٖخباعي أو ٚحر  الى٦الء٣ًهض بهم، أٚل

ُت ٖبر ؤلاهترهذ )خؿبما ٩ًىن  خباعي، الظي ٌُٗىه البى٪ لخ٣ضًم أي حؼء مً الخضمت أو لضٖم الخضماث اإلاهٞغ الٖا

 لخا٫(. ا

 

 الصراف آلالي أجهسة

الى٣ضًت أو أحهؼة ئًضإ الى٣ض والك٩ُاث أو أي ما٦ُىت أو  مسههت للمٗاملتآلت  أي الهغاٝ آلالي أو  أحهؼة٣ًهض بها 

حهاػ ٌٗمل بالبُا٢ت ؾىاء ٧ان جابٗا للبى٪ أو لٛحٍر مً البىى٥ أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت ألازغي التي ًغشخها البى٪ مً و٢ذ 

ُت أو زضماث صٞ ا مً الخضماث اإلاهٞغ  ٘ الٟىاجحر ألازغي. آلزغ، والتي ج٣بل و / أو ًمىذ ه٣ض وق٩ُاث باإلياٞت ئلى ٚحَر

 



 اإلافىض  الشخص

الصخو اإلاٟىى" ٣ًهض به الصخو اإلاٟىى مً ٢بل الٗمُل )ؾىاء في اؾخماعة ٞخذ الخؿاب أو زالٝ طل٪( للٗمل "

 بالىُابت ًٖ الٗمُل ُٞما ًخٗل٤ بالخؿاباث وأًت مٗامالث زانت بهظٍ الخؿاباث.

 

 بىكال

 .لخابٗت أو زلٟاٍؤ واإلاخىاػ٫ لهمالبى٪ ٌٗني بى٪ هؼوي أو أي مً ٞغوٖه وقغ٧اجه ا

 

 العمل اإلاصرفي  يىم

 .ج٩ىن ُٞه البىى٥ ٖاصة مٟخىخت للٗمل في ؾلُىت ٖمان ًىم الٗمل اإلاهغفي ٣ًهض به أي ًىم

 

 اإلاسخفيذ

٤ أحهؼة ألا  اإلاٗني الؾخالماإلاؿخُٟض ٣ًهض به اإلاخل٣ي  مىا٫ اإلادىلت مً ٢بل البى٪ بىاء ٖ ى حٗلُماث الٗمُل ًٖ ٍَغ

 .بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام الهغاٝ آلالي، أو مً زال٫ اؾخسضام بُا٢ت، أو أًت زضماث أزغي ج٣ضم

 

 دفع الفىاجير 

اإلاغا٤ٞ أوالاجهاالث أو الكغ٧اث أو الهُئاث ألازغي مً زال٫ الخضمت ب الخانت ٟىاجحر لل آلالي ضٞ٘الصٞ٘ الٟىاجحر ٣ًهض به 

ا البى٪  .أو أي ٢ىىاث ًىَٞغ

 

 البؼاكت



ا البى٪ لخم٨حن الٗمالء مً الخهى٫ ٖ ى الخضماث  هضَع البُا٢ت ٣ًهض بها بُا٢ت البى٪ أو أي بُا٢ت مملى٦ت للٛحر ٍو

ُت ألازغي  ا مً الخضماث اإلاهٞغ اث وٚحَر اإلاسخلٟت، بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، السخب الى٣ضي واإلاكتًر

 .واإلاٗلىماث طاث الهلت بالخؿاب

 

 السحب الىلذي

وأحهؼة الهغاٝ  الٟغوٕسخب الى٣ضي ٣ًهض به ئحغاء سخب ه٣ضي مً خؿاب ًدخٟٔ به لضي البى٪ باؾخسضام ال

ا مً مىاٞظ السخب الى٣ضي ألازغي اإلاخاخت مً ٢بل البى٪ حَر  .آلالي وه٣اٍ البُ٘ ٚو

 

 (CBO) 

 البىك اإلارهسي العماوي

 

 البىذ 

 .الكٍغ ٣ًهض به أي بىض مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام

 

 ىماث السريتاإلاعل

ت ٣ًهض بها حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗمُل، بأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫، وحكمل اإلاٗلىماث التي ج٣ضم  اإلاٗلىماث الؿٍغ

أو مكخ٣ت مً أو  وأًت وز٣ُت أو مل٠ ئل٨ترووي أو أي وؾُلت أزغي الؾخٗغاى أو حسجُل اإلاٗلىماث والتي جخًمً قٟاَُت

 ثني منها اإلاٗلىماث التي: ٌؿد ميؿىزت مً َظٍ اإلاٗلىماث؛ ول٨ً

 . ج٩ىن أو أنبدذ مٗلىماث ٖامت؛ أو1

ش ؤلاٞهاح له ًٖ اإلاٗلىماث 2 ت. أو مٗغوٞت مً ٢بل البى٪ ٢بل جاٍع ا ٚحر ؾٍغ . ًخم جدضًضَا ٦خابت و٢ذ الدؿلُم باٖخباَع

ت البى٪، ٚحر مخهل بالٗ ش، مً مهضع ٩ًىن، ب٣ضع مٗٞغ  مُل.أو التي خهل ٖليها البى٪ بٗض طل٪ الخاٍع

 



 عمالء الشرواث

ت ألازغي. ٖمالء الكغ٧اث ٣ًهض بهم الٗمالء الظًً ًمثلىن  ا مً الهُئاث الاٖخباٍع  الكغ٧اث واإلاإؾؿاث وٚحَر

 

 الجاري  الحساب

ت ؤلاؾالمُت، اإلاىٓمت ٖ ى أؾاؽ ٣ٖض ٗت  الخؿاب الجاعي ٣ًهض به الخؿاباث الجاٍع ال٣غى اإلاخىا٤ٞ م٘ الكَغ

دخٟٔ بهؤلاؾالمُت والظي ًٟخده   الٗمُل لضي البى٪. ٍو

 

 العميل

م ٦هاخب خؿاب أو اؾم خؿاب مظ٧ىع في  الٗمُل ٣ًهض به الٗمالء ألاٞغاص أو الٗمالء مً الكغ٧اث الظًً ًخم ط٦َغ

 .اؾخماعة ٞخذ الخؿاب

 

 حعليماث العميل

ا الٗمُل للبى٪ حٗلُماث الٗمُل ٣ًهض به الخٗلُماث  .التي ًهضَع

 

 ؤلايذاع 

ا  ٖبر البى٪،  خم ئصاعجه مً ٢بلبه ألامىا٫ اإلاىصٖت في الخؿاب أو أي خؿاب آزغ ًؤلاًضإ ٣ًهض  َغ أي ه٣ُت ئًضإ ًٞى

 .البى٪

 

 الفخىي 

ُت. الغ٢ابت ال لجىتالٟخىي ٣ًهض به عأي أو خ٨م قغعي ًهضٍع ٖالم قغعي أو   كٖغ

 



 اإلااليت اإلاعاملت

ئلى البى٪ ٖبر  التي جخم ًٖ بٗض وجيخ٣ل بك٩ل ئل٨ترووياإلاٗاملت اإلاالُت ٣ًهض بها مضزل أو مجمىٖت مً اإلاضزالث 

ا البى٪ مما ًدؿبب في خغ٦ت ألامىا٫ التي جإزغ ٖ ى الغنُض )ألاعنضة( اإلاىحىصة في الخؿاب  ال٣ىىاث التي ًىَٞغ

 )الخؿاباث(. 

 

 حسهيالث حعريفيت 

ُٟت ٣ًهض بها اؾم الضزى٫ والغ٢م الؿغي  ٍُٟت أزغي جخٗل٤ بأي زضمت ٣ًضمها وأًت حؿهُالث حٗغ  PINالدؿهُالث الخٍٗغ

 البى٪.

 

 العميل الفرد 

 الٗمُل الٟغص ٣ًهض به الٗمُل الظي ٩ًىن شخها َبُُٗا. 

 

 الخعليماث

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  الخٗلُماث ٣ًهض بها الىزاة٤ أو حٗلُماث الدكُٛل أو اإلاباصب ؤلاعقاصًت اإلاغحُٗت اإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلاهٞغ

ا البى٪، بأي ُت ٖبر ؤلاهترهذ  أو تنُٛت م٨خىب والتي ًهضَع  .في صلُل ٖ ى مى٢٘ البى٪ للخضماث اإلاهٞغ

 

 ؤلاهترهذ

 .بهضٝ حؿهُل ه٣ل البُاهاث وجباصلها التي ًخم  اؾخسضامها للمٗلىماث الاهترهذ ٣ًهض بها الكب٨ت الٗاإلاُت

 

 الخذماث اإلاصرفيت عبر ؤلاهترهذ



ُت ٖبر ؤلاهترهذ ٣ًهض بها الخضمت  التي ٣ًضمها ، و ؤلاهترهذ التي ًخم الاؾخٟاصة منها بىاؾُت٨تروهُت ؤلالالخضماث اإلاهٞغ

 .بى٪الم٨ً الٗمالء مً ئحغاء مٗامالث مالُت ومٗامالث ٚحر مالُت لضي لُالبى٪ 

 

 خساب الاسدثمار

دخٟٔ بهالٗمُل لضي  خؿاب الاؾدثماع ٣ًهض به خؿاب الاؾدثماع ال٣اةم ٖ ى خؿاب مًاعبت و / أو و٧الت ًٟخده ٍو

 البى٪، لٟترة مدضصة.

 

 مذة الاسدثمار

 مضة الاؾدثماع ٣ًهض بها ٞترة مً الؼمً ًخ٤ٟ ٖليها الٗمُل والبى٪ ُٞما ًخٗل٤ بدُاػة خؿاب مًاعبت أو و٧الت.

 

 خساب مشترن

 .ن أو أ٦ثر مً الٗمالء ألاٞغاصًٟخده ٖمُال الخؿاب اإلاكتر٥" ٣ًهض به خؿاب "

 

 هىيتالذخىل 

ت الٗمُل ٖىض اؾخسضامه َىٍت الضزى٫ هي ع٢م / اؾم  .PINالغ٢م الؿغي  م٘ الخٍٗغ٠ اإلاؿخسضم لخدضًض ٍَى

 

 خاجرال

ا مً اإلاإؾؿاث ألازغي التي ج٣ىم بخىعٍض ؾل٘ و / أو زضماث والتي  ت أو ٚحَر الخاحغ ٣ًهض به أي ٦ُان أو شخهُت اٖخباٍع

 .ج٣بل البُا٢ت ٧ىؾُلت للضٞ٘ أو الخٟٔ مً ٢بل خامل البُا٢ت

 

 اإلاظاربت



ىٞغ  ، خُثًاعبت ٣ًهض بها قغا٦ت في الغبذاإلا حن بخىٞحر عأؽ اإلاا٫ )"عب اإلاا٫ " أو "مؿدثمغ اإلاًاعبت"( ٍو ٣ًىم أخض الُٞغ

ان الغبذ، ئن  خ٣اؾم الُٞغ الُٝغ آلازغ زبرجه ومهاعجه ُٞما ًخٗل٤ باؾدثماع الغأؾما٫ )"اإلاًاعب" أو "مضًغ اإلاًاعبت"(. ٍو

٣ا ليؿبت مخ٤ٟ ٖليها بِىما  هاًخدمل مؿدثمغ اإلاًاعبت وخضٍ الخؿاعة اإلاخ٨بضة، ئن وحضث)وحض، ٞو  (. في خا٫ و٢ٖى

 

 خساباث اإلاظاربت

٣ا للبىض  حر، بما في طل٪ مىخجاتها البضًلت. 1.16خؿاباث اإلاًاعبت ٣ًهض بها، ٞو  )أ(، خؿاب الاؾدثماع وخؿاب الخٞى

 

 غير ماليت معاملت

ؤلال٨تروهُت التي جخ٩ىن مً مٗلىماث أو مجمىٖاث مً اإلاٗلىماث جخم ًٖ بٗض اإلاٗاملت ٚحر اإلاالُت٣ًهض بها البُاهاث 

ا مً  وجيخ٣ل بك٩ل ئل٨ترووي ُت ٖبر ؤلاهترهذ ُٞما ًسو الخؿاب )الخؿاباث( و / أو ٚحَر ٤ الخضماث اإلاهٞغ ًٖ ٍَغ

ت التي جخم  ض التي ؾِخم الخٗامل مٗها ٖ ىم٘ البى٪. و ألاوكُت الخجاٍع  .أنها حٗلُماث الٗمُل َكمل طل٪ عؾاةل البًر

 

 عمان

 ٖمان ٣ًهض بها ؾلُىت ٖمان

 

 الريال العماوي 

ا٫ الٗماوي ٣ًهض به الٗملت ال٣اهىهُت لؿلُىت ٖمان  الٍغ

 

 الذفع

٤ البى٪ مً خؿاب مكتر٥ ئلى مؿخُٟض بمىحب حٗلُماث اإلاكتر٥  الضٞ٘ ٣ًهض به جدىٍل ألامىا٫ ًٖ ٍَغ

 



 حعليماث الذفع

ُتحٗلُماث الضٞ٘ ٣ًهض بها  هُابت ًٖ الٗمالء والتي ٢ض حكمل، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال  التي ًخم صٞٗها اإلاضٞىٖاث اإلاهٞغ

الث البر٢ُت ُت والخدٍى ُت والخىالاث اإلاهٞغ  .الخهغ، الك٩ُاث اإلاهٞغ

 

 ولمت السر

حؿمذ  ٧لمت الؿغ ٣ًهض بها الغ٢م الؿغي الظي ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث الخض ألاصوى مً ألامً الظي ًُلبه البى٪ والتي

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  .للٗمُل بالىنى٫ ئلى الخضماث اإلاهٞغ

 

 الخذماث اإلاصرفيت عبر الهاجف

٤ الهاج٠ الى٣ا٫ مً ٢بل خاملى  ُت ٖبر الهاج٠ ٣ًهض بها الخضمت، التي ًخم الىنى٫ ئليها ًٖ ٍَغ الخضماث اإلاهٞغ

ل الخؿاباث الظًً جىحض خؿاباتهم في ؾلُىت ٖمان، وج٣ضًم مٗلىماث ًٖ الخؿاب  ومٗلىماث ٖامت وحؿهُالث جدٍى

ا مً الخضماث ألازغي، التي   .٣ًضمها البى٪أمىا٫ وٚحَر

 

 PINالركم السري 

٣ًهض به ع٢م الخٍٗغ٠ الصخص ي الهاصع لخامل البُا٢ت والظي ٌؿمذ للٗمُل بالضزى٫ ٖ ى هٓام  PINالغ٢م الؿغي 

 ا البى٪.ال٨مبُىجغ الخام بالبى٪ مً زال٫ الخضماث ؤلال٨تروهُت التي ٣ًضمه

 

 فترة خساب ألارباح

ٞترة خؿاب ألاعباح ٣ًهض بها، ُٞما ًخٗل٤ بدؿاب اإلاًاعبت، خؿبما حؿغي ٖ ى الٗمُل أو ٖ ى الىدى الظي ًدضصٍ 

 .(2.16التي ًخم ٞيها خؿاب ألاعباح ٖ ى نىاص٤ً اإلاًاعبت )ٖ ى الىدى اإلادضص في البىض  هي الٟترة البى٪،

 

 للربذ  خساب اخخياػي مخغير



الخؿاب الاخخُاَي مخٛحر الغبذ ٣ًهض به الخؿاب الاخخُاَي اإلاخٛحر للغبذ الظي ًدخٟٔ به البى٪، خؿبما ًٟىيه خاملى 

 خؿاباث الاؾدثماع، لٛغى الاخخٟاّ باالخخُاَي )الاخخُاَُاث( اإلاخٛحرة.

 

 الاخخياػي اإلاخغير

٣ا للبىض  اإلاخٛحر الظي ًدخٟٔ به البى٪ الاخخُاَي اإلاخٛحر ٣ًهض به الاخخُاَي  )ح(. 3.16ٞو

 

 ألارباح دفع جاريخ

ض أ٢هاٍ  ش الظي ًضٞ٘ ُٞه البى٪ خهت الٗمُل مً مبلٜ الغبذ والظي ًدل في مٖى ش صٞ٘ ألاعباح ٣ًهض به الخاٍع جاٍع

 ( ًىما مً نهاًت ٞترة خؿاب ألاعباح طاث الهلت.15زمؿت ٖكغ )

 

 الشراء

٤ اؾخسضام بُا٢ت بىاؾُت الكغاء ٣ًهض به مٗاملت قغاء ؾل٘ أو زضماث  .السخب آلالي خامل الخؿاب ًٖ ٍَغ

 

 اللرض

ت، ه٣ل مل٨ُت أمى  بغص َظٍ بدُث ًلتزم ألازحر ٫ مً َٝغ ئلى آزغ، اال٣غى ٣ًهض به، ُٞما ًخٗل٤ الخؿاباث الجاٍع

اصة ش مخ٤ٟ ٖلُه، صون أي ٍػ  .ألامىا٫، ٖىض الُلب أو في جاٍع

 

ROP 

ت ٖمان الؿلُاهُت  ٣ًهض بها قَغ

 

 الخىفيرخساب 



خؿاب الخىٞحر ٣ًهض به خؿاب مٗامالث )بما في طل٪ مىخجاجه البضًلت(، والظي ًخم جىُٓمه ٖ ى أؾاؽ ٣ٖض مًاعبت، 

ىٞغ ئم٩اهُت ٦ؿب عبذ ٖ ى أي عنُض ًخم الاخخٟاّ به، وال ٣ًل ًٖ الخض ألاصوى للغنُض اإلادضص.   ٍو

 

 البرهامج 

حزا ٧اعص وجضٖمه قب٨ت ٖمان ؾىٍدل وقب٨ت جي س ي س ي ماؾتر٧ البرهامج ٣ًهض به هٓام الضٞ٘ الظي جضًٍغ اعص ٞو

 ؾىٍدل. 

 

 الخذمت

 .18الخضمت ٣ًهض بها اإلاٗنى الظي ٌكحر ئلُه اإلاهُلر في البىض 

 

 رسىم الخذمت

عؾىم الخضمت ٣ًهض بها، ُٞما ًخٗل٤ بالجؼء )َـ( مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، عؾىم الخضمت اإلاؿخد٣ت للبى٪ مً ٢بل 

ُما ًخٗل٤ بالجؼء )و( مً َظٍ الكغوٍ  اإلاكتر٥ ُٞما ًخٗل٤ بمسخل٠ اإلاٗامالث التي ٣ًىم بها اإلاكتر٥ ٖ ى الخضمت. ٞو

ُت ٖبر ؤلاهترهذ.  وألاخ٩ام، ٣ًهض به عؾىم الخضماث اإلاؿخد٣ت للبى٪ ُٞما ًخٗل٤ بالخضماث اإلاهٞغ

 

 الركابت الشرعيت لجىت

ُت هي لجىت مؿخ٣لت لبى٪ هؼوي ًخ٩ى  لجىت ا مً ٖلماء مخسههحن في مجا٫ ال٣ٟه اإلاالي الغ٢ابت الكٖغ ن أًٖاَؤ

 ؤلاؾالمي.

 

 البرامج

أو ؤلاحغاءاث أو ال٣ىاٖض اإلا٨خىبت والىزاة٤ اإلاهاخبت اإلاخٗل٣ت بدكُٛل هٓام  خُب٣ُاثالبرامج ٣ًهض بها مجمىٖت مً ال

 .ال٨مبُىجغ



 

 اإلاشترن 

 في الخضمت اإلاسجل اإلاكتر٥ ٣ًهض به الٗمُل

 

 عميل إطافي

 .ئياُٞت مً هٟـ الخؿاب٣ًهض به الصخو الظي ًغشخه خامل البُا٢ت لخهضع له بُا٢ت  ؤلايافيالٗمُل 

 

 SWIFTسىيفذ 

مً أحهؼة ال٨مبُىجغ جىٞغ  م٩ىهت ٣ًهض بها حمُٗت الاجهاالث اإلاالُت الٗاإلاُت بحن البىى٥ وهي قب٨ت SWIFTؾىٍٟذ

 .حؿهُالث اجهاالث بحن البىى٥ في حمُ٘ أهداء الٗالم

 

 TPINالسري للهاجف الركم

للهاج٠ الهاصع لخامل البُا٢ت والظي ٌؿمذ للٗمُل  الخٍٗغ٠ الصخص ي ٣ًهض به ع٢م TPINالغ٢م الؿغي للهاج٠ 

ا مً الخضماث طاث الهلت التي ٣ًضمها البى٪. حَر  بالىنى٫ للخضمت ٚو

 

 اإلاسخخذم

وع٢م حٍٗغ٠  ٧PINلمت مغوع و٧لمت ؾغ  ًخم حُٗحن بدُث٣ًهض به ٞغص أو أ٦ثر مً ٞغص ًٟىيه الٗمُل  اإلاؿخسضم

ُت ٖبر ؤلاهترهذ لهم/مؿخسضم له ا البى٪ للىنى٫ للخضماث اإلاهٞغ  .والتي ًهضَع

 

 حعريف هىيت اإلاسخخذم



حٍٗغ٠ َىٍت اإلاؿخسضم ٣ًهض به ع٢م جدضًض َىٍت الٗمُل أو البُاهاث التي ٣ًضمها البى٪ للٗمُل، أو التي ًيكئها الٗمُل 

ُت ٖبر ؤلاهترهذباؾخسضام الدؿهُالث ا غاى جدضًض الهىٍت يمً الخضماث اإلاهٞغ  .لتي ٣ًضمها البى٪ أٚل

 

 الاسخدلاق  جاريخ

ش الاؾخد٣ا١ ً ش الظي ٩ًىن جاٍع غ ٣هض به الخاٍع  مؿخد٣ا للغبذ، ئن وحض.  ما خؿابفي الغنُض اإلاخٞى

 

 خساب / علذ الىوالت

ٟا١ الظي ٌٗحن ُٞه خامل خؿاب اؾدثماع البى٪ ٧ى٦ُل ٣ٖض الى٧الت ٣ًهض به، ُٞما ًخٗل٤ بدؿاباث الاؾدثماع، الاج

ت، بغؾىم و٧الت أو بضونها، م٘ جدمُل اإلاؿإولُت ال٩املت ٖ ى خؿاب خامل الخؿاب  .إلبغام مٗاملت اؾدثماٍع

 

 العالواث 

الىدى اإلادضص في الٗالواث حٗني ٖالواث اإلاكاع٦ت في الاؾدثماع، اإلاٗخمضة مً البى٪ لخؿاباث اإلاًاعبت، في اإلاًاعبت )ٖ ى 

 (.3.16البىض 

 

 السواة

ٞغى ٖحن ٖ ى ٧ل ٞغص  الؼ٧اة ٣ًهض بها ٞغى ملؼم مؿخد٤ الضٞ٘، بأمىا٫ مُٗىت، لٟئاث مُٗىت مً اإلاؿخُٟضًً. ٞهى

 ٖىض اؾدُٟاء قغوٍ مُٗىت. 

 

 الخفسير 

 :ما لم ٣ًخٌ ؾُا١ الىو زالٝ طل٪، ج٩ىن ال٣ىاٖض الخالُت واحبت الخُب٤ُ



حٗبحر "ٖمُل"، ٞان ٧اٞت الٗهىص والاجٟا٢ُاث والخٗهضاث والكغوٍ والالتزاماث   شخهان أو أ٦ثرٖىضما ٌك٩ل  .1

ا مً ألاخ٩ام ألازغي بهظٍ الاجٟا٢ُت ومؿإولُتهم ٖ ى َظٍ الاجٟا٢ُت حٗخبر ملؼمت ٖ ى ٧ل واخض منهم  حَر ٚو

م و / أو اإلاخىاػ٫ لهم ٖ ى مجخمٗحن ومىٟغصًً،٦ما ج٩ىن ملؼمت ٦ظل٪ وحؿغي ٖ ى ممثليهم الصخهُحن وزلٟاَؤ

 .هدى ج٩اٞ ي وجًامني

ت حكمل  .2 ً و / أو ٦ُاهاث اٖخباٍع ؤلاقاعة ئلى أي شخو بما في طل٪ الٗمُل والبى٪ و / أو أي أشخام آزٍغ

 .اإلامثلحن الصخهُحن والخلٟاء و / أو اإلاخىاػ٫ لهم مً الصخو

و اجداص أو َُئت هٓامُت أو و٧الت، ؾىاء ؤلاقاعة ئلى الصخو حكمل أي مإؾؿت أو قغ٦ت أو قغا٦ت أو حمُٗت أ .3

 .٧اهذ مدلُت أو أحىبُت

ً ألازغي الىاعصة في َظٍ الىز٣ُت هي لؿهىلت الغحٕى ئليها ٣ِٞ، وال ًجىػ أن جإزغ ٖ ى جٟؿحر أي  .4 البىىص والٗىاٍو

 خ٨م مً أخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت. 

٘ ٢اهىن حضًض في هٟـ اإلاجا٫ئٖاصة ؤلاقاعة ئلى خ٨م ٢اهىوي ًخًمً ؤلاقاعة ئلى أي حٗضًل أو جىخُض أو  .5 له،  حكَغ

٣ا لظل٪  .وحمُ٘ ألاصواث أو ألاوامغ ال٣اهىهُت الهاصعة ٞو

 .ال٩لماث التي حكحر ئلى اإلاٟغص حكمل، خؿبما ٣ًخط ي الؿُا١ طل٪، الجم٘ وال٨ٗـ بال٨ٗـ .6

 ال٩لماث التي حكحر ئلى أخض الجيؿحن حكمل الجيـ آلازغ.  .7

 .ة، ٞان الاقخ٣ا٢اث اإلاغجبُت بها جدمل هٟـ اإلاٗنىٖىضما ًخم حٍٗغ٠ ٧لمت أو ٖباع  .8

 

 .ؤلاقاعاث ئلى "الكهغ" حٗني ؤلاقاعة ئلى الكهغ اإلاُالصي

 

 الحساباث

 فخذ خساب

حنًجىػ للٗمُل، بٗض مىا٣ٞت البى٪، ٞخذ خؿاب لضي البى٪ ئطا ٧ان، في خالت  ٦ما ًيبغي في  اإلاسجلحن، الٗمالء الخجاٍع

٣ا ل٣ىاهحن ؾلُىت ٖمان. أو، في خالت ال ٗمالء ألاٞغاص الغاٚبحن في ٞخذ خؿاب حاعي، أن ٩ًىن م٣ُما في ؾلُىت ٖمان، ٞو

 .ؾلُىت ٖمان



وجى٢ُ٘ )أو زالٝ طل٪ جأ٦ُض أو ٢بى٫( اؾخماعة ٞخذ الخؿاب وج٣ضًم حمُ٘ الىزاة٤ اإلاُلىبت  حٗبئتٖ ى الٗمُل  ًيبغي

اء بالكغوٍ التي ًدضصَا البى٪ مً و٢ذ آلزغ. ًجىػ  ىا بالٞى بمىحب ٞخذ الخؿاب، والظي ًم٨ً بٗضٍ ٞخذ الخؿاب َع

ٌ َلب الٗمُل في ج٣ضًٍغ اإلاُل٤، صون ئبضاء أًت أؾباب  .لظل٪ للبى٪ ئما ٢بى٫ أو ٞع

ً  .ًجىػ ألخض الٗمالء ألاٞغاص ٞخذ خؿاب مىٟغص أو مكتر٥ م٘ ٖمالء أٞغاص آزٍغ

ت  ًجىػ للبى٪ بىاء ٖ ى َلب الٗمُل، وعَىا بخ٣ضًغ البى٪، وأي خض أصوى مً مخُلباث الغنُض أو عؾىم الخضمت الؿاٍع

ٍ الخؿاباث لهظٍ الكغوٍ ألازغي، ٞخذ خؿاباث ئياُٞت باؾمه. ما لم ًخم الاجٟا١ ٖ ى زالٝ طل٪، جسً٘ َظ

 ."وألاخ٩ام وؾٝى ٌكاع ئليها مجخمٗت باؾم "الخؿاب

 

 ؤلايذاعاث والسحىباث

ُت مخٗاٝع ٖليها. ًجىػ ٢بى٫ وصات٘ الٛحر في  ٤ أي مماعؾاث مهٞغ ًجىػ للبى٪ ٢بى٫ وصات٘ مً الٗمالء، ه٣ضا أو ًٖ ٍَغ

 خؿاب الٗمُل، صون أن ًخدمل البى٪ أي مؿإولُت.

 .ًم ق٩ُاث وأصواث الؿضاص واإلاىاص طاث الهلت للٗمُل و٣ٞا لهظٍ الكغوٍ وألاخ٩امًجىػ للبى٪ ج٣ض

ىا بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٞان السخىباث مً ٧ل هٕى مً أهىإ الخؿاباث ًم٨ً أن جخم بىاؾُت الٗمُل، أو بىاؾُت  َع

ا البى٪، بما في طل٪ ٖ ى  ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ الصخو اإلاٟىى، وطل٪ باؾخسضام أي مً الىؾاةل التي ًىَٞغ

اؾخسضام البُا٢ت و٢ؿاةم السخب والك٩ُاث وحٗلُماث الضٞ٘ الضاةمت وأوامغ الضٞ٘ أو الخٗلُماث ؤلال٨تروهُت، مً زال٫ 

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  ا البى٪، بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ ه٣اٍ البُ٘ والٟغوٕ والخضماث اإلاهٞغ ال٣ىىاث التي ًىَٞغ

ُت ٖبر الهاج٠ الى٣ا٫ آلاليوأحهؼة الهغاٝ  ا البى٪  /الثابذوالخضماث اإلاهٞغ َغ ٤ وؾاةِ أو ٢ىىاث أزغي ًٞى أو ًٖ ٍَغ

ىا بما ً ي  :مً و٢ذ آلزغ َع

 أ. ؾماث و٢ُىص وقغوٍ وأخ٩ام مدضصة حؿغي ٖ ى الخؿاب طي الهلت؛ و

 بالبى٪.ب. الخض ألا٢ص ى للسخب الُىمي والغؾىم وألاحٗاب اإلاٟغويت ٖ ى الخؿاب طي الهلت 

وصات٘ للٗمُل، ختى ًدهل البى٪ ٖ ى الى٣ض أو ما في خ٨مه ٖىض الخدهُل، في البى٪. مخدهالث الىصات٘ لً  لً جخىٞغ 

. ٖىض ٢بى٫ بىىص لإلًضإ، ٞان البى٪ ٣ًىم بضوع و٦ُل جدهُل للٗمُل وال اإلابالٜ اإلاؿخد٣تالبى٪  ج٩ىن مخاخت ختى ًخل٣ى

 .ىصاتً٘خدمل أًت مؿإولُت ًٖ جد٤ُ٣ َظٍ ال



ًجىػ للبى٪ جدىٍل حمُ٘ الىصات٘ بالٗمالث ألاحىبُت، أو الخدىٍالث ئلى الخؿاب، بؿٗغ الهٝغ الؿاةض لضي البى٪ لخل٪ 

ش اإلاٗاملت  .الٗملت في جاٍع

وال٣غوى والسخىباث ئطا زال٠ الٗمُل أي مً  حمُ٘ الىصات٘/ ًد٤ للبى٪ ججمُض أو حٗل٤ُ ٖمل الخؿاب وعٌٞ أي

 :م. أو ئطاَظٍ الكغوٍ وألاخ٩ا

 .خٗلُماث اإلا٣ضمت للبى٪ ٚامًت أو مخٗاعيت أو ٚحر م٣بىلت للبى٪ال ذ. ئطا ٧اه1

. ئطا اقدبه البى٪ في وحىص أي جؼوٍغ أو مسالٟت ٢اهىهُت في أي مً اإلاٗامالث )بما في طل٪، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، 2

 ألامىا٫(؛أي مسالٟت للىاةذ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗماوي اإلاخٗل٣ت بٛؿُل 

 . ئطاَلب البى٪ أي حٗلُماث أو مٗلىماث أو وزاة٤ أزغي، وطل٪ بالك٩ل واإلادخىي اإلاغيُللبى٪. أو،3

 .. ئطا َلب مىه طل٪ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗماوي أو َُئت ؾى١ اإلاا٫ أو أي َُئت جىُٓمُت أزغي 4

م أن البى٪ ٣ًغ بأن ألامىا٫ اإلاىصٖت جدذ جهٝغ الٗمُل، ول٨ً ًجىػ للبى٪،  في ج٣ضًٍغ الخام، جُب٤ُ الغنُض ٚع

ا  ٗت ؤلاؾالمُت و٣ٞا ألخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت التي جُب٣ها وجٟؿَغ ٣ت مخىا٣ٞت م٘ أخ٩ام الكَغ الضاةً في الخؿاب بٍُغ

ت ٖ ى هٕى الخؿاب اإلاٟخىح مً ٢بل الٗمُل لجىت ُت للبى٪، و٦ظل٪ بالكغوٍ والًىابِ وألاخ٩ام الؿاٍع  .الغ٢ابت الكٖغ

ما ًخٗل٤ بأي خؿاب، أن ججاوػ الٗمُل الخض ألا٢ص ى لٗضص اإلاٗامالث اإلاؿمىح بها لهظا الخؿاب، ٞان ئطا خضر، ُٞ

يبغي الغؾىم وأحٗاب اإلاٗامالث الؼاةضة للبى٪ ج٩ىن واحبت الخُب٤ُ  ٣ا للخ٣ضًغ اؾخ٣ُاٖهاٖ ى جل٪ اإلاٗامالث ٍو ، ٞو

 .اإلاُل٤ للبى٪، ٖ ى الخؿاب طي الهلت

 

 الخدصيالث والخدىيالث

ا  ئن َغ ٣ت التي ًٞى ُت التي ج٩ىن بأمغ الٗمُل والتي ًخم ئًضاٖها )بالٍُغ الك٩ُاث / جىػَٗاث ألاعباح / الخىالاث اإلاهٞغ

٣ا  ا ٖىانغ جدهُل، ما لم ًخم الاجٟا١ ٖ ى زالٝ طل٪ مً ٢بل البى٪ ٞو البى٪( في الخؿاب ج٩ىن م٣بىلت باٖخباَع

ُت الؿاةضة في البىى٥ ؤلاؾالمُت ٌ الك٩ُاث أوالخىالاث أو  للمماعؾاث اإلاهٞغ الٗاملت في ؾلُىت ٖمان. ًد٤ للبى٪ ٞع

. ًدخٟٔ البى٪ بد٣ه في أن ًسهم مً أي خؿاب أي بىىص ٚحر مؿضصة  أي أوعا١ مالُت أزغي ًخم سخبها ألمغ أي َٝغ

حر مدهلت باإلياٞت ئلى أحٗاب البى٪، صون جدمل أي مؿإولُت في خالت ٖضم جدهُل َظٍ البىىص.   ٚو



ٌ صٞ٘ أي قُ٪ أو ن٪ أو  بالسخىباث م٣ابل ق٩ُاث جدذ الخدهُل ئال بٗض جد٣٣ها الٟٗ ي. ًد٤ال ٌؿمذ  للبى٪ ٞع

حٗلُماث، ئطا ٧ان الخى٢ُ٘ ٖليها، أو أي مضزل أو حٗضًل أو ئ٢غاع بها ٚحر م٣بى٫ للبى٪، أو ئطا ٧اهذ ألامىا٫ اإلاىحىصة في 

 .الخؿاب ٚحر ٧اُٞت

ُت / الك٩ُاث الىاعصة لهالر الٗمُل ٣ًىم البى٪ بضٞ٘ اإلابلٜ الٟٗ ي لخد ىٍالث الخل٨ـ / الؿىٍٟذ أو الخىالاث اإلاهٞغ

ُت التي ج٨بضَا البى٪.  بٗض زهم الغؾىم / ألاحٗاب والٗمىالث اإلاهٞغ

أوق٩ُاث أوخىالاث أو ن٩ى٥ مسخىبت ٖ ى بىى٥ زاعج ؾلُىت ٖمان )"ألاصواث الخاعحُت"(    ٢بى٫ ا٤ٞ البى٪ ٖ ى ئطا و 

 للم٣انت أو الخدهُل، ٞان الٗمُل ٢ض أ٢غ ووا٤ٞ بك٩ل نهاتي وصون ٢ُض أو قٍغ ٖ ى ما ً ي: 

 .بى٪ اإلاسخىب ٖلُهأ. حٗخمض م٣انت أو جدهُل ألاصواث الخاعحُت ٖ ى ٢ىاهحن ومماعؾاث البلض أو الضولت التي ٣ً٘ ٞيها ال

ا حؿهُل للٗمُل بىاء ٖ ى  لىزاة٤ ألاحىبُتب. ًجىػ للبى٪ ٢بى٫ ا ٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ باٖخباَع للم٣انت أو الخدهُل ٞو

ٌ أي  َلبه مً و٢ذ آلزغ. ًدخٟٔ البى٪ بد٣ه ، أو ئٖاصة أي أصواث زاعحُت في أي وزاة٤ أحىبُتفي ٞع ، خؿب ج٣ضًٍغ

 و٢ذ؛

مىصٖت لضًه، أو ًٖ ال٣ُمت التي ٣ًضمها أي بى٪  وزاة٤ مالُت أحىبُتإولُت ًٖ جد٤ُ٣ أي مؿج. ال ًخدمل البى٪ أًت 

٘ أوأزُاء الدكُٛل أو الخأزحر أو الخؿاةغ  ض الؿَغ ض أو البًر ض أو اإلاغاؾالث أو٣ٞضان البًر أحىبي، أو ًٖ أي جأزحر في البًر

ا، ما لم ٌؿببها ئَما٫ البى٪ أو ؾىء الىاحمت ًٖ هٓام اإلا٣انت أو ًٖ أي أحٗاب أو ه٣ٟاث أو زؿاعة مهم ا ٧ان مهضَع

 جهٝغ مخٗمض به. 

، وختى ٖىضما جخىٞغ ألامىا٫، ٞان البى٪ اإلاسخىب ٖلُه ٢ض  ص. في بٌٗ الضو٫، ٢ض ج٩ىن م٣انت الك٩ُاث م٘ خ٤ الغحٕى

 .ًغح٘ الكُ٪ أو ٌؿترح٘ ألامىا٫ في و٢ذ الخ٤

ة للٗمُل ٖ ى الخؿاباث بٗملت َظٍ الخؿاباث، ما لم ًدهل البى٪ ٣ًىم البى٪ ب٣ُض حمُ٘ الخدىٍالث والخىالاث الىاعص

 ٖ ى حٗلُماث مسالٟت مً الٗمُل. ٩ًىن ؤلاًضإ ٖ ى أؾاؽ أؾٗاع الهٝغ الؿاةضة في هٟـ ًىم ؤلاًضإ. 

ٌ الضٞ٘ ألي خىالت أو جدىٍل ئطا ٧ان اؾم اإلاؿخُٟض وع٢م الخؿاب ٚحر مخُاب٤ م٘ سجل البى٪، أو ألي  ًد٤ للبى٪ ٞع

 .ؾبب آزغ

، عص أًت مضزالث في الخؿاب ٖىضما ًخم ألي ؾبب اؾخٗاصة أو عص للٗمُل وبضون مىا٣ٞخه ًجىػ للبى٪، صون ئقٗاع مؿب٤

ا مً ألاصواث التي جم ٢ُضَا في و٢ذ ؾاب٤ في الخؿاب. ًد٤ للبى٪  الخدىٍالث أو الخىالاث اإلاالُت أوالك٩ُاث أو ٚحَر

 .ؿضصة ومماعؾت حمُ٘ الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بهاالاخخٟاّ بالك٩ُاث أو ألاصواث ٚحر اإلا

Comment [AAW1]: Meaning of bill 



ًيبغي أن ج٩ىن حمُ٘ الخدىٍالث التي ٣ًىم بها البى٪ و٣ٞا لخٗلُماث الٗمُل أو زالٝ طل٪ التي ٣ًىم بها الٗمُل ٖ ى 

خؿاب الٗمُل وٖ ى مؿإولُخه، ولً ًخدمل البى٪ أي مؿإولُت ئطا اهسًٟذ اإلابالٜ اإلاىصٖت في خؿاباث الٗمُل بؿبب 

ب أو الاهسٟاى في ال٣ُمت، ولً ٩ًىن البى٪ مؿإوال ئطا لم ًخم٨ً الٗمُل مً الاؾخٟاصة مً ألامىا٫ ألازغي بؿبب ألاحٗا

 .أي ٢ُىص ناصعة ًٖ الؿلُاث اإلاٗىُت

و ؾىء لً ًخدمل البى٪ أو أي مً مغاؾلُه اإلاؿإولُت ًٖ ٖىا٢ب أي مسالٟت أو جأزحر أو زُأ أو زُأ بغقي أو ئٟٚا٫ أ

في أن ًدضصوا بك٩ل صخُذ ألاشخام  ًخم ج٨بضَا مً زال٫ ٞكل مغاؾلُه ٢ض بؿبب أي زؿاعةيكأ ًجٟؿحر ٢ض 

  الاخخجاػ ألامىا٫، ئطا اٖخبر البى٪ أو مغاؾلُه َظا  اخخجاػاإلاظ٧ىعًٍ في الخٗلُماث أو 
 
ت أي مالةما ، في اهخٓاع جأ٦ُض ٍَى

٤ زُاب أو ٚحر طل٪  .شخو أو الخٗلُماث اإلاظ٧ىعة أٖالٍ ًٖ ٍَغ

لم ًخم صٞ٘ حمُ٘ أو أي مً َظٍ الخدىٍالث وجم عصَا ئلى البى٪، ًجىػ للٗمُل اإلاُالبت ٣ِٞ ب٣ُمتها بؿٗغ الكغاء في ئطا 

 الُىم الظي جم ُٞه الاؾترصاص. ال ًخد٤٣ الاؾترصاص ختى ًخل٣ى البى٪ أمغا مدضصا مً مغاؾلُه بأن ألامىا٫ ٚحر مؿضصة وأن

 .الخٗلُماث ألانلُت ٢ض ألُٛذ

 

 الحساباثهشىف 

ض ؤلال٨ترووي أو ٣ًضم البى٪  ض الٗاصي أو البًر ٤ البًر ٣ًىم البى٪ بك٩ل صوعي بخ٣ضًم ٦ك٠ خؿاب ئلى الٗمالء ًٖ ٍَغ

االبى٪، بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫  ال٣ضعة ٖ ى الىنى٫ للخهى٫ ٖ ى ٦كىٝ الخؿاب مً ٢ىىاث أزغي ًدُده للٗمُل

ُت ؤلا ال الخهغ، ٞغوٖه ىا بضٞ٘ أًت عؾىم زضمت ًسٍُغ بها البى٪ مً و٢ذ آلزغ. ًجىػ أو ٢ىىاجه اإلاهٞغ ل٨تروهُت، َع

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤، حُٛ  .لٗمُلا حر ج٨غاع ٦كىٝ الخؿاب، م٘ ئقٗاع للبى٪، ٞو

( ًىما مً 15أ. في خالت ٖضم اؾخالم ٦ك٠ الخؿاب، ًيبغي ٖ ى الٗمُل ئزُاع البى٪ بٗضم الاؾخالم زال٫ زمؿت ٖكغ )

 .ب٨ك٠ الخؿاب إلاخٗل٣تانهاًت الٟترة 

ب. في خالت وحىص جىا٢ٌ في أي مضزل أو عنُض مبحن في ٦ك٠ الخؿاب، ًيبغي ٖ ى الٗمُل ئزُاع البى٪ بهظا الخىا٢ٌ 

ش ٦ك٠ الخؿاب.15زال٫ زمؿت ٖكغ )  ( ًىما مً جاٍع

ها؛ و٢ض جىاػ٫ ٌٗخبر الٗمُل ٢ض خهل ٖ ى ٦ك٠ الخؿاب ووا٤ٞ بك٩ل نهاتي ٖ ى صخت اإلاضزالث والغنُض الىاعص ٞي

الٗمُل ًٖ أي خ٤ في الًُٗ ٖ ى اإلاٗامالث أو اإلاضزالث أو أي مٗامالث أزغي مىحىصة في الخؿاب ما لم ٣ًم الٗمُل 

٣ا لل٣ٟغة 15بازُاع البى٪ زُُا و٣ٞا لظل٪، زال٫ زمؿت ٖكغ )  )ب( خؿب م٣خط ى الخا٫.  2.5)أ( أو  2.5( ًىما، ٞو



بأي وؾُلت أزغي ٣ًبلها البى٪ مً و٢ذ آلزغ(، ٞان الٗىىان اإلابحن في اؾخماعة ٞخذ ما لم ٣ًضم الٗمُل ئقٗاعا زُُا، )أو 

ضي اإلاٗخمض إلعؾا٫ حمُ٘ الغؾاةل وؤلاقٗاعاث والخٗلُماث و٦كىٝ الخؿاب أو أي ئقٗاع آزغ  الخؿاب َى الٗىىان البًر

ي أي مً جٟانُل الٗمُل الىاعصة في ٖ ى الٗمُل ئباٙل البى٪ زُُا ئطا ٧ان َىا٥ حُٛحر ف )٢اهىوي أو ٚحر طل٪(. ًيبغي

 .اؾخماعة ٞخذ الخؿاب

ضًت أو حٗلُماث أو ٦كىٝ خؿاب ئطا ٖاصث صون حؿلمها مغجحن أو أ٦ثر ٖ ى  ًجىػ للبى٪ أن ًخى٠٢ ًٖ ئعؾا٫ عؾاةل بٍغ

 . الخىالي، ختى ًدحن الى٢ذ الظي ٣ًضم ُٞه الٗمُل للبى٪ ٖىىاهه البضًل إلعؾا٫ ال٨كٝى

٣ا لضلُل ألاؾٗاع  للٗمُل أن ًُلب٤ دً وسخت ئياُٞت مً ٦ك٠ الخؿاب ٖ ى ه٣ٟت الٗمُل، وج٩ىن َظٍ الغؾىم ٞو

ت في البى٪  .الؿاٍع

 

 أوامر الذفع الذائمت

ش  ٣ًىم البى٪ ب٣بى٫ َلباث جىُٟظ أي أمغ صاةم مً الٗمُل بكٍغ أن ٩ًىن لضي الٗمُل عنُض ٧اٝ في الخؿاب في جاٍع

ش( الاؾخد٣ا١ لخىُٟظ َظٍ  ألاوامغ. لً ٩ًىن البى٪ مؿئىال ًٖ أي جأزحر أو زُأ في ؤلاعؾا٫ أو الى٣ل أو ًٖ أي زُأ )جىاٍع

مً حاهب البى٪ ال٣اةم بالضٞ٘ أو أي مً مغاؾلُه. أ٢غ الٗمُل بأن البى٪ لً ٩ًىن مؿإوال ًٖ َظا الخأزحر أو الخُأ وأهه 

ي ًخ٨بضَا البى٪ هدُجت لخىُٟظ ألاوامغ الضاةمت ًيبغي ٖ ى الٗمُل حٗىٌٍ البى٪ ًٖ الخؿاعة وألايغاع واإلاهغوٞاث الت

 .التي ٣ًضمها الٗمُل

 الخعليماث

ًد٤ للٗمُل أن ًُلب مً البى٪ أن ًخهٝغ بىاء ٖ ى حٗلُماث بالٟا٦ـ )أو أي وؾُلت ئل٨تروهُت أزغي ٣ًبلها البى٪ مً 

غ، جدىٍل ألامىا٫ مً وئلى وصازل و٢ذ آلزغ( ُٞما ًخٗل٤ بالخؿاب )الخؿاباث(، بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخه

 البى٪، وؤلانهاء اإلاب٨غ لالؾدثماعاث وججضًضوحؿىٍت الاؾدثماعاث.

ًد٤ للبى٪ أن ٌٗخبر الخٗلُماث بالٟا٦ـ أو بالهاج٠ حٗلُماث أنلُت ومٟىيت بك٩ل ٧امل وملؼمت ٖ ى الٗمالء، وأن 

مىاؾبا. ًد٤ للبى٪، في ج٣ضًٍغ اإلاُل٤، مٗالجت أو  ًخسظ الخُىاث اإلاخهلت أو ال٣اةمت ٖ ى جل٪ الخٗلُماث، خؿبما ًغاٍ

ٌ أي حٗلُماث بالٟا٦ـ أو بالهاج٠ ٣ًضمها الٗمُل، بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، ئطا ٧ان البى٪ ٢ض جدمل  ٞع

ىن أو مؿإولُت في جىُٟظ حٗلُماث أو أي حؼء منها، أو ئطا ٧ان جىُٟظ أي مً الخٗلُماث ؾىٝ ًإصي ئلى مسالٟت أي ٢اه

الةدت أو ٩ًىن مًغا بمهالر البى٪. أو ئطا ٧ان مى٘ أو جأزغ البى٪ بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ ًٖ الخهٝغ بىاء ٖ ى 



ٌ الٗمل بمىحب َظٍ   ألؾباب زاعحت ًٖ ؾُُغة البى٪. ًجىػ للبى٪، خؿب ج٣ضًٍغ اإلاُل٤، أن ًٞغ
 
الخٗلُماث هٓغا

 .ُل وطل٪ بالك٩ل واإلادخىي الظي ًغض ي البى٪الخٗلُماث ئال ئطا جم الخهى٫ ٖ ى جأ٦ُض مً الٗم

ًيبغي ٖ ى الٗمُل ئٖٟاء البى٪ مً أي حٗىٌٍ وأن ٌٗىى البى٪ ًٖ ويض حمُ٘ ؤلاحغاءاجىالضٖاوي وال٣ًاًا والخ٩ال٠ُ 

 :ق٩ل مً ألاق٩ا٫ اإلاخٗل٣ت بما ً ي أيوالالتزاماث الىاقئت هدُجت واإلاُالباث والُلباث والغؾىم واإلاهغوٞاث والخؿاةغ 

م أن َظٍ الخٗلُماث ٖ ى الىدى  ٣ا لٟا٦ـ م٨خىب أو حٗلُماث َاجُٟت مً الٗمُل، ٚع أ. جهٝغ البى٪ بدؿً هُت ٞو

الىاعص أٖالٍ ٢ض جم جىُٟظَا أو ه٣لها ًٖ ٍَغ٤ الخُأ أو جم حٗضًلها ًٖ ٍَغ٤ الاخخُا٫ أو أس يء ٞهمها أو حكىيهها في 

 زُىٍ الاجها٫ أو ؤلاعؾا٫؛ أو

٣ا لٟا٦ـ م٨خىب أو حٗلُماث َاجُٟت مً الٗمُل بؿبب ٞكل ئعؾالها الٟٗ ي ئلى البى٪ ب. امخى٘ البى٪ ًٖ ا لخهٝغ ٞو

أو ٞكل اؾخالم البى٪ لها ألي ؾبب مً ألاؾباب، ؾىاء ٧ان طل٪ مخٗل٣ا بسُأ أو ٖضم حهىػٍت آلت ؤلاعؾا٫ أو الاؾخ٣با٫؛ 

 أو

غ ٧اٞت اليسخ ألانلُت مً حٗلُماث الٟا٦ـ  ئلى البى٪ زال٫ اإلاضة التي ًدضصَا البى٪. ج. ٞكل الٗمُل في جمٍغ

ت في ؾلُىت ٖمان. أ٢غ  ًيبغي ٣ا لل٣ىاهحن واللىاةذ الؿاٍع أن ج٩ىن حمُ٘ حٗلُماث الٟا٦ـ التي ٣ًضمها الٗمُل للبى٪ ٞو

٤ الٟا٦ـ هم و٢بل اإلاساَغ ال٩امىت واإلاغجبُت باعؾا٫ الخٗلُماث ًٖ ٍَغ  .الٗمُل بال٩امل، ٞو

اة الٗمُل،  ٞاهه لً ًخم ئحغاء أي وكاٍ ٖ ى الخؿاب صون الخهى٫ ٖ ى حٗلُماث حضًضة مً الىعزت في خالت ٞو

ُحن )اإلاٗخمضًً بمىحب حٗا٢ب ٢اهىوي وؾاعي( مً الٗمُل وطل٪ بالك٩ل واإلادخىي الظي ًغض ي البى٪  .الكٖغ

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤( إلاخابٗت  / الخهٝغ ٖ ى أؾاؽ ئطا وٖىضما ًهبذ َظا الخُاع مخاخا، ٞان الٗمُل ًٟىى البى٪ )ٞو

حٗلُماجه الكٟهُت )بما في طل٪ أي حٗلُماث ًُلبها أو ٣ًضمها الٗمُل، ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ما لم جىو َظٍ 

 الكغوٍ ٖ ى زالٝ طل٪ نغاخت(. 

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ أن ًخم حؿلُم الخأ٦ُض الخُي ٖ ى الخٗلُماث الكٟهُت للٗمُل بىا ؾُخه ًجىػ للبى٪ أن ًُلب ٞو

 زال٫ الٟترة التي ًدضصَا البى٪.

ٖىضماًخم ٞخذ أي مً الخؿاباث بىاؾُت أ٦ثر مً شخو، ًد٤ ألي شخو منهم ئُٖاء أي مً َظٍ الخٗلُماث 

د٤ للبى٪ أن ٌٗخمض ٖ ى أي مً َظٍ الخٗلُماث  .الكٟهُت، ٍو

 .الدسجُالث صخُدت وملؼمت للٗمُل الهاجُٟت للٗمُل م٘ البى٪. حٗخبر َظٍ ًجىػ للبى٪ حسجُل اإلاداصزاث أو الخٗلُماث

 



 وكف أوامر الذفع

ًيبغي ٖ ى الٗمُل حٗىٌٍ البى٪ يض أي أيغاع ًخ٨بضَا البى٪ ُٞما ًخٗل٤ بأي مبلٜ، ًخم ججمُضٍ امخثاال للمخُلباث 

الٛحر يض ال٣اهىهُت أو بمىحب حٗلُماث ناصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗماوي أو أي َُئت مسخهت أزغي أو ألًت صٖىي ٣ًُمها 

 .البى٪

 مذخالث خاػئت

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤، مٗالجت اإلاضزالث أو  ئطا ٧ان َىا٥ أي زُأ في مضزالث ويٗذ ٖ ى الخؿاب، ًد٤ للبى٪ جل٣اةُا، ٞو

 ٤ الخٗضًالث طاث الهلت لخىُٟظ الخصخُداث الالػمت. ال ًد٤ للٗمُل اإلاُالبت ب٣ُمت أي وصات٘ ويٗذ في الخؿاب بٍُغ

٤ الخُأ، الخُأ. وا٤ٞ  الٗمُل ٖ ى أن ًدخٟٔ البى٪ بد٣ه في اإلاُالبت مً حاهب واخض باإلابالٜ التي ويٗذ ًٖ ٍَغ

ؾىاء مً الٗمُل أو مباقغة مً الخؿاب، وزهمها مً الخؿاب و٣ٞا لظل٪. في خالت ال٣ُام بمثل َظٍ اإلاُالبت / 

٣ا لخٗلُماث البى٪، ئطا لؼم اإلاُال ٍأن ٌؿضص في أي و٢ذ وٖ ى الٟىع َظاإلاُالباث، ٣ٞض حٗهض الٗمُل ب بت / اإلاُالباث ٞو

 ألامغ.

 

 الخذماث اإلاصرفيت رسىم وأحعاب

يبغي ٖ ى الٗمُل أن ًضٞ٘ ٖىض الُلب، أي عؾىم أو  ًجىػ للبى٪، صون الغحٕى للٗمُل، أن ًسهم مً الخؿاباث، ٍو

٣ا لهظٍ الك ُت اإلا٣ضمت ٞو  للغؾىم و غوٍ وألاخ٩ام و مهغوٞاث أو ٖمىلت مؿخد٣ت الؿضاص م٣ابل الخضماث اإلاهٞغ
 
٣ٞا

غ أمىا٫ ٧اُٞت في الخؿاباث للضٞ٘، أو ئطا أز٤ٟ  ُت اإلاٗخمضة واإلاٗلىت مً ٢بل البى٪. ئطا لم جخٞى وبالٗمىالث اإلاهٞغ

ج٩ىن واحبت الخُب٤ُ ختى ًخم صٞ٘ َظٍ  6.3الٗمُل في صٞ٘ َظٍ الغؾىم واإلاهغوٞاث أو الٗمىالث ٞان أخ٩ام البىض 

 .اإلابالٜ

 

 واإلالاصت خم الحجس 

أوعا١ مالُت أو مؿدىضاث أو  أؾهم أو وا٤ٞ الٗمُل نغاخت ٖ ى أهه ًد٤ للبى٪، في أي و٢ذ، الدجؼ ٖ ى أي أمىا٫ أو

ا مً ألانى٫ واإلامخل٩اث أًا ٧اهذ َبُٗتها اإلاملى٦ت باؾم الٗمُل، أو باؾم أي  جابٗت للٗمُل في أي خؿاب أو  قغ٦ت ٚحَر

صازل أي ٕٞغ مً ٞغوٕ البى٪. ًجىػ للبى٪ في أي و٢ذ، م٣انت ٧ل أو حؼء مً ألامىا٫ أو ألاؾهم أو  ما خمىٍلل ىُٓمج

ا مً ألانى٫ واإلامخل٩اث أًا ٧اهذ َبُٗتها اإلاملى٦ت باؾم الٗمُل، أو باؾم أي قغ٦ت  ألاوعا١ اإلاالُت أو اإلاؿدىضاث أو ٚحَر



أو في أي ٕٞغ مً ٞغوٕ البى٪ )بما في طل٪، ٖىض الا٢خًاء، ٢بل  ػمُلت أو جابٗت للٗمُل في أي خؿاب أو جغجِب جمىٍل، و /

أحل اؾخد٣ا١ خؿاب الاؾدثماع( ججاٍ أي مضًىهُت أو مبالٜ مؿخد٣ت بمىحب أي مٗاملت مالُت، جم ج٨بضَا ؾىاء بك٩ل 

ر٧ا، أي أو مدخمل، مً ٢بل الٗمُل أو أي مً الكغ٧اث الخابٗت لٗمُل البى٪ )أو ئطا ٧ان الخؿاب خؿابا مكت ٞٗ ي

مضًىهُت ألي مً الٗمالء أو أي مً الكغ٧اث الخابٗت لٗمالء الخؿاب اإلاكتر٥ لضي البى٪، ؾىاء مخًامىحن أو مىٟغصًً أو 

ٚحر طل٪( وؾىاء ٧ان طل٪ بىٟـ ٖملت الخؿاب أم ال. ًجىػ للبى٪ جىُٟظ أي جدىٍالث الػمت بؿٗغ الهٝغ الؿاةض 

ء ٖملت التزاماث الٗمُل أو الالتزاماث باؾم أي مً الكغ٧اث الخابٗت للٗمُل الٟىعي الظي ٩ًىن ُٞه البى٪ ٢اصعا ٖ ى قغا

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤. حمُ٘ الخ٩ال٠ُ  ٍبؿٗغ الهٝغ الؿاةض للبى٪ اإلاٗغوى ٖ ى م٩اجب البى٪، خؿبما ًدضص البى٪ ٞو

ُل وج٩ىن واحبت الضٞ٘ التي ًخ٨بضَا البى٪ ُٞما ًخٗل٤ بمماعؾت خ٤ الدجؼ واإلا٣انت والدؿىٍت ج٩ىن ٖ ى خؿاب الٗم

 ٖىض الُلب.

ًجىػ للبى٪ مماعؾت خ٣ى١ اإلا٣انت ُٞما ًخٗل٤ باألؾهم وألاوعا١ اإلاالُت بمجغص حؿُِل َظٍ ألاؾهم وألاوعا١ اإلاالُت، 

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ جهُٟت أو ه٣ل مل٨ُت َظٍ ألاؾهم وألاوعا١ اإلاالُت، ئطا ٞكل الٗمُل في صٞ٘ أي مً  د٤ للبى٪ ٞو ٍو

  مؿخد٣اجه.

 

 خساباث بالعمالث ألاجىبيت

يبغي جىُٟظ اإلاٗامالث في َظا الخؿاب  ًجىػ للٗمُل ٞخذ خؿاباث بالٗملت ألاحىبُت بىاء ٖ ى مىا٣ٞت البى٪، ٍو

٤ اؾخماعاث البى٪ أو خىالاجه أو حٗلُماجه اإلا٨خىبت، بىٟـ ٖملت الخؿاب  .)الخؿاباث( أو َظٍ الخؿاباث ٣ِٞ ًٖ ٍَغ

الخؿاباث بالٗملت ألاحىبُت لؿٗغ الهٝغ في هٟـ الُىم والٗمىالث التي ًدضصَا البى٪ مً  الىصات٘ الى٣ضًت في جسً٘

 .و٢ذ آلزغ

السخب الى٣ضي بأوعا١ ه٣ض الٗمالث ألاحىبُت أو الك٩ُاث الؿُاخُت مً خؿاباث الٗمالث ألاحىبُت لؿٗغ  ًسً٘

 .الهٝغ الؿاةض والٗمىالث التي ًدضصَا البى٪ مً و٢ذ آلزغ

بالٗملت اإلادلُت أو ال٨ٗـ بؿٗغ الهٝغ الؿاةض في  أن ًدى٫ مً خؿاباجه بالٗملت ألاحىبُت ئلى خؿاباجهًجىػ للٗمُل 

هٟـ الُىم الظي ًدضصٍ البى٪. أ٢غ الٗمُل بأن البى٪ لً ٩ًىن مؿإوال ًٖ أي زؿاةغ في أؾٗاع الهٝغ ٢ض 

 .ؿاباث بٗملت أزغي ًخ٨بضَاالٗمُل ٖىض جدىٍل أي مبلٜ مً الخؿاباث بالٗملت ألاحىبُت ئلى الخ

 



 اإلاشترهت الحساباث

اؾخماعاث ٞخذ  /مً أحل ٞخذ خؿاب مكتر٥، ًيبغي ٖ ى ٖمُلحن أو أ٦ثر مً الٗمالء ألاٞغاص اؾخ٨ما٫ وجى٢ُ٘ اؾخماعة

ا مً الىزاة٤ طاث الهلت لخام ي الخؿاب اإلاكتر٥. ؾِخم حكُٛل ٧ل خؿاب مكتر٥ ٖ ى أؾاؽ  حَر ت ٚو الخؿاب الؿاٍع

ت لدكُٛل حمُ٘ الخؿاباث والخضماث اإلاكتر٦ت  جٟىٌٍ واخض ٣ِٞ. ٧ل ٖمُل ؾ٩ُىن له صزى٫ مدؿاوي وخ٣ى١ مدؿاٍو

٤ الخؿاب اإلاكتر٥. با إلياٞت ئلى طل٪، حؿغي الكغوٍ الخالُت ُٞما ًخٗل٤ بالخؿاباث التي ًم٨ً حكُٛلها ًٖ ٍَغ

 :اإلاكتر٦ت

َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام اجٟا١ بحن خام ي الخؿاب اإلاكتر٥، ج٩اٞلُا وجًامىُا، و٦ظل٪ بحن خام ي الخؿاب  أ. جمثل

 .اإلاكتر٥ والبى٪

صٖ ى الىدى اإلادضص في اؾخماعة ٞخذ ب. ًجىػ ج٣ضًم الخٗلُماث الخانت بالخؿاب اإلاكتر٥ بك٩ل مىٟغص بىاؾُت ٖمُل ٞغ 

الخؿاب )بما في طل٪ السخب لهالر اإلاى٢٘ ٖلُه(، و٢ض وا٤ٞ خاملى الخؿاب اإلاكتر٥ وا٢غوا ٖ ى أن حمُ٘ ؤلاحغاءاث 

 .التي ٣ًىم بها البى٪ جخم و٣ٞا لخل٪ الخٗلُماث

زغي ٢ض ًخم ج٨بضَا( ؾ٩ُىن ج. ئن أي عنُض مضًً هاججًٗ الخؿاب اإلاكتر٥ ألي ؾبب مً ألاؾباب )وأي مؿإولُت أ

مؿإولُت جًامىُت وج٩اٞلُت مً حمُ٘ خام ي الخؿاب اإلاكتر٥. لً ًخم ئبغاء الظمت مً أي مؿإولُت مً َظا ال٣بُل أو 

 .زالٝ طل٪ جخأزغ بىٞاة أو عجؼ أي واخض أو أ٦ثر مً خام ي الخؿاب اإلاكتر٥

قُ٪ أو ن٪ أو جدىٍل أو أمغ صٞ٘ باؾم واخض أو أ٦ثر  مٟىى بأن ٣ًبل ئًضإ أو ٣ًُض في الخؿاب اإلاكتر٥ أي ص. البى٪

 .مً خام ي الخؿاب اإلاكتر٥

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ وصون مىا٣ٞت مؿب٣ت، ول٨ً م٘  َـ. وا٤ٞ خاملى الخؿاب اإلاكتر٥ نغاخت ٖ ى أهه ًد٤ للبى٪، ٞو

الغنُض الضاةً أو أي حؼء  ؤلازُاع الىاحب، ألي مً خام ي الخؿاب اإلاكتر٥، الدجؼ ٖ ى الخؿاب اإلاكتر٥، وجىُٟظ ٧ل

مىه، إلا٣انت أي مبالٜ )ٞٗلُت أو مدخملت أو مؿخد٣ت الضٞ٘ أو ٚحر مؿخد٣ت الضٞ٘( ٢ض ج٩ىن مؿخد٣ت للبى٪، مً أي 

 .الخؿاب اإلاكتر٥ وم٣انت مبلٜ جل٪ اإلاضًىهُت مً عنُض الخؿاب اإلاكتر٥ مً خام ي

الدجؼ ٌؿغي ٖ ى خهت خامل الخؿاب اإلاكتر٥ ٣ِٞ،  حٗغى أخض خام ي الخؿاب اإلاكتر٥ ألمغ حجؼ، ٞان َظا و. ئطا

ئطا أقاع ئلى طل٪ خاملى الخؿاب اإلاكتر٥ في َلب ٞخذ الخؿاب اإلاكتر٥، وطل٪ اٖخباعا مً ًىم ئزُاع البى٪ بأمغ الدجؼ 

اع اإلاظ٧ىع. ٣ًىم البى٪ بى٠٢ السخب مً الخؿاب اإلاكتر٥ ئلى خض الخهت اإلاذجىػ ٖليها، وبالخالي ٞاهه ٌؿعى ئلى ئزُ

ش ؤلازُاع بأمغ الدجؼ ٖ ى ٖىىاهه 14خام ي الخؿاب اإلاكتر٥ أو ممثلهم بأمغ الدجؼ زال٫ أعبٗت ٖكغ ) ( ًىما مً جاٍع

اإلابحن في همىطج ٞخذ الخؿاب، قٍغُت أن ال ًإزغ ٞكل البى٪ في ج٣ضًم َظا ؤلازُاع ٖ ى خ٣ى١ البى٪ بمىحب َظا 



ٗخبر أي بى٪. البىض، أو أن جإصي ئلى وكىء أي مؿإولُت زانت بال خامل الخؿاب ئزُاعا لهم ل مً ٢بل البى٪ئزُاع َو

 حمُٗا.

ىا بؿُاؾاث البى٪، ًد٤ للبى٪ ئنضاع البُا٢ت ل٩ل واخض مً خام ي الخؿاب اإلاكتر٥ أو الخدضًض ئطا ٧ان ٧ل منهم  ػ. َع

تزاماث التي جيكأ مً مٟىى بالخٗامل م٘ الخؿاب بخى٢ُ٘ واخض ٣ِٞ، وأنهم مؿئىلىن جًامىُا أو ٞغصًا ًٖ حمُ٘ الال

 .اؾخسضام َظٍ الخضمت

ح. ًجىػ للبى٪ أن ٌؿخمغ في الاٖخماص ٖ ى اإلاٗلىماث الىاعصة في اؾخماعة ٞخذ الخؿاب ختى ًسُغ بسالٝ طل٪ مً ٢بل 

 .واخض أو أ٦ثر مً خام ي الخؿاب اإلاكتر٥

اة أخضخام ي الخؿاب اإلاكتر٥، ٞاهه ًد٤ للبى٪، و٣ٞا لخ٣ضًٍغ اإلا1  :ُل٤. في خالت ٞو

لك٩ل وال٣غوى والسخىباث ختى ًخل٣ى البى٪، با . ججمُض أو حٗل٤ُ حكُٛل الخؿاب اإلاكتر٥ وعٌٞ أي وحمُ٘ الىصات2٘

، مٗلىماث صخُدت وأصلت وحٗلُماث زانت بالجؼء الخام باإلاخىفى الخامل للخؿاب اإلاكتر٥ في الظي ٣ًبله البى٪

 أوالغنُض الضاةً مً الخؿاب اإلاكتر٥ )"حؼء الٗمُل"(؛ 

٣ا لهظٍ الخٗلُماث الصخُدت التي ًخل٣اَا البى٪ مً َإالء ألاشخام اإلاٟىيحن . 3 ٣ًىم البى٪ بخىػَ٘ حؼء الٗمُل ٞو

٣ا للؿلُت ال٣ًاةُت اإلاسخهت. ال ًد٤ للٗمالء البا٢حن ٖ ى ٢ُض  ت في الى٢ذ الخالي، ٞو بمىحب ٢ىاهحن الخٗا٢ب الؿاٍع

 .إلاخىفىالخُاة الاؾخٟاصة مً الجؼء الخام بالٗمُل ا

 

 عمالء الشرواث

ىا بأًت حٗلُماث نٍغدت م٨خىبت مً الٗمُل  حٗهض الٗمُل وأ٢غ بأهه، َع

دت مً الصخو اإلاٟىى1  .. ال ًخهٝغ البى٪ ئال بىاء ٖ ى حٗلُماث نٍغ

مٗحن مً ٢بل الٗمُل ًيبغي أن ٩ًىن لضًه وبك٩ل ٧امل الىزاة٤ ال٣اهىهُت للٗمل بالىُابت ًٖ و  . أي شخو مٟىى2

ذ الٗمُل أهه ًجىػ للبى٪ الامخثا٫ والٗمل  في حمُ٘ اإلاٗامالث م٘ البى٪ بسهىم الخؿاب ووا٤ٞ الٗمُل بك٩ل نٍغ

 ألًت حٗلُماث ٣ًضمها َظا الصخو اإلاٟىى
 
٣ا  صون خهغ. و ٞو

ً، صون ئزُاع زُي مؿب٤ للبى٪. ال ًجىػ ل3  .لصخو اإلاٟىى جٟىٌٍ الهالخُاث اإلامىىخت له ئلى آزٍغ



ُماث ٚحر واضخت أو ئطا خهل البى٪ ٖ ى حٗلُماث مخًاعبت، ًجىػ للبى٪ أن ًسخاع ٖضم الخهٝغ حٗل أي ئطا٧ان َىا٥

ٚحر ملؼم بالخد٤٣ مً  ٖ ى ٧ل أو أي مً َظٍ الخٗلُماث ختى ًخم ٞ٪ اللبـ أو الخالٝ بك٩ل ًغض ي البى٪. البى٪ بىاء  

 صخت أًت حٗلُماث.

أي ق٩ل آزغ مً أق٩ا٫  بالهاج٠ أو الٟا٦ـ أو الخُاب أو ةمخل٣ا حٗلُماثٖ ى  ئطا وا٤ٞ البى٪ ٖ ى الخهٝغ بىاء  

م أنها ؾخهضع مً ٢بل، أو ٌٗخ٣ض البى٪ أنها  الخٗلُماث، ٞان البى٪ مٟىى للخهٝغ بىاء ٖ ى َظٍ الخٗلُماث، التي ًٖؼ

ألاؾالُب ؾخهضع مً ٢بل الصخو اإلاٟىى. أ٢غ الٗمُل وجدمل ٧ل اإلاساَغ اإلاغجبُت بى٣ل الخٗلُماث ًٖ ٍَغ٤ َظٍ 

وجىاػ٫ وأٖٟى وأبغأ طمت البى٪ مً أي وحمُ٘ اإلاُالباث والالتزاماث أو الخ٣ى١ التي ج٩ىن للٗمُل يض البى٪ بسهىم أو 

جيكأ ًٖ جل٪ الخٗلُماث. البى٪ ٚحر ملؼم بالخهى٫ ٖ ى جأ٦ُض أو الاؾخٟؿاع بكأن صخت الخٗلُماث. ئال أهه ًجىػ للبى٪، 

ٖ ى َظٍ الخٗلُماث و / أو صون أن ٩ًىن مًُغا لل٣ُام بظل٪  ٌ الخهٝغ بىاء  ٣ا لخ٣ضًٍغ الخام واإلاُل٤، أن ًٞغ ٞو

٤ الخأ٦ُض بم٩اإلات َاجُٟت للٗمُل  .ًُلب الخد٤٣ مً الخٗلُماث ًٖ ٍَغ

ُٟه و / أو و٦الءٍ، ًٖ أي زؿاعة أو ج٩ال٠ُ أو جل٠ أو مهغوٞاث أو مُالباث  ؾُٗىى الٗمُل البى٪ ومؿئىلُه ومْى

أي منهم )بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ( هدُجت جهٝغ البى٪ أو َظا اإلاؿئى٫ أو اإلاى٠ْ أو الى٦ُل أو َى أو  ٢ض ًخ٨بضَا

م أنها مً الٗمُل أو التي ٌٗخ٣ض البى٪ أنها نضعث مً  جأزٍغ أو امخىاٖه ًٖ الخهٝغ بىاء ٖ ى حٗلُماث الٗمُل أو ًٖؼ

 ٢بل أو لهالر الٗمُل. 

ىيه ًٖ ويض حمُ٘ ؤلا  حغاءاث والضٖاوي وال٣ًاًا والخ٩ال٠ُ )بما في طل٪ الخ٩ال٠ُ أٖٟى الٗمُل البى٪ ٖو

ال٣اهىهُت(واإلاُالباث والُلباث والغؾىم واإلاهغوٞاث والخؿاةغ والالتزاماث الىاقئت هدُجت، أو بأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ 

 :اإلاخٗل٣ت بما ً ي

م أن َظٍ الخ ٣ا لخٗلُماث ٞا٦ـ م٨خىب مً الٗمُل، ٚع ٗلُماث ٢ض جم جىُٟظَا أو ه٣لها أ.( جهٝغ البى٪ بدؿً هُت ٞو

٤ الخُأ أو جم حٗضًلها ًٖ ٍَغ٤ الاخخُا٫ أو أس يء ٞهمها أو حكىيهها في زٍُى الاجها٫ أو ؤلاعؾا٫؛ أو  ًٖ ٍَغ

٣ا لخٗلُماث ٞا٦ـ مً الٗمُل بؿبب ٞكل ئعؾالها الٟٗ ي ئلى البى٪ أو ٞكل اؾخالم  ب. امخى٘ البى٪ ًٖ الخهٝغ ٞو

ؾباب، ؾىاء ٧ان طل٪ مخٗل٣ا بٟكل زُأ أو ٖضم حهىػٍت آلت ؤلاعؾا٫ أو الاؾخ٣با٫ أو زالٝ البى٪ لها ألي ؾبب مً ألا 

 طل٪؛ أو

غ ٧اٞت اليسخ ألانلُت مً حٗلُماث الٟا٦ـ ئلى البى٪ زال٫ اإلاضة التي ًدضصَا البى٪.  ج. ٞكل الٗمُل في جمٍغ

ُا٢ت اإلاٟىى بالخى٢ُ٘، ٣ٖض الخأؾِـ أو لىاةده حٗهض الٗمُل باباٙل البى٪ ٞىعا بأي حُٛحراث في الىزاة٤ الخأؾِؿُت، ب

ً أو ألاشخام اإلاٟىيحن  الضازلُت أو حُٛحر الك٩ل ال٣اهىوي أو أي حُٛحر في جأؾِؿه، أو مجلـ ؤلاصاعة أوالكغ٧اء أواإلاضًٍغ



اء مجلـ أو اإلامثلحن أو أًت حُٛحراث في اإلاٟىيحن بالخى٢ُ٘. لً ًخدمل البى٪ أًت مؿإولُت في خا٫ مسالٟت أي مً أًٖ

ه وممثلُه لألخ٩ام ٖ ى الىدى الىاعص في الىزاة٤ الخأؾِؿُت أو بُا٢ت اإلاٟىى بالخى٢ُ٘ أو ٣ٖض  ئصاعجه وقغ٧اءٍ ومضًٍغ

 الخأؾِـ أو لىاةده الضازلُت أو جهٝغ بك٩ل ًخجاوػ خضوص ؾلُاجه. 

سهم مً الخؿاب، ؾىاء ٧ان الخؿاب اةخمان أو م٨كىٝ، أو ٧ا ن ٢ض أنبذ ُٞما بٗض ٞىى الٗمُل البى٪ لُضٞ٘ ٍو

م٨كىٞا بؿبب َظٍ ألاعنضة اإلاضًىت، حمُ٘ اإلاٗامالث الهاصعة ًٖ َإالء اإلاٟىيحن للٗمل ٖلىالخؿاب، وٚحر مؿمىح 

اصة ٖ ى مبلٜ السخب ٖ ى اإلا٨كىٝ. الٗمُل مؿإو٫ ًٖ أي حٗلُماث أو أوامغ ناصعة للبى٪ مً ٢بل  للبى٪ ٞغى أي ٍػ

ُت واإلاالُت بما في طل٪ زُاباث الاٖخماص اإلاؿدىضي اإلاٟىيحن بالٗمل ٖ ى الخؿاب والضزى  ٫ ٖ ى ٧ل الٗملُاث اإلاهٞغ

 وجدىٍل ألامىا٫ وحمُ٘ اإلاٗامالث بما في طل٪ َلباث الدؿهُالث الاةخماهُت.

ُت هُابت ًٖ الٗمُل مؿئىلىن شخهُا، باإلياٞت ئلى  ئن َإالء ألاشخام اإلاٟىيحن الظًً ًى٢ٗىن ٖ ى اإلاٗامالث اإلاهٞغ

ًٖ حٗىٌٍ البى٪ بال٩امل ًٖ أًت صًىن خالُت أو مؿخ٣بلُت، أو أي مبلٜ ًخ٨بض أو أي زؿاعة أو يغع الٗمُل، 

 ًخ٨بضَاالبى٪ هدُجت ألًت أٖما٫ ٚحر مكغوٖت ٣ًىمىن بها. 

حٗهض الٗمُل بأن ًؼوص البى٪ بمحزاهُت و٢ىاةم صزل مض٣٢تأو أي وز٣ُت أزغي ًُلبها البى٪ في الٟتراث وٖ ى الىدى الظي 

 .به البى٪ًُل

٪ / شخو ًمثل الكغ٦ت / اإلاإؾؿت  أ٢غ الكغ٧اء / اإلاؿاَمىن اإلاٗىُىن أهه في خالت ئصزا٫ حٗضًل في نالخُاث أي قٍغ

/ اإلاىٓمت، ؾىاء ٧ان طل٪ هاقئا ًٖ اوسخاب أو اؾخ٣الت أو ٞهل أو هدُجت ألي حٗضًل في ٣ٖض الخأؾِـ أو حُٛحر الاؾم 

اة أو اهًمام أو اوسخاب واخض أو ٣ٞضان ألاَلُت ال٣اهىهُت ألي مً ا لكغ٧اء / ألاشخام أو ئٖالن ئٞالؾه/ ئٞالؾها أو ٞو

د٤ للبى٪ الدجؼ ٖ ى حمُ٘ مبالٜ الاةخمان الخانت بالكغ٦ت / اإلاإؾؿت / اإلاىٓمت  أو أ٦ثر مً الكغ٧اء / ألاشخام، ٍو

 لهالر البى٪ الؾترصاص مؿخد٣اجه أو لهالر أي أمغ أو خ٨م ٢ًاتي.

 

 أهىاع الحساباث

 )اللرض(  -الحساب الجاري 

للبى٪، والظي ال ٌؿخد٤ ٖلُه أي عبذ أو أي ا ئًضإ الغنُض الضاةً في الخؿاب الجاعي مً ٢بل الٗمُل باٖخباٍع ٢غي ًخم

في الخؿاب الجاعي بال٩امل بىاء ٖ ى َلب  ق٩ل آزغ مً أق٩ا٫ ؤلاًغاصاث. حٗهض البى٪ بؿضاص أي عنُض صاةً لهالخه

ىا بالتزام الٗمُل بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ًجىػ للبى٪ اؾدثماع الغنُض الضاةً في الخؿاب الجاعي بالك٩ل  الٗمُل، َع

ٗت ؤلاؾالمُت.  ٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤، وبك٩ل ال ًخٗاعى م٘ مباصب الكَغ ًسً٘ ٞخذ الخؿاب الظي ًغاٍ البى٪ مالةما، ٞو



م٨ً  الجاعي  خم ئقٗاع الٗمُل به، ٍو إلاخُلباث الخض ألاصوى للغنُض الظي ًدضصٍ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗماوي مً و٢ذ آلزغ، ٍو

 حكُٛله بالٟئاث التي ًىا٤ٞ ٖليها البى٪ مً و٢ذ آلزغ.

ٍخم ٢بى٫ ؤلاًضاٖاث في الخؿاب الجاعي في حمُ٘ ٞغوٕ البى٪ في و . 3.3ًخم السخب مً الخؿاب الجاعي و٣ٞا للبىض 

٤ الى٣ض والخدىٍالث والك٩ُاث اإلاسخىبت ٖ ى ٞغوٕ البى٪ أو البىى٥ اإلادلُت أو مً زال٫ أحهؼة  ؾلُىت ٖمان ًٖ ٍَغ

 .الهغاٝ آلالي للبى٪، أو بأي وؾُلت أزغي ٣ًبلها البى٪

ٌ صٞ٘ أي أوامغ صٞ٘ أو ق٩ُاث م٨خىبت ٖ ى هماطج أزغي ٚحر هماطج البى٪، صون أن ًخدمل البى٪ أي  ًد٤ للبى٪ ٞع

 مؿإولُت ٖ ى ؤلاَال١. 

ت. ًيبغي ٖ ى الٗمُل سخب  .٣ًبل البى٪ ق٩ُاث م٨خىبت بأي لٛت أزغي  لً  الك٩ُاث باللٛخحن الٗغبُت أو ؤلاهجلحًز

ا مً ألاصواث ال٣ابلت للخضاو٫ اإلاسخىبت ٖ ى الخؿاب الخالي  ًد٤ للبى٪، صون أي التزام، الىٞاء ب٣ُمت الك٩ُاث أو ٚحَر

ب في أن ٩ًىن الخؿاب الجاعي م٨كىٞا. حٗهض الٗمُل بضٞ٘ أو عص ٧اٞت اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت في ختى لى ٧ان طل٪ ؾُدؿب

 .الخؿاب الجاعي اإلا٨كىٝ للٗمُل ٖ ى الٟىع بىاء ٖ ى َلب البى٪

ٌ صٞ٘ ٢ُمت الك٩ُاث والسخىباث وأوامغ الضٞ٘ اإلاسخىبت ٖ ى الخؿا ب ًد٤ للبى٪، صون جدمل أي مؿإولُت، أن ًٞغ

ٝ   الجاعي ئطا ٧ان ، ختى لى ٧ان الٗمُل لضًه عنُض في أي خؿاباث أزغي، ما لم ٣ًم الٗمُل بترجِب طل٪ الغنُض ٚحر ٧ا

ت  ت أو الاصزاٍع مؿب٣ا م٘ البى٪ زُُا لخُُٛت مبلٜ الك٩ُاث، أو أي مً السخىباث ألازغي مً أي مً خؿاباجه الجاٍع

ىا بأًت عؾىم زضمت ًسٍُغ بها البى٪ مً و٢البى٪ الضوليلضي   .ذ آلزغ، َع

يبغي ج٣ضًم ئزباث مً  ًجىػ للبى٪، صون جدمل أي مؿإولُت، أن ٣ًبل مً الٗمُل و٠٢ صٞ٘ أي قُ٪ في خا٫ أهه ٣ٞض ٍو

ت ٖمان الؿلُاهُت، أو في ْغوٝ أزغي و٣ٞا إلاا ٌؿمذ به ال٣اهىن وبمىا٣ٞت البى٪. وم٘ طل٪، ٞان الٗمُل ًخدمل  قَغ

 .ل٠ُ ال٣اهىهُت( هدُجت َظٍ الخىاصرأي زؿاعة أو يغع أوج٩لٟت )بما في طل٪ الخ٩ا

خدمل مؿإولُت ٧املت ُٞما ًخٗل٤ بانضاع واؾخسضام  ًيبغي ٖ ى الٗمُل أن يهخم بالك٩ُاث الهاصعة له مً ٢بل البى٪، ٍو

ى مؿإوال في حمُ٘ الخاالث الىاقئت ًٖ ؾغ٢ت صٞتر ق٩ُاث أو ئؾاءة ئؾخسضامه أو ئؾاءة اؾخسضام أي  أي ق٩ُاث َو

مً الك٩ُاث التي ًدخىي ٖليها، بما في طل٪ التزوٍغ، بٌٛ الىٓغ ٖما ئطا ٧اهذ ئؾاءة الاؾخسضام اإلاظ٧ىعة أٖالٍ ٢ض 

ٟحن( لضي الٗمُل أو أي  ٠ )مْى ٗىى البى٪ اشخو آزغ. ًخدمل الٗمُل ٧ل جبٗاث اعج٨بها أي مْى لعجؼ ًٖ الؿضاص َو

ٗمُل أن ًسُغ البى٪ ٖ ى الٟىع وزُُا ًٖ ٣ٞضان أو ؾغ٢ت أي قُ٪ أو أصاة صٞ٘ وأن ًغص في حمُ٘ الىىاحي. ًيبغي ٖ ى ال

ٖىض ئٚال١ خؿاب طي الهلت. ال ًجىػ للٗمُل  أي ق٩ُاث أو أصواث صٞ٘ أو مىاص طاث نلت ٚحر مؿخسضمت ًخل٠البى٪ أو 



البى٪ ٖ ى الٟىع وزُُا ٖىض ٣ٞضان أو ٖ ى الٗمُل أن ًبلٜ  أن ٌُٗي أي مً صٞاجغ الك٩ُاث الخانت به للٛحر. ًيبغي

 ؾغ٢ت صٞتر الك٩ُاث، الظي في ُٚابه زالٝ طل٪ ًخدمل الٗمُل ٧اٞت الٗىا٢ب في خاالث ئؾاءة اؾخسضامه.

ظا ال ًدى٫ صون الخ٤ ٌ ئنضاع صٞتر ق٩ُاث للٗمُل، صون ئبضاء أي ؾبب. َو في السخب بىؾاةل  ًد٤ للبى٪ أن ًٞغ

 .أزغي 

ت ألي و٧الت اةخمان أو ال٣اةمت الالجاعي ووي٘ اؾم الٗمُل في ًد٤ للبى٪ ئٚال١ الخؿاب  ٣ا للىاةذ الؿاٍع ؿىصاء ٞو

 البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗماوي أو أي َُئت جىُٓمُت أزغي حؿغي مً و٢ذ آلزغ.

 مبلٜ الك٩ُاث اإلاسخىبت ٖ ى الخؿاب الجاعي، التي لم ًخم ج٣ضًمها للؿضاص بٗض، ال ًجىػ أن جخجاوػ في أي و٢ذ ئحمالي

عنضة اإلاخاخت في الخؿاب الجاعي واإلاخاخت للسخب. البى٪ ٚحر ملؼم بضٞ٘ ق٩ُاث مسخىبت م٣ابل مضٞىٖاث لم ألا 

جخد٤٣ أو لم ًخم حؿىٍتها في الخؿاب الجاعي. ًٟغى البى٪ عؾىم ٖ ى أي قُ٪ ًخم ئعحاٖه صون صٞ٘ بؿبب ٖضم وحىص 

 .٧اُٞت في الخؿاب أمىا٫

 

 خساباث اإلاظاربت

 اإلاؤهلت  الحساباث

ئن الخؿاباث )باؾخثىاء الخؿاب الجاعي( التي جلبي مخُلباث الخض ألاصوى للغنُض ٖ ى الىدى الظي ًدضصٍ البى٪ و / أو 

لتوي، مً و٢ذ آلزغ هي ٣ِٞ التي حالبى٪ اإلاغ٦ؼي الٗما اإلاضي وختى الٟترة  ئلىوحٗامل ٖ ى أنها خؿاباث مًاعبت.  ٗض مَإ

)باؾخثىاء الخؿاب الجاعي( مخُلباث الخض ألاصوى للغنُض، ئطا جم ئصعاحه في وٖاء اإلاًاعبت التي ال ًلبي ٞيها أي خؿاب

٣ا لىػهه في وٖاء اإلاًاعبت.  لً ٣ًىم و وئطا ٧ان الغنُض أ٢ل مً مخُلباث الخض ألاصوى للغنُض، ؾُمىذ الخؿاب عبدا ٞو

ت.  البى٪ بٟغى أي عؾىم ئصاٍع

 

 الحساباث

ٗمُل َى ناخب ألامىا٫ )"عب اإلاا٫"( ٣ٞض ٞىى البى٪ )٧ىهه"اإلاًاعب" أو مضًغ ألن ال جدذ خؿاب اإلاًاعبت،أ. 

٣ت التي ًغاَا البى٪ مالةمت،  ٗت ؤلاؾالمُت بالٍُغ ٣ا ألخ٩ام الكَغ الهىضو١( الؾدثماع أمىا٫ الٗمُل في خؿاب اإلاًاعبت ٞو

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤  .ٞو

 .3.3ب. ًجىػ للٗمُل السخب مً خؿاباث اإلاًاعبت و٣ٞا للبىض 



 .ج. ًجىػ أن ج٩ىن خؿاباث اإلاًاعبت بالٟئاث التي ًىا٤ٞ ٖليها البى٪ مً و٢ذ آلزغ

 

 الاسدثمار وألارباح

أ. ٣ًىم البى٪ باؾدثماع الغنُض الضاةً في خؿاباث اإلاًاعبت )"أمىا٫ اإلاًاعبت"( التي ًدخٟٔ بها الٗمُل، في وٖاء 

اء اإلاًاعبت"( م٘ ألامىا٫ مً خ٣ى  ً، وجضاع وحؿدثمغ مً ٢بل اؾدثماعي مكتر٥ )"ٖو ً آلازٍغ ١ مل٨ُت البى٪ واإلاؿدثمٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت ٣ا ألخ٩ام الكَغ  .البى٪ في أنى٫ مُٗىت )"أنى٫ اإلاًاعبت"( صون ٢ُىص ٞو

ب. ألاعباح )"أعباح اإلاًاعبت"( اإلاد٣٣ت هدُجت اليكاٍ الاؾدثماعي للبى٪ جدذ البىض الٟغعي )أ( أٖالٍ، جىػٕ بحن البى٪ 

 :ى الىدى الخاليوالٗمُل، ٖ 

ئصاعة ألامىا٫ التي ٣ًضمها البى٪ بمىحب َظٍ الاجٟا٢ُت، ًد٤ للبى٪ خهت بيؿبت مدضصة مؿب٣ا مً أعباح  . م٣ابل1

 اإلاًاعبت، ًٖ ٞترة الاؾدثماع اإلا٣ابلت )"خهت اإلاًاعب مً الغبذ"(؛

ً ٖ ى أؾاؽ . اإلاخب٣ي مً عبذ اإلاًاعبت، بٗض زهم خهت اإلاًاعب مً الغبذ )"مبلٜ الغبذ"(، 2ً ىػٕ بحن اإلاؿدثمٍغ

َـ(.  16.3الٗالواث و٣ٞا للبىض  ٣ا إلاٗض٫ ؾىىي)"مٗض٫ الغبذ"( ٌؿغي ٖ ى الٟئت و ) ٍخم جدضًض خهت الٗمُل مً الغبذ ٞو

ش صٞ٘ الغبذ طي الٗال٢ت خم صٞٗه في جاٍع  .طاث الهلت التي ًيخمي لها اؾدثماع اإلاًاعبت الخام بالٗمُل، ٍو

ىا٤ٞ ٖليها الٗمُل في ٣ٖض اإلاًاعبت . خهت اإلاًاعب مً الغبذ3 ت ٖ ى ٧ل ٞئت ًدضصَا البى٪ ٍو  .والٗالواث الؿاٍع

م٨ً  . خهت اإلاًاعب مً الغبذ والٗالواث4 اإلادضزت والؿاةضة التي حؿغي ٖ ى ٧ل ٞئت ًخم ٖغيها في ٞغوٕ البى٪، ٍو

٣ا للمماعؾاث الؿاةضة للبى٪. ًدخٟٔ البى٪ بد٤ حُٛحر  خهت اإلاًاعب في الغبذ و / أو  الخهى٫ ٖليها مً البى٪ ٞو

ا ٖىض بضء ٞترة خؿاب  ٗخبر َظا الخٗضًل ؾاٍع ت، َو ٣ا للىاةذ و / أو الخىحيهاث الؿاةضة الؿاٍع الٗالواث مً و٢ذ آلزغ ٞو

َٗخبر الٗمُل ٢ض ٢بل َظا الخٗضًل ئطا لم ًخل٤ البى٪ أي ئزُاع ٖ ى زالٝ طل٪ و الغبذ التي ج ي َظا الخٗضًل مباقغة. 

ش ئنضاع َظا الخٗضًل. 7) زال٫ ؾبٗت  ( أًام مً جاٍع

له ٖ ى أهه يمان أو حٗهض مً البى٪ بأًت أعباح  ج. أ٢غ الٗمُل بأهه ال ًىحض في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ما ًم٨ً جأٍو

، ًسو اؾدثماع اإلاًاعبت. الٗمُل ٖ ى صعاًت مً الىهِب أو الىهِب بال٩املمًمىهت، أو أي ؾضاص مًمىن ألي حؼء 

نُض في خؿاباث اإلاًاعبت )بما في طل٪ ئًضاٖاث اإلاًاعبت ألانلُت( مٗغى لخؿاةغ مدخملت هاحمت ًٖ زؿاعة بأن ٧ل الغ 

مخ٨بضة بكأن أنى٫ اإلاًاعبت، وأن َظٍ الخؿاةغ ٢ض جإزغ ختى ٖ ى أنل مبلٜ ألامىا٫ التي أوصٖها الٗمالء في خؿاب 

 .اؾدثماع اإلاًاعبت



اؾدثمغ البى٪  االٗمُل وخضٍ. ول٨ً، ئطا زال٫ ٞترة خؿاب الغبذ ًخدمله ص. أي زؿاةغ مخ٨بضة ٖ ى ئًضاٖاث اإلاًاعبت

٦ظل٪ مبلٜ مٗحن في أنى٫ اإلاًاعبت )ؾىاء مً أمىا٫ خ٣ى١ مل٨ُت البى٪ أو ٚحر طل٪(، ًخم خُيئظ ج٣ؿُم َظٍ الخؿاةغ 

ا الٗمُل والبى٪ في أنى٫ اإلاًاع  ٣ا للمبالٜ التي اؾدثمَغ بت. وم٘ طل٪، ٞان البى٪ بحن الٗمُل والبى٪ بك٩ل جىاؾبي ٞو

أو مسالٟخه في جىُٟظ واحباجه ٦مًاعب خؿب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. في  أي زؿاعة حٗؼي ئلى ئَماله )٦مًاعب( ًخدمل

خا٫ ج٨بض مثل َظٍ الخؿاةغ زال٫ ٞترة الاؾدثماع، ال ًد٤ للبى٪ الخهى٫ ٖ ى خهت اإلاًاعب في الغبذ الخانت بٟترة 

 .الاؾدثماع َظٍ

 ؿاب مبلٜ الغبذ وئزُاٍع للٗمُل في حضو٫ الغبذ الؿاعي. َـ. ًخم اخد

ش ؾضاص الغبذ الؿاعي،  و. ًد٤ للبى٪ جدضًض ألاعنضة الخخامُت في الخاالث التي ًخم ٞيها ئٚال١ خؿاب اإلاًاعبت ٢بل جاٍع

د٤ للٗمُل الخهى٫ ٖ ى ألاعباح اإلاؿخد٣ت ٖ ى أمىا٫ اإلاًاعبت ًٖ ٞترة الاؾدثماع طاث الهلت. الٗمُل ًٖ  ىاػ٫ ج ئطا ٍو

 خ٣ه في أي مُالباث أزغي في أعباح البى٪ في َظا الخهىم. 

ً في  ػ. ئن البى٪ ٦مًاعب، ٢ض ٞىيه الٗمُل لُسهم، ئطا لؼم ألامغ، وؿبت مُٗىت مً عبذ اإلاًاعبت اإلاؿخد٤ للمؿدثمٍغ

غاى اء اإلاغابدت، باٖخباٍع اخخُاَي مساَغ اؾدثماع، وطل٪ أٚل  :ٖو

بى٪ ؤلاؾالمي مً صزل خام ي خؿاباث الاؾدثماع، بٗض جسهُو خهت اإلاًاعب، مً أحل َظا اإلابلٜ زههه ال. 1

 .حُُٛت الخؿاةغ اإلاؿخ٣بلُت لخام ي خؿاباث الاؾدثماع

ٟترة الاؾدثماع التي لم ًخم جد٤ُ٣ أعباح ٞيها بٗض، لخام ي خؿابا اإلاًاعبت الظي حؿخد٤ و / أو ل مسههت. صٞ٘ أعباح 2

خي صٞ٘ أعباح. ًخم صٞ٘ َظٍ اإلابلٜ ٖ ى أؾاؽ مبلٜ الغبذ اإلاٗلً ؾاب٣ا آلزغ ٞترة خؿاب عبذ  ًخم جهُٟت ئًضاٖاتهم بحن جاٍع

٧املت. ٣ًىم البى٪، ٖىض جد٤ُ٣ أعباح ٞترة خؿاب الغبذ، بخجضًض اخخُاَُاث مساَغ الاؾدثماع بمبلٜ الغبذ الٟٗ ي 

لها صٞ٘ ألاعباح، ول٨ً لم ًخد٤٣. م٣ابل جل٣ي مبالٜ لٗضص ألاًام اإلاى٣ًُت زال٫ ٞترة خؿاب الغبذ والتي ًخم زال اإلاؿخد٤

ش صٞٗالغبذ الؿاعي بمىحب َظا البىض  ٖ ى الٗمُل أن ًدىاػ٫ ًٖ خ٣ه في الٟغ١ بحن مبلٜ  )ػ(، ًيبغي 3.16ألاعباح ٢بل جاٍع

ش الغبذ الٟٗ ي اإلاضٕٞى للٗمُل ومبلٜ الغبذ الظي ٧ان ؾُد٤ للٗمُل الخهى٫ ٖلُه زالٝ لى جم صٞ٘ مبلٜ ا لغبذ في جاٍع

 .الاؾخد٣ا١

كٝغ  3.16عبذ اإلاًاعبت ٖ ى الىدى اإلابحن في َظا البىض  الاؾخٟاصة مً. 3 )ػ( ٩ًىن ٣ِٞ لهالدخاملُدؿاب اإلاًاعبت َو

ُت بالبى٪. ًدخٟٔ البى٪ بد٣ه في اؾدثماع اخخُاَي مساَغ الاؾدثماع في أي مىخجاث مخىا٣ٞت  لجىتٖلُه  الغ٢ابت الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت، قٍغُت أن جخم َظٍ الاؾدثماعاث ٖ ى مساَغ الٗمُل الخانت، وأن البى٪ ال ًخدمل مؿئىلُت أي  م٘ الكَغ

 .زؿاةغ ًخ٨بضَا البى٪ هدُجت َظٍ الاؾدثماعاث



ى٪، ٦مًاعب، مٟىى مً ٢بل الٗمُل بمىحب َظٍ الاجٟا٢ُت ٖ ى أن ًسهم، ئطا لؼم ألامغ، وؿبت مُٗىت مً . ئن الب4

غاى الخٟاّ ٖ ى مؿخىٍاث أعباح لخامل  ً في وٖاء اإلاغابدت، ٧اخخُاَي مخٛحر، أٚل عبذ اإلاًاعبت حؿخد٤ للمؿدثمٍغ

جىػَ٘ خهت اإلاًاعب. ئطا ججاوػ الغنُض اإلابلٜ الاؾدثماع وخامل خ٣ى١ اإلال٨ُت ًيبغي أن ًخم طل٪ الخهم بٗض  خؿاب

، ًيبغي خُيئظ ٢ُض اإلابلٜ الؼاةض باٖخباٍع ئٖٟاء مً الاخخُاَي ئلى خهت الُٝغ اإلاٗني مً الضزل لخل٪ مخضبغاالظي ٌٗخبر 

ٗت الٟترة اإلاالُت بٗض جسهُو خهت اإلاًاعب. ًد٣للبى٪ اؾدثماع اخخُاَي الغبذ اإلاخٛحر في أي مىخج مخىا٤ٞ م٘ الك َغ

ُت أن ًخم َظا الاؾدثماع ٖ ى مساَغ الٗمُل الخانت، ولً ًخدمل الٗمُل مؿئىلُت أي زؿاةغ ًخ٨بضَا  ؤلاؾالمُت، قٍغ

 البى٪ هدُجت َظٍ الاؾدثماعاث.

٣ا للكغوٍ الخالُت ت، ٞو  :ح. ًجىػ للٗمُل سخب أمىا٫ اإلاًاعبت مً خؿاباث اإلاًاعبت ٢بل اهتهاء مضة الاؾدثماع الؿاٍع

ش الظي جم ُٞه اؾدثماع أمىا٫ اإلاًاعبت طاث الهلت في خؿاب اإلاًاعبت  . اه٣ًاء1 مضة ال ج٣ل ًٖ قهغ واخض مً الخاٍع

ش الاؾدثماع"( مً أحل أن ًد٤ للٗمُل الخهى٫ ٖ ى خهت مً أعباح اإلاًاعبت. في حمُ٘ الخاالث ألازغي، ًد٤  )"جاٍع

٣ا لليؿبت اإلاٗ خباع أخ٩ام البىض للٗمُل الخهى٫ ٖ ى عبذ ًٖ ألاقهغ اإلاىجؼة ٞو  3.16لىت للٟترة اإلا٣ابلت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 )ػ(؛

 

 اسدثماراإلاظاربت

أ. باليؿبت الؾدثماع اإلاًاعبت، ًدضص الٗمُل مضة الاؾدثماع )أو أي ٞتراث أزغي ًىا٤ٞ ٖليها البى٪(، قٍغُت أال ج٣ل مضة 

 الاؾدثماع ًٖ قهغ مُالصي واخض.

ُت أال ج٣ل مضة . باليؿبت الؾدثماع اإلاًاعبت، 1 ًدضص الٗمُل مضة الاؾدثماع )أو أي ٞتراث أزغي ًىا٤ٞ ٖليها البى٪(، قٍغ

 الاؾدثماع ًٖ قهغ مُالصي واخض.

خم صٞٗها للٗمُل ئما اخدؿاب ًخم. 2  :ألاعباح ٖ ى خؿاب الاؾدثماع في نهاًت ٧ل قهغ مُالصي ٖ ى أؾاؽ الاؾخد٣ا١، ٍو

ش صٞ٘ عبذ ًدل مباقغة بٗ  ض اهتهاء مضة الاؾدثماع. أوأ. في أو٫ جاٍع

ش صٞ٘ الغبذ في الٟتراث التي ًخم الاجٟا١ ٖليها بحن الٗمُل والبى٪. و  ب. في جىاٍع

ش صٞ٘ الغبذ في الٟتراث التي ًخم الاجٟا١ ٖليها بحن الٗمُل والبى٪. و. 3  في جىاٍع



ى٪ مً و٢ذ آلزغ. باؾخثىاء مضة الاؾدثماع ب. الخض ألاصوى ل٣بى٫ أمىا٫ اإلاًاعبت التي ج٩افئ جل٪ بٗمالث أزغي ًدضصَا الب

ا٫ الٗماوي، ٞان البى٪ لِـ بؿضاص ألامىا٫ بىٟـ ٖملت ؤلاًضإ، ول٨ً ًخٗهض بالضٞ٘ ًٖ ٍَغ٤ ئنضاع  ملؼما لألمىا٫ بالٍغ

 قُ٪ ٖىض الُلب أو جدىٍل هٟـ ٖملت ؤلاًضإ بأؾٗاع الهٝغ الؿاةضة في ًىم ؾضاص ألامىا٫ اإلاظ٧ىعة. 

غوٍ وألاخ٩ام في حمُ٘ ألاو٢اث، وج٣غأ م٘ اجٟا٢ُت اإلاًاعبت. اجٟا٢ُت اإلاًاعبت حكمل خؿاباث اؾدثماع ج. جسً٘ َظٍ الك

ٗت.  ٚحر م٣ُضة لالؾدثماع في حمُ٘ الاؾدثماعاث اإلاخىا٣ٞت م٘ الكَغ

 

 وأجهسة الصراف آلالي آلالي معامالث بؼاكاث السحب

 .مً البى٪ لخامل البُا٢تٌؿغي َظا البىض ٖ ى اؾخسضام البُا٢ت الهاصعة واإلا٣ضمت 

 :إصذار البؼاكاث

أ. حمُ٘ البُا٢اث مل٪ للبى٪. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت أن ًغص ٖ ى الٟىع حمُ٘ البُا٢اث ئلى البى٪ أو و٦ُله بىاء ٖ ى 

 .َلب البى٪ أو و٦ُله

 :ال الخهغب. لً ًخدمل البى٪ مؿئىلُت أي ْغوٝ جإزغ ٖ ى اؾخسضام البُا٢ت بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ 

ٌ أي جاحغ ٢بى٫ أو جىُٟظ البُا٢ت1  .. ٞع

٣ت 2 ٌ ٢بى٫ البُا٢تب الخىانل م٘ الٗمُل ُٞما ًخٗل٤. ٍَغ  .ٞغ

اث مخٗل٣ت بخدىٍل ألامىا٫ أوجىٞحر . أي زل3 ل في أي آلت أوهٓام مٗالجت بُاهاث أو ونلت مٗاملت أو ئيغاب أو مىاٖػ

ا.  أو اإلاٗلىماث أو الؿل٘ أو الخضماث التي جم قغاَؤ

 ج٣ُُض ألامىا٫ اإلاخاخت مً زال٫ أحهؼة الهغاٝ آلالي. أو. 4

ٌ أي مٗاملت بؿبب مساوٝ مً الٛل والخٟىٌٍ؛ أو5  . جأزحر أو ٞع

ٗت. 6 ٌ البى٪ اإلاىا٣ٞت ٖ ى أي مٗاملت مالُت ٖىض الكغاء والتي جسال٠ خؿب عأًه اإلاُل٤ مخُلباث الكَغ  ٞع

ٌ البى٪ اإلاىا٣ٞت ٖ ى أي مٗاملت مالُت ٗت. ج. ٞع  ٖىض الكغاء والتي جسال٠ خؿب عأًه اإلاُل٤ مخُلباث الكَغ

اث التي ج٩ىن م٣بىلت مً الىاخُت ال٣اهىهُت. ئن خامل  ص. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت أال ٌؿخسضم البُا٢ت ئال في اإلاكتًر

اث مُٗىت لؿل٘ أو زضماث، مثل اإلاكغوباث ال٨دىلُت والخٗامل في لخم ال غ أو اإلاىخجاث البُا٢ت ٖ ى ٖلم بأن مكتًر خجًز



غ وال٣ماع واإلاىاص ؤلاباخُت ٣ا إلاباصب  اإلاخهلت بلخىم الخجًز ت أو أي أوكُت ٚحر ٢اهىهُت أزغي، مدٓىعة ٞو وألاؾلخت الىاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت. اث التي ال جسال٠  لظا الكَغ ًخدمل خامل البُا٢ت مؿئىلُت الخأ٦ض مً أن البُا٢ت حؿخسضم للمكتًر

ٗت ؤلاؾالم  .ُتمخُلباث الكَغ

ت في البرهامج وأهه  َـ. أ٢غ خامل البُا٢ت أن ئنضاع البُا٢ت مً البى٪ والاخخٟاّ بالخؿاب ًسً٘ للىاةذ والىٓم الؿاٍع

 .في خا٫ وحىص أي هؼإ، ٞان ال٣غاع الظي ًخسظ في ئَاع البرهامج ٩ًىن نهاةُا

غاى ججهحز  و. ًجىػ للبى٪ في أي و٢ذ ال٨ك٠ ًٖ جٟانُل خامل البُا٢ت أو الخؿاب طي نلت ألي و٦ُل للبى٪ أٚل

 مٗاملت بالبُا٢ت أو زالٝ طل٪ الىٞاء بالتزاماث البى٪ الخانت بالبرهامج. 

وكاء الخؿاب ػ. خاملى البُا٢اث مؿإولىن جًامىُا وج٩اٞلُا أمام البى٪ بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ئطا جم ئ

 .باؾمحن أو أ٦ثر، أو ئطا جم ئنضاع بُا٢ت لصخهحن أو أ٦ثر

 :TPINوالركم السري للهاجف   PINاسخخذام البؼاكت والركم السري 

م٘ البُا٢ت ٖىض جىُٟظ مٗاملت في  الؾخسضامه TPINوالغ٢م الؿغي للهاج٠ PIN الغ٢م الؿغي  ئوكاءأ. ٣ًىم البى٪ بدؿهُل 

ُت ٖبر الهاج٠ التي ًيبغي أن جخىا٤ٞ م٘ مخُلباث الخض ألاصوى مً أحهؼة الهغاٝ آلالي أو  ٤ الخضماث اإلاهٞغ ًٖ ٍَغ

 :ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت الخأ٦ض مما ً ي ٦ما ألامً التي ويٗها البى٪.

 .ب

 باؾخسضام ٢لم الخبر ٖ ى ئًها٫ مً ٢بل خامل البُا٢ت اإلاىاؾب؛ ٖ ى حمُ٘ البُا٢اث ٖ ى الٟىع  . الخى1ُ٘٢

 خخٟاّ بجمُ٘ البُا٢اث بك٩ل آمً في حمُ٘ ألاو٢اث؛. الا 2

 .ٚحر مٗغوٞان ألي شخو آزغ  TPINوالغ٢م الؿغي للهاجPIN٠ . الغ٢م الؿغي 3

، ال ًيبغي أن حكمل َظٍ ألاع٢ام أي أعبٗت TPINوالغ٢م الؿغي للهاجPIN٠ . ٖىضما ٌٛحر خامل البُا٢ت الغ٢م الؿغي 4

 ٖ ى م٣ضمت أو زل٠ البُا٢ت. وأع٢ام مخخابٗت مً ألاع٢ام اإلاُبىٖت 

بٗض أي ئزُاع بالٛاء أو سخب البُا٢ت مً  أو  ال حؿخسضم ٢بل أو بٗض ٞترة الهالخُت اإلاظ٧ىعة ٖ ى البُا٢ت . البُا٢اث5

 .٢بل البى٪ أو و٦ُله

ُا٢ت ٩ًىن ملؼما لخامل الب  TPINو الغ٢م الؿغي للهاج٠ PIN جخم م٘ الغ٢م الؿغي  ج. ئن حسجُل البى٪ ألي مٗاملت

 .باليؿبت لىدُجخه



 :ص. ًد٤ للبى٪ في حمُ٘ ألاو٢اث وصون ئقٗاع خامل البُا٢ت أن

ٌ جٟىٌٍ أي قغاء أو سخب ه٣ضي1  .. ًٞغ

حمُ٘ أو بٌٗ  بسهىم TPINأو ع٢م ؾغي للهاج٠ PIN . ًلغي أو ٌٗل٤ الخ٤ في اؾخسضام أي بُا٢ت أو ع٢م ؾغي 2

 الىْاة٠ أو اإلاٗامالث؛ و

ٌ ججضًض أو اؾدبض3  .ا٫ أي بُا٢ت. ًٞغ

ألي مً خ٣ى٢ه بمىحب  مماعؾت البى٪ ُا٢ت ًٖ أي زؿاعة أو يغع هاحم ًٖلً ٩ًىن البى٪ مؿإوال ججاٍ خامل البص. 

 .َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام

٣ت زاَئتفي خالت ٣ٞضان البُا٢ت أو ؾغ٢تها أو ٌ.  أو جلٟها ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت أن ًبلٜ البى٪ ٖ ى  جم ئصزالها بٍُغ

 .، زم ًإ٦ض الخاصر زُُا للبى٪ في و٢ذ الخ80070060٤الٟىع ٖ ى َاج٠ ع٢م 

ئطا ٣ٞضث البُا٢ت أو ؾغ٢ذ ٞان البى٪ لً ٩ًىن مؿإوال ًٖ أي مٗامالث جدضر بحن و٢ذ ٣ٞضان البُا٢ت وو٢ذ و. 

 .و٠٢ ٖمل البُا٢ت

٤ البُا٢ت، وال ٣ًبل أي زالٝ أو هؼإ ًيكأ ًٖ طل٪ بحن ال ًًمً البى٪ الؿلػ.  ٘ أو الخضماث التي ًخم قغاؤَا ًٖ ٍَغ

 .خامل البُا٢ت وأي َٝغ آزغ

 

 اسخخذام أجهسة الصراف آلالي

ت أو جٟىٌٍ  أ. خامل البُا٢ت مؿئى٫ ًٖ حمُ٘ مٗامالث أحهؼة الهغاٝ آلالي باؾخسضام البُا٢ت ؾىاء جمذ بمٗٞغ

  بٗض جل٣ي البى٪ وئ٢غاٍع بخل٤ ئقٗاع زُي بال٣ٟضان(. خامل البُا٢ت )ئال 

ب. لً ٩ًىن البى٪ مؿإوال ًٖ أي زؿاعة أو يغع ٖىض اؾخٗما٫ خامل البُا٢ت ألحهؼة الهغاٝ آلالي أو الخضماث 

ُت ٖبر الهاج٠ لخدىٍل أمىا٫ بحن الخؿاباث أو الضٞ٘ إلاإؾؿاث اإلاىاٞ٘ أو أي خؿاب أو مإؾؿت أزغي جدخٟٔ  اإلاهٞغ

 جِباث م٘ البى٪. ًخدمل خامل البُا٢ت اإلاؿئىلُت وخضٍ ًٖ: بتر 

. جؼوٍض البى٪ بالبُاهاث الصخُدت لخدىٍل ألامىا٫، ع٢م أي مؿخسضم / مؿتهل٪ / مغح٘ وأًت حُٛحراث الخ٣ت في 1

 الاؾخماعة التي ًدضصَا البى٪. و

 .اإلاؿخُٟض ٘مأًا ٧ان َبُٗتها . حؿىٍت الجزاٖاث 2



في البى٪، ٞان الُلب  الضوام الغؾميأو َلب صٞ٘ مً ٢بل خامل البُا٢ت بٗض اهتهاء و٢ذ  ج. ئطاجم جدىٍل ألامىا٫

 .ؾُٗالج في ًىم الٗمل اإلاهغفي الخالي

، ٞان َظا ٌٗخبر ليآلاهغاٝ اللبُا٢اث باؾخسضام أحهؼة ص. ئطا٢ام خامل بُا٢ت باًضإ أوعا١ ه٣ضًت في خؿاب خام ي ا

 مً ٢بل البى٪ وطل٪ بأزغ ٞى 
 
 .عيمؿخلما

لي، ٞاهه َظا ٌٗخبر آلاهغاٝ الَـ. ئطا٢ام خامل بُا٢ت باًضإ قُ٪ في خؿاب خام ي البُا٢اث، وطل٪ باؾخسضام أحهؼة 

 ٢ض جم اؾخالمه مً ٢بل البى٪ في ًىم الٗمل اإلاهغفي الخالي. 

الٗمُل بظل٪ مً و٢ذ و. ًجىػ للبى٪ جدضًض ئحمالي اإلاسخىباث مً زال٫ أحهؼة الهغاٝ آلالي زال٫ أي ٞترة، وئباٙل 

 .آلزغ

ػ. في خا٫ ٢ُام أحهؼة الهغاٝ آلالي بمٗالجت مٗاملت ٖ ى هدى زاَئ، ٞان أي أمىا٫ ػاةضة ٢ض ج٩ىن مىحىصة هدُجت إلاثل 

ش اإلاٗاملت، أو ختى ًأحي الى٢ذ الظي ًُلبه ُٞه 5َظٍ اإلاٗاملتؾخىي٘ في خؿاب مإ٢ذ إلاضة زمـ ) ( ؾىىاث مً جاٍع

ت ٢ض ج٩ىن واحبت الخُب٤ُ مً و٢ذ آلزغ. بٗض اه٣ًاء ٞترة اإلاال٪ الكغعي، أيهما  أؾب٤، وجسً٘ ألًت ٢ىاهحن ولىاةذ ؾاٍع

ا  لجىت( ؾىىاث، ًخم ئًضإ ألامىا٫ في نىضو١ زحري خؿبما جدضصٍ 5الخمـ ) ُت للبى٪ و٣ٞا لخ٣ضًَغ الغ٢ابت الكٖغ

ت في ؾلُىت ٖمان. ئطا َ الب بها مال٨ها الكغعي، ًخم صٞٗها له مً اإلاُل٤، وطل٪ بما ال ًخٗاعى م٘ اللىاةذ الؿاٍع

 .الهىضو١ الخحري 

 الحساب اإلارجبؽ بالبؼاكت:

الاجها٫ بالبى٪ مً ٢بل  وقغاء وسخب ه٣ضي. ًجىػ  ٧ل جدىٍل أمىا٫ أ. ًسهم البى٪ مً خؿاب خامل البُا٢ت، مبلٜ

بالكغاء أو السخب الى٣ضي  الخاحغ أو الصخو الظي ًخهٝغ بالىُابت ًٖ الخاحغ، وطل٪ للخأ٦ض مً أن البى٪ ؾِؿمذ

ش الؿماح،  اث أو السخب الى٣ضي اإلاؿمىح به ٖ ى أهه ٢ض جم زهمه مً الخؿاب مً جاٍع اإلا٣ترح. ًخم الخٗامل م٘ اإلاكتًر

 .وؾخسٌٟ ٞىعا مً الاةخمان اإلاخاح ٖ ى الخؿاب بم٣ضاع مبلٜ الكغاء أو السخب الى٣ضي

 اؾخسضام البُا٢ت، ٞاهالبى٪ لً ٣ًىم بى٠٢ اإلاٗاملت.ب. بمجغص ؾماح خامل البُا٢ت بكغاء أو سخب ه٣ضي ب

 :اإلاعامالث بالعملت ألاجىبيت

مبلٜ أي قغاء أو سخب ه٣ضي بٗملت ٚحر ٖملت الٟىاجحر بالبُا٢ت، ًخم جدىٍله ئلى ٖملت الٟىاجحر بالبُا٢ت بؿٗغ  ئن

ت ٖ ى   .الىدى الظي ًدضصٍ البى٪الهٝغ الؿاةض الظي ًدضصٍ الىٓام. جسًٗمٗاملت الهٝغ اإلاُب٣ت لغؾىم ئصاٍع

 



 :اإلاذفىعاث اإلاخصلت بالبؼاكت

أ. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت الخأ٦ض مً وحىص أمىا٫ ٧اُٞت في الخؿاب، وئطا ما ٧ان الغنُض الضاةً أو خض الخمىٍل ًىا٤ٞ 

اث وسخىباث ه٣ضًت في و٢ذ اإلاٗاملت باؾخسضام البُا٢ت. ئطا خضر ألي ؾبب  ٖلُه البى٪، لضٞ٘ جدىٍل أمىا٫ ومكتًر

ا باؾخسضام البُا٢ت، ٞان الٗمُل ًخدمل مؿئىلُت ال٣ُام ٞىعا بخُُٛت العجؼ ًٖ  مً ألاؾباب، و٧ان الخؿاب م٨كٞى

ي ٤ الضٞ٘ اإلاباقغ أو جدىٍل أمىا٫ مً أي خؿاب آزغ ًدخٟٔ به لضي البى٪. ئن ٖضم الخ٣ُض بهظا الكَغ زى٫ للبى٪  ٍَغ

خؿاب آزغ ًدخٟٔ به الٗمُل لضي البى٪ )ئطا ٧ان ًدخٟٔ بأ٦ثر مً خؿاب ئلٛاء البُا٢ت و / أو م٣انت اإلابلٜ مً أي 

. البى٪ لِـ ملؼما بازُاع خامل البُا٢ت ئطا ٧ان ال  اصة ٖ ى اإلابلٜ اإلاسخىب ٖ ى اإلا٨كٝى لضي البى٪(، ول٨ً صون أي ٍػ

 .ًم٨ً مٗالجت مٗاملت بؿبب ٖضم ٦ٟاًت ألامىا٫ في الخؿاب

٤٣ مً حمُ٘ اإلاٗامالث التي جٓهغ ٖ ى ٦ك٠ الخؿاب، وفي خا٫ وحىص أي جباًً أو ب. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت الخد

ثبذ أن َظا 15زالٝ ًيبغي ٖلُه ئباٙل البى٪ بظل٪ زُُا زال٫ زمؿت ٖكغ ) ش ٦ك٠ الخؿاب، ٍو ( ًىما مً جاٍع

٢ض جأ٦ضث ٖ ى أنها اإلاضزل ٚحر صخُذ. وئطا لم ًدؿلم البى٪ مثل َظا ؤلازُاع، ٞان حمُ٘ اإلاٗامالث بالبُا٢ت حٗخبر 

صخُدت مً ٢بل خامل البُا٢ت. ئطازبذ أن مٗاملت الكغاء اإلاسخل٠ ٖليها خ٣ُ٣ُت، ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت صٞ٘ اإلابلٜ 

اإلابحن في ٦ك٠ الخؿاب طي الٗال٢ت م٘ أي عؾىم ًخ٨بضَا البى٪ في الخد٤ُ٣ في مثل مٗامالث الكغاء اإلاسخل٠ ٖليها 

لٗمُل مؿإوال ًٖ حؿىٍت حمُ٘ اإلابالٜ ألازغي ٚحر اإلاسخل٠ ٖليها. م٘ ٖضم ؤلازال٫ بما َظٍ. في حمُ٘ الخاالث، ًٓل ا

ؾب٤، ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت ٖ ى الٟىع ئباٙل البى٪ بأي ق٩ى٥ في أي وكاٍ اخخُالي أو ٚحر ٢اهىوي أو مكبٍى مخٗل٤ 

، حٗل٤ُ اؾخسضام البُا٢ت مإ  د٤ للبى٪، ٖىض اؾخالم َظا الباٙل  .٢خا ختى ئقٗاع آزغ لخامل البُا٢تبالبُا٢ت، ٍو

حر وسخ مً ٢ؿاةم اإلاٗامالث ش اإلاٗاملت )خؿب الغؾىم وألاحٗاب 90زال٫ حؿٗحن ) ج. ًيبغي ٖ ى البى٪ جٞى ( ًىما مً جاٍع

ت بالبى٪، خؿبما ًسُغ بها خامل البُا٢ت مً و٢ذ آلزغ(.   الؿاٍع

 مىا٫، أو الكغاء أو السخب الى٣ضي.ص. حٗخبر سجالث البى٪ صلُال ٢اَٗا ٖ ى صخت مٗاملت جدىٍل ألا 

مؿخد٤ للٗمُل ٖ ى الخؿاب، وطل٪ ٖىض اؾخالم ٢ؿُمت اؾترصاص أو أي جأ٦ُض و  مؿترصالبى٪ بخ٣ُُض أي مبلٜ  َـ. ٣ًىم

مُالبت مً في أي  ئصزا٫ البى٪احغ بك٩ل م٣بى٫ للبى٪. ال ًجىػ آزغ باالؾترصاص ناصع ٖ ى الىدى الصخُذ مً ٢بل الخ

 .أي َٝغ زالثا٢ت يض ٢بل خامل البُ

 

 ؤلاطافيت البؼاكاث



حر  أ. بىاء ٖ ى َلب زُي مً خامل البُا٢ت، اإلاٟىى ٦ما ًيبغي وبك٩ل صخُذ في جٟىٌٍ الخؿاب، ًجىػ للبى٪ جٞى

َظٍ ألاخ٩ام والكغوٍ ٖ ى اؾخسضام َظٍ  . حؿغي ال٪ البُا٢ت ؤلاياُٞتإلا PINوجِؿحر ئوكاء ع٢م ؾغي  ئياُٞتبُا٢ت 

خدمل خامل البُا٢ت مؿPINالؿغي البُا٢ت والغ٢م  ولُت اؾخسضامها ٦ما لى ٧اهذ البُا٢ت ؤلاياُٞت حؿخسضم مً إ ، ٍو

 .٢بل خامل البُا٢ت طاجه

، وبأي هؼإ أو ياُٞتب. لً جخأزغ حٗهضاث ومؿئىلُاث والتزاماث خامل البُا٢ت بأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ بانضاع البُا٢ت ؤلا 

. ؾُٗىى خامل البُا٢ت البى٪ ًٖ أي زؿاعة أو يغعأومؿإولُت ؤلاياُٞت  مال٪ البُا٢تمُالبت بحن خامل البُا٢ت و 

أو مهاٍع٠ أوه٣ٟاث ؾىاء ٧اهذ ٢اهىهُت أو ٚحر طل٪ ٢ض ًخ٨بضَا البى٪ بؿبب أي عجؼ ٢اهىوي أو ٖضم ال٨ٟاءة اإلاالُت 

 .مال٪ البُا٢ت ؤلاياُٞتأو أي مسالٟت لهظٍ البىىص والكغوٍ مً ٢بل  مال٪ البُا٢ت ؤلاياُٞتلل

 

 :رسىم البؼاكت

 :أ. ًدخٟٔ البى٪ بد٤ ٞغى عؾىم ئحمالُت ٖ ى خامل البُا٢ت ٌكمل طل٪، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ

 .. ج٣ضًم بُا٢ت بضًلت1

حر سخب ه٣ضي؛2  . جٞى

 في و٢ذ الخ٤ بأنها مٗاملت خ٣ُ٣ُت. و خأ٦ضلل الخهى٫ ٖ ى وسخت مً ٢ؿُمت اإلاٗاملت. َلب 3

 خؿاب. اللخهى٫ ٖ ى وسخت م٨غعة مً ٦ك٠ . َلب ا4

ب. ًيكغ البى٪ صلُل الغؾىم، والظي ًخم ج٣ضًمه لخامل البُا٢ت بىاء ٖ ى َلب خامل البُا٢ت. ًجىػ للبى٪ حٗضًل أو 

 حؿغي بمجغص ئزُاع خامل البُا٢ت.و ئصزا٫ عؾىم في أي و٢ذ، 

 

 البؼاكاث اإلافلىدة واإلاسروكت: 

م٘ البُا٢ت ٖىض جىُٟظ  لخامل البُا٢ت لُخم اؾخسضامه TPIN و / أو ع٢م ؾغي َاجٟي PIN أ. ًجىػ للبى٪ ئنضاع ع٢م ؾغي 

ُت ٖبر الهاج٠، و٢ض وا٤ٞ خامل البُا٢ت ٖ ى أن ًخم ئعؾا٫  ٤ الخضماث اإلاهٞغ مٗاملت في أحهؼة الهغاٝ آلالي أو ًٖ ٍَغ

ض، ئلى  TPINأو٧لمت الؿغ للهاج٠  PIN ٧لمت الؿغ  ٤ البى٪، بالبًر  الٗىىان اإلاسهو ٖ ى مؿئىلُت خامل البُا٢ت.ًٖ ٍَغ



ب. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت اؾخسضام حمُ٘ الاخخُاَاث اإلا٣بىلت إلاى٘ ٣ٞضان أو ؾغ٢ت البُا٢ت، وال ًجىػ له ؤلاٞهاح 

 .ألي َٝغ TPIN أو الغ٢م الؿغي  PIN ًٖ الغ٢م الؿغي 

أي مً ٢بل مٗغوٞا  TPIN أو الغ٢م الؿغي للهاج٠ PIN ج. في خالت ٣ٞضان أي بُا٢ت أو ؾغ٢تها، أو ئطا أنبذ الغ٢م الؿغي 

أو الغ٢م الؿغي  PIN ، أو ئطا أنبدذ البُا٢ت أو الغ٢م الؿغي مال٪ البُا٢ت ؤلاياُٞتشخو آزغ ٚحر خامل البُا٢ت أو 

ألي ؾبب آزغ ٖغيت إلؾاءة الاؾخسضام، ٞاهه ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت ال٣ُام، في أ٢غب و٢ذ مم٨ً،  TPIN للهاج٠

ت ٖمان الؿلُاهُت. وفي مثل َظٍ الٓغوٝ، ًد٤ للبى٪  بازُاع البى٪ صون جأزحر وأن ٣ًضم في و٢ذ الخ٤ بالٚا ئلى قَغ

أن ٌٗل٤ اؾخسضام البُا٢ت مإ٢خا ختى ئقٗاع آزغ لخامل البُا٢ت. وئطا جم الٗثىع ٖ ى البُا٢ت في و٢ذ الخ٤، ًيبغي ٖضم 

٣ها ههٟحن ٖبر الكٍغِ اإلاٛىاَِس ياؾخسضامها. بضال مً طل٪، ًيبغي ئٖاصتها ئلى   .البى٪ ٞىعا، وجمٍؼ

ص. م٘ ٖضم ؤلازال٫ بالتزام خام ي البُا٢اث باإلباٙل ًٖ ٣ٞضأو ؾغ٢ت أو ئؾاءة اؾخسضام البُا٢ت، ًيبغي ٖ ى خامل 

ُت ٖبر الهاج٠ ٤ الخضماث اإلاهٞغ  بأي ٣ٞضان أو ؾغ٢ت البُا٢ت، أو الغ٢م البُا٢ت أن ًسُغ البى٪ زُُا أو ًٖ ٍَغ

، باجساط الخضابحر الالػمت إلاى٘ ٪ الخؿاعة أو الؿغ٢ت. ٣ًىم البى٪بمجغص و٢ٕى جل  PIN أو الغ٢م الؿغي   TPINالؿغي للهاج٠

اؾخسضام البُا٢ت ٖىض اؾخالم َظا ؤلازُاع. وم٘ طل٪، ال ًخدمل البى٪ أًت مؿإولُت ئطا لم ًخم اؾخالم َظا ؤلاقٗاع 

 الخُي.

ت، ئنضاع بضًل ألي بُا٢ت م٣ٟىصة أو َـ. ًجىػ للبى٪، خؿب ج٣ضًٍغ ا إلاُل٤، وبٗض الخهى٫ ٖ ى الغؾىم الؿاٍع

بىاء ٖ ى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام أو  TPIN أو ع٢م ؾغي للهاجPIN٠مؿغو٢ت، أو ًُلب مً خامل البُا٢ت ئوكاء ع٢م ؾغي 

 .أي قغوٍ وأخ٩ام أزغي ًغاَا البى٪ مىاؾبت

 مسؤوليت الاسخخذام غير اإلاصرح به للبؼاكت:

 PIN أو ع٢م ؾغي  TPIN. ًخدمل خامل البُا٢ت مؿئىلُت أًت زؿاةغ جيكأ ًٖ اؾخسضام أي بُا٢ت، أو ع٢م ؾغي للهاج٠أ

أو  TPINمً ٢بل أي شخو ٚحر مهغح له ٢بل جل٣ي البى٪ لإلزُاع ب٣ٟضان أو ؾغ٢ت البُا٢ت أو الغ٢م الؿغي للهاج٠

٣ا لهظا البىض. ًخدمل PIN الغ٢م الؿغي  ولُت حمُ٘ الخؿاةغ التي ًخ٨بضَا البى٪ هدُجت اؾخسضام إ مؿخامل البُا٢ت  ٞو

 أي بُا٢ت مً ٢بل أي شخو ًدهل ٖ ى البُا٢ت بمىا٣ٞت خامل البُا٢ت، أو ٖىض ئَما٫ خامل البُا٢ت.

ب. ًيبغي ٖ ى خامل البُا٢ت مؿاٖضة البى٪ أو و٦ُله، ٖ ى الخد٤ُ٣ في ٣ٞضان أو ؾغ٢ت أو ئؾاءة الاؾخسضام اإلادخملت 

واؾترصاصالبُا٢ت. وا٤ٞ خامل البُا٢ت ٖ ى أن  TPINأو الغ٢م الؿغي للهاج٠ PIN أو ال٨ك٠ ًٖ الغ٢م الؿغي  للبُا٢ت

 ٨ًك٠ للى٦الء ًٖ أي مٗلىماث مخٗل٣ت بالخؿاب جخهل بهظا الخد٤ُ٣ أو الاؾخٗاصة. 

 



 :اإلاعلىماث

م٨ً اؾخسضام  َظٍ اإلاٗلىماث إلزباع خامل البُا٢ت أ. ًجىػ للبى٪ جدلُل بٌٗ اإلاٗلىماث ًٖ اإلاٗامالث ٖ ى الخؿاب ٍو

 .بمىخجاث وزضماث ومؼاًا ٢ض ج٩ىن مىاؾبت لخامل البُا٢ت

ب. ًجىػ للبى٪ مغا٢بتوحسجُل اإلا٩اإلااث الهاجُٟت بحن خامل البُا٢ت والبى٪ أو و٦ُله. ؾخ٩ىن َظٍ الدسجُالث الهاجُٟت 

 
 
 .للبى٪ وخضٍ مل٩ا

وٖ ى الٟىع ٖىض ال٣ُام بأي حُٛحر في اؾم خامل البُا٢ت أو ٖمله و / أو ٖ ى خامل البُا٢ت ئزُاع البى٪ زُُا  ج. ًيبغي

 أع٢ام َاج٠ اإلاجز٫ وأوياٖه اإلاالُت والٗىىان الظي ًخم ئعؾا٫ ٦ك٠ الخؿاب ٖلُه. 

ص. ؾمذ خامل البُا٢ت للبى٪ بال٨ك٠ ًٖ مٗلىماث مخٗل٣ت بدامل البُا٢ت بما في طل٪، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، 

غوٖه أو اإلاخىاػ٫ لهم أو و٦الءٍ أو أي أَغاٝ أزغي مٗخمضة  إلاىْٟي البى٪ أو و٦ُله أوقغ٧اجه البُا٢تخؿاب خامل  أٞو

 .مً ٢بل البى٪

م٨ً  ا مً الىؾاةل( ٍو َـ. ًد٤ للبى٪ الخ٣اٍ نىعة للٗمُل والاخخٟاّ بها )ًٖ ٍَغ٤ الهىع أو حسجُل الُٟضًى أو ٚحَر

ت ٖمان الؿلُاهُت أو البى٪ ا ا مً الؿلُاث ألازغي في أي و٢ذ صون مىا٣ٞت أو ج٣ضًمها لكَغ إلاغ٦ؼي الٗماوي أو ٚحَر

 ئزُاع الٗمُل.

 

 :ؤلاطافيت اإلاسايا

جسً٘ لهظٍ الكغوٍ وجسً٘ للكغوٍ التي  بدُث أ. ًجىػ للبى٪ ج٣ضًم مؼاًا ئياُٞت مكغوٖت مخاخت لخام ي البُا٢اث

 .ًخم ئزُاع خامل البُا٢ت بها مً و٢ذ آلزغ

اؾدبضا٫ أو ئػالت أو حٗضًل أو حُٛحر أي مً اإلاؼاًا ؤلاياُٞت أو حمُٗها. ٌؿغي أي مً َظٍ الخُٛحراث بمجغص ب. ًجىػ للبى٪ 

 .ئزُاع خامل البُا٢ت

 

 :ؤلانهاء



أ. ًجىػ للبى٪ أو خامل البُا٢ت ئنهاء اؾخسضام أو ج٣ضًم البُا٢ت والخؿاب في أي و٢ذ بمىحب ئزُاع زُي للُٝغ 

حن خ٣ه في ئنهاء اؾخسضام أو جىٞحر البُا٢ت، ًيبغي خُيئظ ئٖاصة حمُ٘ البُا٢اث آلازغ. ئطاماعؽ أي َٝغ مً  الُٞغ

٣ها ههٟحن ٖبر الكٍغِ اإلاٛىاَِس ي  .الهاصعة بسهىم الخؿاب ئلى البى٪، وجمٍؼ

 .ب. الًخم ئٚال١ الخؿاب ئال بٗض صٞ٘ حمُ٘ الغؾىم واإلاُلىباث الخانت بظل٪ الخؿاب

لخؿاب أو اإلاُالبت بضٞ٘ أو ؾضاص الغنُض اإلاؿخد٤ ٖ ى الخؿاب في أي و٢ذ. م٘ مغاٖاة ج. ًجىػ للبى٪ ئنهاء البُا٢ت وا

خ٣ى١ البى٪ والؿلُاث بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وختى ًخم َظا ؤلانهاء، ٣ًىم البى٪ بخىٞحر بُا٢اث مجضصة 

 .لخامل البُا٢ت ٖىض اهتهاء نالخُت البُا٢ت مً و٢ذ آلزغ

البى٪، ٞاهه ًخم م٣انت أي عنُض مؿخد٤ في الخؿاب مً ٢بل البى٪ م٣ابل أي أمىا٫ أو ص. في خا٫ ؤلانهاء مً ٢بل 

 .أنى٫ أو أوعا١ مالُت لخامل البُا٢ت ًدخٟٔ بها البى٪

َـ. ٖىضؤلاٞالؽ أو اإلاىث، ٞان التزاماث خامل البُا٢ت حؿخمغ ختى ًخم ئعحإ ٧اٞت البُا٢اث الهاصعة بسهىم الخؿاب 

٣ها ههٟحن ٖبر الك ٍغِ اإلاٛىاَِس ي وختى ًخم ؾضاص حمُ٘ اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت للبى٪ بال٩امل. ًيبغي ٖ ى خامل وجمٍؼ

٣ها ههٟحن ٖبر الكٍغِ  البُا٢ت واإلاغشر الخ٨مُ ي الخى٠٢ ٞىعا ًٖ اؾخسضام البُا٢ت وئٖاصتها ئلى البى٪ لخمٍؼ

 .اإلاٛىاَِس ي

 

 :الخعىيع

أحٗاب أو مُالبت أويغع، ؾىاء بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ، ٌٗىى خامل البُا٢ت البى٪ ًٖ أي مؿإولُت أو زؿاعة أو 

أوًٖ ئحغاءاث أومهاٍع٠ أوه٣ٟاث ؾىاء ٧اهذ ٢اهىهُت أو ٚحر طل٪ ٢ض ًخ٨بضَا البى٪ بؿبب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام أو 

 أي مسالٟت لها أو جىُٟظ خ٣ى١ البى٪ ٖ ى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في َظٍ الاجٟا٢ُت. ٢ض ًخم زهم حمُ٘ الخ٩ال٠ُ

٣ا لهظٍ الكغوٍ  واإلاهغوٞاث في َظا الهضص مً الخؿاب، وج٩ىن مؿخد٣ت الضٞ٘ للبى٪ مً ٢بل خامل البُا٢ت ٞو

 .وألاخ٩ام

 

 :أخكام عامت

أو حُٛحر َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ئن أي حُٛحر مً َظا ال٣بُل  أ. ًدخٟٔ البى٪ في حمُ٘ ألاو٢اث بد٤ ج٨ملت أو حٗضًل

٩ىن َظا ؤلازُاع بأي وؾُلت ًدضصَا البى٪ بما في طل٪، ٖ ى ىن واحب الخُب٤ُ بىاء ٖ ى ئزُاع ٩ً خامل البُا٢ت ٍو



ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، وكغ ألاخ٩ام والكغوٍ اإلادضزت ٖ ى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للبى٪، وٖغى الكغوٍ وألاخ٩ام اإلاٗضلت 

 .في حمُ٘ ٞغوٕ البى٪

 م ب. ئن
 
انها الخ٣ا، وال ٌٗخبر جىاػ٫ البى٪ ًٖ أًا ً َظٍ الكغوٍ أو مسالٟت أي مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ال ًمى٘ ؾٍغ

ان الخ٤  .جىاػال ًٖ أي ؾٍغ

أي ئزُاع ناصع لخام ي البُا٢اث مً ٢بل البى٪ ٖ ى الىدى اإلاُلىب بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ًيبغي أن  ج. ئن

٣ا إلاا ٌؿمذ به ال  ٣اهىن.٩ًىن بأي وؾُلت مخاخت للبى٪ ٞو

 .ص. ًدخٟٔ البى٪ بالخ٤ في جدضًض أولىٍت مٗامالث البُا٢ت م٣ابل الك٩ُاث اإلا٣ضمت أو أي جغجِباث ٢اةمت أزغي م٘ البى٪

 

 الخذماث اإلاصرفيت عبر الهاجف

ُت الهاجُٟت آلامىت ٖبر الهاج٠ )"الخضمت"( التي حؿمذ للٗمُل )"اإلاكتر٥"( بدىُٟظ  ٌؿغي َظا البىض ٖ ى الخضمت اإلاهٞغ

 ٗامالث ٖ ى الخؿاب )الخؿاباث(. م

 

 :اإلاخؼلباث

 .الخضمت ٖ ى أهىإ مُٗىت مً الخؿاباث والٗمالء الخضمت مخاخت لٗمالء البى٪. ًدخٟٔ البى٪ بد٤ ٢هغ أ. ج٩ىن 

 :للخضمت بىجاح، ًيبغي جُب٤ُ اإلاخُلباث الخالُت ب. للىنى٫ 

٤ ج٣ضًم َلب1 ُت ٖبر الهاج٠ . ٣ًىم ٖمُل البى٪ بالدسجُل في الخضمت ًٖ ٍَغ للبى٪ أو بالىؾاةل  الخضماث اإلاهٞغ

 .ألازغي التي ًدضصَا البى٪

 .. ٣ًىم البى٪ باجاخت حؿهُالث جدضًض الهىٍت للمكتر٥ في و٢ذ الدسجُل للخضمت أو خؿب جىحيهاث البى2٪

 

 :جىفير الخذمت

 .أ. ًبظ٫ البى٪ ٢هاعي حهضٍ إلجاخت الخضمت في حمُ٘ ألاو٢اث



خُاصًت أو بؿبب ايُغاباث أو أُٖا٫ ٞىُت أزغي ب. ٢ض ج٩ىن الخضمت ٚ حر مخاخت مً و٢ذ آلزغ بؿبب الهُاهت الٖا

 .زاعحت ًٖ ؾُُغة البى٪

 ؾاٖت في الُىم. 24ج. مٗالجت بٌٗ أهىإ اإلاٗامالث ٢ض ال جخىٞغ ٖ ى مضاع الُىم زال٫ الـ

 

 :شروغ الخذمت

 أو ٌكتر٥ ٞيها أو ٌسجل ٞيها في اإلاؿخ٣بل، وجخٗل٤ بما ً ي:أ. حُٛي َظٍ الخضمت ٧ل الخؿاباث التي ًدملها اإلاكتر٥ آلان 

 . خؿاباث باؾم اإلاكتر٥ وخضٍ؛ و1

 . خؿاباث مكتر٦ت ًخم حكُٛلها بىاؾُت مٟىى واخض بالخى٢ُ٘ ؛ و2

 . خؿاباث بُا٢اث السخب آلالي3

ىاث اإلاٗخاصة ئلى اإلاكتر٥، قٍغُت أن ٣ًىم البى٪ باإلاٗاً الغحٕىحٗلُماث َاجُٟت، صون  ب. ًد٤ للبى٪ الخهٝغ بىاء ٖ ى

 .مً اإلاكتر٥ بالخأ٦ُض بهُٛت م٨خىبت جدضًض الهىٍت، صون الخاحت إل٢غاع  احغاءاثُٞما ًخٗل٤ ب

 .ج. ًجىػ للمكتر٥ ئنهاء الخضمت، ئما بك٩ل ٦ ي أو حؼتي في أي و٢ذ، وطل٪ بخ٣ضًم ئزُاع زُي باإلنهاء ئلى البى٪

 :اع البى٪، ًجىػ أن حؿغي ال٣ُىص الخالُتص. خؿب ازخُ

. ٢ض ال ًغبِ اإلاكتر٥ الخؿاباث ٖىضما ٩ًىن اإلاكتر٥ ناخب / مٟىى بالخى٢ُ٘ ٖ ى أ٦ثر مً خؿاب واخض )شخص ي 1

 مثال(، ما لم ًىا٤ٞ البى٪ ٖ ى طل٪ نغاخت.

ش اؾخد٣ا5١. ًيبغي صٞ٘ الٟىاجحر ٢بل ما ال ٣ًل ًٖ زمؿت )2 ُمً جاٍع الضٞ٘، وطل٪ إلجاخت الى٢ذ  ( أًام ٖمل مهٞغ

 .ال٩افي إلاٗالجت و / أو اؾخالم الضٞ٘ مً ٢بل اإلاؿخُٟض

 :. ٖىض صٞ٘ ٞاجىعة، ٞان اإلاكتر٥ ٩ًىن مؿإوال وخضٍ 3ًٖ

 . جؼوٍض البى٪ بغ٢م اإلاكتر٥ / اإلاؿتهل٪ / الغ٢م اإلاغحعي الصخُذ، وأي حُٛحراث الخ٣ت. و4

ٗه اإلاؿخُٟض أو . 5  .الٛحر ُٞما ًسو طل٪حؿىٍتأي صٖىي أو هؼإ ًٞغ

 .َـ. ئن البى٨ٛحر ملؼم بازُاع اإلاكتر٥ ئطا ٧اهذ اإلاٗاملت ال ًم٨ً مٗالجتها بؿبب ٖضم ٦ٟاًت ألامىا٫ في الخؿاب



 

 :شروغ عامت

 أ. وا٤ٞ اإلاكتر٥ وأ٢غ بما ً ي: 

نىجُت أو ٚحر  ٞىى اإلاكتر٥ بمىحب َظٍ الاجٟا٢ُت البى٪ لِسجل ئل٨تروهُا أي أو حمُ٘ الاجهاالث، ؾىاء ٧اهذ. 1

أن ج٩ىن مثل َظٍ الدسجُالث م٣بىلت ٦ضلُل في أي ئحغاءاث جد٨ُم أو هؼإ.  وا٤ٞل٪، بحن الٗمُل والبى٪، وأ٢غ و ط

 .وجب٣ى َظٍ الدسجُالث مل٩ا للبى٪

 اإلاكتر٥ ومىا٣ٞت ٖ ى الالتزام بهظٍ الاجٟا٢ُت؛ئ٢غاع مً ٢بل . ئن أو٫ اؾخسضام للخضمت مً ٢بل اإلاكتر٥ ٌٗخبر 2

 .سجل البى٪ للخؿاب )الخؿاباث( ٢اَ٘ وملؼم ٢اهىها لجمُ٘ ألاٚغاى. 3

ن ًسهم مً ، ٦ما ًجىػ له بأ. ًجىػ للبى٪ اؾترصاص أي مبلٜ مؿخد٤ له بمىحب قغوٍ وأخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت4

 الخؿاب )الخؿاباث( ؾىاء ٧اهذ َظٍ الخؿاباث مغجبُت أو ٚحر مغجبُت بالخضمت؛

زضمت باألؾٗاع التي ج٩ىن واحبت الخُب٤ُ مً و٢ذ آلزغ ًٖ ٍَغ٤ السخب مً . ًدخٟٔ البى٪ بد٤ ٞغى عؾىم 5

 .الخؿاب. ٦ما ًدخٟٔ البى٪ بالخ٤ في مغاحٗت أؾٗاع عؾىم الخضمت بخ٣ضًم ئزُاعللٗمُل

. البى٪ ٚحر مؿإو٫ ًٖ أي أزُاء أو ٞكل، و / أو ٖضم أصاء أو حكُٛل ٚحر ؾلُم للهاج٠ أو اإلاٗضاث ؤلال٨تروهُت أو أي 6

 .٣ٍت جىانل أزغي َغ 

 

 :ب. البىك

. ًجىػ له ئصزا٫ حُٛحر أو حٗضًل أو ئياٞت ئلى الخضمت، بما في طل٪ ئصزا٫ أهىإ حضًضة مً الخٗلُماث وحُٛحر ؤلاحغاءاث 1

ُت  ؤلال٨تروويللمكتر٥ ئما ٖ ى مى٢٘ البى٪  بالبى٪، ًٖ ٍَغ٤ ج٣ضًم ئزُاع ٧اٝألامىُت  أو مً زال٫ الخضمت اإلاهٞغ

ُت  أو  ٖبر ؤلاهترهذ الخانت بالبى٪، ض )بما في طل٪ عؾاةل ٦كىٝ الخؿاب( أو مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ مً زال٫ البًر

ش اإلاظ٧ىع  أيٖلما أن الخام بالبى٪.  ٖبر الهاج٠ حُٛحراث أو حٗضًالث وئياٞاث مً َظا ال٣بُل حؿغي اٖخباعا مً الخاٍع

 في ؤلازُاع. 

ٌ الُلب، أو ئ٣ًاٝ ج٣ضًم الخضمت بأ٦ملها أو ئ٣ًاٝ حؼء مً الخضمت صون ئبضاء أي أؾباب2  .. ًدخٟٔ البى٪ بد٤ ٞع

 . ال ًخدمل البى٪ مؿإولُت ٞكل في الخضمت أو ٖضم أصاء الخضمت3



زؿاعة ؾٗغ . ال ًخدمل البى٪ مؿإولُت أي مُالباث م٣ابل أعباح أو زؿاعة أعباح أو اؾخد٣ا١ ج٩لٟت ٞغنت بضًلت أو 4

نٝغ ألي مٗاملت جخم مً زال٫ الخضمت أو م٣ابل أًت ه٣ٟاث أو ج٩ال٠ُ )بما في طل٪، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ( أي 

 عؾىم ئٖاصة اجها٫ أو ٣ٞضان وصات٘ ٢ض ًخ٨بضَا اإلاكتر٥ هدُجت ألي اه٣ُإ في الخضمت ًخٗل٤ بضٞ٘ الٟىاجحر. و

ٌ أو ئلٛاء أي مٗاملت في خ5 ا٫ ٧اهذ اإلاٗاملت ٚحر م٨خملت وٚحر مدؿ٣ت أو ٚحر صخُدت أو مسالٟت ألي . ًد٤ للبى٪ ٞع

٘ ٢اهىوي أو جىُٓمي  .حكَغ

 

 :ألامن

 .اإلاال٪ الخهغي لدؿهُالث جدضًض الهىٍت التي ٌؿخسضمها اإلاكتر٥ )اإلاكتر٧ىن( بمىحب َظٍ الاجٟا٢ُت ى أ. البى٪ َ

يبغي ٖلُه الخٟاّ ٖليها  ب. اإلاكتر٥ وأن ًدب٘ الخٗلُماث  بك٩ل آمًَى الخاعؽ ألاؾاس ي لدؿهُالث جدضًض الهىٍت َظٍ ٍو

 التي ٣ًضمها البى٪ للمكتر٥ مً و٢ذ آلزغ.

ت حؿهُالث  ج. ًيبغي ٖ ى اإلاكتر٥ أن ٩ًىن قضًض الخغم ٖىض اؾخسضام الدؿهُالث والخٟاّ ٖ ى زهىنُت وؾٍغ

ٌ ًٖ زؿاةغ أو أيغاع )ؾىاء ٧اهذ مباقغة أو جبُٗت( هاقئت جدضًض الهىٍت، وأن ٌٗىى ال بى٪ ًٖ أي مُالباث بالخٍٗى

 .ًٖ اؾخسضام اإلاكتر٥ للخضمت

للخؿاباث اإلاكتر٦ت، ئن ٧ل َٝغ مً َغفي الخؿاب له حؿهُالث جدضًض َىٍت مىٟهلت. ٧ل واخض مً خام ي  ص. باليؿبت

٣ه والخؿاب اإلاكتر٥ مؿئى٫ ج٩اٞلُا وجًامىُا ًٖ حمُ٘ ال ًٖ أو /ُلباث / اإلاٗامالث التي جخم ٖ ى الخؿاب ًٖ ٍَغ

 ٤ ً. ٍَغ  خام ي الخؿاب اإلاكتر٥ آلازٍغ

ت، أو بىاء ٖ ى ٖضم وحىص  خا٫ ٖضم َـ. في ئزُاع اإلاكتر٥ للبى٪ بىحىص اؾخسضام ٚحر مهغح به لدؿهُالث جدضًض الهٍى

اؾخسضام َظٍ الدؿهُالث ٖ ى أنها جخم ًٖ ٍَغ٤ َلب مً اإلاكتر٥ با٣ًاٞها، ٞان البى٪ ؾُٗخبر أي مٗامالث مُلىبت 

٣ىم بمٗالجتها ٖ ى ه٣ٟت ومؿئىلُت اإلاكتر٥ وخضٍ.  ذ مً اإلاكتر٥ ٍو  جهٍغ

و. في خا٫ ٣ٞضان حؿهُل جدضًض َىٍت أو ؾغ٢خه أو ال٨ك٠ ٖىه للٛحر، ًيبغي ٖ ى اإلاكتر٥ أن ًسُغ البى٪ ٖ ى الٟىع 

ُت ٖبر الهاج٠ ت ٖمان  زُُا أو مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ بال٣ٟضان أو الؿغ٢ت أو ال٨ك٠ ٦ما ًجب ج٣ضًم باٙل ئلى قَغ

 .ٍد٤ للبى٪ حٗل٤ُ الخضمت ختى ئقٗاع آزغ للمكتر٥و الؿلُاهُت. 

 

 :اسدبعاد اإلاسؤوليت



 :اإلاكتر٥ في الخاالث الخالُت أ. البى٪ ٚحر مؿئى٫ ًٖ أي زؿاعة أو يغع ًخ٨بضٍ

 .ج٣ضًم ئزُاع مؿب٤ للمكتر٥. ٖىض ئنهاء الخضمت أو حؼء مً الخضمت صون 1

. أي ئؾاءة اؾخسضام للخضمت مً ٢بل اإلاكتر٥ ٖىضما ج٩ىن ئؾاءة الاؾخسضام هدُجت ٖضم الالتزام باإلحغاءاث ألامىُت أو 2

 أو بأي ئحغاءاث أمىُت مدضصة ًبلٛها البى٪ للمكتر٥ مً و٢ذ آلزغ. ألاخ٩ام والكغوٍبهظٍ 

ضي. ٖىض ئزٟا١ اإلاكتر٥ في ئزُاع البى٪ بأ3 أو أع٢ام الاجهاألو ٖىىان  ي حُٛحر في ٖىىان بٍغضٍ ؤلال٨ترووي أو ٖىىاهه البًر

 .م٩ان ئ٢امخه

 .. أي أزُاء أو ئزٟا١ بؿبب أي زلل في أحهؼة الهاج٠ التي ٌؿخسضمها اإلاكتر4٥

ُحن للبى٪. 5  . أي هؼإ نىاعي أو أمىع أزغي زاعج ؾُُغة البى٪ أو ؾُُغة الى٦الء واإلا٣اولحن الٟٖغ

 .أي صٞ٘ زاَئ ألي مؿخُٟض هاجج ًٖ زُأ اإلاكتر٥ .6

 .. أي جأزحر زاعج ًٖ ؾُُغة البى٪ في صٞ٘ مبالٜ ألي مؿخُٟض7

 .. أي ئزٟا١ مً اإلاكتر٥ في الالتزام بأي ئزُاع أو مغاؾلت مً البى8٪

 بؿبب٢ض جيكأ . أي زؿاعة هاقئت ًٖ أي مضٞىٖاث زاَئت أو أي جأزحر في ه٣ل أمىا٫ ًٖ ٍَغ٤ الخضمت ألي مؿخُٟض 9

 ئنهاء الخضمت أو حُٗلها. 

 .. ما ًخٗل٤ بض٢ت أًت مٗامالث ٣ًىم بها اإلاكتر10٥

. أي ٞكل مً ٢بل البى٪ في حؿضًض مضٞىٖاث إلاؿخُٟض أو في جىُٟظ حٗلُماث اإلاكتر٥، ئطا ٧ان الخؿاب مذجىػ ٖلُه 11

 .بأمغ مً اإلاد٨مت أو جم و٢ٟه أو ججمُضٍ ألي ؾبب مً ألاؾباب

٤ اؾخسضام َظٍ الخضمت. أي زؿ12  .اعة أزغي ٢ض ًخ٨بضَااإلاكتر٥ ًٖ ٍَغ

 

 :ؤلانهاء أو الخعذيالث

ُت ٖبر الهاج٠ في أي  أ. للخضالظي ٌؿمذ به ال٣اهىن، ًد٤ للبى٪ حٗضًل الكغوٍ وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلاهٞغ

 .ج٣ضًم مهلت ٧اُٞت قٍغُتو٢ذ 



ىبا أو ٖبر ؤلاهترهذ(، ٣ًىم البى٪ باٖخباع الاؾخسضام الالخ٤ للخضمت مً ب. بمجغص ئزُاع اإلاكتر٥ بالخُٛحر )ؾىاء ٧ان م٨خ

 .٢بل اإلاكتر٥، ٢بى٫ مً اإلاكتر٥ بالخُٛحر

 

 الخذماث اإلاصرفيت عبر ؤلاهترهذ

ُت ٖبر ؤلاهترهذ ًدضص َظا البىض قغوٍ  .وأخ٩ام الخضماث اإلاهٞغ

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  ٌ ج٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ  .ألي ٖمُل صون ئبضاء أي أؾبابًدخٟٔ البى٪ بد٣ه في ٞع

ُت ٖبر ؤلاهترهذ وا٤ٞ الٗمُل ٖ ى ٢بى٫ الخٗلُماث والامخثا٫ للخٗلُماث  الخانت بالبى٪. اإلاغجبُت بالخضمت اإلاهٞغ

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  وا٤ٞ الٗمُل ٖ ى أن ٌسجل البى٪ أي مٗاملت مالُت أو مٗاملت ٚحر مالُت جخم مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ

 ٢اَٗا ٖ ى جل٪ اإلاٗاملت )اإلاٗامالث( وج٩ىن ملؼمت ٢اهىها ٖ ى الٗمُل.وج٩ىن صلُال 

وا٤ٞ الٗمُل ٖ ى ٢بى٫ ٧اٞت الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاؿخسضم ٖ ى خؿاب الٗمُل )الٗمالء( باؾخسضام الخضماث 

ُت ٖبر ؤلاهترهذ  .اإلاهٞغ

ٍدضصَا البى٪ مً و٢ذ آلزغ. ًجىػ دضص بالخهم مً خؿاب الٗمُل و ًع( ًجىػ للبى٪ ٞغى عؾىم زضمت بؿٗغ )أؾٗا

للبى٪ حُٛحر ؾٗغ عؾىم الخضمت في أي و٢ذ بخ٣ضًم ئزُاع للٗمُل مضجه زمؿت ٖكغ ًىما. ئطا لم ٌٗترى الٗمُل زال٫ 

ٞترة ؤلازُاع ٞاهه ٌٗخبر ٢ض وا٤ٞ ٖ ى َظٍ الخٗضًالث. ًجىػ للبى٪ اؾترصاص أي مبلٜ مؿخد٤ له بمىحب َظٍ الكغوٍ 

ُت وألاخ٩ام بأن ًسهم  مً الخؿاب )الخؿاباث( لضي البى٪ ؾىاء ٧اهذ َظٍ الخؿاباث مغجبُت أم ال بالخضماث اإلاهٞغ

 .ٖبر ؤلاهترهذ

 :البىك

د٤ لهإالء الى٦الء ال٣ُام بأي  ُت ٖبر ؤلاهترهذ ٍو حر الخضماث اإلاهٞغ أ. ًجىػ له حُٗحن و٦الء لخىُٟظ أي مهام مخهلت بخٞى

 مهمت ًسىلهم البى٪ أو ًلؼمهم بأصائها؛

ش اؾخد٣ا١ مٗاملت مالُت هٓغا ل٤ًُ الى٢ذ أو ب اء بخاٍع . ال ًخدمل أي مؿإولُت في خالت ئزٟا١ أي مً و٦الةه في الٞى

 الٟاع١ الؼمني بحن اإلاىا٤َ أو ؤلاحاػاث ؤلا٢لُمُت؛

ُت ٖبر ؤلاهترهذ ج٩ىن زاعحت ًٖ ؾُُغة البى٪  هدُجتج. ال ًخدمل أي مؿإولُت  أو ٞكل أو ٖضم أصاء الخضماث اإلاهٞغ

 .ؾُُغة و٦الةه



ُت ٖبر ؤلاهترهذ، والتي ٢ض  التي ًخل٣اَا البى٪ص. ًد٤ له الخهٝغ بىاء ٖ ى حٗلُماث الٗمُل  مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ

ضًت أو مٗامالث مالُت أو مٗامالث ٚحر مالُت، صون أي عحٕى آزغ ئلى الٗمُل، وصون الخاحت لخأ٦ُض  حكمل عؾاةل بٍغ

٣ا للخٟىٌٍ البى٩ي للٗمُلحٗخبر َظٍ .م٨خىب مً الٗمُل  .٢ام باحغائها الخٗلُماث ٢ض جمذ ٞو

َـ. لً ًخدمل أي مؿإولُت ًٖ صخت أي مٗاملت مالُت أو مٗاملت ٚحر مالُت ٣ًىم بها الٗمُل، وال ًد٤ للٗمُل َلب أي 

 أمىا٫ أو ئلٛاء أو ئبُا٫ أًت ٖملُت مالُت؛

اص ٞىعي ٢ض ًيكأ ًٖ ٖضم جدضًض اإلاؿخُٟض بك٩ل صخُذ أو ت أي زؿاعة أو يغع أو اؾترصُو. لً ًخدمل و٦الٍؤ مؿإول

ه  .ٖضم صٞ٘ أي حٗلُماث بؿبب ٣ٞضان أو ؾغ٢ت أو حٛحر م٩ان أو زُأ أو خظٝ أو حكٍى

ُت ٖبر ؤلاهترهذ لُضٞ٘ إلاإؾؿت إ ػ. ال ًخدمل مؿ ولُت أي زؿاعة أو يغع ٖىضما ٌؿخسضم الٗمُل الخضماث اإلاهٞغ

ا مً اإلاإ  حَر ٩ًىن الٗمُل مؿإوال وخضٍ ًٖ: )أ(  .م٘ البى٪ بٗملُت الخىُٓم ٣ىمؾؿاث التي ج)مإؾؿاث( اإلاغا٤ٞ ٚو

أي هؼاٖاث مً أي هٕى  جؼوٍض البى٪ باإلاؿخسضم / اإلاؿتهل٪ / الغ٢م اإلاغحعي الصخُذ، وأي حُٛحراث الخ٣ت. و )ب( حؿىٍت

 م٘ اإلاؿخُٟض.

ش اؾخد٣ا١ أي ٖملُت مالُت جم جىُٟظَا  أو زؿاعة الغبذ ح. لً ٣ًبل أي مُالباث بالخٗىٌٍ ًٖ الغبذ أو الضزل أو جاٍع

ُت ٖبر ؤلاهترهذ. و  مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ

ش اؾخد٣ا١ أي ٖملُت مالُت جم جىُٟظَا  ٍ. لً ٣ًبل أي مُالباث بالخٗىٌٍ ًٖ الغبذ أو الضزل أو زؿاعة الغبذ أو جاٍع

ُت ٖبر ؤلاهترهذ. و  مً زال٫ الخضماث اإلاهٞغ

 ٞغ ألامىا٫ في الخؿاب )الخؿاباث( طاث الهلت.ى قٍغُت جٗامالث( اإلاالُت ًخم جىُٟظ اإلاٗاملت )اإلا

الث بحن خؿاباث الٗمُل بالٗمالث ألاحىبُت  ا٫ الٗماوي لضي البى٪، والخدٍى ٖملُاث الخدىٍل بحن خؿاباث الٗمُل بالٍغ

 الخٗلُماث.لضي البى٪، جخم ٖىض جل٣ي البى٪ لخٗلُماث الٗمُل زال٫ ألاو٢اث الؼمىُت اإلاظ٧ىعة في 

 

٤ ال٩ابل أوالخل٨ـ أوالؿىٍٟذ ُت وجدىٍل ألامىا٫ ًٖ ٍَغ ُت والك٩ُاث اإلاهٞغ التي جغص  SWIFTَلباث الخىالاث اإلاهٞغ

في نهاًت ئٚال١ الُىم اإلاهغفي، خؿب اإلاىهىم ٖلُه في الخٗلُماث في أي ًىم ٖمل للبى٪، ًخم جىُٟظَا ئما في طل٪ الُىم 

 أو في ًىم الٗمل الخالي للبى٪.

 

 العميل واإلاسخخذم:



أو ٧لمت اإلاغوع أو َىٍت اإلاؿخسضم للٛحر وؾُداٞٓان ٖليها بض٢ت وزهىنُت  PINأ. ًإ٦ضان أنهما لً ٨ًكٟا الغ٢م الؿغي 

ت. و  وؾٍغ

أو ٧لمت اإلاغوع أو َىٍت اإلاؿخسضم بك٩ل مخ٨غع، وبمجغص وحىص أي اقدباٍ في حٗغى  PINب. حٗهضا بخُٛحر الغ٢م الؿغي 

 أو ٧لمت اإلاغوع أو َىٍت اإلاؿخسضم للخُغ بك٩ل ٦ ي أو حؼتي. PINالغ٢م الؿغي 

ُت ٖبر ؤلاهترهذ:اؿىء اؾخسضام لال ًخدمل البى٪ أي مؿإولُت   لخضماث اإلاهٞغ

، صون الغحٕى ئلى الٗمُل أو مؿخسضمه، بىاء ٖ ى أي  د٤ له الخهٝغ أ. مً ٢بل أي ٖمُل أو أي َٝغ آزغ ٚحر مٟىى ٍو

 أو ٧لمت اإلاغوع أو َىٍت اإلاؿخسضم للٗمُل أو للمؿخسضم. و PINام الغ٢م الؿغي حٗلُماث وعصث مً زال٫ اؾخسض

ب. ٖىضما ًيكأ ؾىء اؾخسضام هدُجت ٖضم امخثا٫ الٗمُل إلحغاءاث أمىُت م٣بىلت أو لهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام أو ألي 

 ئحغاءاث أمىُت مدضصة ًبلٛها البى٪ للٗمُل مً و٢ذ آلزغ.

 

 الىلال الخذماث اإلاصرفيت عبرالهاجف

 البىك:

ت لالجهاالث ف.م.ٕ.ٕ أو أي قغ٦ت اجهاالث حؿغي ٖليها  أ. ًد٤ له حُٗحن قغ٦ت ٖماهخل أو الكغ٦ت الٗماهُت ال٣ٍُغ

ُت  ال٣ىاٖض واللىاةذ الٗماهُت أو أي و٧الت أو مؼوص اجهاالث مىاؾبت أزغي )"الى٧الت"( لخ٣ضًم زضمت الهاج٠ الى٣ا٫ اإلاهٞغ

زضماث الهاج٠ الى٣ا٫ مخاخت للٗمُل ٣ِٞ ئطا ٧ان َى / هي صازل ألاوؾاٍ  الى٣ا٫"(. ؾخ٩ىن للٗمُل )"زضمت الهاج٠ 

خدمل الٗمُل مؿإول ت الضٞ٘ ُالخلىٍت للى٧الت أو في الضواةغ التي حك٩ل حؼءا مً قب٨ت الخجىا٫ الخانت بهظٍ الى٧الت. ٍو

٣ا ل ا مً الغؾىم ألازغي التي جٟغيها الى٧الت، ٞو كغوٍ وأخ٩ام الى٧الت، ُٞما ًخٗل٤ باؾخالم أو م٣ابل البث أو ٚحَر

 ئعؾا٫ زضماث الغؾاةل ال٣هحرة )"الغؾاةل الىهُت"(، والبى٪ ٚحر مٗني بأي ق٩ل بهظٍ الغؾىم؛

٣ا ألي لىاةذ بى٣ا٫ للمؿخسضمحن اإلاسجلحن الهاج٠ الزضماث  ب. ؾُىٞغ الخؿاباث التي ٩ًىن الٗمُل مسجال ٞيها ٞو

ت.  ؾاٍع

 ه٣ا٫ للمكتر٥ اإلاظ٧ىع الظي ًغشخه الٗمُل. ج. ؾخىٞغ زضماث َاج٠

ص. ٚحر مؿئى٫ ًٖ أي زؿاعة أو يغع هاحم بك٩ل مباقغ / ٚحر مباقغ ًٖ أي ٢هىع أو حُٗل في زضمت الهاج٠ الى٣ا٫. 

أ٢غ الٗمُل بأن حىصة ٖمل زضماث الهاج٠ الى٣ا٫ ٌٗخمض ٖ ى البيُت الخدخُت والخىنُل والخضماث التي ج٣ضمها الى٧الت 

ا حَر  مً مؼوصي الخضماث التي حٗمل لضي البى٪. و ٚو



وطل٪ ٖ ى مؿئىلُت اإلاكتر٥ الظي ٌٗىى البى٪ ًٖ أي زؿاعة / جل٠ هاحم ًٖ اؾخسضام  ٌ. ًىٞغ زضمت الهاج٠ الى٣ا٫

 الخضمت.

ىا٤ٞ ٖلُه ٤ عؾالت ههُت بىاء ٖ ى َلب زُي مً الٗمُل ئلى البى٪ ٍو  ٣ًىم البى٪ بخ٣ضًم مٗلىماث ئلى الٗمالء ًٖ ٍَغ

 البى٪.

 ًدخٟٔ البى٪ بد٣ه في:

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ صون ئبضاء أي ؾبب، أ. و٢ٟسضماث الهاج٠ الى٣ا٫  ٞو

زضماث الهاج٠ الى٣ا٫ في خا٫ أي مسالٟت ألخ٩ام وقغوٍ زضمت الهاج٠ الى٣ا٫ مً ٢بل الٗمُل أو أَغاٝ  ب. و٠٢

 أزغي في الخؿاب.

( ًىما ئلى الٗمُل. 15زمؿت ٖكغ ) أي و٢ذ بخ٣ضًم ئزُاع مضجه ج. حٗضًل الكغوٍ وألاخ٩ام بمىحب َظٍ الاجٟا٢ُت، في

خم خُيئظ جُب٤ُ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام  ئطا لم ٌٗترى الٗمُل زال٫ ٞترة ؤلازُاع ؾُٗخبر ٢ض وا٤ٞ ٖليها، ٍو

 اإلاٗضلتوج٩ىن ملؼمت ٖ ى الٗمُل؛

٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤ بخ٣ضًم ئزُاع مىاؾب للٗم ص. ًٟغى عؾىم زضمت في أي و٢ذ  ُل. وٞو

ت، ًغؾل عؾاةل ٖامت أو جغوٍجُت أو ئٖالمُت ئلى الٗمُل. ىا باللىاةذ الؿاٍع  َـ. َع

 ال ًخدمل البى٪ مؿإولُت ٞكل زضماث الهاج٠ الى٣ا٫ بؿبب ٖىامل زاعحت ًٖ ئعاصجه.

 

 العميل:

الهاج٠ الى٣ا٫ وجٟانُل أ. ًبلٜ البى٪ ٞىعا في خا٫ وحىص أي حُٛحر في اإلاٗلىماث الىاعصة في اؾخماعة الُلب، مثل ع٢م 

الخؿاب ...ئلخ. ٦ما وا٤ٞ الٗمُل ٖ ى ج٣ضًم أًت مٗلىماث ئياُٞت ًُلبها البى٪ مً و٢ذ آلزغ، لٛغى ئجاخت الخضماث 

 للٗمُل.

خؿاب الٗمُل. ٞىى الٗمُل البى٪ باعؾا٫ مٗلىماث مٗلىماث ًٖ ٖ ى ب. ٣ًبل أن ٧ل عؾالت ههُت ٢ض جدخىي 

م ٖضم َلب ها ٖ ى وحه الخدضًض، ئطا عأي البى٪ أنها طاث نلت. أ٢غ الٗمُل بأن الغؾاةل الىهُت مخٗل٣ت بالخؿاب، ٚع

ت ئلى شخو آزغ صون أي زُأ مً  ت وفي خا٫ ئعؾا٫ جل٪ اإلاٗلىماث الؿٍغ اإلاغؾلت ئلُه ٢ض جدخىي ٖ ى مٗلىماث ؾٍغ

 البى٪، ٞان البى٪ ال ًخدمل أي مؿئىلُت. و



خم الىنى٫ ئليها مً ٢بل مىْٟي البى٪ ج. ٣ًبل أن ًخم ه٣ل حمُ٘ اإلاٗلىماث و /  نها في أما٦ً مسخلٟت ٍو أو جسٍؼ

والكغ٧اث الخابٗت له. ئن البى٪ مٟىى بخ٣ضًم أي مٗلىماث أو جٟانُل مخٗل٣ت بالٗمُل / الخؿاب ئلى الى٧الت أو أي مً 

 مؼوصي الخضماث ب٣ضع ما ًلؼم لخىُٟظ أي زضماث.

 

 أخكام مخىىعت 

 ؤلافشاء

٣ا ألخ٩ام اإلااص (، ٣ٞض وا٤ٞ الٗمُل بك٩ل 00\114)ج( مً ٢اهىن البىى٥ )الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الؿلُاوي  70ة ٞو

لبى٪ ًٖ جل٪ اإلاٗلىماث أو الخٟانُل أو البُاهاث اإلاخهلت بالٗمُل و / أو الخؿاباث و / أو مٗامالث لنهاتي ٖ ى أن ًٟصر 

غوٖه، خؿبما ًغاٍ ا ٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤الٗمُل م٘ البى٪ أو الكغ٧اث الخابٗت له ٞو ا أو أ٧ان طل٪  ؾىاء لبى٪ ٞو يغوٍع

مؿخدؿىا )بما في طل٪ لٛغى مى٘ الٛل وٚغى اإلاغاحٗت وجدهُل الضًىن( ألشخام بما في طل٪، ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال 

حٍر مً البىى٥ واإلاإؾؿاث والضواةغ الخ٩ىمُت والهُئاث الخىُٓمُت واإلاؿدكاٍع غوٖه ٚو ً الخهغ، الكغ٧اث الخابٗت له ٞو

 اإلاخسههحن أو اإلادا٦م.

أي حؼء مً الخضماث اإلا٣ضمت ٣ًىم بخُٗحن َٝغ زالث لخ٣ضًم ٖ ى أهه ًجىػ للبى٪ ه٣ل أو  وا٤ٞ الٗمُل بك٩ل نهاتي

الٗمُل هدُجت ئَما٫ أو  ًخ٨بضٍُٞما ًخٗل٤ بأًت زؿاعة أو يغع  الٗمُلم أما ٍٓل البى٪ مؿئىال و ئلى الٛحر.  ،للٗمُل

ت أي مً َظٍ اإلاٗلىماث مسالٟت أو الخسل٠ ًٖ ال دخاج ئلى أن ًداٞٔ َظا الٛحر ٖ ى ؾٍغ ؿضاص مً ٢بل َظا الٛحر، ٍو

 بىٟـ ٢ضع مداٞٓت البى٪.

اة الٗمُل الٟغص، ًخم ججمُض الخؿاب، ولً ًخم  أي مبالٜ باؾم الٗمُل اإلاخىفى ما لم ًدؿلم  الؿماح بسخبفي خالت ٞو

ش ئزُاٍع بالىٞاة. البى٪ أمغ عؾمي بهظا الٛغى مً اإلاد٨مت اإلاسخهت، ٩ىن البى٪ مؿئىال ًٖ طل٪ مً جاٍع  ٍو

ً بمىحب جى٢ُ٘ والضٍ أو ونُه ال٣اهىوي ختى  تىا٣ٞمًجىػ للبى٪ ٞخذ خؿاباث )خؿب  البى٪ مً و٢ذ آلزغ( لل٣انٍغ

جدذ  /٢انغةفي خالت وحىص ٢انغوًبلٜ ال٣انغ ؾً الغقض، وٖىضَا ًد٤ لهظا ال٣انغ الٗمل بىٟؿه ٖ ى الخؿاب. 

٘ وناًت مً أحل جم٨ُىه / جم٨ُنها مً حكُٛل  الىناًت، ًيبغي الخهى٫ ٖ ى ٢غاع أو خ٨م مً اإلاد٨مت اإلاسخهت لٞغ

 الخؿاب طي الهلت.

 

 إغالق الحساب



٣ا لخ٣ضًٍغ اإلاُل٤، ئٚال١ أي خؿاب بخ٣ضًم ئزُاع مضجه زمؿت ٖكغ ) ًد٤ ( ًىما ئلى الٗمُل. 15للبى٪ في أي و٢ذ ٞو

جىػ للبى٪ أن ًُلب حؿىٍت ٞىعٍت مىه صون ئبضاء أي  ئطا لم ٌٗترى الٗمُل زال٫ ٞترة ؤلازُاع ٞاهه ٌٗخبر ٢ض وا٤ٞ، ٍو

 ظل٪. ؾبب ٖ ى ؤلاَال١ وصون جدمل أًت مؿإولُت مً ال٣ُام ب

صون ئزال٫ في الخ٤ اإلاظ٧ىع للبى٪، ًد٤ للبى٪ ئٚال١ الخؿاب ئطا أنضع الٗمُل أي ق٩ُاث صون وحىص أمىا٫ ٧اُٞت في 

الخؿاب أو ئطا اهسٌٟ الخؿاب ئلى أ٢ل مً مخُلباث الخض ألاصوى لغنُض َظا الخؿاب خؿبما ًدضصٍ البى٪ اإلاغ٦ؼي 

ئطا لم ٌٗترى الٗمُل زال٫ ٞترة ؤلازُاع ٞاهه و كغ ًىما للٗمُل. الٗماوي مً و٢ذ آلزغ بخ٣ضًم ئقٗاع مضجه زمؿت ٖ

 ٌٗخبر مىا٣ٞا.

ٍبرب البى٪ و ًيبغي ٖ ى الٗمُل ئٖاصة أي ق٩ُاث ٚحر مؿخسضمت مخٗل٣ت بالخؿاب ئلى البى٪.  ٖىضئٚال١ الخؿاب،

ا مً الى٣ٟاث مؿإولُخه ججاٍ الٗمُل بغص مبلٜ الغنُض الضاةً اإلاخب٣ي في الخؿاب بٗض زهم أي عؾىم أو أح حَر ٗاب ٚو

التي ًخ٨بضَا البى٪ بسهىم ئ٢ٟا٫ خؿاب الٗمُل. ئطا لم ًخم جدهُل َظٍ ألامىا٫ مً البى٪ زال٫ ؾبٗماةت وزالزحن 

ش ئزُاع الخدهُل اإلاغؾل ئلى الٗمُل، 730) ا البى٪. وم٘ و ( ًىما مً جاٍع ت ًسخاَع ٍخم جدىٍل ألامىا٫ ئلى مإؾؿت زحًر

ٖىىان  أخضرذ. ًخم ئعؾا٫ َظا ؤلازُاع ئلى بلٜ اإلاؿخد٤ له ئطا َالب به ٢بل طل٪ الى٢طل٪، ٞاهه ًضٞ٘ للٗمُل اإلا

ضي ( 5للٗمُل خؿبما ًبلٜ الٗمُل به البى٪، م٘ اٖخباع الدؿلُم ٢ض جم زال٫ مضة أ٢هاَا زمؿت ) مٗخمض لضي البى٪ بٍغ

ٓاع َظٍ. ئطا ٧ان َىا٥ عنُض مضًً في أًام بٗض طل٪. الًد٤ للٗمُل اإلاُالبت بهظٍ ألامىا٫ بٗض اه٣ًاء ٞترة الاهخ

الخؿاب، ًيبغي ٖ ى الٗمُل أن ًضٞ٘ للبى٪ ٖ ى الٟىع اإلابلٜ اإلاؿخد٤ مً الٗمُل ٖىض اؾخالم ئزُاع مً البى٪ باٚال١ 

 الخؿاب.

 

 الحساباث الخاملت

ظ أي مٗاملت مالُت مً ًجىػ اٖخباع الخؿاب الجاعي أو خؿاب الخىٞحر و٣ٞا لخ٣ضًغ البى٪ خؿابا زامال، ئطا لم ًخم جىُٟ

ً )٢بل  كٍغ امل والخسلو مً أي ٍدخٟٔ البى٪ بد٤ ئٚال١ أي خؿاب زو ( قهغا مُالصًا مخخالُا. 24الٗمُل إلاضة أعب٘ ٖو

ت مً و٢ذ آلزغ. ما لم ًخ٤ٟ البى٪ ٖ ى زالٝ طل٪: عنُض مضًً ُٞه ٗاث الؿاٍع ٣ا للدكَغ  ٞو

 ٣ًىم بها البى٪، لهالر أو ٖ ى الخؿاب الخامل، وٚحر مؿمىح بدىُٟظ مٗامالث مالُت، زالٝ جل٪ التي  - أ

ال ًجىػ ئٖاصة جُٟٗل الخؿاب الخامل صون الخىانل بحن البى٪ والٗمُل، بك٩ل ًغض ي البى٪ مً حمُ٘  - ب

 الىىاحي، وج٣ضًم حمُ٘ الىزاة٤ الالػمت التي ًُلبها البى٪.



ُت باإلابلٜ  ٖىض ال٣ُام بهظا ؤلاٚال١، ًبرب البى٪ مؿإولُخه ججاٍ الٗمُل بأن ًهضع  ض ئلى الٗمُل خىالت مهٞغ غؾل بالبًر ٍو

ا مً الى٣ٟاث التي ًخ٨بضَا البى٪. ئطا ٧ان َىا٥  الضاةً اإلاخب٣ي في خؿاب الٗمُل بٗض زهم أي عؾىم أو أحٗاب وٚحَر

عنُض مضًً في خؿاب الٗمُل، ًيبغي ٖ ى الٗمُل أن ًضٞ٘ للبى٪ ٖ ى الٟىع اإلابلٜ اإلاؿخد٤ مً الٗمُل ٖىض اؾخالم 

 ئزُاع مً البى٪ باٚال١ الخؿاب.

 

 ؤلافشاء عن ألاػراف راث العالكت 

غاٝ طاث الٗال٢ت ما ً ي:  ٣ًهض باأَل

ش اإلاٗاملت أو الترجِب( مؿاَم ًمخل٪ ٖ ى ألا٢ل  12شخو ٩ًىن )أو ٧ان زال٫ الـ  -أ  ٪ 5قهغا الؿاب٣ت لخاٍع

 مً أؾهم البى٪ )مؿاَم ماصي(؛ أو

ش اإلاٗاملت أو الترجِب( مضًغ في البى٪ أو مضًغ قغ٦ت  قهغا 12شخو ٩ًىن )أو ٧ان زال٫ الـ  -ب  الؿاب٣ت لخاٍع

 جابٗت للبى٪. أو

ش اإلاٗاملت أو الترجِب( ًٖى في لجىت ئصاعة البى٪ أو  12شخو ٩ًىن )أو ٧ان زال٫ الـ  -ج  قهغا الؿاب٣ت لخاٍع

 أخض أًٖاء لجان ؤلاصاعة أو ؤلاصاعة الخىُٟظًت بأي ٕٞغ مً ٞغوٕ البى٪. أو

 ؾُُغة أي ٞغص مً ألاٞغاص اإلاظ٧ىعًٍ في ال٣ٟغة )أ( أو )ب(، أو )ج(؛ أوميكأةجدذ  -ص 

 أو الُٝغ طو ٖال٢ت مكاع ئليها في ال٣ٟغة )أ( أو )ب( أو )ج(، أو )ص(.الخابٗت للٗمُل الكغ٦ت  -ٌ 

 ٣ًهض بها باليؿبت للبى٪، أي َٝغ آزغ ٌؿُُغ بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ أو ًسً٘ لؿُُغة الخابٗت للٗمُلالكغ٦ت 

 البى٪ أو ًسً٘ لؿُُغة مكتر٦ت مً البى٪.

 

 عنييالؼرف اإلارجبؽ 

ٖ ى الىدى اإلادضص في الى٣ُت )ج(  الخابٗت له. ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿاَم اإلااصي، مضًغ أو ًٖى بلجىت ئصاعة البى٪ أو الكغ٦ت 1

 مً حٍٗغ٠ الُٝغ طو الٗال٢ت، وَى ٞغص:

 . أخض الىالضًً أو أر أو أزذ أو ػوج أو َٟل للٟغص )ٌكاع ئليهم مجخمٗحن، ٖاةلت الٟغص(؛1       

غص آزغ.2         . أي قغ٦تٌؿُُغ ٖليها الٟغص أو أؾغة الٟغص ٞو



 . ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿاَم اإلااصي، هي قغ٦ت، أو أي َٝغ آزغ ٌؿُُغ بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ أو ًسً٘ لؿُُغة اإلاؿاَم2

 اإلااصًأو ًسً٘ لؿُُغة مكتر٦ت مً اإلاؿاَم اإلااصي.

٣ًهض بالؿُُغة أن ًمخل٪ الصخو، بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ، ال٣ضعة ٖ ى جىحُه أو الدؿبب في جىحُه ئصاعة 

خم جٟؿحر  ذ، بمىحب ٣ٖض أو زالٝ طل٪، ٍو وؾُاؾاث الُٝغ آلازغ، ؾىاء مً زال٫ مل٨ُت أؾهم لها خ٤ الخهٍى

 لؿُُغة" و٣ٞا لظل٪."ٌؿُُغ" و "ًسً٘ 

 ًيبغي ٖ ى الٗمُل أن ًبلٜ البى٪ ئطا ٧ان َٝغ طو ٖال٢ت، في حمُ٘ ألاو٢اث، في حمُ٘ حٗامالجه م٘ البى٪.

اإلاُالبت بمٗلىماث ئياُٞت مً الٗمُل ٌٗخ٣ض أنها مُلىبت مً أحل جدضًض ما ئطا ٧ان الٗمُل َٝغ  ًدخٟٔ البى٪ بد٤

 طو ٖال٢ت. 

٣ا لخ٣ضًٍغ ا ٌ أي َلباث مً الٗمالء ئطا ٧ان ٌٗخ٣ض بك٩ل م٣بى٫ أن الٗمُل َٝغ طو ًجىػ للبى٪ ٞو إلاُل٤ أن ًٞغ

 ٖال٢ت.

 السواة

 ٚحر مهغح للبى٪ بضٞ٘ الؼ٧اة ألن الٗمُل مؿإو٫ ًٖ صٞ٘ الؼ٧اة الخانت به.

 

 الخىازل  عذم

وألاخ٩ام، أو ئطا جأزغ البى٪ ٧امل ألي بىض أو التزام مىهىم ٖلُه في َظٍ الكغوٍ  بك٩لو٢ذ  البى٪ في أي ىٟظلم ً ئطا

 .جىُٟظَا في و٢ذ الخ٤ً خ٣ه أو جسلُا ًٖ في جىُٟظَا، ٞال ٌٗخبر طل٪ جىاػال ٖ

 

 معلىماث العمالء

ًٖ البى٪ ٌٗخبر صلُال نهاةُا  مُبىٖت أو ٦ك٠ خؿاب ناصعلبى٪ نهاةُت وملؼمت. أي قهاصة صٞاجغ وسجالث وخؿاباث ا

 ت ئحغاءاث ٢اهىهُت أو ٚحر طل٪.وخاؾما يض الٗمُل بكأن صخت طل٪ في أً

 أ٢غ الٗمُل ووا٤ٞ ٖ ى أهه ًجىػ حسجُل اإلا٩اإلااث الهاجُٟت مً أو ئلى البى٪ لخماًت مهالر الٗمُل والبى٪.



ً بُاهاجه ومٗلىماجه وسجالجه أ٢غ الٗمُل ووا٤ٞ ٖ ى أهه بهُٛت ئل٨تروهُت، ٖ ى  ًجىػ للبى٪ خٟٔ وه٣ل ومٗالجت وجسٍؼ

ةل أزغي )بما في طل٪ مغا٦ؼ اإلاٗالجت و٢ىاٖض البُاهاث زاعج ؾلُىت ٖمان( ٦ما وا٤ٞ ٖ ى أن ج٩ىن م٨ُغوُٞلم أو ٖ ى وؾا

ا  ت ومُبىٖاث ال٨مبُىجغ واليسخ، التي ٌٗغيها البى٪ باٖخباَع الغؾاةل والبر٢ُاث والخل٨ؿىالٟا٦ـ واإلا٨ُغوُٞلم وألاقَغ

 اَٗا ٖ ى نض١ مدخىٍاتها.م٣خ٠ُ مً ملٟاجه أوصٞاجٍغ أوسجالجه أو خؿاباجه حك٩ل صلُال ٢

الىنى٫ ئلى َظا الُٝغ  ، وأنأي َٝغ زالث جم حُٗيىهأ٢غ الٗمُل ووا٤ٞ ٖ ى أهه ًجىػ للبى٪ الاؾخٟاصة مً زضماث 

 صٞاجغ وسجالث البى٪، بما في طل٪ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗمُل والخؿاب.

٣ت ٧اهذ،  لُه أوو إ ٨ًك٠ أو ًبلٜ البى٪ أو أي مً مؿ وا٤ٞ الٗمُل بك٩ل نهاتي ٖ ى أن مىُْٟه و / أو و٦الءٍ، بأي ٍَغ

ًٖ أي مٗلىماث جخٗل٤ بالٗمُل وٖال٢ت خؿابه بالبى٪ )بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، أعنضة الاةخمان 

ا مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗمُل( خؿبما ًغي البى٪ أومىُْٟه و / أو و٦الءٍ  ش الخؿاب وٚحَر والىصات٘ لضي البى٪ وجاٍع

م اإلاُل٤ ٣ا لخ٣ضًَغ  :وبما ًدىاؾب م٘ ٞو

ه في أي ازخهام وفي أي مً اإلاإؾؿاث طاث  أ. اإلا٣غ ٖغ الغةِس ي للبى٪، أو أي مً م٩اجبه الخمثُلُت وقغ٧اجه الخابٗت ٞو

 الهلت بالبى٪.

اة٠ حكُٛلُت لخىُٟظ أي  ب. مؼوصي الخضماث بما في طل٪ ألاشخام الظًً ٣ًىم البى٪ بالخٗا٢ض مٗهم لخىُٟظ أي ْو

ً( صازل  أٖما٫ أو ٖملُاث للبى٪ )بما في طل٪ ٖ ى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، آالث الهغاٝ آلالي أو مؼوصي الكب٩اث آلازٍغ

ت بالبى٪. م ًسًٗىن لىاحب الؿٍغ  أو زاعج ؾلُىت ٖمان َو

 أو مدخملحن ألي خ٣ى١ أو التزاماث للبى٪. ج. أي مخىاػ٫ له )لهم( ٞٗلُحن

 مً؛آمؼوص ص. أي يامً، َٝغ زالث أو 

 َـ. عصا ٖ ى أي َلب مً الٛحر ٦مغح٘؛

ً ًمثلىن البى٪ و / أو و٦الء واإلاخٗا٢ضًً  ً مخسههحن آزٍغ ً ٢اهىهُحن أو مداؾبحن أو مؿدكاٍع و. أي مؿدكاٍع

 اإلاؿخ٣لحن.

 ػ. أي َُئت جىُٓمُت أومالُتأوع٢ابُت أو خ٩ىمُت في أي ازخهام. و / أو

ً ًغي البى٨أه  ه مً مهلخخه ال٣ُام بهظا ؤلاٞهاح.ح. أي شخو )أشخام( آزٍغ

ال ًجىػ للٗمُل جأ٦ُض أي مُالبت والخىاػ٫ ًٖ أي خ٤ في جأ٦ُض أي مُالبت، يض البى٪ ًٖ أي زؿاعة أو يغع أو ئنابت 

ىمت هدُجت أي ئٞهاح أو ئباٙل مً َظا ال٣بُل.  مخ٨بضة أو مٖؼ



 

 اللاهرة لظروفا

٤ الٟٕغ الظي ًخم الاخخٟاّ بالخؿاب ُٞه.  ئن الالتزام بضٞ٘ أي مبالٜ مىصٖت لضي البى٪ ٣ًخهغ ٖ ى الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

البى٪ ٚحر مؿإو٫ ًٖ ٖضم ٢ضعجه ٖ ى الضٞ٘ مً َظا الٟٕغ بؿبب ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖ ى الخدىٍل أو الى٣ل أو اإلاهاصعة 

ا مً ألاؾباب ألازغي اإلاكابهت  الخغوب أو أٖما٫ الكٛب أو الخدىٍالث ٚحر الُىُٖت أو و/ أو  الجزاٖاث ألاَلُت أو ٚحَر

للبى٪  جابٗتالخاعحت ًٖ ؾُُغة البى٪. وفي َظٍ الخالت ٞاهه لً ًخدمل أي م٨خب أو ٕٞغ أو قغ٦ت جابٗت أو قغ٦ت 

 اإلاؿئىلُت ججاٍ الٗمُل. 

 

 ؤلاخؼاراث

٫ أي ئزُاع أو مغاؾلت ئلى الٗمُل ٖ ى الٗىىان اإلاظ٧ىع ما لم ًىو جدضًضا ٖ ى زالٝ طل٪ في َظٍ الاجٟا٢ُت، ٞان ئعؾا

ش ئعؾاله. ال ًخدمل البى٪ 7في اؾخماعة ٞخذ الخؿاب، ٌٗخبر ٢ض جم اؾخالمه مً ٢بل الٗمُل بٗض ؾبٗت ) ( أًام مً جاٍع

ض. ؤلازُاع بأي حُٛحر في ٖىىان الٗمُل، ال ٩ًىن ملؼما للبى٪ خخىِخم ح ٗضًل سجالث مؿئىلُت أي جأزحر أو ٣ٞضان للبًر

 البى٪.

ا وملؼما  ًيبغي متى ما جُلب ألامغ ٣ًضم البى٪ ئزُاع للٗمُل بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٌٗخبر َظا ؤلازُاع ؾاٍع

ض أو عؾالت ههُت  ٤ البًر للٗمُل ئطا جم ٖغيه في ٞغوٕ البى٪ أو وكٍغ ٖ ى مى٢ٗه ٖ ى قب٨ت الاهترهذ أو ئعؾاله ًٖ ٍَغ

 ُل ٖ ى ٦ك٠ الخؿاب أو مً زال٫ الىؾاةل ؤلال٨تروهُت ألازغي.أو الٟا٦ـ أو ئزُاٍع للٗم

 

 اإلاخؼلباث الشرعيت 

ا  ٗت ؤلاؾالمُت التي جُب٣ها وجٟؿَغ أ٢غ الٗمُل ووا٤ٞ ٖ ى أن َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام جسً٘ ألخ٩ام ومخُلباث الكَغ

ُت مً و٢ذ آلزغ لجىت  الغ٢ابت الكٖغ

 

 ألامىال اإلاشروعت



ت ئطا عأي البى٪ أن ألامىا٫ ٢ض جم الخهى٫ ًد٤ للبى٪ ججمُض أي أمىا٫  في الخؿاب أو اجساط اي ئحغاءاث أزغي يغوٍع

البى٪ في َظا الهضص نهاةُا. ٦ما ًجىػ  ٖليها مً زال٫ َغ١ ٚحر اإلاكغوٖت أو هاقئت ًٖ مٗامالث ٚحر ٢اهىهُت. ٌٗخبر خ٨م

ت في الخؿاب ئلى الؿلُاث للبى٪ أًًا ؤلاباٙل ًٖ أي مٗامالث ٚؿُل ألامىا٫، أو مٗامالث ٚحر ٢اهى  هُت و / أو مكبَى

ت والىاحبت الخُب٤ُ مً صازل ؾلُىت ٖمان أو زاعحها. ًمخثل  البى٪ لجمُ٘ ٢ىاهحن ولىاةذ م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ الؿاٍع

٣ا لخ٣ضًٍغ جىػ له ٞو إلاُل٤ اإلاُالبت بالخهى٫ ٖ ى جٟانُل ئياُٞت أو مٗلىماث ًٖ الٗمُل و / أو ا و٢ذ آلزغ ٍو

ال ًخدمل البى٪ أي مؿإولُت ًٖ جأزغ جىُٟظ و وج٣ضًمها للؿلُاث الخىُٓمُت اإلاٗىُت باإلاٗامالث اإلاظ٧ىعة.  الخؿاباث

 اإلاٗامالث ئطا لم ًخم جىٞحر اإلاٗلىماث اإلاُلىبت مً ٢بل الٗمالء في الى٢ذ اإلاىاؾب.

 اللاهىن الحاهم والاخخصاص اللظائي

٣ا ل٣ىاهحن  ٗت ؤلاؾالمُت. جسً٘ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام وجٟؿغ ٞو ؾلُىت ٖمان بك٩ل ال ًخٗاعى م٘ أخ٩ام الكَغ

سً٘ الٗمُل بك٩ل نهاتي لالزخهام ال٣ًاتي إلادا٦م مؿ٣ِ للىٓغ والبذ في أي صٖىي أو ٢ًُت أو ئحغاءاث وحؿىٍت  ٍو

 أو ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. أًت هؼاٖاث ٢ض جيكأ ًٖ

٘ صٖىي يض الٗمُل في أي مد٨مت مسخهت  الخًٕى لالزخهام ال٣ًاتي إلادا٦م مؿ٣ِ ال ًدض مً خ٤ البى٪ في ٞع

 أزغي.
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